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Özet 

Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi ile Balkanlardan Türkiye’ye gelen Roman tütün işçileri hem 

Balkan coğrafyasının tütün üretim birimlerinde şekillenen politik kültürün Türkiye’ye 

taşınması hem de Türkiye’de yoksullarla buluşan bir sol siyaset geleneğinin şekillenmesi 

noktasında önemli bir rol oynamışlardır. Bu makale günümüzde büyük ölçüde unutulmuş 

durumdaki bu insan grubunun Türkiye siyasal yaşamına katkılarını sosyolojik ve tarihsel 

boyutları ile tartışmayı hedeflemektedir. 
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Abstract 

The Roma tobacco workers who came Turkey with Turkish-Greece Population Exchange made 

a significant contribution to the transferring of the political culture emerged in the tobacco 

production areas of the Balkans to Turkey and shaping of the tradition of the leftist politics 

which can touch the poor in Turkey. This article aim to discuss the contributions of this people, 

who are mostly forgotten today, to the politics of Turkey with the sociological and historical 

dimensions of the issue.  
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Roman tütün işçileri yakın dönemlere kadar, tek tek bireyler olarak Türkiye sol hareketi 

içerisinde bir biçimde kendilerine yer bulabilmişlerdir. Diğer taraftan bir grup olarak Türk-

Yunan Nüfus Mübadelesi ile Balkanlardan Türkiye’ye gelen bu insanlar; Kavala, Drama, İskeçe 

gibi tütün üretim bölgelerinde edindikleri siyasal ve sendikal mücadele deneyimini Türkiye’ye 

taşımış; 1960’lara kadar Türkiye sol hareketinin geleneksel aydın damarının dışındaki en 

önemli unsurlarından birini oluşturmuşlardır.  

 

Günümüzde gerek sol siyaset yelpazesinin farklı noktalarında yer alan yapılar gerekse de 

akademik çevreler için Roman tütün işçilerinin politizasyon deneyimi büyük ölçüde 

 
1 Egemen Yılgür. Doktor. Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Genel Sosyoloji ve Metodoloji 
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unutulmaya yüz tutmuştur. Bu makalede 1920’lerden 1950’lerin sonuna kadar uzanan geniş bir 

zaman aralığında, Roman tütün işçilerinin sendikal ve siyasal deneyimlerini yansıtan temel 

veriler ortaya konularak; gelecekte Roman tütün işçileri ile ilgili geliştirilebilecek daha 

kapsamlı ve derinlikli tarihsel-sosyolojik tartışmalara zemin sunulmaya çalışılacaktır.  

 

Çalışmada ele alınan verilere kapsamlı bir saha ve literatür araştırmasının sonucunda 

ulaşılmıştır2. Araştırmanın saha / sözlü tarih ayağında Roman tütün işçileri, yakın akrabaları, 

komşuları veya bir biçimde Roman tütün işçileri ile ilişkilenmiş diğer kaynak kişiler yer 

almaktadır. Bu çerçevede doğrudan doğruya tütün işçileri ile ilişkili toplam 16 kaynak kişi ile 

görüşülmüştür 3 . Literatür incelemesinde ise Roman tütün işçileri çevresine dâhil oldukları 

kaynak kişilerin ifadeleri ve kendi değerlendirmelerinden anlaşılan kişilere ait hatıratlar 

öncelikli olarak ele alınmıştır. Özellikle tütün işçileri İdris Erdinç4, Zehra Kosova5 ve Mustafa 

Özçelik'e6 ait metinler çalışmanın bel kemiğini oluşturmaktadır. Ayrıca Roman tütün işçileri ile 

ilgili çeşitli değinmelerin yer aldığı diğer kaynaklar da büyük resme ulaşma noktasında son 

derece işlevsel olmuşlardır. Mihri Belli,7 Zihni Anadol8, Moris Gabbay9, Kerim Korcan10, Suat 

Şükrü Kundakçı 11  gibi sol aydınların elinden çıkan metinlerin bu noktada kritik bir katkı 

sunduklarının altı çizilmelidir.  

 

İçlerinden çıkan bir grubun bu makalenin konusunu oluşturduğu Romanlar Balkan ve Batı 

Anadolu coğrafyasında yaşayan peripatetik halk topluluklarından biridir12. Romanlar tarihi ile 

 
2 Yılgür, Egemen; Geç-Peripatetik Roman Tütün İşçilerinden Ücretli İstihdam ve Politizasyon Deneyimleri; 
Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü; Yayınlanmamış Doktora Tezi; 2014 
3 Tezin kapsamı makaleden daha geniştir. Makalede tez kapsamında görüşülen kaynak kişilerden yalnızca 5’ine 
atıf yapılmıştır.  
4 Akgül, Hikmet; Şoför İdris: Anılar; Yar Yayınları; 2004 
  Aydemir, Aydın; Herşeye Rağmen; Güldikeni Yayınları; 2000 
5 Kosova, Z; Ben İşçiyim; İletişim; 1996 
6 Özçelik, M; Tütüncülerin Tarihi; Tüstav; 2003 
7 Belli, Mihri; Hapishaneden Çizgiler; Leman; 2005, Belli, Mihri; Mihri Belli’nin Anıları: İnsanlar Tanıdım 1; 
Doğan Kitap; 1999 
8 Anadol, Zihni; Kırmızı Gül ve Basket; Belge Yayınları; 1989 
9Gabbay, Moris; Cumhuriyetle Birlikte Büyüdüm; Sarı Defter; 2013 
10Korcan, Kerim; Harbiye Kazanı; E Yayınları; 1989 
11Kundakçı, Suat Şükrü; Bir Ömür Bir Sohbet; Tüstav; 2005 
12 En genel hatlarıyla tarif edilecek olursa peripatetik toplumlar; kendi gıdalarını üretmeyip bunları başka insan 
topluluklarından, belli zanaat ve hizmetlerin sunumu karşılığı alan, komşu topluluklara göre mobilite seviyeleri 
yüksek ve şu veya bu düzeyde endogamik toplumlardır (Rao, Aparna; The Concept Of Peripatetics: An 
Introduction; The Other Nomads; Rao, Aparma; BÖHLAU; 1987; sf3).  Kapitalist ilişkiler ve sanayinin gelişimi 
ile birlikte peripatetik topluluklar genellikle geleneksel mesleklerini bırakarak farklı geçim stratejileri 
geliştirmişlerdir. Bu dönüşüm sürecinin ardından “ideal tip”’e ait pek çok özelliklerini yitiren ama bağımsız bir 
sosyal grup olarak varlıklarını koruyan bu insan topluluklarını geç-peripatetik gruplar olarak adlandırmak daha 
yerinde bir davranış olacaktır ( Yılgür, Egemen; Geç-Peripatetik Roman Tütün İşçilerinden Ücretli İstihdam ve 
Politizasyon Deneyimleri; Mimar Sinan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü; Yayınlanmamış Doktora Tezi; 



ilgili çeşitli tartışmalar olmakla birlikte Hindistan’dan ayrılıp rotası netleştirilemeyen bir göç 

sürecinin sonucunda şimdi yaşadıkları bölgelere gelmişlerdir13. Romanları “Çingene” olarak 

adlandırılan diğer topluluklardan ve genel olarak diğer toplumsal kümelerden ayıran en önemli 

unsur Roman dili Romanestir. Roman topluluklarının önemli bir bölümü ana dillerini unutmuş 

olsalar da konuştukları ülkenin diline ana dillerinden çok fazla unsur katarak köklerine ilişkin 

dilsel işaretleri günümüze kadar taşımışlardır.   

