
SEBB!R HASAN HAN 

arka plana atılmasına bir tepki olarak Hin
distan'dan ayrıldığı ve Nehru'nun çabala
rının onu bu kararından vazgeçiremediği 
söylenmektedir. Karaçi'ye yerleşen Şebbir 
Hasan şöhretini Pakistan'da devam ettir
diyse de ikonoklastik ve sosyalist fikirleri 
hoş karşılanmadı. Urduca'nın gelişmesine 

katkılarını Encümen-i Terakki-i Urdu'da 
sürdürdü. 1972'de İsl.3mabad'a geçti ve 
1973'te Milli Eğitim Bakanlığı'nda bir gö
reve getirildi. Uzun süren bir hastalığın ar
dından 22 Şubat 1982'de islamabad'da ve
fat etti. 

Şiirde Aziz Leknevi'nin talebesi olan Şeb
bir Hasan dokuz yaşında şiir söylemeye 
başlamıştır. En iyi gazel şairleri ve Urdu 
şiirinde modernizm hareketinin mimarla
rı arasında kabul edilmiş, şiirlerinde ümit
sizliği ve korkaklığı şiddetle eleştirerek 
ümide ve kendine güvene vurgu yapmış

tır. Temelde romantik bir şair olup afaki 
güzellikten ziyade güzelliğin dış unsurları
na ağırlık vermiştir. Şiirlerinde yaşadığı dö
nemin sosyal ve siyasal çalkantılarını canlı 
bir şekilde yansıtması o devrin olaylarının 
izini sürmeyi mümkün kılmıştır. "Şair-i in
kılab" yanında şiirlerindeki coşku ve heye
can dolayısıyla "şair-i şebab" ve şiirdeki üs
tün yeteneği sebebiyle "şair-i a'zam" un
vanlarını almıştır. Geçimini sağlayabilmek 
için Hindistan'ın Bombay şehrinde film en
düstrisi için birçok şarkı sözü kaleme al
mış olması bazı edebiyatçılar tarafından 

eleştirilmesine yol açmıştır (Mahmud Bi
relvl, s. 207). 

Manzum Eserleri: 1. Ruf::ı-i Edeb (Bom
bay 1920); Na]fş u Nigô.r (Delhi 1936) ; 

Şu'Ie u Şebnem (Delhi 1936) ; Cünun u 
lfikmet (ruballer, Del hi 1937); Fikr üNe
şô.t (Delhi 1937); lfarf u lfikô.yet (Laho
re 1938); Ayô.t u Nagamô.t (Lah o re 1941 ); 

'Arş u Ferş (Bombay 1941); Rezmiş ü 
Reng ( Bombay 1945); Va]ft ki Avô.z (Bom
bay 1946); Sünbül ü Selasil (Bombay 
1947); Seytü Sebu (Bombay 1947); Surud 
u ljuruş (Delhi 1952); Semum u Sebô. 
(Karaçi 1955); Tulu'-i Fikr (Karaçi 1957); 

Mucid ü Müfekkir (Leknev, ts . JI962?J) ; 

İlhô.m u Etkô.r (Lahor 1966); Nücum u 
Cevô.hir (Karaçi 1967); Cuş Melif::ıô.bô.di 

Ki Merşiye (ed. Demir Ahter NakVı, Kara
çi I 980); MiJ::ırô.b u Mızrô.b (Lahore ı 993) 

Mensur Eserleri: İşô.rô.t (Kelim dergisin
de yayımlanan makaleleridir; Delhi 1942; 

Allahilbad 2001); Yô.dun ki Berô.t (otobi
yografisidir; Leknev I 972); Ma]fiilô.t-ı Cuş 

(ed. Seher Ensarl, Karaçi ı 982); İnti{ıô.b-ı 
Kelô.m-ı Cuş (haz. İsmet Melihilbildl, Lek
nev 1983). Eserlerinin bir kısmı İnti{ıô.b-ı 
Külliyô.t-ı Cuş adıyla Fazl-ı imam (New 
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Delhi 1998) ve tamamı Külliyyô.t-ı Cuş 
Melif::ıô.bô.di adıyla İsmet Melihabildi (New 
Del hi 2007) tarafından yayımlanmıştır. Ay
rıca Hace Tarık Mahmud (Khwaja Tariq Mah
mood) şiirlerinden seçmeleri asıl metinle
riyle birlikte İngilizce'ye çevrilmiştir (Selec· 
ted Poetry of Josh Malihabadi, New Delhi 
2007) 
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Iii HALiL TOKER 

ŞEBİB b. ŞEYBE 
(~.:,.ı~) 

Ebu Ma'mer Şebib b. Şeybe 
b. Abdiilah b. Amr b. el-Ehtem 
et-Temimi el-Minkari el-Basri 

(ö. ı 70/ 786 [?]) 

