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ZÝYÂÜLHAK

lan düzenlemelerle 27 Mayýs 1980 tarihin-
de baþþehir Ýslâmâbâd’da Federal Þer‘î
Mahkeme kuruldu. Ýlk, orta ve yüksek öð-
retime din dersleri konuldu, mevcut olan-
lar arttýrýldý. Ekonomide ve bankacýlýkta
faizsiz sisteme geçmek için çalýþmalara
baþlandý. Zekât ve öþürle ilgili düzenleme-
ler yapýldý. Eðitim dili olarak Urduca öne
çýkarýldý.

Kadiyânî cemaatine karþý sert yaptýrým-
lar uygulayan Ziyâülhak 1980’de tamamen
kendisinin belirlediði 284 üyeli Meclis-i Þû-
râ’yý kurdu. 1980’lerin ortasýnda tekrar
seçim kararý aldý, ancak bundan önce ken-
di konumunu saðlamlaþtýrmak amacýyla
devlet baþkanlýðý için referandum yaptýr-
dý ve % 95’ten fazla bir çoðunlukla beþ
yýllýðýna devlet baþkanlýðýna seçildi. Aralýk
1984’te halk oyuna sunduðu Ýslâmlaþma
programý büyük çoðunlukla kabul edildi.
Ertesi yýl sýkýyönetim kaldýrýldý ve siyasî
partiler faaliyetlerine baþladý. Þubat 1987’-
deki seçimlerde Ziyâülhakk’ýn adayý Mu-
hammed Han Cüneco baþbakan seçildi. Bu
arada Cemâat-i Ýslâmî ile iliþkileri zayýfla-
dý ve cemaat tarafýndan Ýslâm’ý siyasî he-
defleri için kullanmakla itham edildi. Zi-
yâülhak bunun üzerine ülkenin güçlü siya-
sî yapýlarýndan olan Müslüman Birliði’nin
desteðini almaya çalýþtý. Mayýs 1988’de par-
lamentoyu tekrar feshedip doksan gün
içinde yeni seçimlerin yapýlacaðýný açýkla-
dý. 15 Haziran 1988’de uygulamaya koydu-
ðu Þeriat Kanunu’yla Ýslâm hukuku Pakis-
tan’ýn üst hukuku ve hukuk kaynaðý ilân
edildi. Fakat Zülfikar Ali Butto’nun yurt dý-
þýndaki kýzý Benâzir Butto’nun ülkeye dön-
mesiyle seçimleri yeniden erteledi. Seçim
tarihi henüz belirlenmeden 17 Aðustos
1988’de içinde yüksek rütbeli Pakistan as-
kerî erkâný ve Amerika Birleþik Devletleri
büyükelçisinin de bulunduðu uçaðýnýn þüp-
heli bir þekilde düþmesiyle meydana ge-
len kazada öldü. Ýslâmâbâd’da kendi inþa
ettirdiði Faysal Camii’nin hazîresine defne-
dildi. Vefatýndan sonra “þehîdü’l-Ýslâm” ola-
rak anýldý.

Ýslâm ülkeleriyle iþ birliðini geliþtiren Zi-
yâülhak, Ýran-Irak savaþýný durdurmak için
giriþimlerde bulunmuþ, Hindistan’ýn nük-
leer kapasitesine karþý Pakistan’ýn da bu
alanda gerekli teknolojiyi elde etmesi için
gayret göstermiþtir. Bir Türk dostu olan
Ziyâülhak Türkiye ile çok yakýn iliþkiler kur-
muþ ve her konuda tam destek taahhü-
dünde bulunmuþtur. Ziyâülhak, yönetimi-
nin baþlarýnda Sovyetler Birliði’nin Afga-
nistan’ý iþgal etmesi üzerine Afgan direni-
þine de destek vermiþ, Pakistan toprakla-
rýnda çok büyük sayýda Afganlý mültecinin
yaþamasýna imkân tanýmýþtýr. Bu süreçte
hem Amerika Birleþik Devletleri hem de
Ýslâm ülkelerinin geniþ desteðini almýþtýr.
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ZOLOTA

Osmanlý döneminde kullanýlan
bir çeþit gümüþ para.

