BEŞBALIK

dir.

bir çölçöl ikliminin etkisi altındadır. Yıllık
yağış tutarı. hemen tamamı kışa rastlamak üzere 100-200 milimetreyi geçmez.
Bitki örtüsü, Umman denizine yönelen
vadilerin tabanlarındaki bazı yerler dı
şında çok zayıftır ve seyrek bazı kserofitlerden oluşur. Bölgenin dağlık kesimi
taşlık çöller halindedir; Cez MOriyan çöküntüsünün büyük bir kısmı ise kumuı
lu çöllerle kaplıdır.
Yazları sıca k, kışları soğuk

yarı

Bölge idari bakımdan Kirman'ın Ciruft
(Sebzvaran) vilayetine bağlı bir nahiyedir.
Nüfusu azdır, muhtelif kaynaklara göre
tamamının 7000-8000 olduğu tahmin
edilmektedir. Mevcut yerleşim birimleri küçüktür ve sayıları 100 dolayındadır.
Bunların en önemlisi. bölgenin güneybatı kesimindeki dağlık bir alanda. Umman denizine dökülen Cegin ırmağının
yukarı çığırında yer alan, kamış ve sazlardan yapılmış kulübelerden müteşek
kil Angohran'dır. Beşakird dağlarının kuzey eteklerindeki Remeşk ile güneyde
dağlar arasındaki Gaz MahO, Mir KOh,
Mir Şahdad ve YamasOr diğer başlıca iskan merkezleridir. Tarım toprakları çok
azdır. Yalnız su bulunan yerlerde başta
hurma olmak üzere bazı ürünler yetiş
tirilir; başlıca gelir kaynağı hayvancılık
ve hayvan ürünleridir. Merkezi hükümetin denetiminden uzak. ulaşılması güç
ve sapa bir bölgede yaşayan Beşakirdli
ler'in yakın bir döneme kadar diğer bir
gelir ve geçim kaynağı da eşkıyalık ve
çapulculuk idi. Bölge halkı Şii mezhebinden iranitlar ile yakın geçmişe kadar köle statüsünde olan bazı İran kökenlilerden ve negroidlerden meydana gelir. Kaynakların çoğunda Beşakirdliler'in. Be!Ociler'e bağlanan Kuflar'ın soyundan geldikleri kaydedilir. Bazı araştırmacılar

Beşakird adının , Antikçağ'da

Batlamyus

tarafından iran'ın Carmania (Kirman) böl-

gesinde yaşadıkları zikredilen Pasargadae kabilesinin adının bozulmuş şekli
olduğunu ileri sürmüşlerdir. Günümüz
Farsça'sından çok farklı olan Beşakird
dili kuzey ve güney lehçesi olarak ikiye
ayrılmakta ve hala Antikçağ ' da kullanı
lan Pers dilinden kalma bazı kelimeleri
yaşatmaya devam etmektedir.
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Konya'da
XIII.
L

yüzyılın başlarına

ait

mescid.

_ı

Ferhuniye mahallesinde olup bu adla
da anılmaktadır. Tek kubbeli, küçük, son
cemaat yeri mahiyetinde hazırlık- giriş
bölümüne sahip bir grup Konya Selçuklu mescidi arasında yer alır ; erken tarihlilerdendir. ı. izzeddin Keykavus (ı 21 1ı 220) ve ı. Ala ed din Keykubad (ı 220- ı 237)
devri Anadolu Selçuklu devlet adamlarından olan Emirahur Zeyneddin Beşa
re b. Abdullah tarafından yaptırılmıştır.
Kitabesi dört satır halinde mermer kapı sövesinin üst kısmındadır. Kitabedeki tarih 606, 613, 616 gibi farklı şekil
lerde okunmuştur; son kabul edilen şe
kil 613'tür (1216) .
Bu gruba giren yapılar içinde, hazır
lık-giriş mekanı kuzeyde ve gerçekten
son cemaat yeri mahiyetinde olanlar ara-

sındadır.

Kalan kemer izlerine göre bu
kesimin üç bölümlü olması gerekir; ancak bunların tonoz veya kubbe durumları için kesin ipucu yoktur. Alt kısımlar
sıvalı olduğundan yapı malzemesi hakkında fikir edinilememekle birlikte üst
kısımların ve kubbenin diğerierindeki
gibi tuğladan inşa edildiği anlaşılmak
tadır. Yapı 1958 yılında elden geçirilmiş
olmakla birlikte nisbeten harap halde
günümüze ulaşabilmiştir. Az sayıda izden anlaşıldığı kadarı ile zengin çini-mozaik süslemeye sahip olmalıdır. Hatta ll.
Meşrutiyet yıllarında minare kaidesindeki çini-mozaik bir panonun yabancılara
satıldığına dair Konyalı'da bir not vardır
(Konya Tarihi, s. 328). Kubbede görülen
tuğla dizileriyle kilit yerindeki çini mozaik kalıntıları , zengin ve hareketli süslemesinden bugüne kalabilen izlerdir.
Tromplu geçişe sahip kubbede mukarnaslı bir sist em kullanılmıştır. Son cemaat yeri niteliğindeki hazırlık-giriş bölümü sonradan tek meyilli bir çatı ile örtülmüştür.
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Orta Asya' da
bugün harabe halinde bulunan
eski bir Türk şehri.

