ERBAlN
Esma yoluyla sülükü esas alan tarikat mensupları arasında çok sayıda erbain çıka ranla r vardır. Sohbeti halvete,
hizmeti uzlete tercih eden Melamiler'le
Mevleviler ve Na kşibendiler tarikatların
da erbain çıkarmaya yer vermemişle rdir.
Melamilik'te sülük sohbet iledir. Mevlevilik 'te dergahta hizmet çile yerine geçer. "Halvet der encümen " ilkesini esas
alan Nakşibendiler' e göre ise ihvana hizmet ederken ve halkın içinde bulunurken de Hak'la beraber olmak mümkündür. Ancak halvethanelerde ve çilehanelerde özel olarak inzivaya çekilmeye taraftar olmayan mutasawıflar ve tarikat
ehlinin bile gereğinden fazla halk arasında bulunmayı hoş karşılamadıklarını

ve halveti tercih ettiklerini söylemek gerekir (ayrıca bk. ÇiLE; HALVET).
ibnü' l-Cevzi ve ibn Teymiyye gibi Selefi alimler. bu uygulamanın Hıristiyan 
lık ' ta ve Hint dinlerinde bulunduğunu
söyleyerek erbaine girmenin bid'at olduğunu ileri sürmüşlerdir. Ca'feri Şiiler de
genellikle er baine karşıdırlar (Feyz-i Kaşani. s. 38. 57. 71). Şems-i Tebrizi ve Mevlana Celaleddin-i Rümi' nin erbaini bid'at
saydıkları bilinmektedir (Makalat, s. 165)
Evhadüddin-i Kirmanide kişi yetmiş iki
defa er bain çıkarmış olsa dahi sadece
bununla manevi bir ilerleme elde edemeyeceğini belirtir ( Me nak ıb·ı Euhadüd·
dfn· i Kirman[, s. 8).
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z. Kelam meselelerini toplayan erbafnler. itikadi konuları kırk esasta inceleyen
eserlerdir. Fahreddin er - Razi' nin Kitôbü 'l-Erba'fn if uş ı1li'd-dfn'i ile ( İÜ Şa r
kiyat Enstitüsü Ktp., nr. 517) bu eserin
Siraceddin el-Urmevi ta rafından yapılan
Lübô.bü 'l-Erba'fn if uşı1li 'd-di'rı adlı
muhtasarı (Sü leymaniye Ktp., Carullah
Efendi. nr. 1252). ibnü'l-Mutahhar el - Hilli'nin Erba ' ı1ne m es ' ele ii uş ı1li'd- din,
Erba ' un e m es' el e fi 'l- k el ô.m (Brockelman n, lll . 1265. 1266) adlı eserleri bunlardan bazılarıdır.
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Müslümanların

faydadini konulara dair kırk
hadis ezberleyen kimsenin kıyamet gününde fakihler ve alimlerle birlikte bulunacağını ifade eden zayıf bir rivayete
(bk. Aclüni, ll. 246) dayanılarak Abdullah
b. Mübarek'ten itibaren günümüze kadar bir çok alim tarafından düzenlenen
kırk hadis risaleleri genellikle akaid. fı
kıh ve ahlak alanlarında olmuştur. Bunların içinde kutsi hadislerden. özlü ifadelerden oluşanlar da vardır (bk. KlRK
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Arapça'da "kırk " anlamına gelen er bain kelimesi Ku r 'an - ı Kerim'in dört ayetinde yer alır. Bunların ikisinde Hz. Musa ' 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 (elMaide 5/ 26), birinde de mutlak anlamda insanın kırk yaşına varınca rabbine
yönelişi ve yakarışı (el -Ahkaf 46 / 15) anlatılır. 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 güçlenmeye başladığını , Hz. Muhammed 'de
olduğu gibi diğer peygamber ler de de
nübüwet veya ri saletle 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), kı ş mevsiminin en soğuk günlerini
içine alan kara kışı , Osmanlı Devleti 'nde
istanbul, Eyüp, Galata ve Üsküdar mevleviyetlerinde 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-
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ler tarafından derlenen mecmuaların adı
olarak geçer. Ancak kelam, tefsir. tasavvuf. biyografi vb. ilimlerde de kırk sayı
sı esas alınarak yazılmış eserler bulunmaktadır. Çeşitli konularda kaleme alı
nan erbainlerin sayısı K eşfü 'z -zunı1n ve
1:tdhu 'l - meknı1n ' da 100'e ulaşmaktadır.
Mükerrerler hariç C. Brockelmann ve Fuat
Sezgin'in eserlerinde zikredilenlerle birlikte bu sayı 1SO'ye yaklaşır. Erbain türünde yazılan eserleri konularına göre
bazı gruplara ayırmak mümkündür.
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Okcuzade Mehmed Efe ndi'ye ait en ·Nazmü 'l·mübfn {i'l·iJ.yiJ.li'l·erbafn

