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ÖZET 

Dünya emek tarihine baktığımızda zor işler hep toplumların alt 
katmanlarına, çiftçiler, köylüler veya kölelere yaptırılmıştır.  

Osmanlı Devleti’nde batılılaşma sürecinin başlarında maden kömürü 
üretimine başlandı. Bu sahadaki faaliyetleri düzenlemek amacıyla 1810 tarihli 
Fransız Maden Nizamnamesi esas alındı ve 1861 yılında Maden Nizamnamesi 
hazırlandı. Batı’dan alınacak kanunların kolayca iktibasını sağlamak amacıyla 
yeni meclisler oluşturuldu. Madenlerle ilgili konuları yürütmek amacıyla 
Ma’aden-i Hümayun Meclisi oluşturuldu.  

Bu dönemde maliyesi sürekli kötüleşen devlet, çiftçi ve köylülerin 
vergilerini artırdı ve bu vergiler dışında birtakım işlerde çalışma zorunluluğu 
getirdi. Zorla yaptırdığı işlerin ücretlerini ise mirî fiyat üzerinden ödedi.  

Bu çalışmayla; Bolu ve Viranşehir Sancaklarına bağlı kaza ve köyler halkına 
1800’lerde getirilen orman mükellefiyetliği ardından, maden kömürünün 
Ereğli Kestaneci Köyü yakınlarında Uzun Mehmet tarafından bulunmasıyla 
başlayan kömür üretiminde uygulanan ücretli iş mükellefiyetliğinin 1940-1948 
yıllarında da aynı bölgedeki 380 köyde uygulanması ile ortaya çıkan ve 
günümüze kadar devam eden etkileri ele alındı.  

Ayrıca Havza’daki kömür üzerine Zonguldak şehrinin inşa edilmesiyle 
süreklilik kazanan kentleşmedeki ilginç sorunlar da kısaca tespit edildi.  

Anahtar Kelimeler: Maden/taş kömürü, “ücretli iş mükellefiyeti”, 
kentleşme, işçi-köylü, istihdam. 

ABSTRACT 

The Effects of Work and Urbanization Conditions upon Zonguldak 
People with the Beginning of Coal Production in the Region. 
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Considering history of world labor, heavy work always has been ordered to 
lower levels of society; farmers, villagers or slaves.  

In early times of Westernization period of Ottoman Empire, coal production 
started. To organize activities of this area, French Mine Regulation (1810), was 
used as fundamental source and Mine Regulation had been prepared in 1861. 
New commissions were formed to provide easy outsourcing of laws from West. 
To arrange laws regarding mining, Mining Council had been founded.  

In this period, government, with bad economy, increased taxes of villagers 
and farmers and brought obligatory jobs with lowest base wage.  

With this study, effects “waged work obligation”, implemented with 
discovery of coal by Uzun Mehmet near Village of Ereğli Kestaneci after 
“forest obligation” brought in 1800’s to towns and villages dependent to Bolu 
and Viranşehir Sanjaks, have been analyzed. .  

Moreover, briefly interesting problems becoming permanent with foundation 
of city Zonguldak in coaled region have been evaluated.  

Key Words: Mine/coal, “waged work obligation”, urbanization,       
villager-farmer, employment. 

A. Kapitalizmin Maden Havzası’na Girişi 

Hazırlık Dönemi: Maden Kömürünün Bulunuşu, Kömür Havzasının     
Tespiti, Hazine-i Hassa (Evkaf Nezareti) Yönetimi (1829-1854) 

Dünya emek tarihi incelendiğinde devletin zor işleri yaparken veya 
yaptırırken iki yöntem uyguladığı görülmektedir: I. Yöntem: Halkın yapmak 
istemediği zor işleri yasalardan da güç alıp, işin karşılığı olan ücreti ödemeden 
zor kullanarak yaptırmak, yapmayanlara ise ceza uygulamak. II. Yöntem ise, 
zor işlerin yapılmasında işin karşılığı olan ücretin yüksek olarak ödenmesidir. 
Toplumsal barışın sağlanması açısından ikinci yöntemin uygulanması yerinde 
olmaktadır. Bu prensip sayesinde toplumu oluşturan kitleler ve katmanlara eşit 
koşullarda, eşit paylaşımlarda yaklaşılmış olur. Bu sayede çalışanlar arası 
emeklerinde denge sağlanırken sınıf farkı gibi çağdışı çalıştırma tartışması söz 
konusu yapılmaz. Modern, çağdaş devletin yapması gereken de budur.  

Osmanlıda da zor işler genellikle çiftçi ve köylülere yaptırılırdı.             
1750-1800’lerden itibaren devletin durumunun kötüye gitmesi ile beraber 
özellikle maden üretimi yapılan yer ve yerler halkına kanun dışı eziyetler 
yapıldığından madencilik işleri halkın gözünü korkutan bir iş kolu hâline geldi. 
Tanzimat Fermanı ile her ne kadar bu şekildeki davranışlar yasaklanmış ise de 
bu yasaklar kâğıt üzerinde kaldı.1   

                                                                 

1 Karal, Enver Ziya, Osmanlı Tarihi, Cilt: VI, s. 220. 
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1830’lardan itibaren Zonguldak Kömür Havzası’nda başlayan maden/taş 
kömür üretiminde devlet, genel olarak yukarıda açıkladığımız birinci yöntemi 
uyguladı.  

Osmanlı donanmasının 1827’de Navarin’de batırılması üzerine Bolu ve 
Viranşehir sancaklarına bağlı kaza, nahiye ve köyler halkı, ormanlardan 
kestikleri keresteleri Bartın ve Ereğli Tersaneleri’ne nakletmekte zorunlu 
tutuldular. “Kerestekeşlik” adı verilen bu uygulama ile Bolu ve Viranşehir 
sancakları halkına orman mükellefiyetliği getirildi. Kerestekeşlerin ücretleri ise 
en alt seviyedeki miri fiyattan ödendi.2  

Batılılaşma Hareketi ile Osmanlı Donanması kömür ile çalışan gemilerden 
oluşturuldu. Kömürle elde edilen buhar gücü Osmanlı sanayisinde de 
kullanılmaya başlandığından devlet, uzun süre İngiltere başta olmak üzere batılı 
devletlere maden kömürü için yüksek miktarda para vermek zorunda kaldı. 
Uzun Mehmet’in Ereğli, Kestaneci Köyü’nde kömürü bulması ile başlayan 
süreç, kapitalizmin havzaya girdiği tarihlere rastlamaktadır.  

Havzada kömür üretimine başlanırken bazı ön hazırlıklar yapıldı. 
Osmanlı’da yeni değişim ve gelişim süreci başladı. Bu süreç aynı zamanda 
ekonomide devlet tekelciliği zihniyetinden serbest piyasaya geçiş ile beraber, 
batı uygarlığı ve üstünlüğünün Osmanlı Padişah ve fanatiklerince de kabulü 
demekti. Nitekim Osmanlı maliye ve teknolojisinin içinde bulunduğu durum 
madencilik alanında da ciddi yatırımlar yapmaya elverişli olmadığı içindir ki 
kısa süre sonra yabancı sermayedarlar Ereğli maden kömürü havzasında 
faaliyete geçtiler. Bir yandan Batılılaşmanın başlaması ile yenilikler devam 
ederken diğer taraftan da devlet, batılı ülkelerle daha sıkı ilişkilere girdi. Birçok 
zenginlik kaynağını batılılarla paylaşma yolunu tuttu. Çalışma koşulları ilkel de 
olsa havzaya kömür çıkarmak üzere getirilen ilk kalifiye eleman ve işçiler 
Hırvat, Boşnak ve Karadağlılardır. İngiliz, Fransız, İtalyan ve diğer yabancılar 
sonradan havzaya geldiler.  

Havzada, 25 Ocak 1848 tarihinde Hazine-i Hassa İdaresi adına başlatılan 
maden kömürü üretiminin 1830’larda başladığı günümüzde yapılan arşiv 
çalışmaları ile doğrulanmaktadır.3  

Batılılaşma sürecini hızlandırmayı amaçlayan Osmanlı Yönetimi’nin 
merkezde süreli meclisler oluşturduğu meclislerden birin de 1842 tarihli 
Ma’aden-i Hümayun Meclisi olduğunu yukarıda belirtmiştik. Meclis, 1810 
tarihli Fransız Maden Nizamnamesi’i tercüme ederek hazırladığı Maden 
Nizamnamesi’ni Sadrazam vasıtasıyla 1856’da Padişaha sundu. Yeni 
Nizamname sayesinde yapılmakta olan kömür işletmeciliği iyileştirildi.  

