
MENŠINY V ZONGULDAKU



Dlouhá léta zůstával region bez zájmu. Zonguldak však získal pozornost nálezem černého uhlí v 19. století.



Po roce 1882 se Zonguldak stal středem 
pozornosti zahraničního kapitálu. Doly v 
černouhelné pánvi provozovaly britské, 
francouzské, německé, belgické, ruské, 
řecké a domácí společnosti. Proto do 
regionu přišlo mnoho různých národů.



 Také chorvatští dělníci byli zaměstnáni v dolech.

 Zonguldak se tak stal multinárodním místem.

Mezi těmito národy byly stopy francouzské 
kultury nejvíce vidět v Zonguldaku.



 Francouzi poprvé dorazili do Zonguldaku 
krymskou válkou v roce 1854.

 Zonguldacké uhlí bylo pronajato britské vládě 
osmanskou vládou. Během války bylo uhlí 
vyprodukované Brity využíváno pro potřeby 
britského a francouzského námořnictva.

 «La Chapelle», jeden z francouzských 
důstojníků, bydlel, aby se zabýval obchodem 
s dodávkami uhlí vytěženého v souladu s 
touto dohodou britskému a francouzskému 
námořnictvu.



Kromě francouzského, italského a ruského hlavního města se do regionu pokusil vstoupit i řecký kapitál. Za 
tímto účelem Italové a Francouzi dokonce otevřeli konzuláty v Zonguldaku. Ve čtvrti Zonguldak vybudovali 
průmyslová a sociální zařízení v souladu s vlastní architekturou.



Old French Postcards.



• Francouzská společnost Ereğli pokračovala ve své 
existenci v Zonguldaku během období republiky 
až do roku 1936. V roce 1936 opustila region 
prodejem svých aktiv Turecké republice. Takže 
všechny menšiny opustily region v roce 1936. 
Několik francouzských struktur od Francouzů, 
které přežily do současnosti, stále existuje, 
zatímco mnoho z nich bylo zbořeno a stalo se 
nepoužitelnými.





Francouzské dědictví v
Zonguldaku

 Zonguldak je prvním městem v Anatolii, kde se 
setkávají dny a plesy tanečně-hudební zábavy s 
kulturním působením Francouzů v regionu.



• Od osmanského období pokračují cizinci a nemuslimové 
ve svém životě s vlastní kulturou a tradicemi. Tato situace 
přiměla obyvatele Zonguldaku čelit životnímu stylu cizích 
kultur. S tanečními setkáními a plesy, zahraniční hudbou, 
speciálními dny, zahraniční pánskou a dámskou módou, 
domácím životem, nábytkem a různými sportovními 
odvětvími se obyvatelé Zonguldaku setkávali i v 
osmanském období.



 Křesťanské menšiny v Zonguldaku a okolí s
francouzskými, italskými a dalšími cizími národy,
které do povodí přišly za těžební činností nebo z
různých důvodů, slaví „Santabarbarský svátek“
hudbou a tancem na památku svaté Santa Barbory,
která je považována za ochránkyni horníků podle
jejich vlastní kultury.



 Hody pořádané na památku 
svaté Barbory, křesťanským 
světem označované jako 
ochránkyně horníků, se ve 20. 
letech 20. století proměňují v 
akci „uhelných slavností“, 
kterých se postupně účastnili i 
muslimové a oslavovali je 
tanečními setkáními a plesy.



 Po republice pokračují oslavy Santa
Barbary za účasti Turků ze
Zonguldaku. Podle některých názorů
tato situace znamená přijetí cizí,
křesťanské kultury. V současné době
se toto datum v Zonguldaku slaví jako
den horníků.



• Od osmanského období většina lidí z jiných národů přišla do Zonguldaku za
prací v uhelných dolech. V dnešní době už nemají chladicí doly tolik pracovníků
jako v minulosti. Není tedy mnoho migrantů, kteří by srovnávali staré časy.

• V současné době je v Zonguldaku 1 777 migrantů (Iráčanů, Afghánců a Syřanů)
podle posledních údajů převzatých z Ředitelství pro řízení migrace. Většina z
nich utíká před válkami ve svých rodných městech.


