
Ereğli ' nin merkez olduğu Marmara 
Ereğiisi ilçesinin merkez bucağı dışında 
bucağı yoktur. Köy sayısı dört olan ilçenin 
1990 sayımına göre nüfusu 12.455 idi. 

Diğer Ereğliler. Anadolu'da bugün biri 
belde, diğerleri köy durumunda olan bir
kaç Ereğli daha vardır. Bunlardan Kara
mürsel Ereğiisi Kocaeli'nin Karamürsel 
ilçesine bağlıdır. İzmit körfezinin güney 
kıyısında Karamürsel'in 4 km. kadar do
ğusunda bulunur. 1990'da nüfusu 2482 
idi. Bir ara Güzelkıyı veya Güzelyalı gi
bi adlarla da anılan bu beldeye eskiden · 
Ereğli - i Zir, bundan 1,5 km. kadar içe
ride ve daha yüksekte bulunan köye de 
Ereğli-i Bala adı verilirdi. Bu sonuncusu 
şimdi Tepeköy (1 990'da nüfusu 1 150) adıy
la anılmaktadır. 

Tekirdağ ' ın Sarköy ilçesine bağlı olan 
Ereğli köyü ise Marmara denizinin batı 
kıyısında Sarköy ile Mürefte arasında 
bulunur. Bu kıyı köyü Bizans kaynakla
rında Herakleia, daha sonraki dönemle
re ait kayıtlarda Herakhitza olarak ge
çer. Orhan Gazi'nin oğlu Süleyman Paşa 
tarafından zaptedildiği anlaşılan bu kö
ye Osmanlı hakimiyeti altında Ereğiice 
denilmiştir. Süleyman Paşa'nın İznik'te
ki medresesinin vakıfları arasında yer 
alan Ereğiice XVI. yüzyılda otuz beş ha
neden ibaret olup Gelibolu'ya bağlı ola
rak zikredilmiştir. Yöre halkının bugün 
de Ereğiice adını kullandığı köy bazı es
ki haritalarda Erikli, yeni haritalarda ve 
Devlet İstatistik Enstitüsü yayınlarında 
ise Eriklice biçiminde geçmektedir. Erik
lice'de eskiden ipek böcekçiliği yapılır

dı. Bu faaliyet günümüzde önemini yi
tirmiştir. 

Bugün Kırklareli'ne bağlı olan ve Erik
Iice olarak zikredilen köyün de Osmanlı
lar döneminde Ereğli adını taşıdığı bi
linmektedir. Fatih Camii ve imareti'nin 
vakfı olan bu köy 1530'da 200 hanelik 
büyük bir iskan merkezi durumundaydı. 
1540'ta ise 198'i hıristiyan , yedisi müs
lüman olmak üzere 205 hane (yaklaşık 

ı 000 ki ş i) nüfusa sahipti. 
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EREMYA ÇELEBİ 
(1 637·1695) 

Ermeni asıllı şair ve tarihçi. 
_j 

12 veya 13 Mayıs 1637'de istanbul'un 
Langa semtinde doğdu. Kömürciyan aile
sinden papaz Mardiros'un oğludur. Kü
çük yaşta bir müddet velisi ve annesinin 
dayısı , iaşe ve un müteahhidi Hacı Am
pagum 'un yanında çalıştı. Daha sonra 
okumaya başladı ve Hisardibi'ndeki Surp 
Sarkis Kilisesi 'nin papazlarından Der Ho
vannes ·in talebesi oldu. 1656' da Türk
çe, ardından da Rumca. Farsça, Arapça 
ve İbranice öğrendi. Çocukluğu kilise mu
hitinde geçtiği halde muhtemelen fikir 
ve faaliyet serbestliğini kısıtlamasından 
çekindiği için ruhaniler sınıfına girme
di. Bununla beraber Kefeli Patrik Mar
dires'un döneminde (1659- ı 660) patrik
hanenin başkatibi. özellikle de para sa
hipleri ve kilise büyükleri arasındaki hal
li güç meselelerde danışmanı oldu ve 
bu görevini uzun yıllar sürdürdü. Hami
si Hacı Ampagum'un ölümünden sonra 
( 1658) zamanın meşhur Ermeni tacirle
rinden Abro Çelebi'nin çocuklarına ho
calık yaptı. Abro Çelebi'nin evi Türk ve 
ecnebi ileri gelenlerinin toplanma yeri 
olduğundan Eremya burada devrio bü
yük şahsiyetleriyle tanışma imkanı bul
du. 1664'te Başpatrik Eğyazar' ı , Osman
lı Devleti sınırları içinde ayrı bir başpat
riklik kurma niyetinden vazgeçirmesi için 
istanbul patrikhanesi tarafından Halep'e 
gönderildi. 1677'de istanbul'da Abro '
nun himayesinde bir matbaa kurduysa 
da ancak risale şeklinde iki kitap basa
bildi. 2 Haziran - 3 Ekim 1685 tarihleri 
arasında hem oğlu rahip Kirkoris'i gör
mek, hem de Ermeni Kilisesi'nin bazı 