 

Tütün işçilerinin Roman kimliği ile olan bağlantılarının en önemli göstergesi bir dönem onlarla 

ilişkilenmiş aydınların yazılı metinlerdeki değinmeleridir. Bu metinlerde genellikle peripatetik 

kökenli grupları adlandırmak için dışarıdan bakanların kullandığı “Çingene” ve benzeri jenerik 

terimler kullanılmıştır. Bir dönem TKP içerisinde yer alıp daha sonra saf değiştiren Aclan 

Sayılgan onlardan “Gizli komünist partisinin” “işçi arkadaşlarımız dediği çingeneler grubu” 

olarak bahseder14. Kıvılcımlı anılarında Roman tütün işçilerini “Kasımpaşa ve Ortaköy esmer 

vatandaşlarının gediklileri” olarak anar15. Vedat Türkali’nin belgesel romanı Güven’de, sol 

aydınların zaman zaman ağızlarından kaçırdıkları Çingene sözcüğüne Roman tütün işçilerinin 

nasıl tepki verdikleri anlatılır: “Çingene sözcüğüne öylesine sağlıksız bir tepki gösterirler ki 

bunlar, cezaevlerinde devrimcilerin bile ödleri koparmış ağızlarından kaçarsa çingene filan 

diye… 16 ”.  Vedat Türkali yakın dönemlerde verdiği bir röportajda tütün işçilerinin 

“Çingeneliği” meselesine romana yansıttığı bu bakış açışıyla değinir: “Ben cezaevinde tütün 

işçileriyle yattım yıllarca. Bunlar Dramalı ve Kavalalı işçilerdir. Şimdi ne diyorlar, Roman 

diyorlar. O zaman onların yanında da söyleyemezdik. Ben söylerdim. Bunda hiçbir mahzur 

görmedim. Çingene olsam bundan mutluluk duyardım. Çingenelerin çok eski bir tarihi var. 

Mısırlıların tarihinde onlar var17”. Yine Tütün işçileri çevresi ile son derece yakın ilişkileri 

olan Mihri Belli cezaevinde kaldığı sırada tütün işçilerine Roman kimliği ile ilgili oldukça 

coşkulu bir söylev verir: “Roman milleti en soylu millettir. O milletten olmakla gurur duymalı 

insan. Çünkü Romanlar devlet kurmamışlardır. Öteki milletler gibi devlet kurmak için 

 
2014; sf  67-153). Peripatetik topluluklar farklı coğrafyalarda muhtelif jenerik terimlerle adlandırılmakta / 
damgalanmaktadır. Anadolu, Balkanlar, Orta Asya ve kısmen Orta Doğu’da peripatetik toplulukları adlandırmak 
için kullanılan en yaygın jenerik terim “Çingene”’dir. Benzer bir biçimde anglo-sakson dünyasında “Gypsy”; 
Hindistan’da Pariah, Chandala ve Domba; Afrika Sub gibi sözcükler peripatetik topluluklaı aynı anda peripatetik 
toplulukları hem tanımlar hem de damgalar.  
13 Roman dili ve Roman kimliği için temel bir kaynak: Matras, Yaron; Romani: A Linguistic Introduction; 
Cambridge University Press; 2004 
14 Sayılgan, Aclan; Komuna; Sıralar Matbaası; 1969; sf 25 
15 Kıvılcımlı, Hikmet; Günlük Anılar; Köxüz; İlk Olarak 1978 yılında yol tarafından basılmıştır; sf 192 
16 Türkali, Vedat; Güven; Cilt 1; Everest; 2004; sf 120 
17 Demirel, Zelihe, Sancak, Jale, Ersan, Mehmet Özgür; Vedat Türkali İle Söyleşi; Ekin Sanat Dergisi; Temmuz; 
2010 



soykırımların faili değillerdir. Elleri temizdir ve kanlı değildir18 ”. Burada alıntıladıklarımız 

dışındaki çok sayıda başka örnek, yaşadıkları yerleşim bölgelerinin “Çingene mahallesi” olarak 

adlandırılması ve fiziksel görünümleri gibi çeşitli unsurlar nedeniyle çalışmanın konusunu 

oluşturan tütün işçilerinin “Çingene” olarak adlandırıldıklarını ortaya koymaktadır. Diğer 

taraftan tütün işçilerinin özel olarak Roman kimliği ile ilişkisinin netleştirilmesi için daha öznel 

göstergelerden yararlanılması gerekmektedir. Yukarıda işaret edildiği üzere Roman kimliğine 

aidiyetin en önemli işareti Roman dilinin kullanımı ve Roman aidiyetinin benimsenmesidir. Bu 

çalışma kapsamında ele alınan tütün işçilerinin bir bölümü Roman dilini konuşan ve kökleri ile 

bağlarını çok net bir biçimde dile getiren ailelerden gelmektedirler. Buna karşılık bir diğer grup 

dillerini oldukça erken dönemlerde unutmuş, Roman öz adlandırmasını ise günümüze kadar 

muhafaza etmişlerdir. Bir üçüncü grupsa hem Roman dilini hem de Roman öz adlandırmasını 

yitirmiştir. Türkçeyi konuşurken yer yer kullandıkları Romanes kalıntıları ve fizik özellikleri 

dışında (çoğunlukla esmerlik) onları “Çingene” olarak adlandırılan diğer gruplardan 

ayırabilecek pek az işaret vardır. Buna karşılık yakın dönemlerde Roman adlandırmasının 

dışarıdan tanımlamada kullanılan Çingene ifadesinden daha itibarlı bir hale gelmesi sonucu, 

geçmişte kendilerini “muhacir”, “mübadil” ya da “Selanikli” olarak tanımlayan bu gruba 

mensup pek çok aile de kendilerine Roman demeye başlamışlardır. Tüm bu olgulardan 

hareketle bu çalışmada her üç gruba mensup tütün işçileri için de Roman adlandırması 

kullanılmıştır19. 

 

Roman tütün işçileri bu çalışmada Türkiye sol siyaseti içerisinde oynadıkları rol üzerinden 

tartışılmaktadırlar. Bu konuda sahip oldukları deneyimi kazandıkları temel coğrafya Balkanlar 

olduğundan, Roman işçilerinin siyasal serüvenini anlatmaya Balkanlardan başlamak son derece 

yerinde bir davranış olacaktır.  

 

Balkanlarda Roman Tütün İşçileri: İlk Politikleşme Deneyimleri  

 

Balkan coğrafyasında özellikle de Yunanistan’ın tütün üretim bölgelerinde genel olarak tütün 

işçilerinin son derece yüksek bir politikleşme düzeyi söz konusudur. Kavala'da, “Tütün İşçileri 

Meydanı” denen bir meydan bulunmaktadır. Meydanın ortasında bulunan anıt üç tütün işçisine 

 
18 Anılarını 2000 yılı sonrasında yazan Belli büyük ihtimalle “Roman” adlandırmasının kamusal alanda 
yaygınlaşmasından hareketle bu söylevde küçük bir gözden geçirmeye gitmiştir. Orijinal söylevde Belli’nin 
Roman yerine Çingene ifadesinin kullanmış olması çok daha muhtemel gözükmektedir. Belli, Mihri; a.g.e; 2005; 
sf 38 
19 Yılgür, Egemen; a.g.e; 2014; sf 16-18 



aittir. Az ötedeki mermer bir bloğun üzerinde hayatlarını kaybeden işçilerin isimleri yazılmıştır. 

Hayatının bir döneminde Yunan İç Savaşı’na katılan Belli bu bölgedeki tütün işçilerinden 

“Yunan işçi sınıfının en militan kesimi” olarak söz eder20. Genel olarak 19. yüzyıl sonlarından 

itibaren tütün işçileri çok sayıda grev örgütlemiş, kitlesel gösterilerin oluşumunda kritik bir rol 

oynamışlardır 21 . Ne var ki dönemin sendikal ve sol siyasetine ilişkin yazılı kaynaklarda 

katılımcılar arasındaki Müslümanların etnik kökenlerine herhangi bir işaret olmadığından 

Roman tütün işçilerinin kayıtlardaki bu kitle hareketlerine ne ölçüde katıldığını söylemek 

mümkün değildir. Buna karşılık doğrudan doğruya Roman tütün işçilerine ilişkin çeşitli 

kaynaklardaki değinmeler ve kaynak kişilerin dolaylı tanıklıkları Balkanlardaki hareketlerin 

içerisinde Roman tütün işçilerinin şu veya bu ölçüde etkin olduklarını ortaya koymaktadır. Bu 

çalışmadaki öncelikli hedef bir nicelik tartışmasına girmeksizin bu verilerin okurla 

paylaşılmasıdır.  

