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(bk. KÜTÜB-i ERBAA). 
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(bk. KlRK HADiS). 

ERBAİN 
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Salikin kırk gün süreyle 
özel bir mekanda inzivaya çekilip 

kendisini ibadete vermesi anlamında 
tasawuf terimi. 
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Genellikle Doğu kültürlerinde kırk sa
yısına büyük önem verilmiştir. Kur'an-ı 
Kerim 'de Hz. Musa ' nın Tur dağındaki 
mikatını kırk gecede tamamladığı ifade 
edilmektedir (el-Bakara 2/ 51) Bir hadis
te, kırk gün kendini samirniyetle ibade
te veren bir kimsenin kalp menbamdan 
fışkıran hikmetlerin dilinden döküleceği 
rivayet edilir (bk. Sühreverdi, s. 263; Aciü
n i, Il, 224). Başka bir hadiste Hz. Adem'in 
çamurunun kırk gün yoğrulduğu bildi
rilmiştir (bk. Sühreverdi, s. 264). Bu tür 
bir geleneğin etkisiyle tasawufta kırk 

gün süren halvet uygulamasıyla kırk ma
kam, kırk abdal veya kırklar gibi bazı ta
sawufi kavramlar ortaya çıkmıştır. 

Mutasawıflar ve tarikat mensupları 
gereksiz olarak halk arasında bulunma
yı (muhalata, ihtilat, hıltat) sakinealı gör
düklerinden daima yalnızlığı (vahdet, uz
let. inziva) tercih ederler. Ancak ilk zahid
ler ve safiler arasında, özel bir mekan
da halvete girip burada belirli bir sü
re kalmak gibi bir uygulamaya nadiren 
rastlanır. Kaynaklarda, Sehl b. Abdullah 
et-Tüsteri ve İbn Hafif gibi sufilerin er
bainden bahsettikleri ve bunu çevrele
rinde toplanan dostlarına tavsiye ettik
leri kaydedilmekle beraber bunun uygu-
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lanma şekli hakkında bilgi yoktur. Hat
ta Abdülkadir-i Geylani ve Ahmed er
Rifaf gibi tarikat kurucusu mutasawıf

lar döneminde bile bu anlamda erbain 
mevcut değildir. Ancak tasawufun ilk 
dönemlerinden başlayarak şiddetli riya
zetlere, çetin nefs mücahedelerine ve çi
leli bir hayat yaşamaya büyük önem ve
ren mutasa'vvıflar her zaman mevcut 
olmuştur. "Erbaine girmek, erbain çı

karmak" gibi ifadelerle anlatılan düzen
li halvet uygulaması ise muhtemelen IV. 
(X.) yüzyıldan sonra ortaya çıkmış ve sü
luk yöntemi olarak esma zikrini esas 
alan tarikatlar aracılığıyla yayılmıştır. 

Ebu Nasr es-Serrac, Kelabazi, Ebu Ta
lib ei-Mekkf, Kuşeyrf, Hücvfrf ve Gazza
li gibi tasawufi hayat hakkında ayrıntılı 
bilgi veren mutasawıf yazarların eser
lerinde erbain konusuna yer vermeme
leri de bu geleneğin daha sonraki dö
nemlerde yaygınlaştığını gösterir. Er
bafn konusu ilk olarak Şehabeddin es
Sühreverdf'nin (ö. 632 / 1234) ~varifü 'l
ma c arif'inde geniş bir şekilde anlatıl
mıştır. Erbafn uygulaması özellikle Ka
diriyye, Sühreverdiyye, Çiştiyye, Kübre
viyye ve Halvetiyye mensupları arasında 
görülür. 

Sühreverdi erbafne girmenin gerek
liliğini anlatırken aslında sufilerin kırk 

günün özel bir önemi ve etkisinin bu
lunduğuna inanmadıklarını, bununla bir
likte dünyanın çeşitli zorlukları karşısın
da iyi bir dinf hayat yaşayamadıkların
dan kırk günle sınırladıkları zaman dili
mi içinde özel bir mekanda halvete çe
kilerek şeyhin gözetim ve denetimi altın
da mümkün olduğu ölçüde bir dini ha
yat yaşamak için çabaladıklarını, başa
rılı olurlarsa ömür boyu bu yaşama biçi
minin kendilerine faydalı olacağına ve 
bu süre içinde elde ettikleri feyz ve be
reketin geriye kalan zamana da yayıla
cağına inandıklarını söyler. 

Erbafne girmeye ve erbafn çıkarmaya 
önem veren esma tarikatları tekke ve 
hankahların çevrelerinde, bazan da bu
radaki mescidlerde "halvethane" veya 
"çilehane" adı verilen, genellikle ancak 
bir kişinin namaz kılarken ayakta dura
biteceği yükseklikte ve bağdaş kurup 
oturabiteceği genişlikte dar ve karanlık 
odacıklar (hücre) yaparlar. Kapı kapatı
lır, içeriye ses ve ışık girmez. Erbaine gi
ren çilekeş (mürid-i talib. salik) burada 
duyu organlarının dış dünya ile ilgisini 
kesmeye çabalar ve bütün dikkatini iç 
alemine yöneltir, düşüncesini kalbi üze
rinde yoğunlaştırır. 