_ı

Adını Uygurca balık (şehir) kelimesinden alan Beşbalık, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Uygur özerk bölgesinin sınırları içinde. Urumçi'nin (Tihua) yaklaşık 130 km.
kuzey- kuzeydoğusunda . Jimsar şehrinin
8 km. kadar kuzeyinde yer alır.

Beşbalık.

Turfan havzası ile Çungarya
uzanan Tanrı dağları 
nın (Tien Şan) doğu kanadı Bogda dağ
larının (5445 m. ) kuzey eteklerinde. bu
silsileden inen akarsuların yığdığı bir
piemont ovasında. buzullarla beslenen
ırmakların suladığı vahalarda kurulmuş
havzası arasında

::

!

::
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şehirlerden

biri idi. Çevresinde eski sulama tesislerinin kalıntıları vardır. Şeh
rin hemen kuzeyinde, barkan tipi kumullar ve kumu! sıraları ile kaplı Gurbantünggüt çölü başlar. Çöl ile dağların
etekleri arasında, bir zamanlar canlı bir
doğu- batı ticaretinin güzergahı olan ve
bugün de kullanılan önemli bir karayolu
uzanır.

Beşbalık hakkında en eski bilgilere
Çin kaynaklarında, Göktürk yazıtlarında
ve bazı Uygur eserlerinde rastlanmaktadır. Çin kaynaklarına göre şehir ıni
lattan sonra ll ve lll. yüzyıllarda Kagan
Stupa adı ile biliniyordu ve mahallf bir
beyliğin merkezi idi: VI. yüzyıldan sonra
da Budizm ' in Orta Asya ' daki en büyük
merkezini oluşturdu . 658'den sonra Çinliler'in egemenliğine girerek geniş bir
alanın merkezi oldu ve Pei -tieng adını
aldı. 791 yılında Karluk Türkleri tarafın
dan ele geçirildi. IX. yüzyılda Kırgızlar'ın
baskısı ile Moğolistan'dan çıkan Uygurlar bu bölgeye yerleştiler. Uygur Hanlı
ğı'nın başşehri olan Beşbalık bu dönemde parlak bir ticaret ve kültür merkezi
haline geldi. Buda felsefesini açıklayan
ve Buda'nın vaazlarını içeren Altun Yaruk ( ~ Suvarnaprabhasa) adlı çok hacimli bir kitap ile diğer bazı eserler burada
Budist Uygur bilginleri tarafından Uygurca'ya çevrildi. 982 yılında Uygur Hükümdarı Arslan Han'ı ziyaret eden Çin
elçisi Van Yen Te yazdığı sefaretnamede şehrin zenginliğini, değerli madenIerden yapılan eşyaları ve gördüğü Buda tapınaklarını hayranlık ve övgü ile
anlatı r. Moğol istilası sırasında Uygur
h anı , Cengiz' e savaşınadan baş eğdi:
böylece Beşbalık ve bu bölgedeki diğer
şehirler tahrip edilmekten kurtuldular.
Bu dönemde Beşbalık İslam alemi ile
sıkı ilişki içine ve İslamiyet'in etkisi altı
na girdi. Fakat halkının büyük kısmı Budist olan şehir Xl. yüzyılda, özellikle müs-

lümanların

Moğol

İmparatorluğu'nda

önemli görevlere getirilmeleri sebebiyle
İslam düşmanlığının adeta merkezi haline geldi. Buna rağmen XIII. yüzyılda İs
lamiyet bölgede giderek yayıldı ve kökleşti. Hatta 1253'te Beşbalık valisi ülkedeki müslümanların öldürülmesine dair
bir emir vermekle suçlanarak mahkemeye çıkarıldı ve idam edildi. Şehir XIV. yüzyılda Çağatay Hanlığı'nın merkezi oldu:
ancak Çağatay hakimiyetinin sona ermesini takip eden dönemde önemini giderek kaybetti ve zamanla bir harabe
haline geldi.
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BEŞiKTAŞ
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İstanbul'da
Boğaziçi'nin