 

Roman tütün işçilerinin ilk ücretli istihdam ve politikleşme deneyimlerini yaşadıkları Selanik 

vilayeti Osmanlı İmparatorluğu’nun kapitalizmle en yoğun ilişkiler kuran bölgeleri arasında yer 

almaktadır. Osmanlı İmparatorluğu'nun toplam dış ticaretinin neredeyse 1/7'si bu bölge 

üzerinden gerçekleştirilmektedir. İhraç mamuller tütün, pamuk, deri ve ipek kozası, ithal 

mamuller ise mamul ürünler, dokumalar ve kimi tarım ürünleridir22. Bu coğrafyada özellikle 

tütün sektöründe oluşan çok yüksek emek talebi, Rumlar, Yahudiler ve Roman olmayan 

Müslümanların yanı sıra Romanların da işgücüne dâhil olmalarına imkân sağlamıştır.  

 

Ücretli istihdama dâhil olan Roman tütün işçileri Selanik’in çok etnili işgücü ile doğrudan 

temasa geçerler. Özellikle Selanik’te yaşayan Rumlar ve Yahudiler göreli erken tarihlerde sol 

politizasyon süreçlerine dâhil olmuşlardır. Haupt Müslümanların sol siyasete katılımının ancak 

1910’lar sonrasında ortaya çıktığına işaret eder23.  Bu noktadaki gerçek ne olursa olsun bizzat 

Roman tütün işçilerinin kendi aktarımları, üretim birimlerinde birlikte çalıştıkları ve politik 

olarak daha aktif oldukları anlaşılan Müslüman olmayan işçilerin, Roman tütün işçilerinin 

politikleşme süreçlerinde belirgin bir etkileri olduğunu ortaya koyar. Tütün işçisi Sepetçi 

Mehmet’in bu ilk politikleşme dönemine ilişkin anılarından birini Belli aktarır: “Biz, işçinin 

 
20 Belli, Mihri; a.g.e; 2005;  sf 22 
21 Yılgür, Egemen; a.g.e; 2014; sf 187-188-189 
22 Dumont, Paul; Bir Osmanlı Sosyalist Örgütü: Selanik Sosyalist İşçi Federasyonu; Osmanlı 

İmparatorluğu’nda Sosyalist Hareketler; Haupt, George, Dumont, Paul; Ayrıntı; 2013; sf 28 
23 Haupt, George; Selanik Sosyalist İşçi Federasyonu Tarihine Giriş; ; Osmanlı İmparatorluğu’nda Sosyalist 
Hareketler; Haupt, George, Dumont, Paul; Ayrıntı; İstanbul; 2013; sf 14 



hakkı nasıl savunulur Yunan işçilerden öğrendik. Vasil ilk gördüğümüz sendika lideriydi. 

Çalıştığımız mağazayı örgütlemişlerdi. İlk gelişini hatırlıyorum. Kara yağız genç bir adamdı. 

Yassı burunlu, asık suratlı… Patronu çağırttı. Patron yokmuş oğlu geldi. İşçiyi hor gören bir 

burjuva çocuğu, burnu havada… Vasil konuşmaya başladı. Hepimiz dikkatle dinliyoruz. 

Patronun oğlu bir ara başka tarafa bakacak oldu. Vasil adamı çenesinden tuttu, yüzünü 

kendisine çevirdi: Ben konuşurken bana bak, dedi. Bir iki kere böyle davranış, sesindeki ton 

patronun oğlunu kuzuya çevirdi. Biz işçiler ilk kez bilinçli bir işçinin patronun oğluyla nasıl 

konuştuğunu, nefesimizi tutmuş seyrediyorduk”24.   

 

Tütün işçisi Erdinç’in annesine ilişkin aktardıkları Roman tütün işçilerinin Balkanlardaki ilk 

politikleşme deneyiminin genel karakterine ışık tutmaktadır. : “İstanbul'da küfecilik 

yapıyordum, annem aldı beni götürdü tütüne. Kadın tütüncü, istihsalden gelme. Kavala'da 

kulüp görmüşler. Balyaları denize atmışlar, eylemi de biliyor25 .”. Kavala'da 12 yıl aralıksız 

tütün işçiliği yapan Erdinç'in annesi Hatice, söylediğine göre tütüncüler kulübünde yöneticilik 

yapmıştır26 . “Vikis” şirketinde çalışırken işverenle anlaşmazlığa düşünce işçi arkadaşlarıyla 

birlikte işverene ait tütün balyalarını denize dökmüşlerdir27. Aynı şekilde Kosova'nın babası, 

abla ve abisi “daha az çalışma süresi, daha çok maaş ve daha iyi çalışma koşulları için 

mücadele” eden Kızıl Kulüp'ün üyeleridir 28 . “Birinci Cihan Harbi bittikten sonra bizim 

oralarda iki kulüp oluştu. Tam sendika gibi değil, tam sendika gibi bir şey değil, bir nevi o 

bölgelerde yaşayan işçilerin sosyal yardımlaşma sandıkları gibi bir şey bu kulüpler. Sarı Kulüp 

gericilerin, faşistlerindi. Kırmızı Kulüp sosyalistlerindi. Bizimkiler Kırmızı Kulüp’e 

giderlerdi”29 .  Kulüp üyeliği pek çok farklı kaynak kişinin mübadeleyle Türkiye'ye gelen 

büyüklerine ilişkin ortak bir anısı durumundadır. Ortaköy'ün politikleşmiş Roman tütün 

işçilerinin önde gelenlerinden biri olan kaynak kişi; yaşlı bir komşularının, mübadele öncesi 

Yunanistan'da üye oldukları kulüpte grev kararı aldıkları ve bu karar doğrultusunda hep birlikte 

iş bıraktıklarına ilişkin sıkça tekrarladığı bir anısı olduğunu ifade eder30. 

 

Balkanlar’da yaşanan bu deneyimlerin Roman tütün işçilerinin Türkiye pratiği açısından 

 
24 Belli, Mihri; a.g.e; 1999; sf 347-348-349 
25 Akgül, Hikmet; a.g.e; sf 26-27 
26 Aydemir, Aydın; a.g.e; sf 111 
27 A.g.e; sf 111 
28 Günçıkan, Berat; 443 No'lu Üye: Zehra; Cumhuriyet Dergi; 26 Ağustos 2011; sf 16 
29 Kosova, Zehra; a.g.e; sf 17 
30 Kaynak Kişi: M.A. Erkek. İşçi, Ortaköy'de yaşıyor. Tanıklıkları 1950 sonrasını ve aile büyüklerinden dinlediği 
anıları kapsıyor. Görüşme Tarihi: 04.12.2013 



önemini aynı kaynak kişi şu sözlerle anlatır: “Yunanistan'daki deneyim teori, buradaki 

pratik31”. Gerçekten de kulüp üyeliği başta olmak üzere Roman tütün işçilerinin dâhil oldukları 

örgütlenme pratikleri onlara Türkiye’de başını çektikleri siyasal ve sendikal hareketlerde son 

derece önemli bir avantaj sağlamıştır. 

 

Mübadeleden 1960’a Roman Tütün İşçilerinin Türkiye Deneyimi 

 

Ağırlıklı olarak İstanbul’daki Rum işçilerin bünyesinde organize olduğu Beynelmilel İşçiler 

İttihadı’nın lideri Ginzberg sürgün edilişi öncesi Yunanistan’dan Türkiye’ye gelen ve aralarında 

Romanların da yer aldığı deneyimli kuşaklarla ilgili önemli bir değerlendirme yapar. Ginzberg 

“ülkede” aktif olarak çalışmış bu nedenle işçiler üzerinde etkisi olan göçmenlerin “Türk 

Komünist Partisinin” gelişimine kesintisiz olarak katkı sunması gerektiğini belirtir. Ona göre 

bu “göz ardı edilemeyecek, sonucu belirleyecek bir güçtür32 ”. Ginzberg’in bu öngörüsü en 

azından 1960’lara kadar Türkiye sol hareketinin işçi tabanında Roman tütün işçilerinin son 

derece önemli bir ağırlık teşkil etmeleri göz önüne alınırsa oldukça başarılı gözükmektedir. 