                                                                 

2 Yakay, Sinan, Kdz. Ereğli’de Tersaneciliğin Tarihi ve Tersaneci Ağalar, Ereğli, 2004, s.            
58-60. 

3 Genç, Hamdi, Zonguldak Kazası, Kent Tarihi Bienali, Bildiriler Kitabı, s, 237 vd. 
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B. Kapitalizmin Kömür Havzasına Yerleşmesi 

     Kırım Savaşı ve Bahriye Nezareti ve Sonrası 

Kapitalist sermayenin havzada kömür üretimine başlaması Kırım Savaşı 
esnasındadır. Osmanlı donanmasına ait bir filonun Sinop yakınlarında 30 Kasım 
1853’te Rus donanması tarafından yok edilmesi üzerine Kırım Savaşı başladı. 
Müttefik sıfatıyla Fransız ve İngiliz Donanmaları da Karadeniz’e girerek 
Rusya’ya savaş ilan ettiler.4  

Savaş süresince Fransız ve İngiliz donanmalarının kömür ihtiyacı Zonguldak 
maden kömürü havzasından karşılandı. Kozlu-Zonguldak-Üzülmez 
mıntıkasındaki kömürler İngilizlere devredildi. Çıkarılan kömürün yarısını da 
Fransız donanması kullandı. Savaş süresince yapılan kömür üretiminde 
müttefiklerce havzaya yatırımlar yapıldı. Bu arada ilk defa Avrupa’dan borç 
almayı onuruna yedirebilen Osmanlı yönetimi, yapmış olduğu Paris 
antlaşmasında Avrupalılar Konseyi’ne dâhil edildi.  

1865 yılına kadar havzadaki kömür üretimi değişik kumpanyalara yaptırıldı. 
Üretilen kömürün tamamı Bahriye Nezaretine teslim edildiğinden, kumpanyalar 
dönemine son verildi. 1865’ten itibaren kömür üretimi Bahriye Nezareti 
sorumluluğunda yapılmaya başlandı. Bahriye Nezareti’ne kadar ki dönemde 
kötü koşullarda çalıştırılan yerli halk, bu defa askeri kurallarla disipline edildi. 
Yeni dönemde kömür havzasının yönetim merkezi Ereğli ilçesi yapıldı. Diğer 
kazalar ve köylerden de ilaveler yapılarak maden kömürü havzası sınırları 
belirlendi. Mülki amirlik yetkisine de sahip olacak olan Dilaver Paşa, Maden-i 
Hümayun Müdürlüğü’ne atandı. Dilaver Paşa’nın 1861 tarihli Maden 
Nizamnamesi’nden de faydalanarak hazırlattığı 100 madde ve 7 fasıldan oluşan 
ve kendi adı ile anılacak olan 26 Nisan 1867 tarihli Dilaver Paşa Nizamnamesi 
(Teamülname), padişah onaysız yürürlüğe konuldu. Bu Teamülnamenin 4. ve 5. 
bölümlerinin, çalışmamızla ilgili olan birkaç maddesini şöyle açabiliriz:  

Madde 15’te: Sütuncu (direkçi) olarak seçilen direkçi amelelerden o köyün 
muhtarı sorumlu tutuluyor, amele hayvanı ile birlikte çalışmaya mecbur 
kılınıyor.  

Madde 16’da ise direklerin nakil işini kimler aksatmış ise haklarında takibat 
yapılarak hapis cezası veriliyor.  

Madde 21’de: Maden ocaklarında çalışmaları gerekli olan amele (işçi) sınıfı 
(Kazmacıyan: Kömür kazma işinde çalışanlar), Küfeciyan: Küfe ile sırtında 
kömür taşıyanlar ve (Hayvan Sahibi: Gerek yeraltında kazılmış gerekse ocak 
ağzına taşınmış kömürleri depo alanlarına ve iskelelere taşımakla görevli 
tutulan hayvan (at, katır v. s) sahipleri). Ereğli Sancağı dâhilinde kalan 14 
kazanın ahalisinden seçilir, anılan kazaların nüfus kayıtlarına göre 13 yaşından 

                                                                 

4 Karal, Enver Ziya, Osmanlı Tarihi, Cilt: V, s. 236 vd. 
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50 yaşına kadar olan erkekler her kaza için ayrı ayrı teşkil edilerek bunlardan 
hasta, sakat ve çürükler ayrı tutularak diğerleri aşağıda belirtilen usul ve 
esaslara göre celp edilir. Burada celp ifadesi ile zorunluluğun-mecburiyetin altı 
çizilmektedir.  

Madde 24-25. maddede belirtilen küfecilerin çalışma durumlarına göre, yani 
12 gün çalışıp da işi bırakacak olanların yerine gelecek olan (köyünden) 
küfeciler, 12. günün sonunda ocak başında hazır bulunurlar ve ocaklardaki 
üretimin bir an boş bırakılması tehlikeli ve zararlı olduğundan, birinci kısım 
küfeciler gitmeden 2. kısmın ocakta hazır olmalarını düzenlemektedir. Bu 
madde ile de Havza Maden Kömürü Tarihi’nde yarı köylü-yarı kentli, tarihi 
süreçte köyle şehir arasında gidip gelen diğer işçilere nazaran birçok haktan 
yoksun, en düşük ücretli, sadece yer altı kömür kazı işlerinde çalıştırılan kendisi 
gibi diğer aile fertleri de sosyal haklardan mahrum bırakılan işçi kitlesi 
oluşturuldu.  

Madde 26: Küfecilerin köylerinden ocaklara sevk işlemlerini müdür ve 
muhtarlar zamanında yapmakla görevlidir. İşe geç gelen işçi başka bir yerde 
ilave olarak çalıştırılır.  

Madde 31: İşçilerden birisi diğerini tahrik ve teşvik ile işinden soğutur ve 
firarına-kaçmasına sebep olursa, ceza mahiyetinde olmak üzere firar edenin 
yerine tahrikçi, iki kat müddetle çalıştırılır. Diğer dikkat çekici başka bir madde 
ise 33. maddedir. Hayvanları ile kömür taşıyanların işi aksatmalarından 
muhtarlar ve müdürler sorumlu tutuluyor, taşıması gereken kömürleri 
nakletmeden işi bırakanlar millî vazifeden kaçmış sayılıyor ve o derecede de 
ceza uygulanıyor. Tertibinin dışında başka yere kömür nakil işi için giden 
hayvancıyan firar cezasına mahkûm ediliyor. Aynı şekilde kömürleri taşırken 
kömürlere zarar veren hayvancıyan şiddetli cezalandırılıyor. Kömür tahmil ve 
tahliyelerinde ise hayvancıyanların yaptığı işin kontrolü ve sorumluluğu 
memurlara veriliyor.  

Bu teamülname ile kömür havzasında “ücretli iş mükellefiyeti” adı verilen 
ve hukuki olurluk kazandırılan bir çalışma şekli oluşturuldu. Aynı Nizamname 
Cumhuriyet Tarihimizde de kötü intibalar bırakarak uygulanan ikinci “ücretli iş 
mükellefiyeti”nin de esaslarını içermektedir.  

1903 Makedonya bunalımı yüzünden kömür işçileri de askere sevk edilince 
kömür işletmecileri zor durumda kaldılar, Kastamonu Valiliği’ne müracaatları 
üzerine Ereğli kömür havzası dışından da Osmanlı tebası işçilerin havzaya 
gelmesi sağlandı. Trabzon, Sivas ve diğer illerden gelen işçilerle havzada 
hissedilir bir emek yoğunluğu yaşandı. Söz konusu uygulama havzadaki 
kentleşmede etkin olacaktır.  

