
tarihi üzerine birçok yayın yaptı ve Ba
balık, Konevi, Yeni Konya gibi Konya'
nın mahalli dergi ve gazetelerine çeşitli 
popüler makaleler yazdı. 

Eserleri. Daha çok dergilerde yayımla
nan ilmi makaleleriyle tanınan Muzaf
fer Erdoğan ' ın biri İzahlı Konya Bibli
yografyası (istanbul 1952), diğeri Lô.le 
Devri Baş Mimarı Kayserili Mehmed 
Ağa (İstanbu l 1962) olmak üzere neşredil
miş iki eseri bulunmaktadır. Erdoğan ' ın 

belli başlı makaleleri ise şunlardır: 1. İs

tanbul Üniversitesi Edebiyat Fakülte
si Tarih Dergisi'nde yayımlanan maka
leleri : "Osmanlı Mimari Tarihinin Arşiv 
Kaynakları " (lll / 5-6 11 95 1- 19521. s. 95-
122): "Onsekizinci Asır Sonlarında Bir Türk 
San'atkarı Hassa Başmimarı Mehmed 
Tahir Ağa Hayatı ve Mesleki Faaliyetle
ri" (I k ısım , VII / lO 119541, s. 157-180; IL 
kısım , Vlll / ll-l2 1195 51, s. 159- 178; lll 
kısım, IX/ 13119581, s. 161-170; IV. kı sım , 

Xl / 15 119601, s. 25-46) 2. Türk Folklor 
Araştırmaları'nda neşredilen makale
leri: "Halk Sanatları: Ankara Sofculuğu " 

(sy 69 INisan 1955 1. s. IOOI- 1002); "İstan
bul'da Sırmakeşlik ve Kılaptancılık" (sy 
72 !Temmuz 1955 1, s. 11 42-1 144) ; " İstan

bul'da Kuyumculuk" (sy 76 ! Kasım 1955 1. 
s. 1211-1 214) ; "İstanbu l ' da Taşçılık" (sy. 
85 ! Ağustos 1956 1, s. 1349-1350) ; " İstan
bul'da Enfiyecilik" (sy 93 INi san 19571, s. 
1477-1478); " İstanbul'da Mumculuk" (sy. 
95 !Haziran 19571, s. 1513- 1515); " İstan
bul'da Çadırcılık" (sy. 97 ! Ağustos 19571, 
s. 1542-1 544); " İstanbul'da Keçecilik" (sy 
! Ol lAra l ı k 195 71. s. 1613- 1614); " İstan
bul'da Mühürcülük" (sy . ı 04 !Mart 19581, 
s. 1650 -1 652); "Ölümü Dolayısıyla Hüse
yin Muhtar Yahya Dağlı " (sy. 128 !Mart 
1960 1. s. 2110-211 3); "Yunus Emre ve Ka
raman" (sy. 156 !Temmuz 19621, s. 2782). 
3. Vakıflar Dergisi'nde çıkan makalele
ri: "Osmanlı Devrinde İstanbul Bahçele
ri" (sy. IV IAnkara 19581. s. 149-182); "Son 
incelemelere Göre Fatih Camii'nin Yeni
den İnşaası Meselesi" (sy. V 11 9621. s. 161-
192) ; "Osmanlı Mimarisinin Otantik Yaz
ma Kaynakları" (sy. VI 11 965 1. s. 11 - 136); 
" Osmanlı Devrinde Anadolu Camilerinde 
Restorasyon Faaliyetleri " (sy. VII 11 968 1. 
s. 149-205) 4. İstanbul Üniversitesi Ede
biyat Fakültesi Güney-Doğu Avrupa 
Araştırmaları Dergisi'nde yayımlanan 
makaleleri : "M evievi Kuruluşları Arasında 
İstanbul Mevlevihaneleri " (sy 4-5 1 1975 -
19761, s. 15-46); "Osmanlı Devrinde Trak
ya Abidelerinde Yapılan imar Çalışmala
rı " (sy 6-71 19781, s. 121-188). 
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Türkiye'de 