Mübadele pek çok başka açıdan olduğu gibi sol siyaset açısından da Türkiye’ye taze kan 

taşımıştır. 

 

30 Ocak 1923'te “Yunan ve Türk Halklarının Mübadelesine İlişkin Sözleşme ve Protokol” ile 

mübadelenin hayata geçeceği kesinlik kazanır 33 . Buna göre Türk topraklarındaki Rum 

Ortodokslarla Yunan topraklarındaki Müslümanlar mübadele edilecektir. Batı Trakya 

Müslümanları ve İstanbul Rumları kapsam dışında bırakılır 34 . 1923-1927 yılları arasında 

Yunanistan'dan Türkiye'ye 456720 Müslüman gelir 35 . Buna karşılık Türkiye'den giden 

Ortodoks Hristiyanların sayısı en azından 1.200.000 kişidir36. Türkiye’den Yunanistan’a giden 

Hristiyanların arasında önemli sayıda Ortodoks Roman olduğu gibi, Türkiye’ye gelen 

Müslümanlar arasında da çok sayıda Müslüman Roman bulunmaktadır37.  

 
31 Kaynak Kişi: M.A. Erkek. İşçi, Ortaköy'de yaşıyor. Tanıklıkları 1950 sonrasını ve aile büyüklerinden dinlediği 
anıları kapsıyor. Görüşme Tarihi: 04.12.2013 
32 Akbulut, Erden, Tuncay, Mete; Beynelminel İşçiler İttihadı; Sosyal Tarih Yayınları; 2009; sf 116 
33 Goularas, Gökçe Bayındır; 1923 Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi ve Günümüzde Mübadil Kimlik ve 
Kültürlerinin Yaşatılması; Alternatif Politika; Cilt 4; Sayı 2; 129-146, Temmuz 2012; sf 130 
34 A.g.e; sf 131 
35 A.g.e; sf 131 
36 A.g.e; sf 131 
37 Türkiye’den Yunanistan’a giden Romanlar arasında yer alan Atina’daki Agia Varvara Mahallesi sakinleri 
arasında halen Türkçe konuşanlar bulunmaktadır. Hatta bu grubun konuştuğu Roman lehçesi, dilbilimciler 
tarafından Türkçe’den belirgin bir biçimde etkilenmiş olan lehçeler arasında sayılmaktadır (Matras, Yaron; 
Romacilikanes- The Romani Dialect of Parakalamos; Romani Studies 5; Vol 14; 2004; 59-109; sf 60). Benzeri 



 

Mübadele sonrası tütün işçileri, öncelikle tütün üretim bölgelerinde istihdam edilirler. 

Genellikle Kavala, Drama bölgesinden gelenler Karadeniz'de, Samsun ve Bafra gibi yerlere 

yerleştirilmişlerdir. Tütün işçilerinin bir kısmı ise İzmir başta olmak üzere Ege Bölgesi'nde 

iskân edilir38. Nitekim Kolukırık İzmir'in Bornova ilçesindeki Tarlabaşı mahallesinde ağırlıkla 

1931-1937 yılları arasında mahalleye gelmiş olan mübadil Roman tütün işçilerinin yaşadığına 

dikkat çekmektedir 39 . Sonuç olarak bu dönemde Roman tütün işçilerinin önemli bir grup 

oluşturduğu Roman yerleşimleri arasında İstanbul’da Beşiktaş Ortaköy Cavidağa, Beyoğlu 

Hacı Hüsrev, Beyoğlu Tophane, Eminönü Ahırkapı; İzmir’de Bornova Tarlabaşı Mahallesi ve 

Samsun’da Merkez Hürriyet Mahallesi ile Canik Teneke Mahallesi sayılabilir40.  

 

İstanbul, Samsun ve İzmir gibi bölgelerdeki tütün üretim birimlerinde çalışmaya başlayan 

Roman tütün işçileri çevresi politik ve sendikal deneyimlerini hızlı bir biçimde yeni kuşaklara 

aktarmaya başlarlar. Bu süreçte göçmen işçilerin aktifliği belirgin bir biçimde dikkatleri 

çekmekte, yerli işçilerle göçmen işçilerin politik kültürü farklılaşmaktadır: “Yunanistan'da 

grevi öğrenmişler, orada serbest olan sendikal mücadelelerin yasak olduğunu görünce burada 

tepki gösteriyorlar. Oradaki ortamı burada bulamıyorlar. Grevi bilen adamlar buraya geliyor, 

buradaki grevi gravyer sanıyor 41 ”. Buna rağmen özellikle mübadil Roman tütün işçileri 

arasında çalışmalarını yürüten politikleşmiş bireylere üretim birimlerinin genel yapısı önemli 

bir avantaj sağlamaktadır. Yaşlı bir tütün işçisi Gabbay'a tütün işleme atölyelerinin bu özelliğini 

şu sözlerle ifade eder: “Hem tütün işler, hem de konuşur tartışırdık. Konuları bilenleri dinler, 

sosyalizm, komünizm, sınıf mücadelesi sorunlarını tartışır ve gün geçtikçe de bilinçlenirdik42”. 

Böyle bir ortamda politikleşmiş Roman tütün işçileri ile tanışan genç bir işçi olan Erdinç; 

Emine, İhsane ve Mehmet gibi politikleşmiş işçilerden hem iş hem de diğer meselelerle ilgili 

yardım almaktadır43. Kosova ise tütün işçileri arasındaki politikleşmiş unsurların varlığını her 

1 Mayıs öncesi arkadaşlarının eşlerinin gözaltına alınmasından anlar. Sorup soruşturduğunda 

bunun nedeninin işçilerin haklarını savunmaları olduğu kendisine söylenir44. Yine kıdemli bir 

 
bir biçimde Türkiye’ye gelen Müslüman Romanlar arasında da Yunanca’yı Türkçe’den daha iyi konuşan çok 
sayıda bireyin olduğu kaynak kişiler tarafından sıkça dile getirilen bir durumdur.  
38 Yılgür, Egemen; a.g.e; sf 197-198 
39 Kolukırık, Suat; Sosyolojik Perspektiften Türkiye Çingeneleri; Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi; Cilt 3; 
Sayı 1; 2006; sf 4 
40 Yılgür, Egemen; a.g.e; sf 207 
41 Kaynak Kişi: M.A. Erkek. İşçi, Ortaköy'de yaşıyor. Tanıklıkları 1950 sonrasını ve aile büyüklerinden dinlediği 
anıları kapsıyor. Görüşme Tarihi: 04/12/2013 
42 Gabbay, Moris; a.g.e; sf 158 
43 Akgül, Hikmet; a.g.e; sf 27 
44 Kosova, Zehra; a.g.e; 1996; sf 75 



tütün işçisinin kendisine “Yoldaş” diye hitap etmesi Kosova’nın dikkati çekecek ve bu durumu 

sorguladığında öğrendikleriyle hayatını adayacağı dünya görüşüne biraz daha yaklaşacaktır: 

“Ramazan Ağabey bana yoldaş diyordu. Bu kelimeyi ilk kez duyuyordum. ‘Bunun anlamı ne?’ 

diye sordum. Ramazan Ağabey ‘Sen tütüncüsün, bende tütüncüyüm, ikimizde aynı yoldayız, o 

yüzden sana yoldaş diyorum’ dedi45 ”. Artık işyerinde Kosova'nın çevresi TKP’li işçilerden 

oluşmaktadır. Onun siyasal eğilimi şekillenmeye başlamış olsa da “parti” oldukça seçici 

davranmaktadır46 . Çok geçmeden parti tarafından düzenlenen toplantılara katılmaya başlar. 