Erbaine girmenin adabına uyulmazsa 
istenen sonuç elde edilemez. Necmed
din-i Daye, erbaine giren bir dervişi ku
luçkaya oturan tavuğa benzeterek yu
murtadan civcivin çıkması nasıl bazı şart

lara bağlı ise erbafnin arzulanan sonucu 
vermesi için de belli şartlar gerektiğini 
söyler (Mirşadü ' [- cibad, S. 282). Erbafne 
şeyhin lüzum görmesi halinde onun gö
zetim ve denetiminde girilir. Erbaine gir
meden hazırlık yapılır. Çilekeşin, üzerin
deki elbiselerin ve oturacağı yerin temiz 
olmasına , boy abctesti almasına ve er
bain süresince abdestli olmasına dikkat 
etmesi şarttır. Ayrıca erbaine girmeden 
önce "az yeme, az uyuma, az konuşma" 
esaslarına uyup kendini halvet hayatına 
hazırlaması, halvete girince de dünya 
ketarnı söylememesi, yemeyi en aza in
dirmesi ve mümkün olduğu kadar az 
uyuması gerekir. 

Halvete giren çilekeş şeyhinin kendi
si için uygun gördüğü esma ile meşgul 
olur. Kur'an-ı Kerfm okur; düşüncesini 
tamamen zikirle meşgul eder. Erbain
de iken kul ile Allah arasında bulunan 
perdelerden her gün bir perde açılır. Kırk 

günde kırk perdenin açılması bu süre
de katedilen mesafenin önemini göste
rir. Kalpte zikir süreklilik kazanınca sali
kin Allah ile münasebeti giderek fikir ve 
nihayet temaşa seviyesine yükselir. Bu 
durumda dille zikir söz konusu olmadan 
zikir temaşadan ibaret olur ki erbafne 
girmenin gayesi de budur. Bu seviyeye 
ulaşan salik bazan keşf ve keramet hali 
yaşayabilir. Buna "fütuhat-ı erbain" (er
bafndeki feyiz ve bereketler) adı verilir. 
Ancak erbaine giren kimsenin keramet 
ve keşf sahibi olması şart değildir, bu 
durumun onda görülmemesi bir eksik
lik sayılmaz. Zira erbaine girmenin ga
yesi ilahi tecellileri ve cemali temaşa et
mek ve istikamet sahibi olmaktır. Er
baine giren kişi eğer samimi olmaz ve 
şahsi bir çıkar için halvete girerse bu 
durum onun mülhid ve zındık olmasına 
da sebep olabilir. Onun için Hz. Peygam
ber'in sünnetine tam olarak tabi olmak 
çilekeş için temel görev kabul edilmiştir. 

Erbain esnasında salikin kalbine do
ğan ilahi hikmetler ve sırlar onun dilin
den dökülür. Bu sırada salik bazı haki
katleri hayal elbisesine bürünmüş ola
rak görür, bunları yorumlayıp gerçeğe 
ulaşır. Bazan onları çıplak olarak kav
rar. Bu hakikatler ona keşf ve ilham yo
luyla malum olur; onları görerek veya 
işiterek beller; ses de bazan iç, bazan 
dış alemden gelir. 



Esma yoluyla sülükü esas alan tari
kat mensupları arasında çok sayıda er
bain çıkaranlar vardır. Sohbeti halvete, 
hizmeti uzlete tercih eden Melamiler'le 
Mevleviler ve Nakşibendiler tarikatların
da erbain çıkarmaya yer vermemişlerdir. 

Melamilik'te sülük sohbet iledir. Mevle
vilik 'te dergahta hizmet çile yerine ge
çer. "Halvet der encümen" ilkesini esas 
alan Nakşibendiler'e göre ise ihvana hiz
met ederken ve halkın içinde bulunur
ken de Hak'la beraber olmak mümkün
dür. Ancak halvethanelerde ve çilehane
lerde özel olarak inzivaya çekilmeye ta
raftar olmayan mutasawıflar ve tarikat 
ehlinin bile gereğinden fazla halk ara
sında bulunmayı hoş karşılamadıklarını 

ve halveti tercih ettiklerini söylemek ge
rekir (ayrıca bk. ÇiLE; HALVET). 