İkinci Meşrutiyet’in ilanından sonra havzada yapılan yeni düzenlemelerle 
1909 yılında kömür merkezi Zonguldak’a nakledildi. “Havza-i Fahmiye 
Müdüriyeti’ müdürlüğüne Hüseyin Fehmi İmer gönderildi. II. Meşrutiyet ile 
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başlayan yeni süreçte bugün dâhil havzadaki kent yerleşmelerinde sorunlara 
neden olarak gösterilen hukuki düzenleme, ancak daha işin başında iken alınan 
tedbirden başka bir şey değildir. Havzada kömür üretiminin sağlıklı bir şekilde 
devamlılığını sağlamak amacıyla yapılan ilk yasal düzenlemedir. Söz konusu 
yasal düzenleme kentleşme değerlendirmemizde de tekrarlanacaktır. 1910 
tarihli bu yasa delinmemiş olsaydı, Cumhuriyete geçişle yeni yasalarla takviye 
edilip önlemler alınmış olsaydı, kömür üzerinde kurulan Zonguldak şehri bu 
gün ki sahada kurulmamış olacaktı.  

Kömür üretiminin yapıldığı veya yapılacağı sahaların talan edilmeye 
başlandığı, başta Ereğli Şirketi olmak üzere 80 civarındaki faal ocağın 
yabancıların işletmesi yanında, bazılarının da yabancılarla birlikte çalıştırdıkları 
yerli ocak çalıştıran sayısının 40 civarında olduğu bu dönemde 1914 yılına 
gelindiğinde sadece Ereğli Şirketi’nin çalıştırdığı işçi sayısı 4000-4500 
civarındadır. Kürçi (Gürcü) ve Rombaki Kumpanyalarının çalıştırdıkları işçi 
sayısı ise 2000 olarak değerlendirilmiştir. Havza’da çalışan toplam işçi sayısı 10 
bin civarındadır. Bu dönemdeki işçi ücretlerine baktığımızda tamamen kapitalist 
anlayışın hâkim olduğu görülür. 1875-1911 yılları arasında havzadaki kömür 
kazıcı işçilerin ücretleri 8-20 kuruş arasında seyretmiştir. 1910 yılında havzaya 
müdür olarak atanan Hüseyin Fehmi İmer’in almış olduğu aylık ise 4000 
kuruştur. Aynı dönemde dışarıda kömür nakliyatında çalışan işçiler ise gündelik 
6 kuruş almaktadırlar.5 

Birinci Dünya Savaşı koşullarında havzada kömür üretimi; Kırım Savaşı 
örneğinde görüldüğü gibi, bu defa Almanların denetimindeki “Harp kömür 
merkezi” kurularak Alman albay yönetiminde yapıldı. Mondros Mütarekesi’ni 
takip eden günlerde havzayı Fransızlar, İngilizler, İtalyanlar işgal etmiş ise de 
kömür üretimine devam edildi. TBMM Hükûmeti işgaller sona erinceye kadar, 
işgal güçlerinin şehir merkezinden içerilere doğru sızmaması için tedbirler aldı. 
Havzada öncelikle siyasi, ekonomik, askerî ve sosyal etkinliğini  hissettirmek 
için 15 Ağustos 1336 (28 Ağustos 1920) tarih ve 11 Sayılı İhracat Resmî 
Kanunu’nu uygulamaya koydu.6 Bir yıl sonra da işçi  çalışma koşulları, ücretler 
ve sağlık koşullarını iyileştirici tedbirler aldı. Bu amaçla: 11 Mayıs 1921 tarih 
ve 114 sayılı, kömür tozlarının işçi yararına satma yasası ve 10 Eylül 1921 tarih 
ve 151 sayılı, Havza-i Fahmiye Maden Amelesi’nin Hukukuna Müteallik 
Kanun’u yürürlüğe koydu. Kömür Havzası Amele Kanunu olarak adlandırılan 
bu yasa T.C. Hükûmeti’nin ilk iş yasası niteliğindedir. Bu kanuna izafeten 
çıkarılan bu gün dâhil çalışanlara sağlık ve ekonomik bağlamda yararlar 
sağlayan 22/7/1923 tarih ve 2608 Kararname’ye istinaden “Amelebirliği 
Biriktirme ve Yardım Sandığı Talimatnamesi7yürürlüğe konularak, yöreye özgü 
sadece Zonguldak Kömür Havzası işçilerine uygulana gelen iyileştirmelere 
                                                                 

5 Koca, Hüseyin, Kent Tarihi Bienali 2005, Bildiriler Kitabı, s. 233 vd. 
6 Hüseyin Fehmi İmer, Hayatı, Hatıraları, Hazırlayan: Kerim Yund, İst. 1973, s. 58 vd. 
7 Zaman, Ekrem Murat, Zonguldak Kömür Havzasının İki Yüzyılı, Ank. 2004 s. 66 vd. 
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gidildi. Kurtuluş savaşı döneminde özellikle dışarıdan silah alımında önemli 
döviz kaynağı olan kömür üretimine devam eden havza işçisine 10 Ağustos 
1920 tarih ve 154 Sayılı Kararname ile askerlik muafiyeti getirilerek kömür 
ocaklarında çalışmaları sağlandı. Cumhuriyet’e geçişle beraber İş Bankası’nın 
havzaya girmesiyle özellikle işçi haklarına iyileştirmeler sağlandı.  

Dünya İktisat Buhranı’nın 1931’de sona ermesi ile başlayan yeni süreçte 
Hükûmet, Atatürk’ün direktifleri ile Zonguldak Kömür Havzası için radikal ve 
bilimsel projeler hazırladı. Sanayide devletçilik ilkesi ile Millî Sanayisi’ni 
kurmak zorunda olan Türkiye’nin öncelikle kömür enerjisine ihtiyacı vardı. 
Yeraltında kömür üretimi eski usullerle devam ediyordu. Modern Cumhuriyet 
Kömür işçiliğini profesyonelleştirmek zorunda idi. Ancak dönemin 
Hükûmetlerinin hazırlattığı raporlarda modern işçi siteleri kurmak için çok para 
gerekiyordu. Bu amaçla şehircilik uzmanı Mimar Seyfettin ARKAN’a,   1934-
1936 tarihleri arasında, ilk modern yerleşim siteleri yaptırıldı.8 Aynı tarihlerde 
Profesör Graningg’in de hazırladığı kömür havzası raporunda 11 bin işçilik 
bahçeli işçi evlerinin yapılması tavsiye edildi.9 Raporda, Çaycuma-Filyos 
arasındaki ovaya 11 bin adet yer altı kömür kazınişçilerinin aile bireyleri ile 
birlikte kalmalarını sağlayacak bahçeli tek katlı evlerin yapılması 
öngörülüyordu. Granningg, raporunda alt kültürlü böyle bir işçi kitlesinin bir 
araya gelmesi hâlinde oluşabilecek tehlikeye işaret ettiğinden işçi iskânı 
uygulaması ertelendi. Konu dönemin Başbakanı Dr. Refik Saydam 
başkanlığında 03-4/12/1939’da Zonguldak Halkevinde yapılan toplantıda 
Atatürk’ün direktifleri ile yapılması istenen füzyon (birleşme, kaynaşma) ile 
düşünülen üretimin olabilmesi için kömür üretecek amelenin yerleşik olması ve 
11 bin profesyonel yer altı kömür işçisinin yeterli olacağı üzerinde durulmasına 
rağmen Başbakan’ın sağlık konularına geçilmesini, amelenin iskan konusunun 
zamana yayılmasını söylemesi üzerine proje gerçekleşemedi.10  

C. Millîleştirme ve KİT Dönemi 

1937 yılında 3146 ve 3241 sayılı kanunlarla havzadaki yabancılara ait en 
güçlü maden kömürü şirketi olan Fransız Şirketi’de satın alındı ve kömür 
havzası Etibank’a devredildi. Peşinden de Etibank’ın kurduğu Ereğli Kömürleri 
İşletmesi (EKİ), millî bir işletme olarak havzada faaliyete geçti. 1940 yılında 
yürürlüğe giren 3867 sayılı kanunla dağınık çalışan kömür işletmeleri tamamen 
devletleştirildi ve EKİ idaresine verildi11 1940 Yılında devletleştirilen kömür 
havzasındaki bütün ocaklar 3460 sayılı kanunla EKİ. adı altında KİT şekline 
dönüştürülmüş oldu.  