Özdeyişleriyle tanınan hatip 
ve ahbar ravisi. _j 

Basra'da doğdu ve hayatının önemli bir 
kısmını burada geçirdi. Aslen Necidli olup 
Beni Temlm'in Sa'd b. Zeydi Menat kolu
nun Minkar b. Abid boyuna mensup bu
lunan, Cahiliye ve İslam dönemlerinde şair 
ve hatip olarak tanınan Amr b. Ehtem (Si
nan) ei-Minkari'nin soyundandır. Ünlü hatip 
ve şair Halid b. Safvan ile kardeş çocukla
ndır. Soyundan çok sayıda hatibin yetişti
ği (Cahiz, el-Beyan ve't-tebyin, 1, 355) bü
yük dedeleri Sinan ei-Ehtem b. Sümeyy'e 
izilfetle İbnü'I-Ehtem künyesi ve Ehtemi 
nisbesiyle de anılan bu iki hatip birçok 
edebi mecliste beraber bulundu, ancak 
ilişkileri her zaman güzel yürümedi (a.g.e., 
ı, 340). Şebib b. Şeybe, hayatının Basra'
daki döneminde Basra valileri Bilili b. EbQ 
Bürde, Süleyman b. Ali ve oğlunu kızıyla 
evlendirdiği Basra Kadısı Sewar b. Abdul
lah ile münasebetkurdu (Vekl', ll, 31-32 ; 

Hatlb. IX, 276); Mu'tezile'nin kurucuların
dan Amr b. Ubeyd ile tartışmalara girdi 
(Hatib, IX. 277) Emevi Halifesi Hişam b. 
Abdülmelik'in vefatı üzerine ll. Velid'in ha
life seçildiği 1ZS (743) yılında hacca giden 

Şebib, Mescid-i Haram'da müstakbel Ab
basi halifesi Ebu Ca'fer ei-MansQr ile gö
rüştü, kendisine Abbasiler'in hililfete gel
mesine ve diğer konulara dair sorular sor
du, o da sır olarak kalması şartıyla cevaplar 
verdi (i b n Abdürabbih, V, ı 06- I I 0) . Man
sur hilafete gelince Şebib Basra emniyet 
teşkilatının (şurta) başına getirildi (Vekl', 
II, 60). Bu görevi sırasında halkın mesele
leriyle ilgilendi ve asalet sahibi bir kimse 
olarak tanındı. Daha sonra yeni kurulan 
başşehir Bağdat'a giden Şebib, Abbasi sa
rayında Halife Mansur ve Mehdi'nin nedim
liğini yaptı ve edebiyat meclislerinde itibar 
gördü (Sa 'leb, II , 481) . Burada saray ve 
çevresiyle yakın ilişki içinde yirmi yıl kadar 
yaşaması ahbar ve anekdot alanında ken
disine zengin malzeme toplama imkanı 
sağladı. Ardından Basra'ya dönen Şebib, 
Zehebi'ye göre 160'lı yılların sonlarına doğ

ru vefat etti (Taril].u'l-İslam, s. 257). İbn 
Hacer onun ölüm tarihini 170 (786) ( Teh?i
bü't-Teh?ib, IV, 308), İbnü'I-İmad 162 (778-
79) olarak (Şeferat, II, 285) kaydeder. 

Şebib b. Şeybe kendi özdeyişlerinin aydın 
kesimin dilinde dolaştığına şahit olmuştur. 

Kaynaklarda öğüt, taziye, genel ahlaki ko
nular ve diğer bazı hususlarda özlü sözleri 
aktarılan Şebib, Cahiz'e göre sözün başın
dan çok sonunun mükemmel olmasına iti
na gösteren, başka hatiplerin uzun ifa
delerle anlattıkları şeyleri birkaç kelimey
le kapsamlı biçimde dile getirme yetene
ğine sahip olan biriydi. Yine Cahiz'e göre 
diğer edip ve hatipler işin başında tekel
lüften, gereksiz sözlerden kendilerini ala
madıkları halde Şeblb baştan itibaren ya
lın, özlü, tatlı ve zarif bir anlatım üstübunu 
yakalamıştır (el-Beyan ve't-tebyin, I, 112-

