
Ertuğrul Gazi Tü rbesi'n in 130411886-871 tarihli 

tamir ki tabesi 

hane niteliğinde bir han ile bir imaretha
ne inşa edilmiş, ancak bu yapılar günü
müze ulaşmamıştır. Başbakanlık Osman
lı Arşivi'ndeki mimari çizimler arasında 
(Plan. Proje ve Krokiler kısm ı , nr. 48) yer 
alan 30 Receb 1320 (2 Kasım 1902) ta
rihli bir belgede, Ertuğrul Gazi Türbe
si'ni ziyaret amacıyla Söğüt'e gelen Ka
rakeçili aşireti mensuplarının ikametle
rine mahsus olmak üzere inşa edilecek 
bir hanın planı bulunmaktadır. ll. Abdül
hamid'in, Ertuğrul Gazi'nin mensup ol
duğu Karakeçili aşiretinden muhafız alay
ları tertip etmesi gibi Söğüt ' te gerçek
leştirdiği bu tamirat ve inşaat faaliyet
leri de hanedanın Anadolu'daki kökle
riyle olan bağlantısını canlandırma ar
zusuna yöneliktir. Karakeçililer'in Ertuğ
rul Gazi'nin hatırasına duydukları bağlı
lık günümüzde de sürmekte ve eskiden 
beri her yıl eylül ayının sonlarında yapı
lan Ertuğrul Gazi ihtifali gittikçe resmf 
bir nitelik kazanarak daha coşkulu bir 
hal almaktadır. Aşiret mensupları, ihti
fal sırasında Söğüt'ün doğusunda bu
lunan "Dua Yeri " adındaki yüksek düz
lükte toplandıktan sonra geleneksel kı
yafetleri içinde ellerindeki sancaklarla 
kasabaya girmekte ve at üzerinde tür
beyi üç defa tavaf etmektedirler. Arka
sından kurbanlar kesilmekte ve bunla
rın etleriyle hazırlanan pilav topluca ye
nildikten sonra Kur'an ve mevlid oku
nup cirit gibi millf oyunlar sergilenmek
tedir. 
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1 ERVA bint ABDÜLMUTIALİB ı 

( -,J.k.JI .J.f- ~ .s_,) ) 
Ümmü Tuleyb Erva bint 

Abdilmuttalib b. Haşim el-Kureşiyye 
(ö. 15 /636 ) 

L Hz. Peygamber'in halası. _j 

Annesi Fatıma bint Amr b. Aiz olan 
Erva, Hz. Peygamber'in babası Abdullah 
ile ana- baba bir kardeştir. Cahi liye dö
neminde Umeyr b. Vehb ile evlendi. On
dan Tuleyb adında bir oğlu oldu. Kaynak
larda daha sonra Ertat b. Şürahbfl ve 
Kelede b. Abdümenaf ile de evlilik yap
tığı zikredilmektedir. 

Bazı tarihçiler, Hz. Peygamber'in ha
lalarından sadece Safiyye'nin müslüman 
olduğunu söylemekteyse de diğer hala
ları Atike ile Erva'nın da İslamiyet ' i ka
bul ettikleri anlaşılmaktadır. Erva'nın, 

oğlu Tuleyb'in tesiriyle müslüman oldu
ğu bilinmektedir. Tuleyb b. Umeyr Er
kam'ın evinde müslüman olduktan son
ra annesini dine davet etti. Oğlunun is
lam'ı seçmesinden mutluluk duyduğu
nu belirten ve onu Hz. Peygamber'i des
teklemeye teşvik eden Erva, kendisinin 
diğer kız kardeşlerinin İslamiyet'i kabul 
etmelerini beklediğini ve onlarla birlik
te müslüman olacağını söyledi. Fakat Tu
leyb'in, dayısı Hamza ' nın da İslamiyet'i 
benimsediğini hatırlatacak artık müslü
man olması zamanının geldiğini ısrarla 
söylemesi üzerine Erva İslamiyet ' i kabul 
etti. Diğer kız kardeşleri gibi kendisi de 
şair olduğundan sözleriyle ve şiirleriyle 