                                                                 

8 Zaman, Ekrem Murat, “Havza Tarihinden-3”, TTK. Haber, Haziran 2002, s. 20, s. 4; Yürekli,       
Hülya-Yürekli, Ferhan, Cumhuriyet’in Mimarı Seyfi Arkan, Mimarlık Tarihi, s. 98-105. 

9 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, Katalog No: 030.10. /174. 205. 13. s. 6. 
10 BCA, Katalog, No: 490.01/721.464.1, 20 sayfalık toplantı tutanağı. 
11 DPT, Maden Kömürü Özel İhtisas Komisyonu Raporu, 1966, s. 3 vd. 
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İkinci Dünya Savaşı’nın başlaması Türkiye’nin savaş dışında kalmasına 
rağmen toplumda ciddi sıkıntılara neden oldu. Bundan Zonguldak Kömür 
İşletmesinin yeraltında çalışan işçileri her konuda olumsuz yönde çok ciddi 
şekilde etkilendi. 3780 sayılı Millî Korunma Kanunu’nun 36. maddesine 
istinaden 26/2/1940 tarih ve 12988 No lu kararname ve 2 Sayılı kararla ücretli iş 
mükellefiyeti getirildi.  

Yeni dönemde kömür havzası dâhilindeki 380 Köyde iş mükellefiyeti yasası 
uygulamaya konuldu, bu köylerin muhtar, aza vs. nin 1140 kişiye ulaşması 
nedeniyle muhtar ve diğer görevlilerin 50 yaş üzerindeki kişilerden seçilmesi 
yasalaştırıldı.12 Muhtelif zamanlarda mükellefiyetten istisna edilen Safranbolu 
ve Ulus içlekler, Bartın ilçesinin 27 ve Ereğli ilçesinin 7 köy halkı 
mükellefiyete dâhil edilmezken 1930’larda düşünülen “işçi kentleri” 
düşüncesinden vazgeçilmiş, işçilerin işletmelere yakın olarak iskan edilmeleri 
döneminin Ekonomi Bakanı tarafından Maadin Umum Müdürlüğüne yazı ile 
bildiriliyordu.13 Yeni zorunlu çalıştırma düzenlemelerine göre İktisat Vekaleti 
Zonguldak’ta bir İş Mükellefiyet Müdürlüğü kurarken Bartın, Ereğli, Devrek, 
Çaycuma’da ise şubeleri açıldı. Teşkilatın ayrıca Trabzon’da da bir Mıntıka 
Müdürlüğü şube olarak faaliyete geçirilerek daha önce havzada çalışanlar ve 
yakınları da mükellefiyete dâhil edildiler. Ayrıca Orman mükellefiyetliği de 
yürürlüğe konuldu ve böylece Zonguldak ili nüfusuna kayıtlı olan halk, 
1800’lerin “kerestekeş” ve “madenkeşlik” anlayışına “bu bir vatan görevidir” 
sloganıyla, kendi istekleri hilafına jandarma, köy muhtarı, iş mükellefiyet 
memurluğu ve mülki idare amirliği iş birliği ile geri döndürüldü. Oysa 1943 
yılında da tartışılan “Avan Projesi”nde iş ve vasıtaların makineleştirilmelerinin 
yanı sıra işçinin daimileştirilmesi, bilgi ve tecrübelerinin artırılması yani 
kalifiye işçi sınıfının oluşturulması tekraren istenmesine rağmen o günün 
koşulları ile sağlanamadı. Bu baskı sistemi içerisinde rol alanlar etkinliklerine 
1960’lı yıllara kadar devam ettiler. Yine 1850’lerin maden kömürü işçilerine 
çiftçi ve köylü sıfatıyla vergi yükleme gibi baskıcı tutumu tekrarlandı.  

1937 yılındaki Dersim Olayları nedeniyle tediple batı şehirlerine sürgün 
edilenlerin bir kısmı, cezaevi mahkumları, Zonguldak nüfusuna kayıtlı olup da 
askere giden gençler, Cumhuriyete vatandaşlık bağı ile bağlı Zonguldak 
nüfusuna kayıtlı özgür yurttaşlar, suçlularla omuz omuza yeraltında kömür 
ürettiler. 1942 yılında havzada çalışan zorunlu işçi sayısı 58 bine ulaştı. 
Bunların 46 bini Zonguldak köylerinden getiriliyor ve münavebeli olarak 
çalıştırılıyordu. Sayıları 12 bine yakın diğer bir işçi gurubu ise Karadeniz’in 
diğer bölgelerinden getirilmekteydi. Bunlar da 2’şer aylık aralarla maden 
kömürü üretiminde çalıştırıldılar.  

                                                                 

12 BCA, Katalog: 030.10/174.206.8. 
13 BCA, Katalog: 030.18.01.02/111.52.15. s. 75. 
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Günü kurtarmaya çalışan dönemin Zonguldak milletvekilleri modern amele 
siteleri yerine yapılacak olan kaza ve kasaba yolları ile guruplu çalışacak 
işçilerin, köye gidip gelmelerini sağlamak amacıyla yol mükellefiyeti 
yasasından da faydalanılarak maden işçisinin iskan konusuna “Amele Köyleri 
Projesi” ile çözüm getirmişlerdi (EK 2: Resim, Fotoğraf ve Harita 1, bkz.: s. 
1044-1045).  

Ücretli iş mükellefiyetinin uygulandığı bu dönemde işçilerin sağlıksız 
beslenmeleri de şikayetlere neden oluyordu. Dönemin Zonguldak Valisi Halit 
Aksoy’un yaptığı denetlemelerde: Ameleye verilen erzakın aşağı, böceklenmiş 
ve gıda cevheri noksanlaşmış delikli fasulye, mercimek ve fena koku peyda 
etmiş bulgurların işçilere yedirildiğinin14 tespiti işçinin beslenme koşullarını 
yansıtmaktadır.  

1930’larda yapılması öngörülen Amenajman Planı yukarıda da belirtildiği 
üzere İkinci Dünya Savaşı nedeniyle de uygulamaya konulamamıştı. Bu defa 
sağlanan Amerikan Marshall Planı-Yardımı çerçevesinde 1948-1960             
I. Amenajman Projesi adı verilen bu proje ile yer altı-yerüstü tesislerinin 
yenilenmesi, 2.7 milyon Ton/yıl “SATILABİLİR” kömür üretiminin 5.180.00 
ton/yıl “SATILABİLİR” düzeyine (iki katına) çıkarılması hedeflendi. Yeni 
kuyular açılması, makine ve teçhizat alımı için 1950’de 103 milyon dolar olarak 
Marshall yardımı sağlandı. Bu çerçevede Elektro mekanizasyon işleri, 300 katı 
galerisinin inşası (Kozlu), Zonguldak ve Çatalağzı lavuarları, Kandilli-
Armutçuk hava hattının yapımı, Liman yükleme tesisleri vd. inşa edildi. 
Marshall yardımı çerçevesinde inşa edilen 4000 bahçeli ev kömür üretiminde 
çalışanlara verildi. İkinci Dünya Savaşı sonrasında ABD’nin istekleri ve 
öncülüğünde “Dünya Tekellerinin ihtiyacını karşılamak üzere yeraltı 
kaynaklarının üretiminin hızlandırdığı ”şeklinde ifade edilen bu süreçte yeni 
raporlar ve projeler hayata geçirilmeye çalışıldı. ABD’li uzman Ely “Türkiye 
madenciliğinin yabancı sermaye eliyle geliştirilip özel yatırımlara cazip duruma 
sokulacak bir tasarı”yı destekler anlamda kömürlerin en iyi şekilde 
değerlendirilmesi amacıyla örneklerde de görüldüğü üzere özel ihtisas 
komisyonları raporları hazırlandı. Kalkınma planları sürecinde hazırlanan 
master planları hükûmet tahsisleri şeklinde sağlanan dış kredi ve bağışlarla 
makine ve teçhizat alımlarına devam edildi. 1970’lerde “Zonguldak Master 
Planı” adı verilen planla yukarıdaki örneğinde ve aşağıda (1992 Dünya Bankası 
Yardımı)’da görüleceği üzere havzaya getirilen teknolojiler ya günümüz Dünya 
madenciliğinde terk edilmiş bir teknoloji ya da Batılı sanayi firmalarının 
stoklarında kalmış modası geçmiş, Zonguldak Kömür Havzası’ndaki üretimde 
kullanılması rantabl olmayan teknolojiler, dönemlerin hükûmetlerince havzaya 
sokuldu.  
                                                                 

