SEBiNKARAH iSAR
BİBLİYOGRAFYA :

özelliği

Cahiz. Kitabü'l-f;fay euan, V, 592; a.mlf.. el-Beyan ue't-tebyin, Beyrut 1990, 1, 24, 112-113, 340,
351-352, 355; Zübeyr b. Bekkar, el-AI;barü '1-muuaffa~ ıyyat (n ş r. Sa mi Mekkl el-Ani) . Bağdad
1392/1972, s. 165, 207; İbn Kuteybe, 'Uyünü 'lal;bar, 1, 285; ll , 135 ; Sa'Jeb, Mecalis (nşr. Abdüsselam M. HarOn). Kahire 1400/1980, 1, 257;
ll, 413-414, 481; Veki', Al;baru '1-~uçiat, Beyrut,
ts. (el-Mektebetü' l-asriyye). ll, 31-32,60, 108; İbn
Abdürabbih. el-'İ~dü '1-{end, V, ı 06-11 O; İbn Hibban. el-Mecrüf:ıin, 1, 363 ; Ebü'J-Ferec ei-İsfahanl.
el-Egani, Beyrut 1995, XX, 404-405; Hasan b.
Abdullah el-Askeri, el-Maş ün fi'l-edeb (nşr. Abdü sse lam M. HarOn). Küveyt 1960, s. 112-114,
196; İbnü'n-Nedim , el-Fihrist (Teceddüd). s. 139;
Hatib. Taril;u Bagdad, IX, 274-278; Zemahşerl,
Rebi'u 'l-ebrar (nşr. Selim Nalml), Bağdad 1982,
s. 184, 192, 24 7 , 251 , 26.5 , 393; Yaküt. irşa dü 'lerib (nşr. D. S Margo li outh ). London 1927, IV,
260; Zehebl, Taril;u 'l-İs lam: sene 161 -170, s. 257259; İbn Hacer. Teh?ibü't-Tefı?ib, IV, 307-308;
İbnü'J-İmact. Şe?erat (ArnaGt). ll , 285; Brockelmann. GAL Suppl., 1, 105; A. Zeki Safvet, Cemhereta l;utabi 'l-'Arab fi uşüri 'l-'Arabiyyeti'z-za
hire, Kahire 1381 /1962, lll, 346; a.mlf., Cemhereta resa'ili 'l-'Arab, Beyrut, ts. (el-Mektebetü' lilmiyye). lll , 146; S. Leder, "Shabib b. :iliayba",
Ef2 (İng). IX, 163-164.
I:ı;ı
IJ!IIlliJ

MusA YıLDIZ

ŞEB İNKARAHiSAR
Giresun'abağlı

L

ilçe merkezi.

...J

Doğu

Karadeniz bölümünde Giresun
iç yamaçlarında deniz seviyesinden 1300-1360 m . yükseklikte eğimli
bir yüzeyde kurulmuştur. Şehre adını veren 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 diğer adı dır. Dönemin kaynakları ve Selçuklular, Koloneia'nın Ermenice söyleniş biçimi olan Kögoniya 1 Kögonya'yı kullanmış
tır. XVIII . yüzyılda mahalll Rumlar arasın
da şehir hala Koloneia adıyla anılmaktay
dı. Mavrokastron'un Türkçe'si olan Karahisar ismi Türkler tarafından XIV. yüzyıl
da verilmiştir. Osmanlılar döneminde şap
madeni dolayısıyla diğer Karahisarlar'dan
ayırt edilmesi için Şapkarahisar veya Şar
kikarahisar (Karahisa rı şarkl) adları kullanıl
mıştır. Günümüzdeki Şebinkarahisar ismi XIX. yüzyılda ortaya çıkmıştır.
dağlarının

Yerleşmeyi yönlendirdiği anlaşılan

kaledöneminde Pompeius tarafından yaptınldığı belirtilir; ancak yerleş 
menin bundan daha eskiye gittiği ifade
edilir. Kale Bizans imparatoru I. lustinianos (527-565) tarafından yeniden yaptırıl
mıştır. Savunma amaçlı bir sığınma yeri
nin