ibnü' l-Cevzi ve ibn Teymiyye gibi Se
lefi alimler. bu uygulamanın Hıristiyan

lık ' ta ve Hint dinlerinde bulunduğunu 
söyleyerek erbaine girmenin bid'at oldu
ğunu ileri sürmüşlerdir. Ca'feri Şiiler de 
genellikle erbaine karşıdırlar (Feyz-i Ka
şani. s. 38. 57. 71). Şems-i Tebrizi ve Mev
lana Celaleddin-i Rümi'nin erbaini bid'at 
saydıkları bilinmektedir (Makalat, s. 165) 
Evhadüddin-i Kirmanide kişi yetmiş iki 
defa erbain çıkarmış olsa dahi sadece 
bununla manevi bir ilerleme elde ede
meyeceğini belirtir ( Menakıb·ı Euhadüd· 

dfn· i Kirman[, s. 8). 
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ERBAİN 
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Kırk sayısı esas alınarak 
İslami konularda 

yazılan eserlerin ortak adı. 
_j 

Arapça'da "kırk" anlamına gelen er 
bain kelimesi Kur'an - ı Kerim'in dört aye
tinde yer alır. Bunların ikisinde Hz. Mu
sa ' nın ilahi hitaba mazhar olduğu Tür 
dağında kırk gün kalışı (ei-Bakara 2/ 51; 
ei-A'raf 71 142). birinde mukaddes arzın 
israiloğulları ' na kırk yıl yasaklanışı (el
Maide 5/ 26), birinde de mutlak anlam
da insanın kırk yaşına varınca rabbine 
yönelişi ve yakarışı (el -Ahkaf 46 / 15) an
latılır. Kelime çeşitli hadislerde de "kırk" 

manasında veya çokluktan kinaye olarak 
geçmektedir (bk Wensinck, ei·Mu 'cem, 

"erba 'ün" md ) islam alimleri kırk yaşı
na ulaşan insanda cismani melekelerin 
zayıflamaya, ruhani melekelerin ise güç
lenmeye başladığını , Hz. Muhammed 'de 
olduğu gibi diğer peygamberlerde de 
nübüwet veya risaletle görevlendirilme 
yaşının kırk olduğunu kabul ederler (bk 
Fahreddin er-Razi, XXVIII , 18-19). Erbain 
ayrıca Hz. Hüseyin· in Kerbela· da şehid 
edilişinin kırkıncı gününü (Safer ayının 20. 
günü), kış mevsiminin en soğuk günlerini 
içine alan kara kışı , Osmanlı Devleti 'nde 
istanbul, Eyüp, Galata ve Üsküdar mev
leviyetlerinde bulunan kırk mahkemenin 
hakimlerini ifade eden bir kavramdır (bk. 
KlRK). islami literatürde ise erbain daha 
çok Hz. Peygamber'in dini konulara dair 
kırk hadisini ihtiva eden ve değişik alim-

ERBAlN 

ler tarafından derlenen mecmuaların adı 
olarak geçer. Ancak kelam, tefsir. tasav
vuf. biyografi vb. ilimlerde de kırk sayı
sı esas alınarak yazılmış eserler bulun
maktadır. Çeşitli konularda kaleme alı
nan erbainlerin sayısı Keşfü 'z -zunı1n ve 
1:tdhu 'l - meknı1n 'da 100'e ulaşmaktadır. 
Mükerrerler hariç C. Brockelmann ve Fuat 
Sezgin'in eserlerinde zikredilenlerle bir
likte bu sayı 1 SO'ye yaklaşır. Erbain tü
ründe yazılan eserleri konularına göre 
bazı gruplara ayırmak mümkündür. 

1. Kırk hadis. Müslümanların fayda
lanması amacıyla dini konulara dair kırk 
hadis ezberleyen kimsenin kıyamet gü
nünde fakihler ve alimlerle birlikte bu
lunacağını ifade eden zayıf bir rivayete 
(bk. Aclüni, ll. 246) dayanılarak Abdullah 
b. Mübarek'ten itibaren günümüze ka
dar birçok alim tarafından düzenlenen 
kırk hadis risaleleri genellikle akaid. fı

kıh ve ahlak alanlarında olmuştur. Bun
ların içinde kutsi hadislerden. özlü ifa
delerden oluşanlar da vardır (bk. KlRK 

HADiS). 

z. Kelam meselelerini toplayan erbafn
ler. itikadi konuları kırk esasta inceleyen 
eserlerdir. Fahreddin er -Razi' nin Kitô
bü 'l-Erba'fn if uş ı1li'd-dfn'i ile ( İÜ Şa r
kiyat Enstitüsü Ktp., nr. 517) bu eserin 
Siraceddin el-Urmevi tarafından yapılan 

Lübô.bü 'l-Erba'fn if uşı1li 'd-di'rı adlı 
muhtasarı (Sü leymaniye Ktp., Carullah 
Efendi. nr. 1252). ibnü'l-Mutahhar el -Hil
li'nin Erba ' ı1ne m es ' ele ii uşı1li'd- din, 
Erba ' un e m es' el e fi 'l- k el ô.m ( Brockel
man n, lll . 1265. 1266) adlı eserleri bunlar
dan bazılarıdır. 
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