˜ ™

Zolota (isolette) Lehistan’da (Polonya)
basýlan bir gümüþ para cinsidir. Osmanlý
piyasalarýnda XVII. yüzyýldan itibaren yay-
gýn biçimde kullanýlmýþtýr. Zamanla Os-

orduda kaldý. Hint alt kýtasý 1947’de Hin-
distan ve Pakistan diye ikiye ayrýlýnca Pa-
kistan ordusunda yer aldý. 1955’te Kuetta
subay kolejinde kurmay eðitimi aldý. 1963-
1964 yýllarýnda Amerika Birleþik Devletle-
ri’nde askerî öðrenim gördü. 1965’teki Hin-
distan-Pakistan savaþýnda tankçý birliði ku-
mandanlýðý yaptý. 1967-1970 yýllarý arasýn-
da Ürdün kara kuvvetlerinde askerî da-
nýþman sýfatýyla çalýþtý. 1975’te Mültan böl-
gesi kumandanlýðýna tayin edildi. 1 Nisan
1976’da Baþbakan Zülfikar Ali Butto ta-
rafýndan kendisinden daha kýdemli beþ ge-
neralin önüne geçirilerek genelkurmay baþ-
kanlýðýna getirildi. Mart 1977’deki seçim-
lerde Butto’nun baþarý kazanmasýna rað-
men Millî Cephe adýyla teþkilâtlanan mu-
halefetin seçimlerde usulsüzlük yapýldýðý-
ný öne sürmesinin ardýndan yaþanan ka-
rýþýklýklar sýrasýnda Ziyâülhak 5 Temmuz
1977’de ülke yönetimine el koydu ve But-
to’yu tutuklattý. Doksan gün içinde seçim-
lerin yapýlacaðýný ilân eden ve 16 Eylül
1977’de devlet baþkanlýðý görevini de üst-
lenen Ziyâülhak, Ekim 1977’de seçim ka-
rarýndan vazgeçtiðini ve ülkeyi kaosa sü-
rükleyen politikacýlarýn yargýlanacaðýný açýk-
ladý. Zülfikar Ali Butto siyasî suikast ve ci-
nayet suçlamalarýyla yargýlanarak ölüm ce-
zasýna çarptýrýldý ve uluslar arasý baskýlara
raðmen Nisan 1979’da idam edildi.

Dindar bir kiþiliðe sahip olan Ziyâülhak
kendisini milletin hizmetkârý diye nitelen-
dirdi. Ýslâm’ýn Pakistan’ýn temel ve kuru-
cu deðeri olduðunu sýk sýk vurguladý. Ce-
mâat-i Ýslâmî hareketi ve onun önderi Mev-
lânâ Mevdûdî’nin desteðini alarak Ýslâm’ýn
toplumda daha fazla etkin olmasý için ça-
lýþmalar baþlattý. Yönetimin Ýslâmîleþme-
si adý verilen bu süreçte eðitim, hukuk ve
ekonomi alanlarýnda dinî esaslara dayalý
bazý düzenlemeler yapýldý. 1979’da yürür-
lüðe konulan “Hudûd kararnâmeleri” ile
Ýslâm hukukundaki had suçlarýna iliþkin
cezalar kanunlaþtýrýldý. 1980’de yeni anaya-
sa yürürlüðe girdi. Yargý teþkilâtýnda yapý-
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– —
ZONGULDAK