14 BCA, Katalog: 030.10/169.160.3. s. 1-17. 
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1950’de çok partili rejimin başlamasıyla; siyasi kazanç temin etmek 
maksadıyla işçi alınması ve işçilere üretimden doğan prim yerine, siyasi ideoloji 
veya mikro milliyetçilik kavramlarına dayalı adam kayırmacılığı havzada etkin 
olmaya başladı. Sendikal faktörler ve rejim değişikliğinin getirdiği olanaklarla 
işçiler genellikle tavsiyelerle işletmede değişik işlere alındılar. Aynı dönemde 
Zonguldak, para kazanılmak için gelinen ilimiz oldu. Bu gelişmede şüphesiz 
işçi kitlesinin örgütlü mücadelesinin büyük etkinliği oldu. Ancak bu mücadele 
sürekli nötrleştirilmeye çalışıldı. 1946’da Zonguldak Maden İşçileri Sendikası 
kuruldu. 26 Şubat 1947 tarih ve 5018 sayılı “İşçi ve İşveren Sendikaları ve 
Sendika Birlikleri Hakkında Kanun” yürürlüğe girdi. 1950 yılında Sendika 
Başkanlığı’na seçilen Mustafa Dikmen, 1954 yılında Demokrat Parti’den 
Kontenjan Milletvekili yapıldı. 12 Eylül 1959 yılında sendika temsilciliğine 
seçilen Mustafa Alp Dündar bir süre sonra ihraç edildi. 1960 yılında sendika 
başkanı olan Ömer Karahasan Kurucu Meclis üyeliğine getirilmek suretiyle 
Zonguldak Havzası’nda çalışan maden işçisinin sağlıksız olsa da direniş gücü 
kırılmaya çalışıldı. İşçilere grev hakkı ise 1963’te verildi ve ilk toplu sözleşme 
1/1/1964’te gerçekleşti. 24 Temmuz 1963’te ise 275 Sayılı Toplu Sözleşme 
Grev ve Lokavt Kanunu çıkarılarak işçi grevine karşı, işveren’in de lokavt 
yetkisi sayesinde işçi kitlesi etkisizleştirilmeye çalışıldı. Tüm bu olumsuzluklara 
ve zararlara rağmen profesyonel maden işçi anlayışı bazı üst düzey bürokratlar 
ve siyasiler yüzünden havzaya sokulmadı. Yani ilk amenajman projesiyle 
gündeme gelen 14.300 ev yerine 4.000 bahçeli ev ile yetinildi, bu evler ise  
yeraltında çalışan işçiler dışındaki EKİ’de çalışan işçi müstahdemlere ve 
yöneticilere ikamet olarak tahsis edildi. Bunlar “daimî amele” adı verilen 
Zonguldak nüfusuna kayıtlı işçilerin yönetime yakın olanları (çavuş, tekniker 
vs.) ile Trabzon, Vakfıkebir, Rize ve diğer bölgelerden gelen vasıflı işçilerdi.15  

İşveren ile 1963 yılında yapılan ilk toplu sözleşme 46 bin işçi adına 
gerçekleştirildi. İlk sözleşmeyle işçilere huzur geleceği yerde, maden kömürü 
tarihinde “Kozlu Olayları” olarak değerlendirilen en talihsiz direniş 31 Mart 
1965’te kanlı bir şekilde bastırıldı. Satılmış Tepe ve Mehmet Çavdar adındaki 
eski mükellefiyet işçi çocukları jandarma kurşunları ile öldürülerek köylerinde 
toprağa verildiler. Tehlikeyi fark eden dönemin hükûmeti, bir grup Toplum 
Polisini Kozlu’da konuşlandırdı. 1970’li yıllar toplumda ideolojik çatışmaları da 
beraberinde getirdi ve maden kömürü havzasında da zararları görüldü.  

Maden kömürü nakli ve diğer yerüstü işlerinde havzaya iç göçlerle 
çalışmaya gelenler daimi işçi sınıfı içinde yer aldıklarından, kent kültürünün 
oluşumunda gurbet kültürü yaklaşımlarının da etkisi ile siyasi, sosyal ve diğer 
alanlarda aktif rol alarak hayat standartlarını yükseltmede başarılı olurlarken 
münavebeli çalışma yöntemi ile birer aylık değişimle köyüne gidip gelen yer 
altı maden işçisi ise Osmanlı dönemindeki şekillenmelerden günümüze kadar ki 
süreçte, çağdışı stratejilerle geri plana itildi.  
                                                                 

15 Ahmet Naim, Zonguldak Havzası, İst. 1934, s. 148. 
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D. Özelleştirme Hazırlığı 

24 Ocak 1980 Sonrası 

Bilindiği üzere özelleştirme adı verilen kavram kısaca kamu kesiminin sahip 
olduğu ticari ve sanayi kuruluşlarının mülkiyet, yönetim ve denetimlerinin 
değişik şekil ve usullerde yerli ve yabancı, özel veya tüzel kişi veya şirketlere 
devredilmesi, kiraya verilmesi ve benzeri her türlü yasal ve kurumsal 
serbestleşmenin sağlanması için yapılan düzenleme ve yürürlüğe koyulmasıdır. 
Bu yeni yapılanma veya ekonomik düzenleme hukuk bilimi açısından 
“Yönetimin Özelleştirilmesi”, ekonomi bilimi açısından ise “Mülkiyetin 
Özelleştirilmesi”dir. Özelleştirme en genel ifadesi ile kamu mülkiyetinde olan 
işletmelerin özel kesime devredilmesidir. Özellikle 1980’lerin başından itibaren 
KİT’ler genel bütçeden düşük paylar almaya başladı. Bu pay azaldıkça 
yenileme yatırımları yapılamadı, zararlar arttı. Artan zararlar ise topluma 
KİT’lerin özelleştirme reçeteleri olarak sunuldu. Bu politika ABD, Dünya 
Bankası ve onlarla ilişiği olan yabancı kredi sağlayan çevrelerce önerildi. Bu 
cümleden olarak KİT’leri yakından ilgilendiren 3460 sayılı kanun 11.04.1983 
tarih ve 60 sayılı kanun hükmünde kararname (KHK) ile yürürlükten kaldırıldı. 
Yine aynı kararnameye bağlı olarak Türkiye Kömür İşletmeleri’ne (TKİ) bağlı 
bir kurum şeklinde çalışan EKİ, özerkleştirilerek Türkiye Taş Kömürü Kurumu 
(TTK) hâline getirildi.  

Uzun süre yeni yatırımlar yapılamaması nedeniyle hantallaşan ve gittikçe 
zararları daha çok artan TTK’ye 1980’den sonraki dönemde “Taş Kömürü 
Havzası Makine ve Teçhizat Modernizasyon Projesi” kurumun imdadına yetişti 
ve 1988 yılı yatırım programına alındı. Bu proje ile kurum fizikî olarak 
küçültülürken, makineleşme sayesinde üretim maliyetlerinin düşürülmesi, 
verimliliğin artırılması ve iş güvenliğinde ise iyileştirmeler yapılması planlandı. 
Özellikle alevsiz sızdırmaz makine ve teçhizatın yenilenmesi, asma ve gelik 
işletmelerinin rehabilitasyonu sağlanırken, yer altı hazırlık galerilerinin 
tamamlanması sonucu 4-5 yıl içerisinde önemli artışların olacağı öngörüldü.16  

Ancak, söz konusu projenin hayata geçirilmesi 3 Mart 1992’de Kozlu 
bölgesinde meydana gelen inanılmaz patlama ile ciddi şekilde engellenmiş oldu. 
Söz konusu olay, Ocak 1991 büyük işçi direnişi ile ilişkilendirilmeye çalışıldı. 
Bu patlamada, 263 yer altı kömür işçisi hayatını kaybederken 70 kişi de 
yaralandı. Kurumda meydana gelen bu olaylar üzerine yetkililerce kurumun 
kapatılması yönünde ciddi tartışmalar yaşandı. Dört ay süren iyileştirme 
çalışmaları sonucu tekrar ocaklar faaliyete geçirildi. Grevin devam ettiği günler 
ve sonrasında Zonguldak milletvekilleri başta olmak üzere kurumla ilgilenenler 
özelleştirme çalışmaları doğrultusunda açıklamalarda bulundular. Bu 
açıklamalarda verimsiz ocakların peşkeş çekilmemek kaydıyla ve rekabet 
koşulları ile biran evvel elden çıkarılması, kurum lojmanları ve özellikle şehir 
                                                                 

