
EREMYA ÇELEBi 

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 
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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 

L 
(bk. FAHREDDİN EFENDi). 

_j 

L 

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-



leri taşıyan kadınlar da er ve eren sayı
lır. Buna karşılık belirtilen vasıfları taşı
mayan erkekler, tarikata girmiş ve ta
sawuf yolunda mesafe almış olsalar bi
le, irşad ehliyetini kazanmadıkları süre
ce er ve eren sayılmazlar. Gözle görün
meyen. sayıları ve görevleri farklı velfler 
topluluğu olan ridilü'l- gayb *a Türk ta
sawufunda "gayb erenleri" adı verilir. 

Özellikle Mevleviler ve Bektaşiler tari
kat büyüklerinden "erenler. erenlerim" 
veya "nazarım. nazarlarım" şeklinde söz 
etmişlerdi r. 
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ERETNA, Alaeddin 

(ö. 753 / 1352) 

Ereinaoğulları Beyliği'nin kurucusu 
ve ilk hükümdan 

(bk. ERETNAOGULLAm). 

ERETNAOGULIARI 

1335-1381 yılları arasında Sivas 
ve Kayseri merkez olmak üzere 

Anadolu'da hüküm süren 
bir Türk beyliği. 

_j 

_j 

Aslen Uygur Türkleri'nden olan beyli
ğin kurucusu Alaeddin Eretna. İlhanlı 
ordusuyla birlikte Anadolu 'ya gelen ve 
noyan unvanını taşıyan emirlerdendi. İl
hanlı Hükümdan Olcaytu Han'ın 1316'
da ölümü üzerine yerine geçen oğlu EbQ 
Said Sahadır Han, Emir Çoban'ın oğlu 
Timurtaş'ı Anadolu valiliğine getirdi. Ti-

murtaş , İlhanlılar'ın nüfuzlu devlet adam
larından olan babası Emir Çoban'ın 1327'
de öldürülmesi üzerine EbQ Said Saha
dır Han'dan korkup Memlük sultanına 
sığınmak için Mısır'a giderken yerine ka
yınbiraderi Alaeddin Eretna 'yı bıraktı. 

Alaeddin Anadolu valiliğini vekaleten yü
rüttüğü sırada Ebu Said Sahadır Han 
bu göreve Celayirli Büyük Şeyh Hasan 'ı 

tayin etti. Ancak Şeyh Hasan Anadolu 
valiliğini bizzat üzerine almayıp bağlılı
ğına güvendiği Alaeddin Eretna'yı vekil 
bıraktı. İbn Battüta bu yıllarda Eretna·
nın Aksaray, Niğde, Kayseri ve Sivas ' ı 

Şeyh Hasan adına idare ettiğini, kendi
siyle Sivas'ta, eşi Toğa Hatun ile Kayse
ri'de görüştüğünü bildirir. Alaeddin Eret
na. EbQ Said Sahadır Han'a ve onun Ana
dolu valisi Celayirli Büyük Şeyh Hasan'a 
itaat arzederek mevkiini sağlamlaştırdı. 

Ebu Said Sahadır Han'ın ölümü üze
rine (1 335 1. Büyük Şeyh Hasan'ın iyi bir 
mevki elde etmek amacıyla iran·a döner
ken Alaeddin Eretna'yı yerine vekil bı

rakması siyasi nüfuzunu kuwetlendir
mek isteyen Eretna için iyi bir fırsat ol
du ve beyliğin temellerini attı. Aladağ'

da Büyük Şeyh Hasan ' ı yenen ( 1337) De
mirtaşoğlu Çobanlı Şeyh Hasan'ın ken
disine tabi olması için yaptığı teklifi red
dederek (738 / ı 337-38) Anadolu'da ida
reyi eline aldı. Küçük Şeyh Hasan ' ın teh
ditleri karşısında Kayseri Kadısı Siraced
din Süleyman ' ı Memlük Sultanı ei-Meli
kü'n-Nasır Muhammed 'e gönderip Ana
dolu'yu onun naibi sıfatıyla idare etmek 
istediğini bildirdi. Bunun üzerine Mem
lük sultanı. Alaeddin Eretna'ya mema
lik-i Rum naibi olduğuna dair bir belge 
gönderdi. Bununla beraber Eretna ile 
Memlükler arasındaki münasebetlerde 
zaman zaman soğukluklar olmuş ve ba
zı Türkmen grupları . özellikle de Dulka
dırlı Kara ca Bey' in idaresindeki Türk
menler kullanılarak Eretna meşgul edil
miştir. Daha sonra Karaca Bey ile bir an
laşma yapan Alaeddin Eretna Orta Ana-
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ERETNAOGU LLARI 

dolu'ya yöneldi. 1340 yılında Memlük sul
tanı adına hutbe okunmasına son verdi. 
Ancak kendisine karşı Türkmen akınla
rı devam edince sultana elçi gönderip 
tekrar anlaşma yoluna gitti. Ertesi yıl 

Memlükler'le ilgisini kesip bağımsızlığı
nı ilan etti. Önce Sivas, daha sonra Kay
seri merkez olmak üzere kendi adına 
hutbe okutup sikke kestirdi. İlhanlılar ' ın 
görevlendirdikleri kumandan ve valile
rin kötü idareleri yüzünden Anadolu'da 
uzun zamandan beri devam eden anar
şiyi kısa sürede önleyerek otoritesini kur
du. Anadolu Selçuklu topraklarının bü
yük kısmını ele geçirdi. Çobanlı Şeyh Ha
san ve onun müttefiki Süleyman Han'a 
karşı 1343'te kazandığı Karanbük zafe
riyle hakimiyetini sağlamlaştırdı. Çoban
lı Şeyh Hasan ' ın Aralık 1343'te karısı ta
rafından öldürülmesiyle bir süre rahat
layan Alaeddin Eretna. ardından onun 
halefiyle uğraşmak zorunda kaldı ve Ço
banlı- Memlüklü iş birliğine karşı Cela
yirli Şeyh Hasan ile ilişkilerini geliştirdi. 
1350 yılında Kahire 'ye elçi gönderip Sul
tan el-Melikü's-Salih'ten Anadolu naibi 
olduğuna dair yeni bir ferman almayı 
başardı. el- Melikü' n- N asır'dan sonra iş 

başına geçen Memlük sultanlarının za
yıf oluşundan ve iç çekişmelerden fay
dalanıp Memlük hakimiyetindeki Daren
de'yi de kendi topraklarına kattı. Eret
na'nın . Karamanoğlu Ahmed Bey'in ölü
münden sonra 1350'de Konya 'yı da ele 
geçirdiği anlaşılmaktadır. 753 Muharre
minde (Mart 1352) Kayseri'de vefat eden 
Alaeddin Eretna Köşk Medresesi avlu
sundaki kümbete gömüldü. Öldüğünde 
Sivas, Kayseri, Amasya, Tokat, Çorum. 
Develi, Karahisar. Ankara. Zile. Canik, 
Ürgüp, Niğde. Aksaray, Erzincan, Doğu 
Karahisar ve Darende onun hakimiyeti 
altındaydı. Tecrübeli bir asker ve devlet 
adamı olmasının yanı sıra dindar. iyilik 
sever. adil ve alim bir hükümdar olan 
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