L bazı yerleşim yerlerinin adı . .J 

Ereğli . kelimesi, Antikçağ 'da Akdeniz 
memleketlerinde Herakles'e izafetle He
rakleia denilen şehir ve kasaba adları

nın Türkçeleşmiş şeklidir. Bugün Türki
ye'de bu adı taşıyan birkaç önemli yer
leşme yeri mevcuttur. Bunlar birbirlerin
den ayırt edilmek için Karadeniz Ereğli
si, Konya Ereğlisi, Marmara Ereğlisi, Ka
ramürsel Ereğlisi, Şarköy Ereğiisi (bu so
nuncusu sonradan daha fazla değişi kliğe 

uğrayarak Eriklice şekline dönüşmüştür) 

gibi bulundukları bölgenin veya yörenin 
ismiyle birlikte adlandırılmışlardır. Bazıla

rı ilçe merkezi durumunda olan bu Ereğ
liler içinde bugün en önemlileri Karade
niz, Konya ve Marmara Ereğlileri'dir. 

Karadeniz Ereğlisi. Tabii liman açısın
dan bir hayli fakir olan Batı Karadeniz 
kıyılarında Bababurnu sayesinde kuzey 
rüzgarlarından korunmuş olan bir koyun 
doğu kıyısında ki Kaletepe'nin dik yamaç
ları üzerinde yer alır. Milartan önce VI. 
yüzyılda Megaralılar tarafından kurulan 
ve kuruluşundan az sonra özerk bir ida
reye kavuşan şehir milartan önce IV. yüz
yılda Tiranlar tarafından idare edildi. 
Bunların ilki olan Klearehas döneminde 
oldukça gelişme gösterdi. Daha sonra 
kısa bir süre için Lysimachos'un yöneti
mi altına girdi. 281 'de yeniden bağım
sızlığına kavuştuysa da bunu takip eden 
yıllarda doğusundaki Pontus Devleti ile 
batısındaki Roma yönetimi arasında sı
kıntılı günler yaşadı. Şehir halkının Pon
tus Kralı Mithridates'e gizlice yardım et-
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tiğini bahane eden Lucullus gönderdiği 
kuwetlerle burayı kuşattı; bu kuşatma 
sırasında şehir harabe haline geldi. Da
ha sonra yeniden tamir edilerek Anto
nius tarafından Galatlar'a verildi. Ardın
dan Roma'nın Pontus eyaleti sınırlarına 
dahil edildi. Anadolu'da mevcut öteki 
Heracleialar'la karışmaması için de bu
rası Heracleia Pontica (Herakleia Ponto) 
adıyla anıldı. Şehrin eski dönemlerde kul
lanılan bir başka adı da Metropolis idi. 

395 yılında Roma ' nın ikiye ayrılışın

dan sonra Bizans toprakları içinde ka
lan şehir limanı dolayısıyla önemini ko
rudu. TicarT bir liman olması yanında ay
nı zamanda doğuya yapılan seferlerde 
Bizans donanmasının ikmalini yaptığı bir 
merkez özelliği de kazandı. 1204 yılın
da İstanbul'un Latinler'in eline geçmesi 
üzerine Ceneviz ' in nüfuzu altına girdi. 
Ardından Trabzon İmparatorluğu ' nu ku
ran Komnenoslar 'dan David, Karadeniz 
kıyısındaki bazı kalelerle birlikte burayı 
da ele geçirdi, ancak bu hakimiyet uzun 
sürmedi. 1214 yılında İznik imparatoru 
Theodoros Laskaris tarafından zaptedil
di. XIV. yüzyıl ortalarına kadar Bizans' ın 

elinde kaldı. Bazı kaynaklara göre 1360'
ta, bazılarına göre de 1397'de Osmanlı 
idaresi altına girdi. 24 Mart 1404 'te 
Ereğli 'yi gören İspanyol elçisi Clavijo, 
şehrin otuz yıl kadar önce satın alınmak 
suretiyle Türkler ' in eline geçtiğini, bu
ranın üzerinde bir kale bulunan tepenin 
eteklerinde yer aldığını, nüfusun kalaba
lık olmayıp çoğunluğunu Rumlar'ın teş

kil ettiğini, limanı sayesinde çok zengin 
bir şehir durumunda bulunduğunu be
lirtir ve adını Pontoratoya şeklinde yazar 
(Timur Devrinde Kadis 'ten Semerkand 'a 