Avrupa kıyısında
Dolmabahçe ile Ortaköy arasında
bulunan ve günümüzde
ilçe merkezi olan semt
(bk. BOGAZİÇİ; İSTANBUL).
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BEŞiKTAŞ
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yüzyılın
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ilk yarısında
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Tdrfh-i Cevdet'te " Beşiktaş Cem'iyyet-i İlmiyyesi", Tdrfh-i Lutfi'de "Cem'iyyet-i İlmiyye" adlarıyla söz konusu edilen bu topluluk hakkında İsmail Hakkı
Uzunçarşılı "Beşiktaş veya Ortaköy İlmT
Cemiyeti" adını kullanırken cemiyet üzerinde bir araştırması bulunan Ekmeleddin İhsanoğlu "Beşiktaş grubu" veya "Beşiktaş ulema grubu " isimlerini tercih etmektedir. Anlaşıldığına göre bu grubun
adındaki "cemiyet" kelimesi günümüzde resmi bir topluluğu ifade ettiğinden
grup hakkında yapılan değerlendirme
lerde zaman zaman bazı hatalara düşülmüştür.

Osmanlı İmparatorluğu'nda medrese
yanında cami dersleri.
vezir, bey, paşa saray ve
konakları ile bazı hususi mahfillerde ilml ve edebi toplantılar ve sohbetler yapıldığı bilinmektedir. Ancak bu toplantı
ların ll. Mahmud devrinde ve sonrasın-

ve Enderun' un
ayrıca padişah,

Batı dünyası XVlll. yüzyıldan itibaren
teknik alanda olduğu gibi kültür alanın
da da Osmanlı devlet ve fikir adamları
üzerinde belli ölçüde etkili olmuştur. Batılı fikirlerin iyice yaygınlaşmaya başla
dığı XIX. yüzyılın başlarında istanbul'da
özellikle Beşiktaş ve Fatih gibi muhitlerde ilmi ve edebi mahiyette çeşitli toplantıların yapıldığı bilinmektedir. Cevdet
Paşa'nın bildirdiğine göre Beşiktaş ile
Ortaköy arasında yalıları bulunan, Londra'da büyükelçilik yapmış İsmail Perruh
Efendi (ö. 1840) ile vak'anüvis tabip Şa
nlzade Ataullah Efendi (ö 1826). Melekpaşazade Abdülkadir Bey ve Kethüdazade Arif Efendi (ö 1849) genellikle kendi aralarında, zaman zaman da dışarı
dan gelen bazı talebe ve dinleyicilerin
katıldığı toplantılarda din, felsefe, tıp,
fen ve edebiyat konularında ilmi konuş
ma ve tartışmalar yapmaktaydılar.

İsmail Hakkı Uzunçarşılı. "cemiyet aza-

olarak yukarıdaki şahıslarla birlikte Fehim Efendi, Başmusahib Hatif Efendi, Recaizade Ahmed Cevdet Efendi ve
kardeşi Mustafa Şamil Efendi, Viyana
elçiliğinde bulunmuş olan Akif Bey ile

İstanbul' da daha çok fen ni ve

edebi konularda faaliyet gösteren
ilmi bir topluluk.

teşkilatlı

nüştüğü

ları"

CEM'iYYET-i iiMiYYESi
XIX.

ve programlı bir şekle döve bu alanda bazı cemiyetlerin
kurulduğu yeni araştırmalarla tesbit edilmiştir. Beşiktaş Cem'iyyet-i İlmiyyesi ise
bunlardan biri olmadığı gibi aynı dönemde Batı'da görülen ilmi cemiyetlerin bir
benzeri de değildir.
da
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Rumelihisarı'nda şehitlikteki Bektaşi şey

hi Mahmud Baba'nın isimlerini de sayar.
Ekmeleddin İhsanoğlu ise sadece ilk dördünü topluluk üyesi olarak kabul eder.
Kaynaklar bu kişilerin büyük bir ihtimalle 181 S'ten sonraki bir tarihte bir araya gelmiş olabileceğini belirtirler. Bu konuda ilk bilgileri veren Mendlub-ı Kethüddzdde, Tdrfh-i Cevdet ve Tdrih-i
Lutfi, grubun toplantılarının İsmail Perruh Efendi'nin Ortaköy'deki yalısında yapıldığında birleşmektedirler. Adları anı

lan bu

şahısların ,

bilhassa esas nüveyi

oluşturan İsmail Perruh Efendi, ŞanTza

de Ataullah Efendi, Melekpaşazade Abdülkadir Bey ile Kethüdazade Arif Efendi'nin yetişmeleri ve ilmi seviyeleri bakı
mından ortak özelliklere sahip bulundukları kaydedilmektedir. Bunlar İslami
ilimlerle ilgilenmeleri yanında Batı kültürü ve Batılılar'la da temas halindeydiler. Felsefe ve matematik gibi ilimleri
okuyan. İslami kültürü modern anlayış
la bağdaştırmak gibi bir endişe de ta-

