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Okcuzade Mehmed Efendi'ye ait en ·Nazmü 'l·mübfn {i'l·iJ.yiJ.li'l·erbafn adlı eserin ilk iki sayfası(Köp<Uiu Ktp., ı. K">m, "" 2171 

3. Kelam, fıkıh ve ahlak gibi ortak ko
nuları işleyen erbainler. Gazzall'nin Ki
tôbü'l-Erba'fn ii uşılli'd-din'i (Kahire, 
ts .) bu tür eserlerdendiL 

4. Kırk ayetin tefsirini konu edinen er
bainler. Çeşitli sürelerden alınmış kırk 

ayeti açıklayan Okçuzade Mehmed Efen
di'nin en-Nazmü'l-mübfn ii'l-ôyôti'J
erbain 'i (Köprülü K tp., I. Kısım. nr. 217 ; 
Atı f Efendi Ktp. , nr. 253) buna bir örnek 
teşkil eder. 

s. Tasawuf konularını toplayan erbain
ler. Ma'rQf-i Kerhi'nin FütılJ:ıu erba'in'i 
(Millet Ktp ., Ali EmTrT- Şarkiyat, nr. 897), 
Ebu Nuaym el-İsfahani'nin Kitôbü'l-Er
ba 'in 'alô me?hebi'l-mütehak~ı~in 
mine 'ş -şıliiyye (Beyrut 1414/ 1993). Gaz
zall'ye nisbet edilen el-Emelü 'l-erba'in 
(Millet Ktp , Ali EmirT, nr. 2826). Ahmed 
b. Muhammed el-Malini'nin el-Erba'un 
if şüyıl{ıi'ş-şılfiyye'si (Sezgin, 1, 674) ve 
Muhammed b. Hüseyin es-Sülemi'nin el
Erba'un ii't-taşavvuf'u (a.g.e., a .y. ) bu 
türün örnekleri arasında sayılabilir. 

6. Biyografiye dair erbainler. İsmail b. 
Yusuf el-Kazvini'nin el-Erba'un if ie
:iô,ili 'Oşmôn (Keş{ü 'z.zunan, 1, 57) , Hi

şavend et-TOsl'nin el-Erba'un if me
nd~bi'l-iu~arô, ve'ş-şdlihfn, Ubeydul
lah b. Muhammed el-Hucendl'nin el-Er
ba 'un if ie:id,ili'l- e ,immeti'l- erba 'a 
(a.g.e., 1, 55, 57) adlı eserleri bunlardan 
bazılarıdır. 
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ERBİL 
(..!;)) 

Kuzey Irak'ta şehir. 
_j 

Milattan önce llL binyıldan itibaren çi
vi yazılı tabietierde adına uru Arba'il (Ak

kadca "dört tanrı şehri" ) şeklinde rastla
nan Erbil (İrbil; Batı' da Arbela. Arbe I es; 
Kürtler arasında Ervil, Hevlir). Kuzey Me
zopotamya'nın en eski ve en önemli kült 
merkezlerinden biri olup özellikle aşk 
tanrıçası İştar ile (Afrodit, Venüs) olan il
gisini ilk Hıristiyanlık yıllarına kadar sür-

dürmüştür. Zağros dağlarının batı etek
lerinde Büyük ve Küçük Zap nehirlerinin 
arasında, Musul- Bağdat yolu ile Ana
dolu ve İran ' dan gelen başlıca kervan 
yollarının birleştiği askeri ve ticari açı
dan önemli bir noktada yer alır. İsken
der'in Pers imparatoru lll. Darius'u son 
defa mağlüp ettiği büyük meydan sa
vaşının bu şehrin kuzeyindeki Gavgame
la mevkiinde cereyan etmesi sebebiyle 
de adı tarihe geçmiştir. Arbela veya Gav
gamela Meydan Savaşı (m.ö ı Ekim 33 ı ) 

adıyla anılan bu savaşın sonunda lll. Da
rius Erbil Kalesi'ne sığınmış, ardından 

beraberindeki ailesi ve hazinesini bura
da bırakarak İran' ın içlerine doğru kaç
mıştır. Helenistik dönemde Selevkos Kral
lığı'nın Adiabene eyaletinin merkezi olan 
şehir daha sonra Parthlar'la Romalılar 
arasında zaman zaman el değiştirmiş, 
bir ara küçük bir krallığa başşehirlik yap
mış, llL yüzyılın ilk çeyreğinde ise Sasa
ni İmparatorluğu'nun kurucusu 1. Erde
şir ' in eline geçip İslam fethine kadar 
yaklaşık 400 yıl süreyle bir İran şehri ola
rak kalmıştır. Hıristiyanlık bu bölgeye er
ken tarihlerde (ll. yüzy ıl başları) girmiş 

