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EREGLİ-ZONGULDAK MADEN KÖMÜRÜ HAVZASI'NIN İKTİSADİ
GELİŞİMİNE İLİŞKİN Bm İNCELEME

Tiğinçe ÖZKİPER:_ OKTAR.

~9: ~üzyıl.~~ made n köınü;,_i ve de mir, sanayileşıne hare ke tinin
ıe_~ne~. ı_ kı ~ı~a,'.rngı olmuştur. Hatta İktisat biliminde bu yüzyıl,"Demir ve
·

Komuı Çagı
o larak nitel e ndirilmiştir. Türkiye made n . kö mürü*
yö nünd e n o ldukc~ şanslı ve zengin o lara k kabul _eöilebilecek bir ülke
ko numundadır . En öne mli mad e n kö müıi·ı havzası olan Ereğli 
Zo nguldak I-Iavzası,ülkenin taş kömürü ihtiyacının büyük bir
bölümünü uzun yıll a r te k b,;ı.ş ıı:ıa ka rş ıla yabilmi ştir.

Ancak Türkiye nin ilk taş kÖnıürü yatağı o lan Ereğli-Zonguldak
kö mür havzasınınclan Os manlı Devleti zamanınd a kömür üretiırii,
dünyad a ma~ en kömürü istiraç ve işl etme yö nte m ve te kniklerinin
hı zl a ge li şnıe göste rdiği bir dö ne md e:' e n ge ri te knikle gelişigü zel ve
üste lik düz~ nsiz ve d ağınık biçimd e bir rakım kiş i ya ela .ki şllerce
ge rçe kl eŞtirilmeye
çalış ılmı ştır. . Sö z
ko nusu
araziiıin
coğrafi
ko numunun e l ve ri şsi zli ğ i nede niyle ula ş ım o lanaklarının büyük ö lçüde
sınırl a nnıı ş o ldu ğu ela kesindir.
Üste lik ocakla rda kö mür ç ıka rtma faali yetle rinin oldukça ilkel
te knikle rl e yapılması ve; bunu ge li ş tirece k hiç bir yatırıma giriş ilme mi ş
o lmas ı ela , kö mürün ye te rince d eğe rl e ndirilme mesin e yol açarak d a ha
1
pahalı o la n İngiliz kömürünün te rcih edilmesi sonurnni.ı yaratıı'11ştır .
O sma ı1lı DevleÜ'nde kömür mad e nine o la n tale p , HI. Selim dö ne mi"nde
( 1789- 1807) ısl ah edilmi ş ve ye nil e nmiş o lan "Tophane", "Da rpha ne ",
"Te rshane " ve "Bahriye "nin ya kıt gere ksiniminin büyümesine p aralel
o la rak a rta rke n, bu mad e ne h arcamalar da özellikle II . Ma hımıd
d ö ne mind e (1 808-1 839) hızl a a rtmı ştır . Bu ge li ş me. ka rş ısında Ba hriyye
Neza re ti
a rta n . kö mür
talebini ,
İn g ilte re 'cl e n
ithal
yoluyla
ka rşıl a ı'ı1akta n s a Osma nlı De vle ti sınırl a n içinde ki kö mür mad e ni
·ha~zalannd a n gide rilmesi zo'runlulu ğunu duymuştur .
E reğH-Zo nguld ak ıiıad e n kömüıi·ı havzasına ilişkin ilk resmi
clü ze nl e ın e ( Hicri 1264) 1848 tarihinde P adi şa h Abdülı11et id tarafında n

hazırl a nmı ş o la n fe rma ndır. Bu fe rma n ile sözko nusu havza "E;nlak-i

Şaha ne " arasına alınmı ştır . Bu ala nd a ki mad e nle ri işl etece k kişi ya da
o rıaklarclan a lın aca k "Mukataa Bed elle ri" özellikle Me kke . kentinde ki
tesisle r ile be nzeri türde n h ayır ve ·din kuruml a rına mali kayna k olmak