meseleleriyle ilgili temaslarda bulunmak 
üzere Eçmiadzin'e gitti. Bu vesile ile Ani, 
Kars ve Erzurum şehirlerini ziyaret etti. 
1686 'da istanbul' a döndükten sonra 
yalnız kitapları ile meşgul oldu. 1 S Tem
muz 1695 tarihinde öldü ve Balıklı Er
meni Mezarlığı'na gömüldü. 

Eremya Çelebi gerek şahsiyeti , gerek 
değişik türdeki yazıları , gerekse diğer 
sahalardaki faaliyetleri bakımından XVII. 
yüzyılda yaşamış Ermeni aydınları için
de dikkate değer bir kişid i r. ilim ve fa
ziletinden dolayı kendisine "çelebi " un
vanı verilmiş olan Eremya, eserlerinin 
son zamanlarda yayımlanmaya başlan

masından sonra tanınmış ve layık oldu
ğu ilgiyi görmüştür. Değişik sahalarda 
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geniş bir edebi faaliyet göstermekle be
raber oğlu onu şair olarak tanıtmakta
dır. Gerçekten eserlerinin birçoğunu man
zum olarak yazmıştır. 

Eserleri. Manzum ve mensur olmak 
üzere tarihi hadiselerin kayıtları , topog
rafya, önemli şahsiyetlerin aile tarihleri 
ve şecereleri , bazı dini kitapların için
de yazılmış muhtıra şeklinde kayıtlar ve 
methiyeler. dini meselelere ait nutuk ve 
muhavereler, ailesi efradına ve başkala
rına dair mersiyeler, ailevf ve bilhassa 
cemaat işleri hakkında sayısız mektup
lar. hikayeler gibi değişik yazılardan oluş
maktadır. Bunların bir kısmını eski Er
menice ile, halk tabakasını ilgilendiren 
eserlerini de halk diliyle yazmıştır. Erme
nice'den başka tarihi ve dini konularda 
Ermeni alfabesiyle Türkçe telif ve tercü
me eserleri de vardır. Bunlar ·asmanlı
ca ' nın fonetik meselelerinin çözümün
de değerli malzemeler olarak görülmek
tedir. 

İstanbul ve Osmanlı Tarihiyle İlgili Eser
leri. 1. Ruznô.me ( Orakrutyun). 11 Tem
muz 1648 ile 11 Kasım 1663 tarihleri 
arasında kendi şahsına ve. ailesine dair 
kayıtlar yanında devrio siyasi, içtimal 
olaylarının ve Ermeni cemaatiyle ilgili 
hadiselerin anlatıldığı bu eser, Kudüs 
Patriği Mesrop Nişanyan'ın geniş bir ön
sözü ve sonunda, Eremya Çelebi'nin di
ğer Ermenice ve on beş kadar Türkçe 
mensur yazısı ve şiirleriyle birlikte Ku
düs'te neşredilmiştir (1939). Eserde, pa
dişah sarayında ve devlet ricali arasın

da geçen olayların günü gününe zikre
dilmesi Eremya'nın önemli kişilerle te
masta bulunduğunu göstermektedir. 2. 
İstanbul Tarihi (Badmutyun lsdanbolo ). 

1662- 1684 yılları arasında aralıklarla 

manzum olarak telif ettiği önemli eser
lerinden birini teşkil eden bu çalışma 
aslında XVII. yüzyıl için istanbul'un bir 
seyahat rehberidir. Eser V. Torkarnyan 
tarafından ayrıntılı notlarla birlikte Viya
na'da üç cilt halinde yayımianmış ( 1913, 
ı 932, 1938). ayrıca H ra nd Der-Andreas
yan tarafından Türkçe'ye tercüme edil
miştir (İ stanbul ı 952, ı 988). 3. Yangın
lar Tarihi. İstanbul'daki yangınların an
latıldığı eserde ayrıca istanbul'un eski 
topografyası ile halkın sosyal ve ekono
mik durumu hakkında da bilgi verilmek
tedir. Hrand Der-Andreasyan tarafından 
yapılan tercümesi İstanbul Üniversite
si Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi'n
de "Eremya Çelebi'nin Yangınlar Tarihi" 
adıyla yayımlanmıştır (sy. 27, 1 ı 9731. s. 59-
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84) . 4. İstanbul'un Yangın Tarihi (Bad· 
mutyun Hıragizman Gosdantnubolsa). 14 
Temmuz 1660'ta başlayan ve otuz altı 
saat süren İstanbul'daki büyük yangının 
anlatıldığı eserde yangınla ilgili bazı min
yatürler de yer almaktadır. 1672'de ka
leme alınan yaklaşık 100 sayfa hacmin
de, kısmen şiirler de ihtiva eden eserin 
yegane nüshası Kudüs Ermeni Patrikha
nesi Kütüphanesi'nde bulunmaktadır (nr. 
892). S. Abro Çelebi Tarihi (Badmutyun 
Abro Çelebii). 1666-1672 yılları arasın
da telif edilen ve beş bölümden oluşan 