ve Sasaniler'in siyasi sebeplerle göster
dikleri hoşgörü sonucunda IV. yüzyılda 
halkının hemen tamamı hıristiyan olan 
Erbil, SOO yılında Keldani Metropolitli
ği'nin kurulması üzerine Musul'dan son
ra bölgenin ikinci önemli din ve kültür 
merkezi haline gelmiştir. VI. yüzyılın or
talarında yazıldığı sanılan Süryanfce Er
bil tarihine dair eserin müellifi Mişyaha 
Zeha burada yaşamış bir din adamıdır. 

Erbil'in, Hz. ömer'in bölgeye tayin et
tiği ilk vali İyaz b. Ganm veya onun ve
fatından sonra 20 (641) yılında Musul 
valiliğine getirilen Utbe b. Ferkad es-Sü
lemi tarafından 18 (639) veya 20 (641) 

yılında fethedildiği tahmin edilmekte
dir. İslami kaynaklarda Erbil adına ilk 
defa. Emevi hakimiyetini sona erdiren 
ve Abbasi dönemini başlatan Büyük Zap 
Suyu Savaşı (16 Ocak 750) münasebetiy
le rastlanmaktadır. Bu savaşın Musul 
ile Erbil arasındaki Yukarı Zap bölgesin
de ve nehrin kenarında cereyan ettiğini 
bildiren kaynaklar daha sonra Erbil adı
nı yine uzun bir süre zikretmemekte ve 
şehir hakkında ancak IX ve X. yüzyıllarda 
bilgi vermeye başlamaktadırlar. İbn Hur
dazbih (ö. 300/ 913) ve Kudame b. ca·
fer'in (ö. 337/ 948 l?ll Irak'taki idari tak
simattan bahsederken Erbil'i Hulvan eya
letinin beş bölgesinden biri olarak gös
termeleri bu tarihlerde şehrin önemli bir 



merkez haline geldiğini ortaya koymak
tadır. Bundan sonra Erbil ei-Cezire 'nin 
(Kuzey Irak), özellikle de Musul bölgesi
nin başlıca yerleşim merkezlerinden bi
ri haline geldi. Büyük bir kaleye sahip 
olan Erbil önceleri Biladüssevad 'dan (Gü
ney Irak) sayılırken daha sonra Musul'a 
bağlanmıştır. İbnü'I-Esir de el-Kdmil'in
de, 254 (868) yılında Müsavir b. Abdülha
mid ei-Mevsıli'nin önderliğindeki Haricf
ler ile Musul ordusu arasında Hazze ka
sabasına yakın bir yerde vuku bulan çar
pışmalar sebebiyle Erbil'den bahseder. X. 
yüzyılın ortalarından itibaren kaynaklar
da Erbil' in adına daha sık rastlanır. 

XII. yüzyılın başlarında Erbil'de Emfr 
Babekr b. Mfkail ile Ebü'I-Heyca ve ah
fadı hüküm sürdü. Musul Atabegi ima
düddin Zengf 1132 yılında Erbil'i ele ge
çirince burayı kumandanlarından Zey
nüddin Ali Küçük b. Begtegin'e ikta et
ti. Ali Küçük'ün burada kurduğu Begte
ginliler hanedanının sınırları, civardaki 
küçük emirlikleri itaat altına alan oğlu 
Muzafferüddin Kökböri zamanında ( 1190-
1232) oldukça genişledi ve Kerkük ile 
birlikte Şehrizor bölgesi de bu devletin 
sınırları içinde kaldı. Böylece müstakil 
bir devletin başşehri haline gelen Erbil, 
yüksek bir tepenin üzerinde bulunan sur
larta çevrili tarih! yukarı şehirle bu te
penin eteklerinde yer alan ve yukarı şe
hirden iki üç kat daha büyük olan aşağı 
şehirden oluşuyordu . Kökböri zamanın
da bugüne yalnız üst tarafı yıkık halde 
minaresi ulaşan Ulucami, bir medrese 
(Muzafferiye Medresesi), iki ribat, büyük 
bir misafirhane, bir bfmaristan, bir _ dul 
kadınlar evi, bir yetimler evi ve dört da
rülaceze inşa edilen Erbil önemli bir ilim, 
sanat ve ticaret merkezi olarak gelişti. 
Özellikle bu dönemde, eskiden mevcut 
olan Rabaz ve Kale medreseleriyle birlik-