2
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üzere vakfedilmiştir3 . Ereğli-Zonguldak maden kömür · havzasınd a 1848
. tarihinden • başlamak üzere l940 tarihine kadar geçen sürede çeşitli
yönetimler görülür. ı ite kim, (Hicri 1265) 1849 tarihinden baş layarak
. havzaniı.:ı yönetimi ilk kez .11 Hazihe-i Hassa"ya bırakılmış, Hazine-i
Hassas da havzadaki madenlerin bir kısmmın i ş l etme ha kkının 30 bin
lığında Galatalı bir
kuruş ya da 300 altın lira 11 Mukataa Bedeli 11 karşı
4
Yahudi Sarraf grubuna "İltizama" vermişti r . . Havzadaki kömür
ocakl arından e lde edile n gelirlerin vak ıf ve diğe r yerlere dağıtımı ve
ocakların de netle nmesi gibi görevler Hazi ne-"i Hassa tarafından 17 .yı l
sürdi'ırülmüştür . Ancak yönetim biçimini belirleyen herha ngi bir
nizamname sö;:: konusu o lma nu ş tır . · Havzadan · ç ıkarı l a n kömürle rin
11
1
11
satın a lınması te keli ise rünıüyl e Bahriye Nezareti ne veri lmi ştir.
Hazine-i Hassa döne mi bu h avza nın sosyal ve ekonomik a ç ıd an
o ldukça durgun bir clörİe m o larak tanımlan ır .
nusu olan bu durgunluk, Kırım Savaş ı (1854ko
söz
havzada
. Ancak
·müttefik . ·g üçleri donanmasının
İngiliz-Fransız
ırasında
s
1855)
sağl anmasına izin verilmesi üzerine .
havzadan
bu
gereksi ndi ğ i kömürün
· bir ölçüde ele olsa aza labilmiştir. Har.ta bazı kaynakl.ardan Ereğli .Zonguldak kömür havzasının zengin kömür · ocakları, İngilte re ve
Fransa nın Karacle niz 1e · savaş filol arı göndermele rinin e n önemli
5
gerekçelerinde n biri olarak göst<:;rilmektedir . Sözkonusu dönemde,
havzada İngili z idaresince geçici olarak sürdürü le n made n kö mürü
1
çıkarına ve aynca yeni ocakl arı açma faaliyetl e ri dikkat çekicidir.
Nitei\im, yine İngilizl er taı:afndan demiryolu ve de kovil hatl arı
döşenmiş ve İngiltere 1 den konunun uzmanı ustabaşı ve teknisyenle r
getiri lmiştir. Doğal o larak bu dönemde kömür üretimind e önemli bir
6
artı ş sağla nnuştır . Sa'{aş sona erince, İngilizler havzada kurınu ş
oldukları tesisl e ri bede lsiz o larak Hazine-i Hassa yönetiq-ıine te rked e re k
yöreden ayrılnıı şlardı r. Böyle likle yönetim yetkisi bu tarihten
başlayarak yine Hazine-i Hassa 1ya geçmiş 1865 tarihinde ise havzanın
a lma te ke lini e linde
yönetimi , havzada Cıret il e n kö mürün tümünün sa.tın
7
1
Ba hriye Nezaret 1_i
.
ştir
evredilmi
d
ne
ri
ezare
bulunduran . Bahriye
tarafından el a havzaya 11 Ereğli Sancaği Kaymakamı . ve Mad e ni Hümayun
8
1
azırı ' olarak Di lave r Paşa atanmı ştır . Dilave r Paşa havzaya ilk yasal
ve sosyal <lüzenl enı e leri getirecek o lan 100 madd elik ve ke ndi adına
11
D ilaver Paşa Nizamnamesi" ya da 11 Made ni Hunıayun ·
atfe n
N izanınaınesi"ni hazırl ayıp , uygulamaya koymuştur. Böylece ad ı geçen
nizamnameyle birlikte havzada ilk · kez te knik ve sosyal yö nde n önem
taş ı ya n bir diizen kuru lmu ştur. 1882 yılınd a çıkarılan bir " İrade- i
11 9
ile havvada çıkarılan kömürün o/o 60 1 ı Bahriye Nezareti 1nin
Seniye
tasarrufuna verilirken, geri kala n .% 40 1 ın ise satışı se rbest bırakılmıştır.
Nitekim bu oluş, özelli kle ·yerli ve yab a ncı sermaye ya tırımı içih çekici
10
bir unsur niteli ği':1d edir . Bunun ardından, Zonguldak 1d a bir lima n il e
. gelişme göste rmediği,