Çeşitli görevler yüklenmiştir. Özellikle henüz daha yasallaşmamış olmasına rağmen el altından 

işçiler arasında sendikal faaliyetler yürütmeye çalışmaktadır47. Özçelik gibi kimi tütün işçileri 

ise sonradan bu ortama dâhil olmamakta, solun ve “partinin” içinde doğmaktadır. Zira 

Özçelik'in ağabeyi Halil İbrahim dönemin önde gelen işçi önderleri arasında yer almaktadır48.  

 

Tütün işçilerinin bir ifade biçimi haline gelmiş olan politik yaklaşımları bulundukları hemen 

her alanda kendisini göstermektedir. 1930'larda Erdinç'in eşi tütün işçisi Emine, İzmir civarında 

tütün tarlalarında çalışırken tanıştığı yoksul insanlara propaganda yapmayı ihmal etmez. Onlara 

“Çitra'yı, Ana'yı ve Fransız İhtilali'ni” anlatır. 80 sonrasında Söke'nin yerlileri ile konuşan 

Erdinç, o zamanlar propagandasını yaptıkları bu kavramların, tarım işçileri arasında hala 

konuşulduğunu öğrenecektir49 . Roman tütün işçilerinin yazılı kültür ürünlerini sözlü kültür 

elementleri haline getirip bunları popülerleştirmelerine politikleşmiş tütün işçileri ile son derece 

yakın ilişkileri bulunan bir kaynak kişinin tanıklıklarında da rastlanmaktadır: “Gerçekten bu 

insanlar şey, çok mütevazı insanlar, fakat siyasal bilinçleri de hiç tahmin edilemeyecek gibi... 

Baksanız işte düşünün ki dilenci gibi, işte pespaye giyimli bir adam. Oturup size 

Dostoyevski'nin bilmem nesinden bahsettiğinde sizi çok şaşırtabilir50”.  Kendi ailesi de tütün 

işçiliği yapmış olan Ortaköylü bir kaynak kişi politikleşmiş Roman tütün işçilerinin bu 

özelliğini son derece net bir biçimde anımsamakta, kendisinin içinde yer almamasına rağmen 

onların politizasyon seviyelerine saygılı bir üslupla yaklaşmaktadır: “Rejide çalışanlar hakkını 

arayan, okuyan insanlardı. O yüzden Nazım Hikmet gibi dışlandılar. O yüzden onlara komünist 

diyorlardı, aslında komünist değillerdi haklarını arayan insanlardı. Bir tek çıkış yolları vardı. 

Okumak, öğrenmek. Eğitim de okula gitmek anlamında değil. Oturumlara, toplantılara gitmek, 

 
45 Kosova, Zehra; a.g.e; 2011; sf 56 
46 Kosova, Zehra; a.g.e; 1996; sf 77 
47 A.g.e; sf 81-82 
48 Özçelik, Mustafa; a.g.e; sf 10 
49 Akgül, Hikmet; a.g.e; sf 57 
50 Kaynak Kişi: A.Ö. Erkek. Makine Mühendisi. Muammer Ö'nün oğlu. Tanıklıkları 1960 sonrasını ve babasının 
anılarını kapsıyor. Görüşme Tarihi: 27.11.2013 



gazeteler, dergiler okumak. Sosyalleşmek yönünden particilik51”.  

 

Çeşitli kaynaklardaki veriler ve kaynak kişilerin tanıklıkları bu dönemde küçük çaplı işçi 

eylemleri de olduğunu ortaya koyar. Nitekim Anadol, Troçki Mehmet'in bazen tütün işçilerinin 

önüne geçip onları Beşiktaş'tan vilayete kadar yürüttüğünü; işçilerin bu yürüyüşlerde 

yevmiyelerin azlığını, haklarının verilmediğini dile getirdiklerini ifade eder52 . Söz konusu 

dönemde tütün işçilerinin başını çektiği kimi eylemlerse oldukça ses getirmiştir. Ahırkapı'da 

yaşanan olay bunların arasında ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Toplamda 3-4 salon ve her salonda 

300-400 kişinin bulunduğu fabrikada 2000'e yakın işçi çalışmaktadır53. Nemlizade Mithat'a ait 

fabrikada 1936 tarihli bir gazete haberine göre yevmiyelerin ödenme şekli üzerine bir ihtilaf 

çıkmıştır54 . Diğer taraftan Erdinç Ahırkapı'daki tütün işçilerinin 10 kuruş zam ve her ayın 

ortasında avans gibi talepleri olduğunu ifade etmektedir. Büyük çoğunluğu Ortaköy tütün 

işçilerinden oluşan bir işçi temsilcileri grubu oluşturulur. Temsilcilere sert tavır alınması üzerine 

işçiler toplu halde iş bırakır. Bunun üzerine fabrika polis tarafından kuşatılır. Yaklaşık 2000 işçi 

ile 500 polis arasında sert bir çatışma meydana gelir55. 1-2 saat süren çatışmanın ardından işçiler 

dağılır ve hep birlikte ilerleyen işçiler valiliğin önünden inerlerken “düzgün giyinmiş” sivil bir 

grup işçilerin üzerine saldırır56. Ertesi gün Sultanahmet Meydanı'nda bütün “muhitlerden” “2-

3000 işçi” toplanır57 . Karşılarına çıkan polis barikatını yaran işçiler etrafa yayılır. İşçilerin 

içeride balyaları dağıtıp yangın çıkaracağından çekinen subaylar içeri girip işletme 

yöneticilerine taleplerin kabul edilmesi için baskı yaparlar. Bunun üzerine işveren, işçilerin 10 

kuruş talebinin de üzerine çıkarak 15 kuruş zam yapar58.  Erdinç Ahırkapı olayını o dönemin 

en önemli “hak arama mücadelelerinden” biri olarak değerlendirmektedir59.   

 

Roman tütün işçilerinin Türkiye’de ilk dönemlerde gerçekleştirdikleri bu siyasal faaliyetlerin 

hangi mekanizma içerisinde örgütlendiği ve dönemin sol siyasetinin ana akım örgütlenmesi 

konumundaki TKP’nin Roman tütün işçilerinin organizasyonunda nasıl bir role sahip olduğu 

önemli bir tartışma konusudur. Roman tütün işçilerinin oluşturduğu siyasal geleneğin 

 
51 Kaynak Kişi: EK. Erkek. Esnaf, Ortaköy'de yaşıyor. Tanıklıkları 1950 sonrası dönemi ve ailesinden 
duyduklarını kapsıyor.  Görüşme Tarihi: 03/12/2013 
52 Anadol, Zihni; a.g.e; sf 151 
53 Akgül, Hikmet; a.g.e; sf 63 
54 Tütün Amelesi Bugün İşe Başlıyor; Cumhuriyet; 12 Kasım 1936 
55 Akgül, Hikmet; a.g.e; sf 64 
56 A.g.e; sf 65 
57 A.g.e; sf 65 
58 A.g.e; sf 66 
59 A.g.e; sf 67 



anlaşılması açısından bu mesele son derece kritik bir anlam taşımaktadır.  

 

TKP ve Roman Tütün İşçileri İlişkisi 

 

Mübadele ile Türkiye’ye gelen Roman tütün işçilerinin ne ölçüde TKP yönlendirmesi ile 

hareket ettikleri, ne ölçüde Balkanlarda edindikleri politik kültürü özerk bir biçimde hayata 

geçirdikleri tartışılması gereken bir meseledir. Roman tütün işçilerinin kendilerini öncelikle 

TKP’li ya da TKP’nin bir parçası olarak gördüklerinin altı çizilmelidir. Vedat Türkali’nin 

Güven’de yer verdiği duygusal anekdot bu noktada son derece zihin açıcıdır:  

 

“Yıllar önce Kerim Sadi, TKP'yi yadsıyan, yöneticilerini küçümseyen bir konuşma yapmış 

derler Sultanahmet Cezaevi'nde. 

-‘Ne partisi; hani nerde parti?’ demiş alaylı bir biçimde. 