Seyahat, s. 72-73). Şehrin bu adının Pon
to Herakleia'dan bozma olduğu anlaşıl
maktadır. Osmanlı hakimiyeti dönemin
de Anadolu beylerbeyiliğinin Bolu san-
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cağına bağlı bir kaza merkezi haline ge
len şehir, muhtemelen gerek bu adian
dıniışı gerekse limanı dolayısıyla XV ve 
XVI. yüzyıllara ait kaynaklarda Bender 
Ereğli veya Bendereğli ( J5.J.k.;) şeklin
de anılır. Daha sonrala rı Bendereğli adı 

yaygınlık kazanmıştır. Evliya Çelebi ise 
burayı Bartın Ereğiisi adıyla anmakta, 
ancak Katib Çelebi'nin Cihannüma'sın
da Bendereğli şeklinin kullanı ldığı görül
mektedir. Ereğli'nin adı bazı Batı hari
talarında Punderekli ya da Bender He
raclee şeklinde yazılmaktadır. 

XVI. yüzyıl başlarına ait tahrirlere gö
re Ereğli fazla büyük olmayan bir kasa
ba özelliği taşıyordu. Burada toplam 221 
hane (yaklaş ık ı 200 ki şi) bulunuyor, bu
nun 179'unu müslümanlar oluşturuyor
du. Kırk iki haneden ibaret gayri müslim
lerin bir kısmı başka yerlerden gelmişler

di. Bu sırada burada bir çarşı ve 11 3 dük
kan mevcuttu. Çoğu dükkan sahibi olan 
halk zenaatkarlık yapıyor, bir bölümü de
nizcilikle, diğerleri ise tarımla uğraşıyor
du. Hayli işlek sayılabilecek iskelesinden 
elde edilen vergi geliri 1 S32 -1 SS4 dev
resinde 10.000-20.000 akçe arasında de
ğişmekteydi. Ticari faaliyetlerin pek art
ınamasına rağmen XVI. yüzyılın ikinci ya
rısında nüfus % SO dolayında artış gös
terdi. Toplam hane sayısı, 2S8'i müslü
man olmak üzere 343'e (tahminen 1800 
kiş i) ulaşmıştı (S. Faroqhi, s. ı 37-ı40) 

XVI. yüzyılda işlek limanı dolayısıyla 

giderek önem kazanan Ereğli, XVII. yüz
yılda gemi inşa faaliyetleriyle de dikkat 
çekici bir gelişmeye sahne oldu. Burada 
16SS -16S6 yıllarında dört kalyon, 16S7'
de dört kadırga, 1691 -1692 yıllarında 
üç kalyon yapılmıştı (Bostan, s. 25) . Ayrı
ca gemicilikle ilgili malzemeler de imal 
edilmekteydi. Üstüpü imali yanında kat
ran da hazırlanıyor ve bunlar zaman za
man donanmanın ihtiyacı için gönderili
yordu. Gemi yapımı XVIII. yüzyılda da 
sürdü. Nitekim 1703'te gemi inşası em
redilen yerler arasında buranın da adı 
geçiyordu (Uzunçarşılı, s. 447). Bu emir 
uyarınca Ereğli 'deki tezgahlarda iki adet 
fırkateyn inşa edilmişti. XIX. yüzyıl baş
larında (18 ı 7- ı 8 ı 9) şehri gören Bıjışkyan, 

Ereğli'nin büyük ve eski bir yerleşim ye
ri olduğunu yazarken Ed. Bore nüfusu
nun 7000'i geçmediğini, Rum mahalle
sinin çoğu fakir kırk evden ibaret bulun
duğunu, halkın dericilikle uğraştığını , 

kırmızı ve sarı maroken imal ettiğini be
lirtir (K~radeniz 'Kıyıları Tarih ve Coğraf
yası 1817-1819, s. 20-22) . 

