
İ. İlker Tabak*
ilker.tabak@bilisim.com.tr

SİMGE2010 KASIM68 AYLIK BİLİŞİM KÜLTÜRÜ DERGİSİ 69

http://www.bilisimdergisi.org/s126

Maden teknikeri Nazmi Özden, Acılık Oto Sa-
nayi Sitesi içindeki dökümhanesinde Türkiye 
Taşkömürü Kurumu’na yaptığı döküm işlerinin 
yanı sıra madenci heykelleri de yapıyor. Alın ter-
inin, emeğin, emekçinin simgesi madenci heykel-
leri de, elinde feneri, başında kaskı, omzunda 
kazmasıyla tıpkı gerçek madenciler gibi...

Zonguldak ve çevresinde yeşilin her tonunu görmek olanaklı. Yeryüzünün cennet köşelerinden biri olarak resim vermekte olan bu 
şehrimiz yer altında ise, kara, kapkara bir dünya barındırmakta. 
***
Türk bahriyesinin İngiliz kömürüne bağımlı olduğu 1820’lerde, bu bağımlılığı gidermek için terhis olan askerlere kömür örnekleri 
verilerek gittikleri yerlerde kömür aramaları istenmiştir. 

Uzunmehmet, bir gün Neyren köyü civarındaki 
değirmene gider. Dere kenarında dolaştığı sırada 
Uzunmehmet, siyah taşlar bulur. Bir anda askerde 
kendisine gösterilen siyah taş (yanan taş) aklına 
gelir.
Bunlardan biraz toplayarak değirmende yanan 
ocağa atar. Taşların yandığını görünce çok sevin-
ir. Ertesi gün aynı yere gizlice giderek daha geniş 
arama yapar. Bazı yerleri kazan Uzunmehmet, 
çuvala koyduğu kömür numunelerini İstanbul’a 
götürür. Padişah İkinci Mahmut, kömürün 
bulunuşuna sevinerek Uzunmehmet’i 50 altınla 
ödüllendirir. Böylece kömürün bulunuşu 8 Kasım 
1829 olarak tarihe geçer.
Dönemin Ereğli Ayanı Hacı İsmail Ağa, 
Uzunmehmet’in kömürü bulmasını hazmedemez. 
İstanbul’a Fen Heyeti’ne gitmek için yola çıkan 
Uzunmehmet’i, Leblebici Hanı’nda öldürtür. 
(http://www.turkcebilgi.com/uzun_mehmet)
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1848 yılında Zonguldak Havza’sı sınırları ilk kez belirlendi. Hazine-i Hassa adına taşkömürü 
işletmeciliği başlatıldı. 1854’te Kozlu-Zonguldak ve Üzülmez mıntıkasındaki kömürlerin 
işletilmesi, Kırım Savaşı süresince İngiliz ve Fransızların denetimine girdi. Üretilen kömürler bu 
ülkelerin donanma ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanıldı. 1856 yılında işletme hakkı yeniden 
Hazine-i Hassa aracılığıyla İngiliz Kömür Kumpanyası’na bırakıldı. 
Kıskançlık nedeniyle öldürülen Uzunmehmet’in İngiliz kömürüne bağlı olmamak için 8 Kasım 
1829’da bulduğu kömürü yine İngilizler’den almaya başlamıştık.

* * *

Babaları Arif Özden tarafından 1945 yılında kurulan dökümhanede alın terini akıl teri ile birleştirmeyi 
düşünmüyor dökümcü Nazmi. Madenci heykellerini internetten satmayı düşünüp düşünmediğini 
sorduğumda, “azıcık aşım, ağrısız başım” dercesine düşünmediğini belirtti. Büyümek istemiy-
ordu. Yetmiş yıllık aile birikimini, baba mirası işini “aile şirketi” olarak gelecek kuşaklara aktara-
bilecek mi, yoksa mikro KOBİ olarak kalacak ya da benzerleri gibi yok mu olacak, bilmiyorum.
Ülkemizdeki firmaların yüzde 99’unu KOBİ’ler oluşturuyor. Her biri ulusal servet olarak yaşamını 
sürdürmekte olan bu işletmelerin uzun süre ayakta kalması ve verimli olması beklenmektedir.
Üretimdeki alın terinin daha verimli değerlendirilmesi için, işletmelerin Kurumsal Kaynak Plan-
lama (ERP) yazılımı içeren yerli bilişim sistemleriyle desteklenmiş, akıl teri içeren çözümlere 
gereksinim duyacakları ortadadır.

Dünyada çok sayıda örneği olan, benzerleri ülkemizde de bulunan yüzlerce yıldır faaliyette bu-
lunan şirketlerimizin sayısının artması hepimizin dileğidir. Güçlü ekonomi, güçlü ülke demektir. 
Yüzyıllar boyunca süreklilik içinde faaliyette bulunan şirketlerimizin sayısını artırmak için devlet 
desteklerinin sağlanması da önemlidir. Devlet, özel sektör şirketlerine rakip olmamalı; aksine 
onları rekabetçi bir ortamda desteklemelidir. Özellikle, yurt dışı kaynaklı yazılım çözümlerinin 
yurt içinde doğrudan pazarlanmasına soyunmamalı, yalnızca düzenleyici rolünü sürdürmelidir.
 
Dünyanın en eski şirketi, Japon inşaat şirketi Kongo Gumi 578 yılında kurulmuştur. 2006 yılı Ocak 
ayına kadar aynı ailenin işlettiği bu şirket, aynı tarihte Takamasu Corporation tarafından satın 
alınmıştır. Japon oteli Keiunkan (kuruluşu 705), Japon oteli Hoshi (717), Japon oteli Koman (717) 
ve Japon kağıt torba üreticisi Genda Shigyo (771) halen ayakta olan diğer şirketlerdir.

Ülkemizin en eskileri ise, Çemberlitaş Hamamı (kuruluşu 1584), Avedis Zilciyan (1623, şimdi 
ABD’de faaliyet gösteriyor), Hacı Bekir (1777) ve Catoni (1846) şirketleridir. 
Alın terini akıl teri ile buluşturan şirketlerin ve dolayısıyla devletlerin uzun ömürlü olması 
kaçınılmazdır. 

Siyah akar Zonguldak’ın deresi; 
Yüzkarası değil, kömür karası;
Böyle kazanılır ekmek parası.
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