1
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lima n kompleksinin yapımı ve yö netinıi , . işletmesi ve havzadaki- bütün

taş kömürü ocak l a rının ruhsatı ve Osmanlı Devleti yasal mevzuatının
belirlediği koşullar al tında iş l etmesi ve · ayrı ca bu ocakların hizmetiİıde.
kullanılmak üzere· derü.iıyolları hatları kurulması için ·50 yıllık bir
süreyle S.E. janko · Bey'e (Yoanniedes) 1893 yılında (Hicri 11

11
Cemaziyela hir 1311) Osmanlı Devleti imtiyaz vermiştir . Bq imtiyazın
bir şi rk et in kurulması koşulunu gerektirniesi üzerine janko Bey 12
Banke r Zarifi' nin oğlu Leonidas Zarifi ve Osmanlı Bankası genel müdür.
ya rclını c ı s ı Gasto n Obono ile birlikte Mayıs 1896'da "Ereğli Ş irke t- i
CSociete d'Heraclee) ad ınd a bir anonim şirket
Os nı a ni yes i "
kurmu ş l ard ır. .Ja nko Bey ke.ndisi ne verilen imtiyazı söz konusu
ş irk e tine devre tmiştir. Zama nla ela şi rk et tarafından çıkarılan hiss
senet le rinin çoğu · Fransı z serına) esi.nin e line geçmişti r 1 3 . Yönetim
o lan Şirketin gene l müdürlü ğü Paris'd e
İ s tanbul'cla
ıı wrkez i
liman ve liman · ko mpleksinin ya pım
Zonguldak
bulunmaktadır.
iıııliyazı, Ertğli . ş irk e ti için s(ıre kli ve· çok iyi gelir kaynağı olmuştur .
. Ş irk e t görünürde bir linıan ve ba ğlı tesisleri in şaa ed ip onu i ş l e tme k
a ıııacıyh ortaya çıkıııas ına, karşin , · sahip oldu ğu sermaye ile havzada
tekelci bir sisteııı kura ra.k <: n zengin kö n_1ür claıııarhrını i ş l et m e , o l ağını
cJlcl c, c ııııi şt ir. ' it<:'kiı11 o nun k a rş ı s ında küçük s rıııaye li ocaklar bire r
birer k : ıpanıııı ş ya ela hu şirke t e katılnıışlarclır. .

' Erc,ğ li Şi rk eı- i Osıııa ıiiyes i tarafından i sti hd a ııı ed ile n Osmanlı
rehasına lll<: nsup k ö ıııür ocağı işç il eri, 1867 yılınd a yü rürlü ğe gire n
"Dilaver l'a şa N i za ııı i1 a mes i"n e göre K:ısraııionu vila yetine bağlı 14
kazanın 15 yaş ın da n 50 yaş ın a kadar rüm erkekle ri 15 gün ocakta 15
gCın ıarl:ıcla olmak · üzere pe ri yod ik ,o larak bir ça lış ma içinde
14
1
olduklarından nit e likli bir işç_i özelli ğini kaza nmaıııışlarclır .
Söz ko nusu durum şi rk <: . t fa;İliyetlerini aksatıcı nit elikte gö rülmü1 ş
ve bunun nc~d eİ1i o la n ·ni z;ıııı naıHe nin değiştirilmesi zorunlu olı11u ştur <; .
N ike ı iııı gelen . ist<: k cloğnıltusuncİ a Os manlı Hükü ıııeti "l ıüum
Os ı11 a 11lı'ların madenle rd e c;:a lı ş ıııas ı icap edeceğ ini ve ~s kisi · gibi
10
ilgi lile re bildirilmiştir.
kazalar ahalisi ne inhisar ellirilme mesini "
Böylel ikle Osmanlı Devle ti sınırlan içinde Iı e m e ı1 hemen he r yerde n
i ş hayat ını ocaklarda çalışmaya veren
havzaya 'göç. başlamış·: ve "Bütün
17
.
.
a ııı e l e tipi" o rtaya ~' ıkııu ş ur .
. Anca k E reğ li Şi rket- i Osınaniyesi'nin kömür ocakl a rınd a ça lışma
18
Diğer adıyla Ereğli Şirketi
koşulları son d e rece ilke l ve sağlıksızc1İr
yönetimind e ye r ala n memur ve hi z metlil e ı:in e sosyal yö nd e n göste rmi ş
o l duğu anlayı ş lı ve ile rici tutumu ne yaz ık ki könıür ocak la rının bilfiil
eziye tini çe ke n , tüm zo rlukl a rına meşa kkatl e katlanmaya · ça lı şa n
i şç il c rin t>. göste rmemi şti r, Üslelik, he r tü rlü · o l a nağa sa lıi p o lmas ın a
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mevcut tesisatı bile yeni yatırımlarla destekleyip,
genişletme ve geliştirnwleri yapmamıştır.