16 TTK İnceleme Kurulu Raporu, Ank. 1995, s. 26. 
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içindeki arazilerinin ve atıl birimlerinin aynı esaslar içinde satılması önerilirken, 
dönemin milletvekili Köksal Toptan da: “Yapılacak ilk iş TTK’yi yeni bir 
anlayışla, çağdaş bir anlayışla ele almaktır. Bunun birtakım gerekleri var. Bu 
gerekler belki ilgilileri üzebilir… TTK’yi bizim de yetkimizden çıkarmak 
Zonguldaklıların görevidir.” sözleri ile halkı ve maden işçisini yatıştırmaya 
çalıştı.17 Aynı süreçte dönemin hükûmetleri de TTK’nin küçültülmesinden ve 
Zonguldak’a alternatif yatırımların getirilmesinden söz etmeye başladılar. Bütün 
bu çalışmalar ile; ekonomik yapısı kömüre dolayısıyla TTK’ye bağımlı tutulan 
Zonguldak ilinin ekonomik ve sosyal sorunlarına çözüm getirmek, il 
ekonomisinin gelişmesini sağlamak, büyük ölçüde dışarıya göçü önlemek 
amaçlandığı açıklanırken aynı dönemde örneğin TTK’nin 1994 yılında ürettiği 
4.6 Milyon Ton tüvenan kömürden 3.1 Milyon Ton satılabilir kömür üretmesi 
beklendi. Aynı yılda, 9 bini yer üstünde ve 13 bini yer altında çalışmak üzere, 
kurumda çalışan işçi sayısı 22 bin iken; satılabilir kömür bazında işçi randımanı 
522 kg/yevmiyeye ulaştığı görülürken; öte yandan, gelir ve gider kalemlerine 
baktığımızda; gelir 3.493 Trilyon TL’yi (37,5 $ ton), gider 14.138 Trilyon 
TL’yi (151,6 $ ton) bulmuştur. Diğer bir ifade ile zarar 10.645 triyon TL (114,2 
$ ton) olarak hesaplanmıştır.18  

Ancak, 1988-1994 arasındaki yedi yıllık dönemdeki yıllık ortalama zarar 
392 Milyon/$ olduğu; bunun % 40’ı 155 Milyon $/Yıl faiz, gecikme faizi ve 
üretim faaliyeti dışındaki aktivitelerden kaynaklandığı saptanmıştır. Aynı 
dönemde kurumun yer üstü faaliyet birimlerinin satılması veya atıl bırakılması 
söz konusu edildiğinden 2.640 olan güvenlik görevlisi sayısının 1.550’ye 
indirilmesi planlandı.19  

Yukarıda belirttiğimiz makine ve teçhizat modernizasyon projesi ile 
programlanan üretim projeksiyonuna göre 2000 yılında tüvenan 7.635.000 ton, 
satılabilir; 4.614.000 ton kömür üretimi hedeflenmesine rağmen kurumu 
küçültme politikaları her geçen gün etkinliğini artırdığından 1980-2002 yılları 
arası 26.166 kişi emekli edildi, bu arada sendikal baskılar ya da siyasi rant 
sağlama amacına yönelik olarak zaman zaman işçi alımı yapılmakta ise de 
ihtiyacı karşılayacak sayıyla örtüşmemektedir.20 

Bu bağlamda bölgenin kalkınması için DPT başta olmak üzere bölge ile ilgili 
alternatif kalkınma stratejileri oluşturulmaya çalışılırken en ciddi alternatif 
olarak Zonguldak’ın üniversite ve turizm şehri olması hususunda toplum 
yönlendirilmektedir. Bu arada 1986’da Ankara’nın içme suyuna katkı sağlamak 
amacıyla gündeme gelen, ancak ciddi yatırımlar gerektiren Filyos Projesi de 

                                                                 

17 Zonguldak Kurultayı, Genel Maden-İş Yayını Zng 1992, s. 11 vd. 
18 TTK İnceleme Kurulu Raporu, s. 72. 
19 TTK Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu-1994 Yıllık Raporu. s. 62 vd. 
20 Kilim, Ergüzeloğlu Esra, TTK’de ve Taş Kömürü Sektöründe Özelleştirme ve 
Serbestleştirme-Piyasalaştırma-Esnekleştirme, Ank. 2004, s. 29 vd. 
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gündeme gelmekte ancak, bu proje sürekli gündemde tutulmasına rağmen 
projeye uygun ciddi bir yatırım yapılmadı/yapılmamaktadır.  

TTK’nin küçültülmesi veya özelleştirilmesiyle sınırlı kalmayan küçültme 
çalışmaları, 1991’de Bartın, 1995’te Karabük ilçelerinin il yapılması ile mülki 
küçülmeyle de devam etti. Böylece nüfusu 1990 yılında 1.073.560 olan 
Zonguldak’ın nüfusu; 2000 yılında 615.599’a geriledi. Oysa ilin 1990 yılındaki 
nüfusu: 653.739 olarak tespit edilmişti.21 Bu elden çıkarmayı daha anlaşılır bir 
örnekle ifade edebiliriz: Kurum 1974 yılında 52.724 (19.928 kişi yer altı kömür 
üretim işçisi) çalışan personeli ile 5 milyon ton “satılabilir kömür” üretmiş, aynı 
yıl 7.888 işçi yaralanmış, 65 işçi de hayatını kaybetmiştir. Bu olumsuzluklar 
neticesinde; 1981 yılı işçi çalışanı 41.364 olan TTK’de memur ve sözleşmeliler 
dâhil, 2007 yılı toplam çalışan sayısı:12.965, üretilen “satılabilir kömür” miktarı 
ise 2005 yılında: 1.666 bin ton, 2005 yılı TTK. Kurum zararı ise 2.203.877 YTL 
olarak saptanmıştır.22 

Latincesi “redius” gelir-irat, Fransızcası ise, ”redevance” olarak bilinen, 
Türkçe tanımından hareketle TTK açısından ise; “maden ruhsat alanlarının, 
hukuki hak ve sorumlulukları kendisinde kalması koşulu ile hak sahibi 
tarafından sözleşme ile özel veya tüzel bir kişiye, bir süre tahsis edilmesi 
durumunda, maden ocağının işletilmesini üstlenen özel veya tüzel kişinin, esas 
ruhsat sahibine, ürettiği her bir ton maden için ödemeyi taahhüt ettiği meblağ” 
açıklamasıyla yapılan sözleşmelere göre bugün çoğunluğu Kilimli Belde 
sınırları içinde sürdürülmekte olan rödavansçılık sayesinde kaçaklarıyla beraber 
5 bin işçinin yer altı kömür üretiminde çalıştığı iddia edilmektedir. Bu sayı 
TTK’nin mevcut işçi sayısının ½’sidir. Söz konusu rakam havzadaki işsizlik ve 
dışarıya olan göçler açısından küçümsenemeyecek seviyededir. Rödavansçılar 
ayrıca TTK’nin lamba, mortopikör (kömür delici), lağım makinesi (kayaç 
delici), burgu, her çeşit sarmalık malzeme, kompresör motorları, istim (hava) 
boruları, istim hortumları, ray demirleri, saç olukları, kömür taşıyıcı çeşitli 
tonluk arabalar, yer altı kömür hazırlığında yeryüzüne çıkarılan taş toprak ve 
lavuar artığı malzemeler, kısaca TTK’nin kullanmadığı veya her ne varsa özel 
sektörce değerlendirilerek millî sanayiye katkı sağlanmakta, havza tamamen 
özelleştirildiğinde kömür üretimini devam ettirecek sermayeler biriktirilmekte, 
maden kömürü üretimi kültürü havzada yaşatılmaya çalışılmaktadır.  

