
ZONGULDAK’TA AZINLIKLAR



Uzun yıllar boyunca bölge ilgisiz kalmıştır. Ancak Zonguldak 19. yüzyılda taş kömürün keşfiyle bir cazibe merkezi haline 
geldi. 



1882'den sonra Zonguldak yabancı 
sermayenin ilgi odağı oldu. Taş kömürü 
havzasındaki madenler İngiliz, Fransız, 
Alman, Belçikalı, Rus, Yunan ve yerli 
şirketler tarafından işletilmekteydi. Bu 
nedenle bölgeye birçok farklı milletten 
insan gelmişti.



►Ayrıca, madenlerde Hırvat işçiler istihdam edildi.
►Böylece Zonguldak çok uluslu bir yer haline geldi.

Bu milletler arasında Fransız kültürünün izleri 
en çok Zonguldak'ta görülebilir.



► The French  first arrived at Zonguldak by 
Crimean War in 1854.

► Zonguldak coals were leased to the British 
Government by the Ottoman government. 
During the war, the coal produced by the 
British  would be used for the need of the 
British and French navies.

► «La Chapelle», one of the French officers, 
resided in order to deal with the business 
of delivering the coal extracted in 
accordance with this agreement to the 
British and French navies.



Fransız, İtalyan ve Rus sermayesinin yanı sıra Yunan sermayesi bile bölgeye girmeye çalıştı. Bunun için 
İtalyanlar ve Fransızlar Zonguldak'ta konsolosluklar bile açtılar. Zonguldak ilinde kendi mimarilerine uygun 
sanayi ve sosyal tesisler inşa ettiler.



Old French Postcards.



• Fransız ereğli şirketi, Cumhuriyet döneminde 
Zonguldak'taki varlığını 1936 yılına kadar 
sürdürdü. 1936 yılında varlıklarını Türkiye 
Cumhuriyeti'ne satarak bölgeden ayrıldı. 
Böylece tüm azınlıklar 1936'da bölgeyi terk etti. 
Fransızlardan günümüze kadar gelen birkaç 
Fransız yapısı hala varlığını sürdürürken, birçoğu 
yıkılarak kullanılamaz hale geldi.





Zonguldak’ta Fransız mirası

► Zonguldak, Anadolu'da bölgedeki Fransız halkının 
kültürel etkisiyle dans-müzik eğlence günleri ve 
balolarıyla tanışan ilk şehirdir. 



• Osmanlı döneminden itibaren yabancılar ve 
gayrimüslimler kendi kültür ve gelenekleriyle hayatlarına 
devam etmiştir. Bu durum Zonguldak halkını yabancı 
kültürlerin yaşam tarzıyla karşılaşmalarını sağlamıştır. 
Zonguldak halkı, Osmanlı döneminde bile dans 
toplantıları ve baloları, yabancı müzik, özel günler, 
yabancı erkek ve kadın modası, ev hayatı, mobilya ve 
çeşitli spor branşlarıyla tanışmıştır.



► Zonguldak ve çevresindeki Hıristiyan azınlıklar ile 

madencilik etkinlikleri için -çeşitli nedenlerle havzaya 

gelmiş- Fransız, İtalyan ve diğer yabancı uyruklular kendi 

kültürlerine göre madencilerin koruyucusu olarak kabul 

edilen Azize Santa Barbara anısına, müzikli ve danslı  

madenci bayramı “Santa Barbara Yortusu”  yaparlar. 



► Hıristiyan alemince 
madencilerin koruyucusu olarak 
bilinen St.Barbara anısına 
düzenlenen yortular, 1920’li 
yıllarda giderek Müslümanların 
da katıldığı, danslı toplantılar  ve 
balolarla  kutlanan bir “kömür 
bayramı” etkinliğine dönüşür.



• Cumhuriyet’ten sonra Santa Barbara
kutlamaları, Zonguldak eşrafından 
Türklerin de katılımıyla devam eder. 
Bu durum ise bazı çevrelerce, yabancı, 
Hıristiyan bir kültürü kabullenme 
anlamı taşır. 



• Osmanlı döneminden bu yana diğer milletlerden insanların çoğu kömür madenlerinde 
çalışmak için Zonguldak'a geldi. Günümüzde, kömür madenlerinde geçmişte olduğu kadar çok 
işçi bulunmamaktadır. Yani, eski zamanları karşılaştıran çok fazla göçmen insan da 
bulunmamaktadır. 
Günümüzde Zonguldak'ta Göç İdaresi Müdürlüğü'nden alınan son sayılara göre 1777 göçmen 
(Iraklı, Afgan ve Suriyeli) bulunmaktadır. Çoğu memleketlerindeki savaşlardan kaçıyor. 