Dramalı genç bir tütün işçisi ayağa fırlamış göğsüne vurarak, 

-Abe benim parti, demiş. Ne sorup durursun Parti'yi, na karşındayım işte...60” 

 

Anekdot, hiçbir tartışmaya yer vermeyecek bir biçimde Roman tütün işçilerinin kendilerinin 

partinin bir parçası olarak gördüğüne işaret etmektedir. Diğer taraftan burada tartışılması 

gereken nokta Roman tütün işçilerinin partiyle ilişkilerini nasıl algıladıkları değil, partinin 

yönetiminin ağırlığını teşkil eden aydınların Roman tütün işçilerinin ortaya koydukları siyasal 

etkinliği ne derece yönlendirebildikleridir. Meseleye bu açıdan yaklaşıldığında ilk dönem TKP 

tutanaklarında tütüncülerin siyasal hareketliliklerinin parti talimatıyla biçimlendiğine ilişkin 

pek az işaret olduğu görülmektedir. 1927 yılının Mart ayına ait bir TKP sekreterlik raporuna 

göre Samsun Tütüncüler Cemiyeti parti üyesi bir kişinin yönlendirmesi altındadır61 . 1927 

yılının Nisan ayına ait bir merkez komitesi toplantı tutanağına göre Refet isimli üye, toplantıda 

tütün işçisi sempatizanlar arasında yürütülen bir çalışmadan bahsetmiştir62. Buna göre “Vakit” 

gazetesinde çıkan haber ilhamını “partili yoldaşlardan” almıştır. Yine kadın ve erkek yoldaşlar 

arasındaki rekabeti kaldıran “parti” olmuştur63. Diğer taraftan aynı yıl ortaya çıkan tütüncüler 

grevi, “partinin” en azından parti merkezinde yer alan aydın kadroların tabandaki tütün 

işçilerinin hareketi üzerinde çok da etkin olmadıklarını ortaya koyar. Doğu Sekreterliği'ne 

 
60Türkali, Vedat; a.g.e; sf 110 
61 1926-1927 TKP MK Tutanaklarında Büyük Kırılma; Tüstav; 2007; sf 255 
62 A.g.e 
63 A.g.e; sf 266 



gönderilen “gizli” bir raporda 19 Nisan günü başlayan grevin kendiliğinden bir biçimde geliştiği 

ifade edilir64. Rapora göre ilk gün 2000 kişinin katıldığı greve ertesi gün 3000 işçi katılmıştır. 

Talep az kalifiye işçiler için 180 kuruş asgari ücrettir65. İşçiler fabrikaları dolaşıp çalışanları 

uzaklaştırmışlar, grev kırıcıları “hırpalamışlardır” 66 . Rapora göre grev TKP'yi “gafil 

avlamıştır”. “TKP yığınlardan kopuk, onlarla bağlantı kurmaktan korkan” bir çizgi izlemiş, bu 

nedenle grevle ilgili görevlerini ihmal etmiştir67. Raporda “halkçı” çevrelerin grevi destekleyen, 

işçilerin sempatisini kazanmayı amaçlayan bir tutum aldığına işaret edilmektedir 68 . Hatta 

rapora göre grevi “TKP” değil “halkçı çevreler” yönetmektedir. Raporu yazan kişi merkez 

komitesini “küçük burjuvaca korkak olmakla” suçlamaktadır 69 . Parti merkez komitesinin 

raporu ise grevdeki TKP'nin rolü ile ilgili daha farklı bir tablo çizmektedir. Rapora göre ilk gün 

1000 kişiyle başlayan grev daha sonra 4000 kişiye çıkmıştır. Partinin çalışma yürüttüğü Amele 

Teali Cemiyeti'nde bazı sorunlar yaşandığından grev sürecinde ön plana çıkma imkânı 

bulamamışlardır70. Bu ve benzeri olaylar genel olarak gözden geçirildiğinde Mübadele sonrası 

Roman tütün işçilerinin en azından üretim birimlerinde harekete geçmelerinde parti 

direktiflerinden ziyade Balkanlarda edinilen politik kültürün daha etkin olduğu 

anlaşılmaktadır71.  

 

Bu süreçte TKP merkezinin temel etkisi parti yayınlarının çıkarılması noktasında olmuş gibi 

gözükmektedir. 1930 sonrası çıkan Orak Çekiç gazetesi, Roman tütün işçileri arasındaki 

hücrelere ulaştırılmakta, işçiler yayını izlemektedirler 72 . Ne var ki parti organı belirsiz 

aralıklarla çıkmaktadır. Korcan bu yayını alıp, işçi topluluklarına dağıttıklarını; bu şekilde 

“propaganda ajitasyon” görevlerini yaptıklarını ifade etmektedir 73 . Diğer taraftan parti 

merkezindeki aydınlar tarafından hazırlanan yayınlar kimi durumlarda Roman tütün işçilerinin 

üretim birimlerindeki örgütlenme faaliyetleri sırasında yararlı bir işlev görebilmektedir:  “Bir 

gün öğle paydosu verildiğinde Ramazan ağabey kalktı dışarı gitti. Sandığının üzerinde yazılı 

bir kağıt vardı. Okumaya başladım. TKP’nin beyannamesiymiş. 8 saatlik işgünü, kadın-erkek 

ücretlerinin eşitliği için işçileri birlikte mücadeleye çağıran bir bildiriydi. İlk kez böyle bir şey 

 
64 A.g.e; sf 287 
65 A.g.e; sf 287 
66 A.g.e; sf 287 
67 A.g.e; sf 287 
68 A.g.e; sf 288 
69 A.g.e; sf 288 
70 A.g.e; sf 291 
71 A.g.e 
72 Özçelik, Mustafa; a.g.e; sf 15 
73 Korcan, Kerim; a.g.e; sf 28 



okuyordum. Ramazan ağabey geldiğinde ‘Kusura bakma ağabey sandığının üzerinde 

duruyordu okudum” dedim. Ramazan ağabey boynuma sarıldı, ‘Ben de bunu sana nasıl 

okuturum diye düşünüyordum, şimdi hakiki yoldaş olduk’ dedi74”. 

 

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılabileceği üzere Roman tütün işçilerinin TKP ile 

ilişkilerinin ve TKP merkezindeki aydınların yönlendirmelerinin en belirgin bir biçimde ortaya 

çıktığı alan üretim birimlerindeki çalışmalardan ziyade Roman tütün işçilerinin yürüttüğü 

lojistik nitelikteki parti faaliyetleridir. Örneğin Erdinç, bir dönem Dolapdere Akarca sokakta 

tuttukları evin parti tarafından kullanıldığını anlatmaktadır. 10-15 günde bir eve gelen partili 

“yoldaşlar” burada toplantılar yapar. Evin zeminden az yüksek bir girişi olması bilinçli olarak 

tercih edilmiştir. Bu sayede herhangi bir gereklilik halinde toplantı odasının penceresinden 

kaçmak mümkün olacaktır 75 . Diğer taraftan Roman tütün işçilerinin lojistik nitelikteki bu 

eylemlilikleri Türkiye ile sınırlı kalmaz. Örneğin tütün işçileri çevresi, İspanya İç Savaşı 

sırasında haftada bir günlüklerini İspanya'daki Cumhuriyetçilere destek olmak için 

ayırmaktadırlar76. Yine söz konusu dönemde politikleşmiş Roman tütün işçileri çevresinin önde 

gelenlerinden bazıları TKP tarafından eğitim almaları için SSCB’ye gönderilirler. Kosova ve 

Özçelik 1930'larda Sovyetler Birliği'ne parti tarafından gönderilecek ve eğitimlerinin ardından 

ülkeye döneceklerdir77 .  “Parti talimatıyla” SSCB'ye giden Kosova, yine “parti talimatıyla” 

henüz emzirmekte olduğu kızını SSCB'de bırakarak Türkiye'ye döner: “Zehra Abla garip bir 

kadın. Bir kadın olarak anlamaya çalış. Zehra Abla 21 yaşında Moskova'ya üniversiteye gider. 