Resül-i Ekrem'i ve müslümanları savun
du. Bu hususta şöyle bir olay nakledil
mektedir: Kureyş'in ileri gelenleri tara
fından Hz. Peygamber'e çeşitli eziyetler 
yapıldığını gören Tuleyb bu zulme daya
narnayıp EbO Cehil'i tokatlamıştı. Bunun 
üzerine Tuleyb'i yakalayıp bağlamışlar, 

fakat dayısı EbO Leheb araya girerek 
onu kurtarmıştı. Bu olaydan sonra Er
va'yı ziyarete gelen bazı Kureyşliler, oğlu
nun Hz. Muhammed'i korumak için canı
nı tehlikeye attığ ını söyleyerek buna en
gel olmasını istediler. Fakat Erva, "Onun 
hayatının en şerefli bölümü dayısının oğ
lu Muhammed'i koruduğu günler olmuş
tur" diyerek oğlunu savundu. Gelenler 
arasında bulunan kardeşi EbO Leheb'e 
kendisinin de İslam'ı seçtiğini söyleye
rek yeğeni Muhammed'e destek ver
mesini istedi. Fakat EbO Leheb bu tek
lifi kabul etmedi. Bütün bu bilgilerden 
Erva 'nın Mekke döneminde müslüman 
olduğu, daha sonra da Medine'ye hicret 
ettiği anlaşılmaktadır. 

ERZAK 

Erva hem Cahiliye döneminde hem 
müslüman olduktan sonra şeref ve fa
ziletiyle tanınan, görüşlerine başvuru

lan meşhur kadınlardan biriydi. Babası 
Abdülmuttalib ' in ve ResOl -i Ekrem'in 
vefatı üzerine söylediği mersiyeler kay
naklarda zikredilm iştir. 
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ERVA bint KÜREYZ 
(.X..? ~ .s_,) ) 
Ümmü Osman 

Erva bint Küreyz b. Rebl'a 

Hz. Osman'ın annesi, sahabi. 

ResOl-i Ekrem'in halası Ümmü Hakfm 
Beyza bint Abdülmuttalib'in kızıdır. Ca
hiliye döneminde Affan b. Ebü'l-As ile 
evlendi. Ondan Osman ile Arnine adlı bir 
kızı oldu. Affan'ın ölümünden sonra Uk
be b. EbO Muayt ile evlendi. Ondan da 
Velfd, Umare, Halid, Ümmü KülsOm, Üm
mü Hakfm ve Hind adlarında altı çocu
ğu dünyaya geldi. Çocuklarının hemen 
hepsi İslamiyet'i kabul etti. 

Erva'nın Mekke'de Hz. EbO Bekir, Tal
ha, Zübeyr, Abdurrahman b. Avf ve Am
mar b. Yasir'in anneleriyle birlikte İsla
miyet' in ilk yıllarında müslüman oldu
ğu rivayet edilmektedir. Kızı Ümmü Kül
sOm'dan sonra Medine'ye hicret etti ve 
ölünceye kadar orada yaşadı. 

Hz. Peygamber' e bi at eden kadınlar 

arasında yer alan Erva Hz. Osman'ın ha
lifeliği yıllarında (644-656) doksan yaşın
da iken Medine'de vefat etti ve Bakf' Me
zarl ığı 'na defnedildi. Ölüm tarihi bilin
memektedir. 

BİBLİYOGRAFYA : 

İbn Sa'd. et-Tabakat, VI, 24; VII, 476; Vlll, 
45, 229; İbn Hazm, Cemhere, s. 74-75 ; ibnü'l
Esir. Üsdü'/-gabe, VII, 8; İbn Hacer. el -işabe. 
IV, 228; Mehmed Zihni. f\1eşahfrü 'n -n isa, is
tanbul 1294, s. 27; KöksaL islam Tarihi ( Medi
ne ı. VI, 261 -262. 

L 

~ SELMAN BAŞARAN 

ERZAK 

(bk. RIZIK). 
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