Romalılar

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

lıyordu .
Doğu Roma hakimiyeti döneminde piskoposluk ve idare merkezi yapılan kale ve
şehrin uzak ve zor ulaşılır konumda olması burayı bir süre Arap akınlarından korudu. Fakat 162 (778) yılında Karadeniz yöresine akın yapan Araplar bir süre buraya hakim oldu . 1068'de Bizans imparatoru 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 süre sonra Türkler hakim oldu. 11 06'da bir
müddet Gümüşhane hakimi Gregory'nin
elinde kaldı. Osmanlılar'a geçineeye kadar
bölge tamamıyla Türk beyliklerinin egemenliğ i ndeydi. Bu dönemde bölge muhtemelen Danişmendli topraklarına dahil
oldu. Danişmendliler'in 1170'te yıkılışının
ardından veya biraz önce Erzurum'daki
Saltuklular'ın eline geçti. 598'de ( 120 ı1202) şehre Selçuklular'a tabi Mengücüklüler hakim oldu. Selçuklular'ın çöküşü üzerine bir Türkmen beyliği olan Eretnaoğul
ları'nın idaresine girdi. Timur'un istilası
nın ardından 811'de (ı 408) Gözleroğlu ' 
nun, on yıl sonra Karakoyuolu Türkmenleri'nin, 864'te ( 1459-60) ise Akkoyunlular'ın eline geçti. Fatih Sultan Mehmed.
Trabzon seferine giderken Ş eb inkarahi
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; maden hazineye devredildi.
Şebinkarahisar, Osmanlı idaresinin ilk
dönemlerinde civarındaki nahiyelerin idare merkezi haline geldi ve fethin hemen
ardından Fatih Sultan Mehmed tarafın
dan kasabada bir cami yaptırıldı. Daha
sonra klasik Osmanlı idari taksimatında

Karahisarışarkl sancağının yönetim merkezi oldu. Fethedildiğinde yalnızca bir kale ve bir grup gayri müslim nüfustan ibaret küçük bir kasaba görünümünde iken
zaman içinde gelişerek XV ve XVI. yüzyıl
larda küçük ölçekli bir Anadolu şehri özelliği kazandı. İlk tahrir kayıtlarında Kasaba-ı Kebfuniye 1 Keygunya adıyla kaydedilen Karahisar ' ın müslüman ve gayri müslimlerden meydana gelen heterojen bir
nüfus yapısı bulunduğu dikkati çeker. Bu
durum kalenin barış yoluyla Osmanlı idaresine geçmiş olduğuna işaret eder. Yetmiş 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 biri miydi. Bu sırada kasabada kadı , serasker, zaim, dizdar, kethüda vb.den meydana gelen bir idareci zümre mevcuttu.
İdare , din ve eğitim işlerini üstlenen bu
kişiler kasabadaki elit tabakayı o l uştur
maktaydı. Kasaba halkı arasında ticaretle uğraşanlar olduğu gibi mum ve boyacı
lık işleriyle meşgul olanlar da bulunmakta, 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 hanelik sivil nüfusa yakın bu askeri görevli sayısı Karahisar' ın bölgenin güvenliğini sağ
layan bir merkez olma özelliğini ön plana
çıkarmaktadır. Bu sırada nüfusun kaledeki askerlerle birlikte yaklaşık 2500 kişiye
yükseldiği söylenebilir.