Erbi l 
Ulucamii'nin 
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ırak 

te sayısı üçe çıkan medreseler burayı her 
taraftan gelen alim, şair ve edipterin bir 
buluşma yeri haline getirdi. Oğlu olma
yan Kökböri'nin ölümü üzerine Erbil böl
gesi vasiyet yoluyla Abbas! Halifesi Müs
tansır- Billah'ın eline geçti 11232). 

1236 yılında Erbil'e saldıran Moğollar 
aşağı şehri işgal ederek binaları yıkıp 

kaleyi kuşattılarsa da sonuçta geri çe
kilmek zorunda kaldı la r; ancak Bağdat'ın 
1258'de Hülagü'nun eline geçmesinden 
sonra burası da zaptedildi. Bu tarihten 
itibaren Erbil, Irak'ın düştüğü karışıklık 
içinde birbiriyle çekişen emirliklerin, za
man zaman da şehirdeki hıristiyanların 
idaresinde kaldı ve bu durum bölgenin 
Osmanlı idaresine girmesine kadar de
vam etti. Muzafferüddin Kökböri, son 
Abba sf halifes i Müsta'sım- Bi Ilah, Moğol 
hükümdarlarından Hülagü, Argun. Gey
hatu, Gazan Han ve Ebü Said Sahadır 
Han Erbil'de para bastırmışlardır. 

Erbil, Kanünf Sultan Süleyman ' ın lra
keyn Seferi sırasında 11 535) Bağdat' la 
birlikte Osmanlı topraklarına katıldı. Ce
lalzade Mustafa Çelebi 'nin Lüristan bey
lerbeyiliğine bağlı bir sancak olarak zik
rettiği Erbil XVI. yüzyılın ikinci yarısında 
Bağdat eyaletine, XVII. yüzyılda ise Şehri
zor eyaletine bağlanmıştı ve IV. Murad'ın 
Bağdat Seferi'nde tutulan menzilnamede 
zikredildiğine göre de Şemanik adlı men
zilin yakınlarında önemli bir kale idi. Şe
hir. Nadir Şah ' ın 1743'te Osmanlılar' a 
karşı giriştiği sefer sırasında kuşatma 
sonucu zaptedildiyse de daha sonra yeni
den Osmanlı idaresine geçti. Bu dönem
den itibaren XIX. yüzyılın ortalarına kadar 
Bağdat vilayetine bağlı kalan ve kuwetli 
bir yeniçeri kıtası ile takviye edilen Erbil 
bölgenin en önemli askeri noktalarından 
birin i oluşturdu . Bir müddet sonra Er
bil'in Bağdat paşalığı Musul vilayeti Şeh
rizor sancağına bağlı bir kaza merkezi ol
duğu görülür. Midhat Paşa' nın Bağdat 
valiliği döneminde idarf taksimatın yeni
lenmesi ve Musul vilayetinin Bağdat'tan 
ayrılması sırasında Kerkük sancağının bir 
kazası olarak yine Musul vilayetine bağ
landı 11870l 1. Dünya Savaşı· ndan sonra 
ise İngilizler tarafından işgal edilerek ye
ni kurulan Irak Haşimi Krallığı'na verildi. 

Cuinet'ye göre 1892'de 330 köyü bu
lunan ve köyleriyle birlikte nüfusu 12.000 
olan Erbil'in 1898'de kaza merkezinde 
1600 hane vardı ve nüfusu 6000 idi. 1920 
yılında Irak'ın on dört vilayetinden biri 
olan Erbil, halen federe devlet statüsü
ne kavuşturulmasına çalışılan Kürt Özerk 
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ERBiL 

Bölgesi'nin başşehri ve 333.903 (1985) 
kişilik npfusuyla Irak Cumhuriyeti'nin 
Bağdat, Basra, Musul ve Kerkük'ten son
ra beşinci büyük yerleşim merkezidir. 
Bazı kültürel ve idari müesseselerin yer 
aldığı şehirde bir de Selahaddin-i Ey
yübi'nin adını taŞ,ıyan üniversite bulun
maktadır. 
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