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ERKAM b . EBÜ'l- ERKAM 

(~.)~\_,c~ :.r. ~)) 
Ebu Abdiilah ei-Erkam b. Ebi 'I-Erkarn 

Abdimenaf b. Esed el- Kureşi 
(ö. 55/675) 

İlk müslüman olan sahabilerden. 
_j 

Miladi 594 yılı civarında doğduğu an
laşılmaktadır. Mekke'nin nüfuzlu ve zen
gin ailelerinden Beni MahzOm'a mensup 
olan Erkarn ' ın İslamiyet'i kabul etme
den önceki hayatı hakkında bilgi yoktur. 
Hilfü'l - fudul*e katıldığına dair rivayet
ler ise sağlam değildir. Babası Abdüme
naf'ın da müslüman olduğu ve Hz. EbO 
Bekir'le aynı gün vefat ettiği söylenmek
tedir. Kureyş'in Beni Sehm kolundan olan 
annesi Tümadır (Ümeyme) bint Hizyem 
(Abdülharis) İslam'a ilk giren kadın saha
bflerdendi. 

On yedi on sekiz yaşlarında İslamiyet' i 
kabul eden Erkarn'ın ilk müslümanlar 
arasında yedinci veya on ikinci sırayı al
dığı belirtilmektedir. Hz. Peygamber'e 
sadakatle bağlanarak evini onun emri
ne verdi. ResOl-i Ekrem. İslam tarihinde 
Darülerkam diye anılacak olan bu evi 
tebliğ faaliyeti için çok elverişli bularak 
merkez haline getirdi. 

Medine'ye ilk hicret edenler arasında 
yer alan Erkam ile EbO Talha Zeyd b. 
Se h! el- En sari arasında kardeşlik bağı 
(muaha.t*) kuruldu ve burada kendisine 
bir ev verildi. Bedir. Uhud. Hendek gibi 
önemli gazvelerin hepsine katıldı. Bedir 
Gazvesi'nde Mekkeliler'den ganimet ola
rak alınan ve "merzüban" diye anılan kı
lıcı Hz. Peygamber ona verdi. Okuma yaz
ma bildiği için Hz. Peygamber'in vahiy 
katipleri arasında yer alan Erkam ResOl-i 
Ekrem tarafından zekat memurluğuna 
tayin edildi. Erkarn Medine'de vefat et
ti ve cenaze namazını vasiyeti üzerine 
Sa'd b. Ebu Vakkas kıldırdı. 53'te (673) 
öldüğü de rivayet edilmektedir. Onun 
Ahmed b. Hanbel'in el-Müsned'inde bir 
hadisi bulunmaktadır. 

Zühreoğulları'na mensup aynı adı ta 
şıyan bir başka sahabi daha vardır . 
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1 ERKAN- ı HARBİYYE 1 

L (bk. HARBİYE). _j 

1 
ERMENEK ULUCAMii 

1 

L (bk. ULUCAMİ). _j 

1 
ERMENi KİLİSESi 

1 

Aziz Gregoire'ın öncülüğünde 
Hıristiyanlığı benimseyen 

ve sadece ilk üç ökümenik konsili 
kabul eden Ermeniler'in, 

Katolik ve Ortodokslar'dan 
farklı olan mezheplerine verilen ad 

L 
(bk. HIRİSTİYANLIK). 

_j 

1 
ERMENŞAHIAR 

1 

L (bk. AHLATŞAHLAR). _j 

1 
EROL, Muhammed Raşid 

1 

(1930- 1993) 

L Nakşibendi- Halidi şeyhi. _j 

Siirt'in Baykan ilçesine bağlı Siyanis kö
yünde doğdu. Bölgelerinde seyyid ola
rak tanınan bir şeyh ailesine mensup
tur. Dedesi Halidi şeyhlerinden Şeyh Mu
hammed, babası bir süre yaşadığı Bilva
nis köyüne nisbetle Gavs-ı Bilvanis un
vanıyla tanınan Şeyh Abdülhakim Hüsey
ni'dir. Suriyeli Halidi şeyhi Ahmed Haz
nevi'nin halifelerinden olan babası Siirt 
ve Bitlis'in köylerinde uzun yıllar şeyhlik 
yaptıktan sonra Adıyaman· ın Kahta il
çesinin Menzil köyüne yerleşerek tari
kat faaliyetini burada sürdürdü. 