XVI. yüzyılın ortalarına doğru kasabanın
büyük değişikliklere sahne olduğu , halkın
mahalle taksimatma göre kaydedilmeye
başlandığı anlaşılmaktadır. Mahallelerin teşekkülü daha düzenli sosyal hayatın varlı 
ğına işaret eder. Bu dönemde müslüman
nüfus Biltan ve Hacı Halim mahallelerinde yaşarken gayri müslim nüfus Suva, Miyane, Güngörmez, Kilise ve Duka mahallelerinde oturuyordu. Müslüman ve gayri
müslim nüfusun bir arada yaşadığı karışık
mahalleler de vardı. Hacı Halim mahallesinde kırk dokuz, Bilbarı mahallesinde kırk
yedi haneden ibaret müslüman nüfus bulunmaktaydı. Fatih Sultan Mehmed ve Yahya Bey camilerine hizmet eden görevli sayısı otuz üç kişiydi. Bu suretle şehirdeki
müslüman nüfus toplam 129 haneye (yakl aş ık 600 ki ş i) ulaşıyordu . Gayri müslim ma-
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halleleri nüfus bakımından daha kalabave hane sayısı toplam 344'te ulaşmış
tı ( ya kl aş ık ı 700 ki ş i ) . Müslüman nüfusun üç katına yakın olan bu miktarla gayri müslimler ilk dönemdeki sayıca üstünlüklerini korumaktaydı. XVI. yüzyılın ikinci yarısında şehirde beliren yerleşim modelinden bu sonuca varmak mümkündür.
Bu devirdeki şehir nüfusuna bakıldığında
her iki grubun sayıca arttığı görülür. Müslüman mahalleleri olan Hacı Halim ve Biltan 'da yetmiş dokuz ve doksan sekiz hane bulunmaktaydı. Bu durum gayri müslim mahalleleri için de söz konusudur. Suva' da 124, Miyane'de altmış dört, Güngörmez'de 104, Kilise'de seksen dokuz ve Duka'da 125 hane mevcuttu. Nüfusu altmış
dokuzdan altmış dörde düşen Miyane dı
şında , gayri müslim mahallelerinin bazıla
rında iki katına varan nüfus artışı kaydelıktı

dilmişti.

XVI. yüzyıl sonlarında kasaba bölgeyi etkisi altına alan Celall ayaklanmaları yüzünden zor günler yaşadı . Bu sırada gerek emniyet gerekse maden işletmeleri sebebiyle
sancağa beylerbeyi payeli idareciler tayin
edildi ve idari merkez olarak önemi arttı .
Kuyucu Murad Paşa burada bir süre kalıp bölgedeki nüfuzlu şahsiyetleri ortadan
kaldırdı, ayrıca namlı Celall reisierini bozguna uğrattı. Ardından Abaza Paşa da isyanı esnasında nüfuzunu burada kurdu
(10 32/ 1623) 1052 (1642) yılında kasabada 761 hane mevcuttu (yakl aş ı k 4000 ki ş i ). Bu durum XVI. yüzyıl sonlarına göre

XX.

y ü zy ı l ı n ba şında
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nüfusta belirli bir artış olduğunu göstermektedir. Müslümanlar daha öncekilerden
farklı adlar taşıyan dört mahalleye (Taş,
Bülbül, Orta ve Kı z ılca l dağılmışken gayri
müslimler tek bir mahallede (Ba ğ mahallesi) yaşamaktaydı. 1647'de Şebinkarahi
sar'dan geçen Evliya Çelebi kale içerisinde
yetmiş ev, şehirde dokuz mahalle ve 1600
ev bulunduğunu belirtir. Ev sayısının o sı
radaki gerçek durumu yansıttığı şüpheli
dir. XVIII. yüzyılda durumunu koruduğu
anlaşılan şehirde A. D. Mordtmann'a göre bahçe içinde 2000 kadar ahşap ev bulunmaktadır. Bu tarihlerde Şebinkarahi 
sar'ın nüfusunun 10.000 civarında olduğu
tahmin edilmektedir. 1888-1899 yılların
da merkez kazanın nüfusu Cuinet'e göre
toplam 11.700 idi. Bunun 27SO'sini Ermeniler, 16SO'sini Rumlar, geriye kalan 4400'ünü Türkler teşkil ediyordu. Aynı kaynakta
şehirdeki evlerin toprak örtülü ve birbirine çok yakın inşa edildiği, dolayısıyla yangın ve depremlerle harap olan şehrin kuzeydoğusunda yeni mahallelerin kurulmaya başlandığı belirtilir. ı. Dünya Savaşı esnasında Ruslar'ın Kelkit vadisine kadar gelmesiyle bölgedeki nüfusun büyük bir kıs
mı Anadolu'nun diğer bölgelerine göç etti.
Nüfusu azalan bölge savaş sonunda fazla
bir gelişme gösteremedi.
Şebinkarahisar'ın merkezi olduğu idari
birim 148S'te on dört nahiyeden meydana geliyordu (Emlak, Kösi, Alucra ve Tuzeri, Me nte ş e, Güdül , Gazevit, Gezender,
Mindavel, Kovana, Serin, Menkufe , Eli ğ i ,
Su ş ehri ve Akşehirabad) . İdari bakımdan
bu dönemdeki belirsizlik XVI. yüzyılın ilk
yarısında ortadan kalktı . 151 S'te Kemah
Kalesi'nin fethinden sonra Karahisarışar
kl ve Bayburt sancaklarının idaresi Bıyıklı
Mehmed Paşa'ya verildi ve kendisi sınır
muhafazasıyla görevlendirildi. Ardından
müstakil sancak haline getirildi ve Erzurum beylerbeyiliğine bağlandı . XVI. yüzyı
lın ikinci yarısında Karahisarışarkl sancağı , merkez kaza dışında Koyulhisar ve Canikibayramlı adıyla anılan İskefsir, Bayramlu (Ordu) ve Bazarsuyu (Bulancak) kazalarından meydana geliyordu. XVII. yüzyılda
bölge için Karahisar-ı Hasan -ı Dırazi adı da
kullanıldı . Bu ad buranın daha önce Akkoyunlular'a ait olmasından kaynaklanmaktadır. XVII. yüzyılın başlarında Karahisarı
şarki kazasına on altı nahiye bağlıydı , şap
madeni işleyen köyler ise " kura-yı şapha
ne" ismiyle bir grup oluşturmuştu. Koyuihisar ve Canikibayramlı'nın sancağa bağ
lılığı sürüyordu. Madenler dolayısıyla sancak dar bir koridor halinde Ordu-Bulancak
kesiminden denize ulaşıyor, böylece nak-