113). Her zaman düzgün ve kibar konuş

mayı (ed ep) tavsiye eden Şebib iyi bir ede
bin katmerli soyluluktan daha üstün ol
duğunu söylerdi (Sa'leb, I, 257). Şeblb ede
bin "adam olma"nın delili, aklın gelişme
sinin teminatı, gurbette arkadaş ve mec
lislerde ödül olduğunu ifade ederek onu el
de etmenin gerekliliğini vurgulamıştır (Cil
hiz, el-Beyan ve't-tebyin, ı . 35 1-352). Öldü
ğünde ailesine taziyeye gelen kadı ve ha
dis ravisi Salih b. Beşir el-Mürri, "Halifele
rin edebiyatçısı, fakirierin dostu ve garip
terin kardeşi olan Şeblb'e Allah rahmet ey
lesin" demiştir (a.g.e., ı, 11 3). Şebib b. Şey
be, İbn Sirin. Ata b. Ebu Rebah, Muaviye 
b. Kurre gibi şahsiyetlerden hadis naklet
rniş, kendisinden Asmai, Ebu Muaviye Ye
zid b. Zürey', Müslim b. İbrahim rivayette 
bulunmuş ve hadis otoritelerince sika ka
bul edilmiştir (İbn Hibban , 1, 363; Hatlb, 
IX, 278; ibn Hacer, N , 308). 
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Ş EB İNKARAHiSAR 

L 
Giresun'abağlı ilçe merkezi. 

...J 

Doğu Karadeniz bölümünde Giresun 
dağlarının iç yamaçlarında deniz seviye
sinden 1300-1360 m . yükseklikte eğimli 
bir yüzeyde kurulmuştur. Şehre adını ve
ren kalenin harabeleri doğudaki bazalt bir 
kayanın üzerinde yer alır. Burası IX ve X. 
yüzyıllarda Koloneia diye bilinmekteydi; XI. 
yüzyılda ise Mavrokastron denilmiştir. XII. 
yüzyılda bu ad hem şehrin hem kalenin di
ğer adıdır. Dönemin kaynakları ve Selçuk
lular, Koloneia'nın Ermenice söyleniş biçi
mi olan Kögoniya 1 Kögonya'yı kullanmış
tır. XVIII . yüzyılda mahalll Rumlar arasın
da şehir hala Koloneia adıyla anılmaktay
dı. Mavrokastron'un Türkçe'si olan Kara
hisar ismi Türkler tarafından XIV. yüzyıl
da verilmiştir. Osmanlılar döneminde şap 
madeni dolayısıyla diğer Karahisarlar'dan 
ayırt edilmesi için Şapkarahisar veya Şar
kikarahisar (Karahisarışarkl) adları kullanıl

mıştır. Günümüzdeki Şebinkarahisar is
mi XIX. yüzyılda ortaya çıkmıştır. 

Yerleşmeyi yönlendirdiği anlaşılan kale
nin Romalılar döneminde Pompeius tara
fından yaptınldığı belirtilir; ancak yerleş

menin bundan daha eskiye gittiği ifade 
edilir. Kale Bizans imparatoru I. lustinia
nos (527-565) tarafından yeniden yaptırıl
mıştır. Savunma amaçlı bir sığınma yeri 

özelliği gösteren bu yer lustinianos zama
nında kuzeydoğu sınırlarında önemli bir 
karakol haline getirilmiştir. Yakınındaki şap 
madenini ve kuzeye Giresun'a giden ma
den yolunu kontrol etmektedir. Bu yolun 
batı kesimindeki pembe renkli kayalarda 
bulunan şap madeni Eskiçağ'lardan beri 
dünyanın en kaliteli şapı olarak bilinmek
te ve Avrupa'ya ihraç edilmekteydi. Bizans 
döneminde madenin işletildiğine dair çok 
az delil vardır. XII. yüzyılda Avrupa'da teks
til endüstrisinin giderek artan şap ihtiyacı 
büyük ölçüde Anadolu'dan ve özellikle Şe
binkarahisar'da çıkarılan şapla karşılanıyor
du. Şap ilaç yapımında, altın ve gümüş par
Iatmakta, boyacılıkta ve dericilikte kullanı
lıyordu . 

Doğu Roma hakimiyeti döneminde pis
koposluk ve idare merkezi yapılan kale ve 
şehrin uzak ve zor ulaşılır konumda olma
sı burayı bir süre Arap akınlarından koru
du. Fakat 162 (778) yılında Karadeniz yö
resine akın yapan Araplar bir süre bura
ya hakim oldu. 1 068'de Bizans imparato
ru Romanos Diogenes bölgeden geçti ve 
yöredeki Ermeni varlığı bu sıralarda doğu

dan gelen göçmenlerle daha da arttı. Şeh
re Malazgirt zaferinden (ı 071) kısa bir sü
re sonra Türkler hakim oldu. 11 06'da bir 
müddet Gümüşhane hakimi Gregory'nin 
elinde kaldı. Osmanlılar'a geçineeye kadar 
bölge tamamıyla Türk beyliklerinin ege
menliğ indeydi. Bu dönemde bölge muh
temelen Danişmendli topraklarına dahil 
oldu. Danişmendliler'in 1170'te yıkılışının 
ardından veya biraz önce Erzurum'daki 
Saltuklular'ın eline geçti. 598'de ( 120 ı-
1202) şehre Selçuklular'a tabi Mengücük
lüler hakim oldu. Selçuklular'ın çöküşü üze
rine bir Türkmen beyliği olan Eretnaoğul
ları'nın idaresine girdi. Timur'un istilası
nın ardından 811'de (ı 408) Gözleroğlu ' 