Ancak bu tip üretimlerde genel olarak işçiler; ücretlerini çıkardıkları 
kömürün bir bölümünden ayni olarak (ücretli kömür satın alarak) karşılamakta, 
sigortalı olmamakta veya sigorta primleri az yatırılmakta, sendikaları 
olmamakta, çalışma saatleri sınırlandırılmamakta, genellikle iş güvenlikleri de 
yeterince sağlanamadan çalıştırılmaktadırlar. Bu arada TTK’nin terk ettiği eski 
binalar, ambarlar, işçi yurtları, vs. işçilere barınma yeri olarak rödavansçılarca 

                                                                 

21 DİE, 2000 Yılı Genel Nüfus Sayımı, s. 44. 
22 T.C. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurumu, TTK 2005 Yılı Raporu, s. 9, 136. 
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tahsis edilmekte, 1920’lerdeki manzaralar ve yazılanlar bugün de aynıları 
tekrarlanarak maden kömürü üretimi, emek tarihine derkenar (not) düşülmeye 
çalışılmaktadır.  

Üretilen her ne varsa TTK Kömürü ile harmanlanarak, KİT (TTK) aracılığı 
ile 1948’den beri elektrik üreten ÇATES’e % 65 üzerinde kül oranlı 
gönderilerek ÇATES’ in değirmenlerinde öğütülerek elektriğe dönüşmektedir. 
Bu arada TTK’nin kül oranı düşük “satılabilir” taş kömürünün tonu: 250-300 
YTL’ye metalürjik sanayiye satılması gerekirken 50-60 YTL’ye elektrik 
santraline gönderildiği23 iddia edilmektedir.  

TBMM’deki yasama ve yürütmenin, hatta verdikleri hukuki kararlarla 
yüksek yargının dâhil güvencesindeki son KİT’lerden biri olan TTK’de bunlar 
yaşanırken, 1990-2000 yılları arasında Zonguldak Kömür Havzası sınırları 
dâhilindeki kırsal alanlardan iş bulmak amacıyla Bursa, İzmir, İstanbul vs. illere 
1980’li yıllardan itibaren göçler artmış, 1990-2000 yılları arasında Zonguldak:  
-6.01, Karabük: -8.13, Bartın: -11.1124 oranında göç vermiştir.  

E. Kömür Havzası’nda Kentleşme 

Kömür Havzası’ndaki yerli-yabancı şirketlerin yarattığı istihdamla beraber, 
1903 yılında, Kömür Havzası nüfusuna kayıtlı işçilerin askere çağrılması işçi 
sıkıntısına neden oldu. Kastamonu Valiliği sorunu gidermek amacıyla Osmanlı 
tebaasından Trabzon, Sivas ve diğer illerden işçi çalıştırılmasını uygun gördü. 
Bu yüzden Zonguldak kaza merkezine göç hızlandı.  

Kömür üretimi sayesinde, zaten şantiye hâline gelen kasabada kömür 
ocaklarının etrafına binaların yapılması kömür üretimini zorlaştırdı.  

“Havza-i Fahmiye” adı ile sınırları belirlenen havzada 17 Ocak 1326 
(1910) tarih ve 289 sayılı Tezkere-i Samiyye (Başbakanlık Tezkeresi) ile özel 
mülkiyet edinme ve bina yapma yasaklandı, devlet izni şartı getirildi.25  

Havza’da Tezkere-i Samiyye’ye rağmen Türkiye’nin genelinden farklı bir 
mülkiyet şekli doğdu. Bu doğuş söz konusu yasaklamaya rağmen maden 
yatakları üzerinde Zonguldak kentinin oluşumunda bugün dâhil büyük 
sıkıntılara neden olmaktadır.  

Fransız sermayeli Ereğli Kömür Şirketi ve diğer şirketlerin işlerini kolaylıkla 
takip edebilmesi için Fransa’nın Havza’ya konsolos göndermesi, Zonguldak’ın 
idari yapısının değişiminde etkin oldu. Bu nedenle Zonguldak, 19 Ağustos 
1899’da, 49 köyü Devrek’ten, 20 köyü de Ereğli’den ayırmak süretiyle kaza 
yapıldı.  
                                                                 

23 Kilim, Ergüzeloğlu Esra, TTK’de ve Taş Kömürü Sektöründe Özelleştirme ve Serbest-
leştirme-Piyasalaştırma-Esnekleştirme, Ank., 2004, s. 50 vd. 

24 T. İ. Y. 2005, s. 40-41. 
25 Zaman, Ekrem Murat, Zonguldak Kömür Havzasının İki Yüzyılı, Ank. 2004. s. 55 vd. 
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1905 Kastamonu Vilayet Salnamesi’ne göre Zonguldak’ta; 1 hükûmet 
konağı (Fransız şirketinin inşa ettiği), 2 kilise, 1 cami, 1 pastane , 1 hastane, 3 
han, 120 dükkân, 5 otel, 4 atölye, 250 hane (ev) vardır. 1920 yılında merkez 
ilçe, Bartın, Hamidiye (Devrek), Ereğli kazalarından oluşan bir Müstakil 
Mutasarrıflık yapıldı. Nisan 1924’te ise Cumhuriyet’in ilk vilayeti oldu. Kömür 
üretimi sayesinde kısa sürede sanayi şehri olan Zonguldak, yine kısa bir sürede 
hizmetler ağırlıklı ticaret merkezi hâline geldi.  

1867 Dilaver Paşa Nizamnamesi’ndeki mecburiyetler, Bahriye 
Nezareti’nin getirdiği müşkülatlar, ücretli iş mükellefiyetliği ile getirilen yasal 
düzenlemelerle; havza nüfusuna kayıtlı ve yeraltında çalışacak kömür işçilerinin 
dörtte üçünün münavebeli/gruplu çalışma esaslarına dâhil edilmesi yüzünden 
çalışma dışında dinlenmesi gereken bu insanlar, kentleşmede de etkin olamadı, 
köyüne gidip geldi. Genel olarak, havza dışından gelen ve hafif işlerde “daimi 
işçi” adı verilen yeraltı hazırlık işçileri ve yerüstü işçileriyle kente ticaret 
amacıyla gelip yerleşenler kentin oluşumunda etkili oldu.  

Diğer bir ifadeyle, kent oluşumunda öncelikle dışarıdan göçlerle 
Zonguldak’a gelenler daha etkin oldu. Birtakım beklentilerini gerçekleştirmek 
için sosyal, kültürel ve siyasi konularda söz sahibi olmaya çalışan bu insanlar 
yerel yönetimlerde de görev alarak kentleşmenin içinde yer aldılar.  

1950 sonrası sanayi şehri hâline gelen Zonguldak, çalışmak için cazip hâle 
geldi. 1950-1955 döneminde Zonguldak’a göç edenlerin beşte biri Trabzon, 
onda biri ise Kastamonu’dandı. 1955-1960 döneminde il içi göçte % 195 artış 
sağlandı.  

TTK’de sağlanan rahat çalışma koşulları, gelişen sosyal imkânlarla işçi 
ücretlerinin sürekli artışı, gruplu çalışan işçilerin TTK’den aldıkları ücretin 
önemli kısmını şehir merkezindeki esnaflara bırakarak köylerine dönmeleri, 
esnaflığa yatkın olan kişilerin Zonguldak’a göçlerini de hızlandırdı. 1965-1970 
döneminde ise Zonguldak’a 43.000 kişi başka illerden gelerek, kente yerleşti.26 

Zonguldak kent merkezi altındaki boşluklardan oluşan göçüklerle binaların 
yıkılması veya çatlakların oluşması “tasman”ı tartışmaya açtı. Zonguldak’ta 
tasman merkezli ilk imar çalışması 1953’te yapıldı. 1964 yılında daha geniş 
kapsamlı bir imar planı hazırlanarak gecekondu yasası uyarınca yeni 
düzenlemelere gidildi.  