eserde . müellif hamisi Abro Çelebi'nin 
hayatını. devlet ricaliyle ilişkilerini ve 
Ermeni cemaatine ait işlerde oynadığı 
önemli rolü hikaye etmektedir. Bugün 
nerede olduğu bilinmeyen eserin ikinci 
bölümünün Girit adasının fethine dair 
olduğu kaydedilmektedir. 6. Dört Yüz 
Yıllık Muhtasar Osmanlı Padişahları 
Tarihi (Badmutyun hamarod 400 darva 
Osmantzotz Takavoratz). Osmanlı Devle
ti'nin başlangıcından 1678 yılına kadar 
olan dönemi ihtiva eden eser, Ermenis
tan İlimler Akademisi Şarkiyat Enstitü
sü tarafından J. M. Avedisyan'ın ayrıntı

lı notlarıyla birlikte 1982 ·de Erivan· da 
neşredilmiştir. Manzum olan eser tarihi 
olayların yanında birçok folklorik malze
me ve mahalli adetleri de ihtiva etmek
tedir. 7. Osmanlı Padişahlarının Muh
tasar Tarihi (Hamarod Badmutyun Os· 

mantzotz Takavoratz) . 169S'te telif edi
len kırk sayfa hacmindeki eserin bir nüs
hası Mesrop Maştotz Kütüphanesi'nde 
bulunmaktadır (nr. ı 786). 8. Vekayi'na
me (Darakrutyun) . 1648-1690 yılları ara
sında İstanbul ve Anadolu'da meydana 
gelen yangın ve tabii afetler, Osmanlı 
Devleti'nin o dönemdeki seferleri, İstan
bul'daki ·muhtelif merasim ler, sarayda
ki entrikalar. Ermeni kilise büyüklerinin 
faaliyet, mücadele ve çatışmalarını kro
nolojik sıraya göre anlatan eserin bili
nen tek nüshası Venedik Mıkhitharist
ler Kütüphanesi'ndedir (nr. 509). 

Dini ve Edebi Eserleri. 1. Sahte Yahu
di Mesihi Sabeta. Sabatay Sevi hakkın
daki bu manzum metin Venedik Mıkhit
haristler Kütüphanesi'ndedir (nr. 1155). 
2. Vaazlar Kitabı (Karozakvik). Kısmen 
Ermenice, kısmen Türkçe olan 116 sayfa
lık bu eserin yazma nüshası Viyana Mık
hitharistler Kütüphanesi'nde bulunmak
tadır (nr. 408). 3. Hazreü lsa'nın Haçlan
masının Vasiye il ( Gıdak Khaçelutyan 
Hisusi Krisdosi). Ermenice ve Türkçe ya
zılan bu risalenin bir nüshası da Viyana 

294 

Mıkhitharistler Kütüphanesi'nde mevcut
tur (nr. 408). 4. Muhtasar Hagiografya 
(Hamarod Haysmavurk) . 175 şehidin ha
yatını anlattığı ve 168S'te Eçmiadzin'de 
Türkçe olarak kaleme aldığı 139 sayfa
lık eserin bir nüshası Kudüs Ermeni Pat
rikhanesi Kütüphanesi'nde bulunmak
tadır (nr. 1076). S. Arnavud Dimo ve 
Yahudi Kızı Mirkada'nın Aşk Hikaye
si. 1981'de Budapeşte'de Avedis Sand
jian ve Andreas Tietze tarafından Erem
ya Chelebi Kömürjian 's Armeno- Tur
kish Poem "The Jewish Bride" adıyla 
Türkçe metni ve İngilizce tercümesiyle 
birlikte neşredilmiştir. 6. Davud Pey
gamber'in Mezmurlan. 1692 yılında Er
menice'den Türkçe'ye çevirdiği bu eserin 
iki nüshası Mesrop Maştotz Kütüphane
si'nde bulunmaktadır (nr. 1644, 1645). 7. 
Hikôye-i Paris ve Vena. 1S87'de Fran
sızca· dan Ermenice'ye tercüme edilen 
eser Eremya Çelebi tarafından Türkçe'ye 
çevrilmiş ve bu adla Ermeni alfabesiyle · 
1871'de İstanbul'da basılmıştır. 8. Kitab-ı 
Hikôye-i Cihclngir İskender Zülkameyn. 
Eremya Çelebi'nin Ermenice'den Türk
çe'ye çevirdiği eserin yazma nüshası Ku
düs Ermeni Patrikhanesi Kütüphanesi'n
dedir (nr 988). 9. Ermeni Tarihi. Münec
cimbaşı Ahmed Efendi'nin isteği üzeri
ne Horenli Mavses'in kitabından yapılmış 
özet bir tercüme olup esere ayrıca Bag
ratuni ve Rubenyan hanedanları hakkın
da bilgi ilave edilmiştir. Müneccimbaşı' 