!iyat için belirli bir avantaj sağlanıyordu .
Sancak XIX. yüzyıla kadar bu durumunu
korudu. Bu dönemde dört kaza halinde Sivas vilayetine ( ı 869) , bir ara Trabzon vilayetine bağlandı. 1914'te bağımsız sancak
statüsündeydi; merkez Alucra, Koyulhisar,
Mesudiye ve Suşehri kazalarından meydana geliyordu.
I. Dünya Savaşı döneminde kasaba Ermeni isyanına sahne oldu. 1S Haziran
191 S'te başlayan isyan yirmi beş gün sürdü. Bu sırada müslüman mahalleleri tahrip edildi, SOO kişilik silahlı bir Ermeni grubu sivil Ermeniler'le birlikte kaleye kapandı. Silahlı milisler kaçınayı başardı , siviller
ise teslim oldu ve tehcire tabi tutuldu. Ayrıca mübadele sırasında Rum nüfusu da
buradan ayrıldı. Şebinkarahisar'ın tabiat
şartlarından kaynaklanan yetersiz ulaşım
imkanları, civar bölgelere adeta kapalı olması ve bölgedeki doğal geçim kaynaklarının azlığı giderek daha fazla oranda iç
göçe yol açtı. Cumhuriyet'in ilkyıllarında
Anadolu 'nun çeşitli yerlerine muhacirler
yerleştirilirken Şebinkarah isar' a da iskan
yapıldı. Fakat yerleştir ilenlerin sınırlı sayı
da olması şehrin nüfus yapısını fazlaca etkilemedi. Şebinkarahisar'ın Cumhuriyet döneminin başlarında vilayet olduğu yıllarda
1927 nüfus sayımına göre vilayet merkezinin nüfusu 7091 idi.
24 Ekim 1924'te Atatürk'ün ziyaret etgünümüzde on dört
mahalleden oluşan bir yerleşim birimidir.
Bu mahallelerden beşi (Bülbül, Fatih, Kızıl
ca, Müftü ve Taş) şehrin merkezindedir. Kalan dokuz mahalle şehrin uzağında kurulmuş , adeta köy özelliğini gösteren yerleşim birimleridir (Kavaklar, Kırkgöz, Biroğul ,
iki oğul , Av utmu ş , Kütküt , Tamzara, Akbudak ve Çiftlik). Bugün ilçe merkezinin nüfusu 13.698'dir (2007) . Bunun% SS'i tatiği Şebinkarahisar