Havza-i Fahmiye ve Tezkere-i Samiyye’ye rağmen, kentte meydana gelen 
nüfus patlaması kaçak yapılaşmaya neden oldu. Tasman alanlarını plan dışında 
bırakmayı amaçlayan İller Bankası Zonguldak’ta metropoliten alan çalışması 
yapabilmek amacıyla “Metropoliten Belediyeler Birliği Tüzüğü”, 
11.05.1971’de yürürlüğe konuldu ve Planlama Örgütü oluşturuldu. 25 Eylül 

                                                                 

26 Koca, Hüseyin, Zonguldak Havzası Gerçeği, s. 60 vd. 



 596

1975 tarihli 59 binde birlik Nazım Planı ve Açıklama Raporu, Engin Erkin 
tarafından hazırlanarak Zonguldak kentinin geleceği planlandı.27  

Türkiye’de ilk olan bu uygulama ile devlet, kendi yasaklarını kendisi 
meşruluk kazandırmış oldu. Bunu 3303 sayı ve 06.06.1986 tarihli “Taş Kömürü 
Havzası’ndaki Taşınmaz Malların İktibasına Dair Kanun” takip etti. Bu yasa ile 
havzada zilyetlik yoluyla taşınmaz mal kazanılması üzerindeki kısıtlamalar 
kaldırıldı.  

Bugün, 150 yıl önce maden ocakları yakınlarında küçük binalar inşa edilerek 
başlayan kentleşme, 150 yıldan beri inşa edilmekte olan sanayi tesislerini 
tamamen yutarak modern kent olma iddiasındadır.  

SONUÇ 

Çalışmamız içinde birincil unsur olarak ele aldığımız yer altı kömür 
üretiminde 1948’lere kadar zorunlu olarak çalıştırılan gruplu/münavebeli olarak 
köyüne gidip gelen yerli maden işçileri yakın günümüze kadar öncelikle köy 
kültürlü, niteliksiz işçi tanımıyla sınırlı kaldılar. Cumhuriyet’le beraber gelen 
birçok hak ve imkânlardan, gelişmelerden de yoksun bırakıldılar. Bu yüzdendir 
ki, Dünya’daki ve Türkiye’deki işçi sınıfında rastlanmayan “yarı kentli-yarı 
köylü, yarı işçi-yarı köylü” şeklinde adlandırılan ucube bir toplumsal doku 
ortaya çıktı. Bu toplumsal kitle bir halk yığını şeklinde günümüze kadar 
Zonguldak kömür havzasında yaşayageldi ve Zonguldak, Bartın ve Karabük 
illerimiz bu kültürü yaşayan insanlar ve onların çocuklarından oluştu.  

1800’lerin başında orman mükellefiyetliği/kerestekeşlik, maden kömürü 
işçiliği ile devam eden ücretli iş mükellefiyetliği/madenkeşlik 1948 yılına kadar 
havza insanı baskı şeklinde üzerinde uygulana geldi. 1935’lerde bilimsel 
bağlamda profesyonel maden işçiliği tartışmaya açılmışsa da dönemin 
başbakanı Dr. Refik Saydam’ın yukarıda belirttiğimiz sözleriyle noktalandı ve 
1939’larda hayata geçirilen Amele Köyleri Projesiyle devlet bir yandan, kömürü 
kazdırdığı bu muazzam kitleyi köyüne bağlı tutmayı kâr sayarak hem vergisini 
aldı hem de astarı yüzünden pahalı olacak yeraltı maden kömürü üretimindeki iş 
gücünü en ucuza kapatırken, diğer yandan da bir araya gelerek büyük bir 
dayanışma ile sınıfsal mücadeleye girişerek rejimi (kapitalist öğretide devam 
eden) tehlikeye sokabilecek direnişi de engelledi.  

Sendikal hakların ve özgürlüklerin gündeme gelmesiyle başlayan süreçte ise; 
sendika temsilcileri, bölge dışından seçilerek veya bölgeye iç göçlerle daha 
önce gelerek yerleşenlerden seçilmek suretiyle TBMM’ye gönderilen 
siyasetçiler, TTK Yönetimi vs.den tampon oluşturularak merkezî yönetimle 
irtibatlarının kesilmesi sağlandı. Kapitalizmin istekleriyle kömür havzasındaki 
gelişmelerden bu günde payını alamayan yukarıdaki üç il nüfusuna kayıtlı bölge 
                                                                 

27 Erkin, Engin, “Zonguldak Metropoliten Alanı Gelişme Planı”, Nazım Plan Açıklama Raporu, 
25 Eylül 1975. 
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halkı TTK emeklileri çocuklarının büyük çoğunluğu, 1980’lerden itibaren 
uygulamaya başlanan özelleştirmelerle toplumsal ümidin kesildiği TTK’nin 
içine düşürüldüğü durum yüzünden iş bulmak üzere büyük şehirlere göç 
ettirilmekteler. Oysa, “Batı Karadeniz Havzası” olarak adlandırılan bölgenin 
insanı, maden kömürü işletme kültürünü henüz kaybetmemiştir ve Havzada 
insanlık hizmetine sunulması beklenen 1.125.000.000 ton taş kömürü yerin 
altından çıkarılmayı beklemektedir. Yok edilmek üzere olan TTK Maden 
Makineleri Sanayi birazcık maddi destekle üretim için gerekli olan makine ve 
teçhizatı imal edebilecek kapasitededir. İşin en ilginç yanı ise; havzada 
yaşanabilecek sosyal patlamaların ve kentsel sorunların önüne geçmeyi bahane 
eden gurupların menfaatlerine dokunmamak için yıllardan beri zarar ettirilen 
TTK’nin ve onun yan kuruluşu ÇATES termik santralinin yaşatılmasına, 
iyileştirmeye gidilmeden çalışılmaktadır.  

KAYNAKÇA 

Ahmet Naim, Zonguldak Havzası, İst. 1934, s. 148.  
Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, Katalog No: 030.10. /174. 205. 13. s. 6.  
BCA, Katalog. No: 490.01/721.464.1, 20 sayfalık toplantı tutanağı.  
BCA, Katalog: 030.10/169.160.3. s. 1-17.  
BCA, Katalog: 030.10/174.206.8.  
BCA, Katalog: 030.18.01.02/111.52.15. s. 75.  
DİE, 2000 Yılı Genel Nüfus Sayımı, s. 44.  
DPT, Maden Kömürü Özel İhtisas Komisyonu Raporu, 1966, s. 3 vd.  
Erkin, Engin, “Zonguldak Metropoliten Alanı Gelişme Planı”, Nazım Plan 

Açıklama Raporu, 25 Eylül 1975.  
Genç, Hamdi, Zonguldak Kazası, Kent Tarihi Bienali, Bildiriler Kitabı, 

s, 237 vd. 
Hüseyin Fehmi İmer, Hayatı, Hatıraları, Hazırlayan: Kerim Yund, İst. 

1973, s. 58 vd.  
Karal, Enver Ziya, Osmanlı Tarihi, C. V, s. 220, 236 vd. 
Kilim, Ergüzeloğlu Esra, TTK’de ve Taş Kömürü Sektöründe 

Özelleştirme – ve Serbestleştirme-Piyasalaştırma-Esnekleştirme, Ank. 2004, 
s. 29-50 vd.  

Koca, Hüseyin, Kent Tarihi Bienali 2005, Bildiriler Kitabı, s. 233 vd.  
-----, Zonguldak Havzası Gerçeği, s. 60 vd.  
T.C. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurumu, TTK. 2005 Yılı Raporu, 

s. 9, 136. 
T. İ. Y. 2005, s. 40-41.  
TTK Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu-1994 Yıllık Raporu. s. 62 

vd.  
TTK İnceleme Kurulu Raporu, Ank. 1995, s. 26.  



 598

TTK İnceleme Kurulu Raporu, s. 72.  
Yakay, Sinan, Kdz. Ereğli’de Tersaneciliğin Tarihi ve Tersaneci Ağalar, 

Ereğli, 2004, s. 58-60. 
Yürekli, Hülya-Yürekli, Ferhan, Cumhuriyet’in Mimarı Seyfi Arkan, 

Mimarlık Tarihi, s. 98-105.  
Zaman, Ekrem Murat, “Havza Tarihinden-3”, TTK. Haber, Haziran 2002, 

s. 20, s. 4. 
-----, Zonguldak Kömür Havzasının İki Yüzyılı, Ank. 2004 s. 55-66 vd.  
Zonguldak Kurultayı, Genel Maden-İş Yayını Zng. 1992, s. 11 vd.  

2004. s. 55 vd.  
  