karşın,

gerekli

Üstelik, havzadaki zengin ve kalın kömür damarlarını istismar
ölçüsünde kullanııuş, yinede yapmış olduğu inşaatlar arasında da
karşılaşan yeni kömür damarlarının işletilmesine ilişkin bazı yeni
imtiyazlar elde etmiştir19 . . Şirketin yapımını · üstlendiği Zonguldak
Limanının (Hicri '1317) 1899 yılında bir fırtınada yıkılmasının ardından,
şirket uzun bir süre mali kriz. içine girmiş. Ancak Osmanlı Bankası'nın
parasal yardımlarıyla eski gücüne kavuşarak bu limanın yeniden inşa
inşaatı
liman
yılında
1902
ve
olmuş
mümküp
edilmesi
20
tamamlanabilmiştir . Açıktır ki, Şirtekin kuruluş amacı, hiç bir zaman
Osmanlı devletinin en ekonomik kaynaklarından biri olabilecek maden
kömürü üretimini rasyone l bir biçimde değerlendirmek olmamıştır.
Bununla birlikte, şfrketin özellikle Ereğli-Zonguldak havzasındaki
sosyal ve ekonomik yaşam üzerindeki katkılarının sınırlı da olsa
gözardı edilmemesi gerekir, Niketim Şirket, Zonguldak da bir kok fırını
ve biriket fabrikası, -havzada bütün kömür ocağı işletmel e rinin alet ve
makinalarının tamiratını gerçekleştirmek üzere bir tamirhane ve
dökümhane, bunların yanısıra şirkette çalışan meinur ve hizmetliler
içi n 1000 kadar ev ve baraka, 4 doktorun görev aldığı bir fiansız
Hastanesi ve büyük bir olasılıkla Fransız mühe ndis, müdür ve öteki üst
düzey yetkili.lerinin çocukları için hizmet veren iki Fransız ilkokulu
inşa ettirmiştir21 .

Bununla birlikte _ yalnızca,kar

.

düşüncesinin

egeme n

olduğu.

bu

şirketin havzayı tam anlamıyla sömürmesi, en iyi ve _e n zengin kömür
damarlarınında üretimde bulunarak yağmalamaya girişmesi, özelliklede
kömür ocaklarında çalı şa n i şç il er için teknik ve sosyal tesis gibi yararlı
yatırımlar yapmaktan kaçınmış olması hususları hiç bir zaman gözardı

edilmemelidir.
Niketim,Osma niı Devletindeki öteki ş irk et lirl e birlikte Ereğli
Şi rk et- i Osmaniyesinde 1908 yılının Temmuz ayında ciddi boyutlara
ulaşan grevlerle ekonomik açıdan büyük ölçüde sarsıntıya Jğramıştır .

