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bahseder; Peygamberpınarı denilen ye
rin çevrenin tek su kaynağı olduğunu 

ve bunun su nazırının idaresinde oldu
ğunu belirtir. XVIII. yüzyılda Çapanoğul

ları ' nın nüfuzu altına giren Ereğli. 1832'
de Mısır kuwetleriyle Anadolu'da ilerle
yen Kavalalı İbrahim Paşa tarafından iş
gal edildi. 1833 Kütahya Antiaşması ile 
boşaltılınca yeniden Karaman vilayetine 
bağlandı. Bu sıralarda Ereğli 'den geçen 
Alman Mareşali Helmuth von Moltke bu
rayı "dağların eteğinde ağaçlar altına gö
mülmüş, oldukça büyük, fakat hemen 
hemen boşalmış bir kasaba " olarak tasvir 
eder. XIX. yüzyılın sonlarına doğru Kon
ya Ereğiisi'n i n on üç mahallesi, dört ca
mii, on sekiz mescidi, üç hanı ve 300 ka
dar da dükkanı bulunuyordu. K iimusü '1-
a1am'a göre burada 300'ü Ermeni, 200'ü 
Rum olmak üzere toplam 4600 kişi ya
şıyordu. istanbul'dan hareket eden hacı 
kafilelerinin ve doğu seferine çıkan or
duların yolu üzerinde önemli bir konak
lama yeri durumunda olan Konya Ereğ
lisi, XX. yüzyılın başlarından itibaren de 
Haydarpaşa- Bağdat demiryolu üzerin
de bir istasyon olarak ulaşımdaki öne
mini sürdürmüştür. 

Cumhuriyet döneminin başlarında 1927 
yılında nüfusu 7500'ün altında iken (7476) 
20 Kasım 1934 tarihinde temeli atılan ve 
4 Nisan 1937'de açılışı yapılan büyük bir 
pamuklu dokuma fabrikası Ereğli ' nin can
lılığını arttırdı. 1940 yılında 1 0.000' i aşan 
(12.56 1) şehrin nüfusu 1960'ta 30.000'i 
(31935), 1975'te 50.000'i (50 354) aşarak 
1990 sayımında 74.283'e ulaştı. Ereğli 

günümüzde Konya iline bağlı bir ilçenin 
merkezidir. Tarihi eserler yönünden zen
gin olan Ereğli 'de bugüne ulaşan XV. yüz
yıl yapısı Karabaş Veli Külliyesi. Selçuklu 
zamanından kalma Ulucami, XVI. yüzyıl 

da yapılan Ağalar Mescidi, Şeyh Şehabed
din Zaviyesi ( 1390- 1391 ı . Rüstem Paşa 
Kervansarayı başlıca abideleri teşkil et
mektedir. 

Ereğli ' nin merkez olduğu aynı adlı il
çenin merkez bucağından başka Çakmak 
adlı bir bucağı ve kırk üç köyü vardır. 

1990 sayımının sonuçlarına göre nüfu
su 116.847 idi. 
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Marmara Ereğlisi. Marmara denizinin 
kuzey kıyısında Tekirdağ ile Silivri ara
sında, Malaburnu adı verilen bir burun
la son bulan batı - doğu doğrultulu bir 
yarımada üzerinde kurulmuş olup Te
kirdağ Ereğiisi olarak da anılır . Tarihi 
İlkçağ 'a kadar inen şehrin üzerinde yer 
aldığı yarımadanın karaya bitiştiği batı 

kesimi surtarla çevriliydi. Bu eski surla
rın baz ı kalıntıları günümüze kadar ulaş
mıştır. Yarımadanın kuzeyinde bulunan 
koy da söz konusu yarımada tarafından 
lodos fırtınalarından korunduğu için İlk
çağ ' ın küçük tonajlı gemilerine iyi bir ba
rınak teşkil ediyordu. 

Milattan önce 599'da Trakya ve a rdın
daki ülkelerle ticaret yapmak için Sisam
lılar tarafından kurulan ve eski adı Pe
rinthos olan bu liman şehrine IV. yüzyıl
dan itibaren Herakleia, öteki Herakleia
lar'dan ayırmak için de Herakleia Thra
ciae (Trakya Ereğ l is i ) denmeye başlandı. 
Ortaçağ 'da bu liman şehri nin ehemmiye
ti daha da arttı. Burası Bizans ' ın önemli 
şehirleri arasında bulunuyor ve Venedik
liler'in Bizans'la olan ticaretinde büyük 
bir yer tutuyordu. 1204 yılında istanbul 
Haçlılar'ın eline geçince Marmara kıyı

ları bir anlaşma çerçevesinde Bizans'la 
Haçlıla r arasında paylaşıldı. Bunun so
nucunda Ereğli Haçlılar' ın payına düştü . 