Orada İskender Mustafa ile evlenen, 22 yaşında bir kız çocuğu olan kadın; sonra parti dön 

demiş buna, 'Memeden bıraktım döndüm oğlum' diye anlatırdı. İlk anlattığı zaman gerçekten 

tüylerim ürperdi. Memeden bir çocuğu bırakıp nasıl gelir. Nasıl bir şey, nasıl bir duygu… Çok 

şaşırdığımı hatırlıyorum. 'Valla oğlum biz Ayten demiştik de bunlar başka bir şey demişler, çok 

aradık da bulamadım.' dedi. Böyle bir kadın yani78”.  

 

1946’ya kadar Roman tütün işçilerinin gerek üretim birimlerindeki çalışmaları gerekse lojistik 

nitelikteki siyasal faaliyetleri yasal mevzuatın izin vermemesi nedeniyle genellikle legal alanda 

gelişememiştir. Bu tarihe kadar ağır bedeller ödenerek yürütülen zorlu mücadele 1946 
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sonrasında ülkenin genel siyasal atmosferi ve hukuki altyapısında meydana gelen farklılaşma 

sonucu kısa bir süre için de olsa farklı bir boyut kazanacaktır.  

 

1946 Sonrası Yasal Çalışma Deneyimi ve Roman Tütün İşçileri  

 

1946’da cemiyetler kanununda yapılan değişiklik sol hareketin legal alanda kendini daha iyi 

ifade etmesini sağlayabilecek kanalların ortaya çıkışına imkân verir. Bu dönemle ilgili 

değerlendirmede bulunan bir kaynak kişiye göre Roman tütün işçileri hem Esat Adil 

Müstecaplı'nın “Sosyalist Partisi”'nde hem de Şefik Hüsnü'nün “Türkiye Emekçi Partisi”'nde 

yer almaktadır79 . Kaynak kişinin bu değerlendirmesine karşılık tütün işçileri ile ilgili çoğu 

kaynakta esas olarak Şefik Hüsnü'nün partisinde ciddi bir ağırlıkları olduğu ifade edilmektedir. 

Örneğin Kosova'nın eşi Mustafa 1946 sonrası Şefik Hüsnü liderliğinde kurulan Türkiye 

Sosyalist Emekçi Köylü Partisi'nin Üsküdar'daki kurucuları arasında yer alacaktır. Uzun bir 

süredir kundura işçiliği yapan Mustafa'nın kundura işçilerinin örgütlenmesi noktasında da 

önemli çalışmaları olmuştur 80 . Gerçekten de bu dönemde çoğu eski tütün işçileri olan 

kunduracılar büyük gruplar halinde Türkiye Sosyalist Emekçi Köylü Partisi saflarına 

katılmışlardır. Petek'e göre kunduracılar “inanmış komünistler” ve “partinin en samimi 

üyeleridir”81. Kunduracıların arasında tütün işçisi Romanların belli bir ağırlığı olsa da başka 

etnik köken ve sosyal gruplardan insanlar da bu sektörde çalışmaktadırlar82.  

 

Aynı dönemde cemiyetler kanununun değişmesini fırsat bilen tütün işçileri Ortaköy'de bir araya 

gelerek Tütüncüler Sendikası'nı kuracaklardır. Kısa süre yaşayabilen sendika yaşadığı süre 

içerisinde işçiler tarafından belirgin bir biçimde sahiplenilecektir83. Başkanlığını Ortaköy'ün 

Roman tütün işçileri çevresinin önde gelenlerinden İbrahim A.'nın yaptığı sendika bir yılını 

doldurmadan kapatılacaktır 84 . Deneyimli bir tütün işçisi olarak Kosova da Tütüncüler 

Sendikası’nda yöneticilik yapmıştır 85 . Diğer taraftan Kosova, Şefik Hüsnü'nün Türkiye 

Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi'nin de kurucuları arasında yer alır ve partinin büyük bir 
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Roman nüfusun yaşadığı Yenişehir ilçe örgütünde çalışma yürütür86 . İstanbul Tütün İşçileri 

Sendikası 1948 yılında aynı ekip tarafından yeniden kurulur. Sendikanın yedi kurucusundan 

beşinin Ortaköy'de yaşamakta oluşu Ortaköy Roman tütün işçilerinin bu süreçteki etkinliğinin 

devam ettiğini göstermektedir87.  

 

1946 sonrası bir anda artan sendikalar, İstanbul Sendikalar Birliği çatısı altında bir araya 

getirilir. Bu dönemde Beşiktaş'ta bulunan harap bir fırın enkazı birliğin merkezi olarak 

belirlenmiştir. Ne var ki partinin büyük bölümü dönemin yönetici sınıflarının yakınları, hatta 

akrabaları olan aydın kadrolar bu enkazın onarımı için gerekli sermayeyi bir türlü temin 

edemezler 88 .  Neyse ki partinin aydın kadrolarını derin üzüntüye sevk eden bu durumun 

çözümünü gariban tütün işçileri bulurlar. Konunun aciliyeti üzerine tütün işçilerinin ileri 

gelenleri bir araya gelir ve ne yapılabileceğini tartışmaya başlarlar. Anadol'un belirttiğine göre 

Tütün işçisi Zehra Kosova kucağındaki çocuğu bırakıp “Ben çareyi buldum” diye ileri atılır. 

Elindeki yüzüğünü ve kulağındaki küpesini ortaya koyar. “İşte bunlarla tamir edeceğiz 

sendikamızı, bunlarla yaşatacağız varlığımızı, bunlarla göstereceğiz onlara kim olduğumuzu. 

Ben aç kaldım, susuz kaldım, en zor günlerimde bile onlara el sürmedim, belki bir gün işe yarar 

diye. İşte o gün geldi, helal ediyorum onları sendikamıza89 ”. Kosova'nın bu coşkulu tiradı 

kendisine aktarılan Şefik Hüsnü gözyaşlarını tutamayacaktır90 . Daha sonra Arif Barikat ve 

Vedat Türkali gibi partili sanatçıların katılımıyla yapılan sendikanın açılışı, büyük bölümü 

Beşiktaş civarının Roman tütün işçilerinin oluşturduğu coşkulu bir kabalıkla yapılır. Açılış 

sırasında Vedat Türkali daha sonra bestelenecek olan ünlü “İstanbul” şiirini okur. 

 

1940'ların sonunda tütün işçilerinin başını çektiği bir diğer örgütlenme çalışması Kocaeli'nde 

yaşanacaktır. Tütüncü Kara Abbas'ın liderliğinde epeydir var olan yapılanma tütün işçisi İdris 

Erdinç'in gelişi ile bir başka aşamaya sıçrar91 . 1945-50 yıllarında SEKA kağıt fabrikasının 

duvarlarına “Yaşasın TKP” gibi sloganlar yazılır92. TSEKP'nin kuruluş çalışmaları kapsamında 

Kocaeli'ne gelen tütün işçisi Erdinç bölgede sendika ve parti çalışmaları yürütür93. Bunun için 

ordudaki işinden ayrılan Erdinç, Kocaeli'nde bir bina bulur ve binanın masraflarını askeriyede 
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biriktirdiği parayla karşılar94: “Hemen bir bina buluyorum. Altı aylık kirayı peşin veriyorum. 

Para var. Askeriyede biriktirmişim. Boya, badana, masa... En merkezi mevki... Müracaatımızı 

yapıyoruz. Tabelamızı asıyoruz.95”. 

 

16 Aralık 1946 tarihinde TSP ve TSEKP kendilerine bağlı durumdaki sendikalarla birlikte 

kapatılırlar. Çok geçmeden aralarında Roman tütün işçilerinin önde gelenlerinin de olduğu çok 

sayıda insan tutuklanır96. Tütün işçisi Özçelik bu tutuklamaların tütün işçilerine ağır bir darbe 

vurduğunu belirtmektedir. O güne dek büyük bir özenle gizli tuttukları ilişkileri açığa çıkmış, 

Roman tütün işçileri çevresinin örgütlenmesinde önemli bir rol oynayan kadrolar 

tutuklanmıştır97. Tütün işçisi Erdinç bu dönemde kadroların önemli bir bölümünün sahadan 

çekildiklerini doğrular. Ancak kendisi gibi “birkaç kaçağın” işçilerle temas etme imkânı 

kalmıştır98. 