nun, on yıl sonra Karakoyuolu Türkmen
leri'nin, 864'te ( 1459-60) ise Akkoyunlu
lar'ın eline geçti. Fatih Sultan Mehmed. 
Trabzon seferine giderken Şebinkarahi
sar'a uğradı; kalesini Akkoyunlu Beyi Uzun 
Hasan'a karşı kazandığı Otlukbeli Savaşı 
ile 878'de ( 1473) aldı. Kale kumandanının 
teslim olması sebebiyle şehrin merkezi 
hasar görmedi. Şap madeni çıkarmak ve 
işlemekle meşgul olan civardaki madenci 
köyleri de Osmanlı yönetimine geçti; ma
den hazineye devredildi. 

Şebinkarahisar, Osmanlı idaresinin ilk 
dönemlerinde civarındaki nahiyelerin ida
re merkezi haline geldi ve fethin hemen 
ardından Fatih Sultan Mehmed tarafın
dan kasabada bir cami yaptırıldı. Daha 
sonra klasik Osmanlı idari taksimatında 
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Karahisarışarkl sancağının yönetim mer
kezi oldu. Fethedildiğinde yalnızca bir ka
le ve bir grup gayri müslim nüfustan iba
ret küçük bir kasaba görünümünde iken 
zaman içinde gelişerek XV ve XVI. yüzyıl
larda küçük ölçekli bir Anadolu şehri özel
liği kazandı. İlk tahrir kayıtlarında Kasa
ba-ı Kebfuniye 1 Keygunya adıyla kaydedi
len Karahisar'ın müslüman ve gayri müs
limlerden meydana gelen heterojen bir 
nüfus yapısı bulunduğu dikkati çeker. Bu 
durum kalenin barış yoluyla Osmanlı ida
resine geçmiş olduğuna işaret eder. Yet
miş hfme müslüman ve 180 hane gayri 
müslimden teşekkül eden kasaba halkı bu 
dönemde iki ayrı cemaat halinde yaşa
maktaydı. Toplam 250 haneye (yakla ş ık 

1200- 1500 kişi) varan nüfusla bölgedeki 
en büyük ve en yoğun nüfuslu yerleşim bi
ri miydi. Bu sırada kasabada kadı , seras
ker, zaim, dizdar, kethüda vb.den mey
dana gelen bir idareci zümre mevcuttu. 
İdare , din ve eğitim işlerini üstlenen bu 
kişiler kasabadaki elit tabakayı oluştur

maktaydı. Kasaba halkı arasında ticaret
le uğraşanlar olduğu gibi mum ve boyacı
lık işleriyle meşgul olanlar da bulunmak
ta, halkın önemli bir kısmı ziraat alanında 
çalışmaktaydı. Tahrir kayıtlarına göre XVI. 
yüzyılın ilk yarısında kasabada seksen dört 
hane müslüman, 246 hane gayri müslim 
yaşıyordu . Ayrıca on altı hanelik bir cami 
görevlisi grubu (mülaziman) mevcuttu. Bu 
dönemde kale muhafızı sayısı 191 'i kale 
eri olmak üzere 279'du. Toplam 330 hane
lik sivil nüfusa yakın bu askeri görevli sa
yısı Karahisar'ın bölgenin güvenliğini sağ
layan bir merkez olma özelliğini ön plana 
çıkarmaktadır. Bu sırada nüfusun kalede
ki askerlerle birlikte yaklaşık 2500 kişiye 
yükseldiği söylenebilir. 

XVI. yüzyılın ortalarına doğru kasabanın 
büyük değişikliklere sahne olduğu , halkın 

mahalle taksimatma göre kaydedilmeye 
başlandığı anlaşılmaktadır. Mahallelerin te
şekkülü daha düzenli sosyal hayatın varlı

ğına işaret eder. Bu dönemde müslüman 
nüfus Biltan ve Hacı Halim mahallelerin
de yaşarken gayri müslim nüfus Suva, Mi
yane, Güngörmez, Kilise ve Duka mahal
lelerinde oturuyordu. Müslüman ve gayri 
müslim nüfusun bir arada yaşadığı karışık 

mahalleler de vardı. Hacı Halim mahalle
sinde kırk dokuz, Bilbarı mahallesinde kırk 
yedi haneden ibaret müslüman nüfus bu
lunmaktaydı. Fatih Sultan Mehmed ve Yah
ya Bey camilerine hizmet eden görevli sa
yısı otuz üç kişiydi. Bu suretle şehirdeki 
müslüman nüfus toplam 129 haneye (yak
laşık 600 ki şi) ulaşıyordu . Gayri müslim ma-

393 