Bu yüzyılda ilk defa Köseağzı mevki
inde maden kömürünün bulunması Ereğ-
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Ji 'nin gelişmesinde bir dönüm noktası 
oldu. Kömürün asıl yaygın olduğu alan 
daha doğuda bulunan Zonguldak çevre
si olduğu halde havzaya Ereğli Havza-yı 
Fahmiyyesi (Ereğli kömür havzası) adı veril
di. Bugün de kömür işletmesi için Ereğ
li Kömürleri İşletmesi adı kullanılmakta
dır. XIX. yüzyılın ikinci yarısında, kömür
le daha yakından ilgilenmesi için döne
min hükümeti merkezi Ereğli'de olmak 
üzere bir Maden nazırlığı kurdu (Ali Ta
noğlu , s. 74). Ereğli aynı zamanda kömü
rün ihraç limanı durumundaydı. Bu yüz
yılda Kastamonu vilayetinin Bolu sancağı
na bağlı bir kazanın merkezi olan Ereğli, 
aynı yüzyılın son yıllarında V. Cuinet'nin 
verdiği bilgilere göre dört mahalle için
de 12SS eve sahip bulunuyor ve bu ev
lerde 6274 kişi yaşıyordu. Yine aynı kay
naktaki bilgilere göre burada minareli 
on cami, bir medrese, iki hamam ve 471 
dükkan mevcuttu. 1314 tarihli Kasta
monu Vilayeti Salnamesi'ne göre ise 
Ereğli ' nin nüfusu S300 idi ve bu nüfus 
91 S evde yaşıyordu. 

XX. yüzyılın başlarında Zonguldak bü
yüyüp önem kazanmaya başlayınca Ereğ
li bu yeni gelişen merkeze göre geri plan
da kaldı . Milli Mücadele döneminde 8 
Haziran 1920 tarihinde Fransızlar 200 
kadar asker çıkararak Ereğli'yi işgal et
tiler. Ayrıca 1 O Haziran günü Fransız ge
mileri de denizden Ereğli 'yi topa tuttu. 
Fransızlar işgal sahası olarak Ereğli Ka
lesi'nden deniz kıyısına kadar tel örgü 
çekip Yenimahalle'ye hakim oldular. An
cak Fransızlar, Yüzbaşı Cevad Rifat Bey'in 
idaresindeki kuwetlerin yardıma gel
mesiyle 18 Haziran 1920 tarihinde çekil
meye başladılar ve 19 Haziran 1920' de 
Ereğli'yi tamamen terkettiler. 

Ereğli 1920 yılında Zonguldak mutasar
rıflığına bağ lanmış, Zonguldak'ın 1924'
te il haline getirilmesiyle de bu ile bağlı 
bir ilçenin merkezi olmuştur. Cumhuri
yet döneminin ilk nüfus sayımında (ı 927) 
S 180 olarak tesbit edilen nüfusu 1960 
yılında 8812'ye ulaşmıştı. Ereğli ' nin asıl 

gelişmesi , 1960'tan sonra burada bir 
demir çelik fabrikasının kurulmasına pa
ralel olarak sürdü. 1961-1966 arasında 
ilk kuruluşu gerçekleşen, daha sonraki 
dönemlerde de genişletilen bu tesis, nü
fusun 1960-196S arasındaki dönemde 
birden bire iki katına ulaşmasına yol açtı. 
196S sayımında 18.978 olan nüfus 1970'
te 28.904'e, 197S'te 4S.992'ye ve 1990'
da da 63.987'ye yükseldi. 

Nüfus artışına paralel olarak Ereğli 

mekan üzerinde de genişledi. Şehrin en 

eski mahalleleri olan Süleymanlar ve Or
hanlar, Kaletepe denilen ve denize pa
ralel olarak basık bir tepe üzerinde bulu
nurken yeni mahalleler bu tepenin etek
lerinden güneydeki Göztepe istikameti
ne doğru yayılmakta ve Tabakhane de
resi vadisi vasıtasıyla içeriye doğru so
kulmaktadır. 

Ereğli'nin merkez olduğu aynı adlı il
çenin merkez bucağından başka Ormanlı 
adlı bir bucağı ve doksan iki köyü var
dır. 1990 sayımının sonuçlarına göre nü
fusu 1S2.710 idi. 
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Konya Ereğlisi. İç Anadolu bölgesinde 
Konya ovasının güneydoğu kenarı yakı
nında, Orta Toroslar adı verilen dağ sıra
larının kuzeybatıya bakan etekleri önün
de kurulmuştur. Anadolu yarımadasını 
boydan boya kateden çok önemli bir yo
lun Toros dağlarını geçmek için elverişli 