Venedikliler bu şehri uğrak yeri olan bir 
iskele ve Trakya· nın zengin ovalarının 

ürünü olan buğdayın bir ihraç kapısı ola
rak kullandılar. 

Marmara 
Ereğiis i 'nde 

eski sur 
kalınt ı l arı 

Ereğli , 1264'te Venedik'in baskısı kar
şısında ittifakı bozan Bizans imparato
runun istanbul' dan sürdüğü Cenevizli
ler' in ikametine ayrıldı. Bunlar 1268'de 
Galata'ya geri döndüler, f akat 1352 yı
lında Ereğli'yi zor kullanarak ele geçir
dilerse de bu uzun süreli olmadı. Osman
lılar'ın Rumeli 'ye geçişleri ve Gelibolu ya
rımadasının karaya bağlandığı kesim
den itibaren sağ ve sol koliara yönelik 
fetih faaliyetleri sırasında bu yöre onla
rın hükmü altına girdi. Ancak Ereğli'nin 
kesin olarak nasıl ve ne şekilde ele ge
çirildiği hususunda kaynaklarda bilgi yok
tur. Evliya Çelebi'nin, buranın Orhan Ga
zi'nin oğlu Süleyman Paşa tarafından 

alındığını belirtınesi başka kaynaktarla 
teyit edilmemektedir. Ereğli Osmanlı ida
resi altına girdikten sonra limanı dolayı
sıyla önemini korudu. Balkanlar ' dan ve 
Trakya'dan gelen tahıl ürünleri bu liman 
üzerinden gemilerle istanbul'a sevkedili
yordu. Şehir XV. yüzyılın ikinci yarısında 
Fatih Camii ve imareti 'nin vakfı arasında 
bulunuyordu. Bu vakfa ait 1489-1490 ta
rihli Muhasebe Defteri'ne göre Çorlu'
nun bir köyü durumunda olan Ereğli'

de 583 hane vardı. XVI. yüzyılda vakıf 
dolayısıyla nüfusta artış oldu. 1 529'da 
on dört mahallede 450 hane (2500 k i ş i ). 

1540'ta ise yirmi mahallede 639 hane 
(3500 ki şi) yaşıyordu . Ayrıca burada bir 
de tuzla vardı (Gökbilgin, s. 303, 311 ) 

Ereğli büyümesini XVII. yüzyılda da 
sürdürdü. Bu yüzyılda şehre gelen Ev
liya Çelebi Ereğli'yi büyük bir liman ve 
eski bir kale olarak tasvir eder; ancak 
mahalle, hane, cami ve mescid sayıları
nı vermez. XVIII ve XIX. yüzyıllarda Trak
ya ' nın iç kesimlerine bağlılığı gittikçe za
yıflayarak gerileyen Ereğli ' de XIX. yüz
yıl sonlarında 130 kadar hane vardı. Bu 
gerileme Cumhuriyet'ten sonra da sür
dü. 1935 yılında 1433 olan nüfusu, ara
da iniş ve çıkışlar göstererek 1975 yılı
na kadar 2000 sayısını geçemedi. Nüfus 
1975'te 2397'yi, 1980'de 31 02'yi buldu. 
1985'te yeniden 2943'e düştü . 1987'ye 
kadar Tekirdağ ilinin Çorlu ilçesine bağ
lı bir bucak merkezi olan Ereğli 19 Ha
ziran 1987'de kabul edilen ve 4 Temmuz 
1987 tarihli Resmi Gazete'de yayımla
nan 3392 sayılı kanunla yeni kurulan 
Marmara Ereğiisi ilçesinin merkezi ol
du. 1990 yılında yapılan sayıma göre nü
fusu 5957'ye ulaştı. Yaz aylarında nü
fusu birkaç katına ulaşan Ereğli , istan
bullular'ın yazlığı olarak konut sayısı yö
nünden hızla artan bir fiziki gelişmeye 
sahne olmaktadır. 



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 

EREMYA ÇELEBi 

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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