nın tarihinde faydalandığı bu eserin aslı 
kayıptır. 10. Dini Çekişmeler. Müellifin 
yahudi ve Rumlar'a karşı Ermeni Kilise
si 'ni savunduğu bu eser Venedik Mık
hitharistler Kütüphanesi'nde bulunmak
tadır (nr. 1155). Eserin Rumlar'la ilgili 
kısmı Ermeni alfabesiyle Türkçe yazıl
mıştır. 
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ERENDEN, İbrahim Fahreddin 
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(bk. FAHREDDİN EFENDi). 
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ERENLER 

Veli ve mürşid anlamında 
bir tasawuf terimi. 

_j 

Eren Eski Türkçe'de "erkek" manası
na gelen er kelimesinin çoğuludur (Diva· 
nü lugati 't· Türk,!, 39). Ancak -en eki za
manla bu fonksiyonunu kaybettiğinden 
eren tekil bir kelime halini almış ve ço
ğulu erenler şeklinde yapılmıştır. Er ve 
eren Arapça'daki recül, feta, adem, Fars
ça'daki merd, civanmerd kelimelerinin 
karşılığı- olup "erkek, yiğit, kahraman. 
tecrübeli kişi, ermiş, şeyh " gibi anlam
lara gelir. Recül (çoğulu rica!) ve feta ke
limelerine Kur'an ve hadislerde sözlük 
anlamı dışında başka bir anlam yüklen
memiş, ancak bazı erler (ridil) iyi davra
nışları sebebiyle övülmüştür (bk. et-Tevbe 
9/ 108 ; en-Nur 24 / 37 ; el-Ahzab 33/ 23). 

Arapça'da ricalullah, Farsça'da merd-i 
Huda, merdan-ı Huda şeklinde ve çoğul 
olarak kullanılan terkipler Türkçe'de "er. 
eren. erenler, Hak erleri, Hak erenler. Al
lah adamı" gibi ifadelerle karşılanmıştır. 
Türk tasawufunda ve folklorunda er-eren 
kelimeleri "veli" anlamında kullanıldığı 

zaman genellikle yukarıdaki ayetlere işa
ret edilmiştir. Bu anlamda er ve eren Al
lah'ın dostluğunu kazanmış, insanlara 
rehberlik yapabilecek faziletli, fedakar ve 
cömert kişilerdir. Bazan mensup oldukla
rı bölgelere göre "Horasan erenleri, Rum 
erenleri" gibi ifadelerle anılan bu kişile
rin insan-ı kamil olduğu kabul edilir ve 
kendilerine büyük bir saygı duyulur. 

Yunus Emre şiirlerinde er ve ereni in
sanlara yol gösteren, onların ihtiyaçları
nı karşılayan ve mutluluğa ermeleri için 
gayret sarfeden kamil bir mürşid ola
rak tasvir eder. Ona göre erenterin him
ıneti sıkıntıda kalanların imdadına yeti
şir. Mübarek nefesleri kendilerine ina
nanların hallerini değiştirir, onlara yeni 
bir hayat bahşeder, iksir gibi bakın al
tın yapar. sohbetleri marifeti arttırır. 

Onların nuru ile şereflenmek, kendile
rinden nasip almak başlı başına bir sa
adettir (Divan, s. 410). Bu nitelikleri ta
şıyan er ve eren kamil insan ve Hakk'a 
giden yolu tecrübe ile bilen arif bir mür
şiddir. Bazan " şah, sultan, ulu, can" gi
bi unvanlar da verilen erenlere şefkatli, 
hoşgörülü, fedakar ve anlayışlı oldukla
rı için "baba, ata" veya "dede" de denil
miştir. Er ve eren terim olarak bir veli
de bulunması gereken belli niteliklere 
sahip insanı ifade ettiğinden bu nitelik-