Karadeniz bölgesinin
Batý bölümünde þehir

ve bu þehrin merkez olduðu il.˜ ™

Karadeniz kýyýsýnda Üzülmez deresinin
denize ulaþtýðý kesimde yer alýr. Zongul-
dak adýnýn menþei hakkýnda kesin bilgi bu-
lunmamakla birlikte bu hususta yaygýn
olarak kabul edilen iki farklý görüþ vardýr.
Birincisine göre Ýlkçað’da Sandraka / San-
darake adýyla bilinen köy benzeri bir yer-
leþme yeri Zonguldak’ýn ilk çekirdeðini
oluþturur. Sandarake adýný Sadra çayýn-
dan (Zonguldak çayý) almýþtýr. Ýkincisine
göre yörenin sazlýk ve bataklýk olmasýn-
dan dolayý burayý niteleyen “zongalýk / zun-
galýk / zungurak” kelimeleri zamanla Zon-
guldak’a dönüþmüþtür. Ereðli, Bartýn ve
Amasra gibi tarihî geçmiþi 3000 yýlý aþan
yerleþim birimlerinin ortasýnda yer alma-
sýna raðmen Zonguldak, kömür madeni-
nin bulunmasý ve iþletmeye açýlmasýyla bir-
likte ortaya çýkmýþ bir þehirdir. Þehrin ge-
liþmesini saðlayan Ereðli kömür maden-
lerinin hangi tarihte ve kimin tarafýndan
bulunduðuna dair kesin bilgi yoktur. Bir
arþiv belgesinde Ereðli kömür madenleri-
nin II. Mahmud döneminde keþfedildiði ve
Abdülmecid’in saltanatý döneminde “cev-
her ihracatý”na baþlandýðý belirtilmektedir.
Kömür madeninin varlýðý kamuoyunda Ce-
rîde-i Havâdis gazetesinin 30 Temmuz
1840 tarihli bir haberiyle duyulmuþtur. Bu
haberde Osmanlý topraklarýnda yapýlan ara-
malar sonunda çok yerde “yanar taþ”a rast-
landýðý, Karadeniz sahilinde Ereðli’ye ya-
kýn yerde bulunan kömür yataklarýnda mü-
hendislerin Ýngiltere ve diðer yerlerden ge-
len yaðlý ve dayanýklý taþ kömürü cinsine
tesadüf ettikleri belirtilmekteydi. Ereðli ve
çevresinde kömür madenlerinin kumpan-
ya þeklinde iþletilmesi amacýyla 1841’de
bir iþletme þartnâmesi hazýrlandý ve Ereð-
li Kömür Madeni Kumpanyasý adýyla altý
hisseli bir þirket kuruldu. Þirkete 1846’da
Sultan Abdülmecid de ortak oldu. Made-
nin idaresi, Kýrým savaþý yýllarýnda Ýngiliz

ve Fransýz donanmalarýnýn kömür ihtiyaç-
larýnýn karþýlanmasý için Ýngiltere’ye býra-
kýldý. Savaþýn ardýndan madenin yöneti-
mini Osmanlý Devleti tekrar üzerine aldý.
1865’te Bahriye Nezâreti’ne baðlanan
maden idaresi 1908’e kadar bu nezâret-
çe yönetildi. Nezâret 1867’de Dilâver Pa-
þa’yý Ereðli Ma‘den-i Hümâyun nâzýrý ta-
yin etti; Dilâver Paþa, ayný yýl yapýlan bir
düzenlemede maden idaresiyle birleþti-
rilen Ereðli kazasý kaymakamlýk görevine
de getirildi. Ereðli kazasýnýn mülkî idaresi
ve malî iþleri de Bolu ve Viranþehir sancak-
larýndan ayrýlarak Bahriye Nezâreti’ne bað-
landý. Kömürün giderek önem kazanma-
sý ve yeni kumpanyalarýn faaliyeti üzerine
(Karamanyan Kumpanyasý, 1883; Courtgi
Kumpanyasý, 1885; Ereðli Þirketi, 1896; Sa-
rýcazâdeler, 1900) o sýrada bir köy görünü-
mündeki Zonguldak’ýn durumu deðiþme-
ye baþladý. Zonguldak ve Kozlu madenci-
lerin yerleþtiði köyler haline geldi.

1880’lerden itibaren, maden havzasý
içinde yer alan Zonguldak veya Kozlu köy-
lerinden birinin müstakil nahiye merkezi-
ne dönüþtürülmesine çalýþýldý. Ancak bu
giriþimlerden 1899 yýlýna kadar bir sonuç
alýnamadý. Zonguldak liman ve rýhtýmýnýn
inþasý amacýyla 1896’da kurulan Fransýz
sermayeli Ereðli Þirketi’nde çalýþan Fran-
sýzlar için Fransa’nýn 1899’da Zonguldak’a
konsolos tayin etmesi buranýn mülkî ida-
resinde deðiþiklik yapýlmasýný tekrar gün-
deme getirdi. Zonguldak bu yýllarda Kas-
tamonu vilâyeti Bolu sancaðý Hamidiye ka-
zasýna baðlýydý. Konsolosun Zonguldak
köyünde ikamet etmeye baþlamasý üze-
rine giriþim daha da hýzlandýrýldý. Kasta-
monu valiliði Dahiliye Nezâreti’ne baþvu-
rarak Ereðli kazasýna baðlý Zonguldak ve
Kozlu köylerinin 4-5000 civarýnda nüfusa
sahip olmasýna raðmen buralarda mülkî
idare teþkilâtý bulunmamasý yüzünden çe-
kilen zorluklardan söz etti ve Zonguldak
yahut Kozlu köylerinden birinin nahiye
merkezi yapýlmasýný önerdi. 1899’da kaza
merkezi haline getirilen Zonguldak, Hami-
diye kazasýnýn kurulduðu 1887 yýlýna ka-
dar Ereðli kazasýna baðlý kaldý. Bu tarih-
ten itibaren 1899’a kadar Hamidiye kaza-
sýna baðlandý. Kaza, Ereðli’ye baðlý Dev-
rek ile Bartýn’a baðlý Çarþamba nahiyele-
rinin birleþtirilmesiyle oluþturuldu, merke-
zi de Devrek nahiyesiydi ve Hamidiye ka-
zasýna 172 köy ve mahalle baðlýydý. Zon-
guldak kazasý yirmisi Ereðli’den, kýrk do-
kuzu Hamidiye kazasýnýn Çarþamba nahi-
yesinden ayrýlan altmýþ dokuz köyle ku-
ruldu. Merkezi de Zonguldak olan kaza-