Sebinkarahisar Kalesi'nin ka pısı ve

b urçları
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rım dışı sektörde çalışmaktadır. Başlıca
tarihi eserleri arasında Avutmuş mahallesinde Fahreddin Behram Şah Camii (XliX l ll . y üzy ıl). Taşmescid (XIV. y üzy ıl). Fatih
Camii (XV. y ü zyıl) , Kurşunlu Cami ( 1586)
ve Taş Hanlar (XVII. yüzyıl) sayılabilir. Cumhuriyet'in ilkyıllarında müstakil vilayet merkezi konumunu koruyan şehir 1933'te vilayet merkezi statüsünden çıkarıldı ve Giresun vilayetine bağlı bir kaza merkezi haline getirildi. Kazalarından Suşehri ve Koyulhisar Sivas'a, Alucra Giresun'a, Mesudiye Ordu'ya bağlandı.
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ti. Buna rağmen Kur'an'ı ezberledi. 1008'de (ı 599) babasıyla gittiği Kahire'de Şey
hülkurra Abdurrahman b. Şehade el-Yemenl'den eş-Şô.tıbiyyye ve et-Teysir tarikiyle kıraat-i seb'a üzere ve tekrar eş
Şô.tıbiyye tarikiyle kıraat-i aşereye göre
Kur'an'ı baştan sona kadar okudu. Muhammed Abdürrauf el-Münavl, NCıreddin
ez-Zeyyadl, Salim b. Hasan eş-Şebşlrl, NCı
reddin el-Halebl, Fahreddin eş-Şenevanl.
Süleyman el-Babill, Şehabeddin el-Guneyml. Ali el-Üchurl. Şehabeddin Ahmed b.
Halil es-Sübkl ve İbrahim el-Lekanl gibi
alimlerden çeşitli alanlarda dersler alıp çok
yönlü yetişti; Şafii fıkhı , usGI-i fıkıh, tarih ve
kıraat alanlannda otorite haline geldi. Öğ
renim gördüğü Ezher'de ders verdi. Zeynelabidln b. Muhyiddin el-Ensarl. Şerefed
din b. Zeynelabidln el-Ensarl, Muhammed
el-Buhutl, Abdurrahman el-Mahalli, Abdülkadir el-Bağdadl, Kuranl, İbnü'l-İmad,
İbrahim b. Muhammed el-Birmavl, Ahmed
b. Muhammed el-Benna ed-Dimyati, Ebu
Salim el-Ayyaşl, Ahmed b. Muhammed elHamevl, Abdülganl en-Nablusl ve Abdülbaki b. Yusuf ez-Zürkanl gibi şahsiyetle
re hocalık yaptı. 18 Şewal 108Tde (24 Aralık 1676) vefat etti. Şebramellisl'nin genellikle Mşiye mahiyetinde yazdığı pek çok
eserden bir kısmı kaybolmuştur.

Eserleri. 1.1jô.şiye 'alô. Nihô.yeti'l-mu]J.tô.c. Şemseddin er-Remll'nin Nihô.yetü'lmu]J.tô.c ilô. şer]J.i'l-Minhô.c adlı eserinin
haşiyesidir (i-VIII , Bulak 1292; Kahire 1286,
1304, 1357, 1389/ 1969, 1404/1984) Z.lfô.şiye 'alô. Şer]J.i'l-VaraMt. İmamü'l-Ha
remeyn el-Cüveynl'nin fıkıh usulüne dair
el-Vara~at adlı eseri için Celaleddin elMahalll'nin kaleme aldığı şerhe İbn Kasım
el-Abbadl tarafından yazılan Şer]J.u'l- Vara~at'ın haşiyesidir (yazmaları için bk. Abdullah Muhammed e l-Habeşl , lll , 2132).
3. ljô.şiye 'alô. Şer]J.i İbni'l-Kasım. Ebu
Şüca' el-İsfahanl'nin Şafii fıkhına dair elMul]taşar (et-Taf!:rib, Gayetü'l-il]tişar) adlı kitabına İbn Kasım el-Gazzl tarafından
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ŞEBAAMELLİSi
(~l~l)
Ebü'z-Ziya NOruddln All b. All
eş-Şebrarnellisl el-Kahirl
(ö. 1087 / 1676)

L

Şafii

fakihi.
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997 veya 998 (1590) yılında Mısır'ın Garbiye vilayetinde Şebramellis'te (Şübrami l
lis) doğdu. Üç yaşında iken yakalandığı çiçek hastalığı yüzünden gözlerini kaybet-
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