M. Raşid Erol ilk tahsiline babasının 
yanında başladı. Köyündeki babasına ait 
medresede Arapça ve din ilimlerini öğ
rendi. Daha sonra Bitlis'e gidip öğreni
mini Nurşin Medresesi'nde sürdürdü. Bu 
arada Suriye'ye geçerek bir süre baba
sının şeyhi Ahmed Haznevi'nin köyünde
ki medreseye devam etti. Medrese ica
zetinin yanı sıra Halidi tarikatı hilafetini 

Muhammed 

Raşid Erol 

EROZAN, Celal Sahir 

de babasından aldı ( ı 968) Tarikat faali
yetine fiilen babasının ölümünden (ı 9721 

sonra başladı. Tarikat silsilesi babası Ab
dülhakim Hüseyni, Ahmed Haznevi. Mu
hammed Ziyaeddin. Fethullah Verkani
si, Abdurrahman Tagl, Sıbgatullah Ar
vasi, Seyyid Taha vasıtasıyla Halidiyye 
tarikatının kurucusu Halid ei-Bağdadi'
ye ulaşır. 

Halka yönelik tasawuf anlayışı ile irşad 
faaliyetini sürdüren Muhammed Raşid 
Efendi 'nin. şeyhlik müessesesinin hakim 
olduğu bir bölgenin tanınmış bir şeyh 
ailesine mensup olması şöhretinin kısa 
zamanda yaygınlaşmasını kolaylaştırdı. 

Mensuplarının içki, kumar gibi kötü alış
kanlıklarını terkettiklerine dair rivayet
ler dini ve tasawufl hayata ilgileri zayıf 
halk kesimleri üzerinde etkili oldu. Bu
nun sonucu olarak yurt içinde ve yurt 
dışında yaygın bir şöhret kazandı. Ya
şadığı Menzil köyü özellikle 1975 yılın
dan itibaren giderek artan ziyaretçi akı
nına uğradı. 12 Eylül 1980 sonrasındaki 
sıkıyönetim döneminde Çanakkale· nin 
Gökçeada ilçesinde mecburi ikamete ta
bi tutulan (Mart ı 9831 Muhammed Ra
şid on sekiz ay sonra Ankara'ya nakle
dildL 1986 yılında Menzil'e dönmesine 
izin verildikten sonra da tarikat faaliyet
lerine devam etti. 

Şeker hastalığı ve damar sertliğine 

müptela olan Raşid Efendi tedavi ama
cıyla her yıl gittiği Afyon kaplıcalarında 
rahatsızlandı. Dönüşte Ankara 'ya uğra
dı. Hastalığının artması üzerine kaldırıl
dığı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakülte
si Hastahanesi'nde 22 Ekim 1993 Cuma 
günü vefat etti. Mensuplarınca "Seyda 
hazretleri" unvanıyla anılan Raşid Efen
di 'nin cenazesi Adıyaman'a götürülerek 
Menzil köyünde toprağa verildi. Nakşi
bendi- Halidi tarikatının Muhammed Ra
şid Erol tarafından temsil edilen kolunun 
faaliyetleri kardeşi Abdülbaki Erol ve 
kendi halifeleri tarafından sürdürülmek
teyse de onun dönemindeki canlılığını 

muhafaza etmediği görülmektedir. 
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EROZAN, Celal Sahir 

(bk. CELAL SAHİR EROZAN). 
_j 
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