manlý darphânelerinde bu gümüþ sikkele-
re benzer þekilde deðeri 90 akçe olan yeni
zolotalar basýlmýþtýr. Zolota tabiri eski Os-
manlý kuruþlarý için kullanýlmýþ, daha aðýr
olan ve riyallerin ölçüsünde sonradan ke-
silmiþ bulunan gümüþlere ise kuruþ den-
miþtir. Osmanlý piyasalarýnda Cermen zo-
lotasý (kýzýl kuruþ) denildiði vakit altýn, yal-
nýzca zolota denildiðinde gümüþ kuruþ kas-
tediliyordu.

Osmanlý piyasasýnda zolotayla ilgili ka-
yýtlar XVII. yüzyýl tarihçilerinin eserlerinde
görülmeye baþlar. Topçular Kâtibi Abdül-
kadir Efendi, 1050 Ramazan ayý ortalarýn-
da (Ocak 1641) piyasaya çýkan yeni akçeler
vesilesiyle zolota adlý kuruþun tedavülü-
nün yasaklandýðýný belirtir (Topçular Kâtibi
Abdülkadir [Kadrî Efendi] Tarihi, II, 1149).
Bununla beraber Osmanlý para sistemine
giren yabancý sikkeler içinde zolota alým
gücü giderek yükselen deðerli bir para
özelliði kazandý. 1648’de mallarý araþtýrý-
lan Cinci Hoca’nýn tesbit edilen nakit pa-
ralarý içinde zolotalar da çýkmýþtý (Naîmâ,
III, 1174). II. Mustafa döneminde eski ku-
ruþ ve zolota tedavülden kaldýrýlarak tuð-
ralý yeni kuruþ ve zolotalar çýkarýldý. Ýstan-
bul darphânesinde zolota tipi sikkelerin
kesildiðine dair kayýtlar XVIII. yüzyýlýn ilk
yarýsýnda çoðalýr. 1131’de (1719) gümüþ
rayicindeki oynamalar sebebiyle zolota pi-
yasada bulunamaz oldu; zira darphâne ta-
rafýndan gümüþün beher dirhemine 21 ve
ardýndan 20 akçe deðer konulmuþken pi-
yasada rayici 22 akçeye yükselmiþti, bu
yüzden halk elindeki gümüþleri darphâ-
neye götürmemeye baþladý. Darphânede
uzun bir süre zolota, para ve çil akçe kesi-
lemedi. Daha önce piyasada bulunan zolo-
talar ise hem Ýranlý tüccarlar tarafýndan
toplanýp götürülüyor hem de yüksek de-
ðeri sebebiyle dolaþýmdan kalkmýþ bulu-
nuyordu. Bu durum ticarete büyük bir
darbe vurdu; çünkü gemilerle yabancý mal
getiren tüccar zolota dýþýnda herhangi bir
para kabul etmiyordu. Sonunda 60 dir-
hem halis gümüþe 40 dirhem bakýr ilâve-
siyle oluþan 100 dirhemlik karýþýmdan 16
adet olmak üzere yeni zolota basýmýna ka-
rar verildi. Bir zolota 6,25 dirhem (20,04 gr.)
aðýrlýðýnda olup kuruþun ¾’üne eþitlendi
ve 90 akçe yahut 30 para deðerine geti-
rildi. Yeni kuruþlarýn yarýmlýklarý ve dört-
te birlikleri, zolotanýn ise yarýmlýklarý pi-
yasaya sürüldü. Bu basýlan akçeler ve pa-
ralarýn ayarý % 68 ile % 70 kuruþ, zolota-
larýn ayarý ise % 60 idi. Zolotalar bir süre
daha piyasalarda geçerliliðini korudu ve
I. Abdülhamid devrinde tedavülden kal-
dýrýldý.
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