3. Kelam,

fıkıh

ve ahlak gibi ortak koerbainler. Gazzall'nin Kitôbü'l-Erba'fn ii uşılli'd-din'i (Kahire,
ts .) bu tür eserlerdendiL
nuları işleyen

4. Kırk ayetin tefsirini konu edinen erbainler. Çeşitli sürelerden alınmış kırk
ayeti açıklayan Okçuzade Mehmed Efendi'nin en-Nazmü'l-mübfn ii'l-ôyôti'Jerbain 'i (Köprülü K tp., I. Kısım. nr. 217 ;
At ı f Efendi Ktp. , nr. 253) buna bir örnek
teşkil eder.

s. Tasawuf konularını toplayan erbainler. Ma'rQf-i Kerhi'nin FütılJ:ıu erba'in'i
(Millet Ktp ., Ali EmTrT- Şarkiyat, nr. 897),
Ebu Nuaym el-İsfahani'nin Kitôbü'l-Erba 'in 'alô me?hebi'l- mütehak~ı~in
mine 'ş -şıliiyye (Beyrut 1414/ 1993). Gazzall'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 elErba'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) , Hişavend et-TOsl'nin el-Erba'un if mend~bi'l-iu~arô, ve'ş-şdlihfn, Ubeydullah b. Muhammed el-Hucendl'nin el-Erba '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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eserin ilk iki sayfası(Köp<Uiu Ktp., ı. K">m, "" 2171
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Milattan önce llL binyıldan itibaren çivi yazılı tabietierde adına uru Arba'il (Akkadca "dört tanrı şehri" ) şeklinde rastlanan Erbil (İrbil; Bat ı' da Arbela. ArbeIes;
Kürtler arasında Ervil, Hevlir). Kuzey Mezopotamya'nın en eski ve en önemli kült
merkezlerinden biri olup özellikle aşk
tanrıçası İştar ile (Afrodit, Venüs) olan ilgisini ilk Hıristiyanlık yıllarına kadar sür-

dürmüştür. Zağros dağlarının batı eteklerinde Büyük ve Küçük Zap nehirlerinin
arasında, Musul- Bağdat yolu ile Anadolu 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 savaşının bu şehrin kuzeyindeki Gavgamela mevkiinde cereyan etmesi sebebiyle
de adı tarihe geçmiştir. Arbela veya Gavgamela Meydan Savaşı (m.ö ı Ekim 33 ı )
adıyla anılan bu savaşın sonunda lll. Darius Erbil Kalesi'ne sığınmış , ardından
beraberindeki ailesi ve hazinesini burada bırakarak İran' ın içlerine doğru kaçmıştır. Helenistik dönemde Selevkos Krallığı'nın Adiabene eyaletinin merkezi olan
şehir daha sonra Parthlar'la Romalılar
arasında zaman zaman el değiştirmiş,
bir ara küçük bir krallığa başşehirlik yapmış, llL yüzyılın ilk çeyreğinde ise Sasani İmparatorluğu'nun kurucusu 1. Erdeşir' in eline geçip İslam fethine kadar
yaklaşık 400 yıl süreyle bir İran şehri olarak kalmıştır. Hıristiyanlık bu bölgeye erken tarihlerde (ll. y üzy ıl başları) girmiş
ve Sasaniler'in siyasi sebeplerle gösterdikleri hoşgörü sonucunda IV. yüzyılda
halkının hemen tamamı hıristiyan olan
Erbil, SOO yılında Keldani Metropolitliği'nin kurulması üzerine Musul'dan sonra bölgenin ikinci önemli din ve kültür
merkezi haline gelmiştir. VI. yüzyılın ortalarında yazıldığı sanılan Süryanfce Erbil tarihine dair eserin müellifi Mişyaha
Zeha burada yaşamış bir din adamıdır.

Erbil'in, Hz. ömer'in bölgeye tayin ettiği ilk vali İyaz b. Ganm veya onun vefatından sonra 20 (641) yılında Musul
valiliğine getirilen Utbe b. Ferkad es-Sülemi tarafından 18 (639) veya 20 (641)
yılında fethedildiği tahmin edilmektedir. İslami kaynaklarda Erbil adına ilk
defa. Emevi hakimiyetini sona erdiren
ve Abbasi dönemini başlatan Büyük Zap
Suyu Savaşı (16 Ocak 750) münasebetiyle rastlanmaktadır. Bu savaşın Musul
ile Erbil arasındaki Yukarı Zap bölgesinde 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 Hurdazbih (ö. 300 / 913) ve Kudame b. ca·fer'in (ö . 337/ 948 l?ll Irak'taki idari taksimattan bahsederken Erbil'i Hulvan eyaletinin beş bölgesinden biri olarak göstermeleri bu tarihlerde şehrin önemli bir