İkinci Meşrutiyet ile birlikte kömür havzasının yöne timi önce
.1

Nafıa Nezaretine bundan beş ay sonrada Ziraat ve Ticaret Nezareti'ne
verilmiştir. 1909 tarihinde ise Havza-i Fahmiye Müdüriyeti (Kömür
Havzası Müdürlüğü) kun.ılımıştur.1914 yılında Birinci Dünya Savaşı'nın
başlamasıyla kurulan "Savaş_ Kömür Merkez"nin bir Alman askeri

yetkilinin yönetimine verilmesiyle bu kez de havzada Alrnan'lar e tkili
olmuştur.Savaşın som.ında,mütareke yıllarında ise havzadaki Fransız
sermayesinin korunması bahanesi burayı Fransızların işgal etmesine yol
136

açarken,havzanın yönetimi ise merkezi İstanbul 'da ' bulunan "İtilaf
Kuvvetleri Kömür Komisyonu"na geçmiştir.
Ulusal Kuı:uluş _ ~a~aş'nın zaferle sonuçlanmasının ardından

Fransız serma~esı Ereglı Ş_ırket-i Osmaniyesi'nin ulusal çıkarlara ters
düşmesi Türkıye ~un~1urıyeti Devletinin havzaya bilfiil, elatmasına
neden olmuştur. Nıketım, 3146 sayılı kanun gereğince Fransızlarla bir
anlaşma yapılmış ve 1936 yılında düzenlenen bir satış anlaşmasıyla da

Ereğli Şirket-i Osman~yesi'nin sahip olduğu Ilman,demiryolu ve maden

oca_kları imtiyaz-lan ıle bunların işletmesine bağlı bütün menkul ve
gayrimenkuller 3500 TL. karşılığında TC. Devletine geçirilmiştir. 1937
yılı mayıs ayında da havzanın b.ir kısım ocak ve tesisleri bir iktisadi
Devlet Teşebbüsü niteliğindeki Etibank'ın yönetimine devredilmiştir.
3241 sayılı Kanunun birtnci maddesi ve ardından 3460 sayılı
kanun hükümlerine· göre Etibank taranndan "Mahdut Mes'uliyetli Ereğli
Kömürleri işletmesi Müessesi" kurulmuştur.İkinci Dünya Savaşında
daha da artan kömür gereksiniminin karşılanması amacıyla üretimin
·aıtırılabilmesi için 15.10.1940 tarihli ve 3867 sayılı kanunla ocaklar
sahiplerinden satın alınarak yönetim tümüyle bir ' ikdisacli evlet
Teşebbüsü olan "Ereğli Kömür. İşletmesi Müessesesine" (Eki) veriln:ıiştir.
Bu oluş, 1957 yılına kadar sürmüş: 1.5:1957 taıihinde kabul edile rek
31.9.1957 tarihi 1de yayınlanan 6974 sayılı Kanun hükümlerince Ereğli
Zonguldak Kömür Havzas·ı ile birlikte Garp Linyitleri ve Kömür Satı7. ve
Tevzi Müesseseleri Etibank'tan ayrilarak, iktisacli,bağımsızlığa ve tuze l
kişiliğe salıip "Türkiye Kömür işletmeleri Kurumu"na bırakılmıştır. .
DİPNOTLAR

•Maden kömürü (doğal köni"ürle r), katı yakıtlara (Antrasit, taş kö mürü , linyit)
verilen addır.
ı ö rneğin İngiliz Newcastle kömürü osmanh De vmleti'nde yıllarca

._
bu kömüıi.in pahalı olsasının dıger
neclenleriy.le ilgili olarak btz. Cha rles Mac Farlane, Kısmet or
The Doom of Turkey, London 1853, s. 317.
kullanılmıştır. Ayrıca

2 Enver Ziya Kara!, Osmanlı Tarihi VI. cilt, 2. bs. , T.T.K. yay, Ankara 1976, s.
248.
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Devleti bütçelerinde yeralan ge lir kaynakla rı arasında biri
mukataadır. Mukataa lar iltizam, e manet ve 17 .yüzyıl
sonlarından baş layarak Malikane olmak üze re ü ç ayrı
yöntemle
isletilircli. Ayrıntılı bilgi için bkz. Ahmet Taba koğ lu , Ge rile me
Dönemine Gire rke i1 Os manlı Maliyesi , Dergah yay., İstanbul
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