 

Sola dönük bir diğer kapsamlı müdahale olan 1951 TKP tevkifatı çok sayıda tütün işçisini de 

etkilemiştir. Belli, 1953 yılında TKP davasının sanık sandalyelerinde çok sayıda tütün işçisi 

olduğunu belirtir. Dönemin hükümeti 141. maddeyi daha da ağırlaştırmış ve maddeye bir 7. 

fıkra eklemiştir. Fıkraya göre siyasal faaliyetlerinden ötürü pişman olan sanıkların cezası dörtte 

bire indirilecektir. Davaya bakan askeri mahkeme bu fıkrayı geniş bir biçimde yorumlar. Öyle 

ki “Hakkımdaki iddia doğrudur. Ama ben bundan sonra böyle işlerde yokum” diyen sanıklar 

tahliye edilmektedir 99 . Cezaevindeki TKP üyeleri arasında genel eğilim bu yasadan 

yararlanmanın “ihanet” olacağı yönündedir100 . Belli buna rağmen yasadan yararlananların, 

TKP'nin aydınları arasından çıktığını anlatmaktadır. Eşleri ve çocukları dışarıda perişan 

durumda olan tütün işçileri çevresinden ise hiç kimse pişmanlık yasasından 

yararlanmamıştır 101 . Bu arada söz konusu dönemde cezaevinde sol aydınlar arasında 

yaşanmakta olan tartışmalar önemli bir bölünmenin ortaya çıkmasına neden olacaktır. Bu 

dönemde özellikle Mihri Belli ve çevresindeki aydınlar grubu tütün işçileri ile iyi ilişkiler 

kurarak onları kendi çevrelerine ağırlıklı bir biçimde dâhil ederler. Daha sonraki dönemlerde 

de birlikte çalışacakları tütün işçilerini Belli şu sözlerle değerlendirir: “Egemen güçlerin 
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sosyalist hareketi geniş ölçüde tecrit edebildikleri, sosyalizmin (S)'sinin bile küfür sayıldığı 

uzun yıllar boyunca, Kasımpaşa'nın Ortaköy'ün tütüncü semtlerinde, karanlıklar denizinde 

sosyalist düşüncenin adalarında sosyalizmin sorunları tartışılırdı. O en çetin döneminde, en 

çok ezilen, en çok horlanan bu emekçi çevrelerinde bir sosyalist gelenek kurulabilmiştir102”. 

 

Bu dönem cezaevinde kalan Roman tütün işçileri, sol aydınların anılarında özel bir yere sahip 

olmuşlardır. Orhan Suda'ya göre kaldığı cezaevinin üçüncü koğuşu genellikle “tütün işçisi 

esmer vatandaşlardan” oluşmaktadır103. Çoğu birbiri ile akrabadır. Ortaköylü tütün işçileri Seyit 

A, Emin A, İbrahim A bu grubun önde gelenleridir104. “Tütün işçiliğini ve hapishaneciliği kader 

bellemişler. A be, bu da geçer deyip kasap havası oynuyorlar, devrimci marşlar söylüyorlar 

büyük bir coşkuyla 105 ”. Özellikle tütün işçilerinin cezaevindeki koşulları umursamaz 

davranışları, “nasıl olsa bir gün sömürünün ortadan kalkacağına yürekten inanmış olmaları” 

Suda'da büyük bir saygı uyandırmaktadır106 : “Biz okumuşların ince hesapları yok onlarda. 

Bodoslama girmişler hayatın içine. Köklü bir geleneğin umut yüklü simgeleri olmuşlar. Azla 

yetinmesini biliyorlar. Konuşmalarındaki içtenlik, ağız dolusu gülüşleri alabildiğine etkiliyor 

beni. Keşke onlar gibi kabullenebilseydim hayatı dediğim oluyor bazen107”. 

 

Solun ana gövdesini olduğu gibi Roman tütün işçilerini de son derece derinden etkileyen 1951 

Tevkifatı’na ilişkin rakamlar Roman tütün işçilerinin dönemin sol hareketi içerisindeki konumu 

hakkında da oldukça aydınlatıcıdır. 1954 tarihli Ankara Garnizon Komutanlığı 2 Nolu Askeri 

Mahkeme kararına göre dava kapsamında toplam 184 sanık bulunmaktadır. Bunların 24’ü tütün 

işçisi, altısı ise Roman tütün işçileri çevresi ile ilişkili ama o dönem için farklı mesleklere 

yönelmiş bireylerdir. Sonuç olarak Roman tütün işçileri çevresi öğrenci ve memurlardan sonra 

dönemin TKP’sinin en büyük grubunu oluşturmaktadır.  

 

1950'li yıllarda Türkiye sol hareketinde yeni bir yasal parti girişimi daha ortaya çıkar. Hikmet 

Kıvılcımlı'nın başını çektiği Vatan Partisi, tütün işçilerinin de katılımıyla kurulacaktır. Vatan 

Partisi içerisinde 1930'lardan beri Hikmet Kıvılcımlı'nın yakın çevresinde yer alan çeşitli 

isimler yer almaktadır108. Partinin Beyoğlu ilçesinde tütün işçisi Kosova da çalışmış, partiye 
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aktif desteğini göstermiştir 109 . Yine Beyoğlu ilçesinde tütün işçilerinin oldukça eski 

liderlerinden olan Troçki Mehmet aktif bir biçimde siyasal faaliyet yürütmektedir110 . Daha 

sonra parti yargılanırken oluşturulan Vatan Partisi'nin tutuklama listesinde Kasımpaşa'dan, 

Ortaköy'den,  Beşiktaş'tan ve İzmit'ten tütün işçileri yer almaktadır111. Kundakçı bu listede yer 

alan Roman tütün işçilerinin deşifre oldukları için “işe yaramayacak olanlar” olduklarını ifade 

eder. Ona göre Şefik Hüsnü'nün içeriden mesaj göndererek çalışma yapabilecek durumda olan 

tütün işçilerine Vatan Partisi'ne girmemelerini tavsiye ettiği yönünde bir rivayet 

bulunmaktadır112 . Vatan Partisi’ndeki etkinlikleri ne boyutta olursa olsun tütün işçileri için 

Hikmet Kıvılcımlı her zaman saygın bir figür olagelmiştir. Roman tütün işçileri çevresinin önde 

gelen isimlerinden olan Tütüncü Abbas bu ilişkiyi son derece çarpıcı sözlerle dile getirir: “Bir 

nice arkadaşım oldu, onları biricik biricik şimdi anmak isterim. Böylece bir minnet görevi 

yapmak isterim, ama çocuklar be, analar, genç kızlar, Doktor Hikmet bir başkadır, gönül kibir 

yok, görseniz sımsıcak insan canlısı. A be biz ondan öğrendik ne öğrenmişsek, zalim bir 

hükümetin karşısına çıkmak kolay mıymış? Bizi şahinler gibi cesur, işçi sınıfı için cesur yapan 

odur. Gönül ister ki hep ondan söz edeyim ama görüyorsunuz be halimi, hele biraz canım gelsin, 

bu yırtık ciğerlerle konuşmak zor, hem de çok zor”113. 

 

Özetleyecek olursak 1960’lara kadar Türkiye solunun yoksullarla doğrudan teması olan 

kesimleri içerisinde en kalabalık gruplardan birini Roman tütün işçileri çevresi oluşturmaktadır. 

TKP, 1946 sonrası kurulan legal parti ve sendikalar, Vatan Partisi ve daha pek çok irili ufaklı 

oluşumda bir biçimde onların izlerine rastlamak mümkündür. Mihri Belli’nin deyişiyle “en çok 

ezilen, en çok horlanan bu emekçi çevrelerinde” kurulan “bir sosyalist gelenek” varlığını bir 

süre daha sürdürse de, var oluşunu mümkün kılan maddi şartların ortadan kalkmasıyla giderek 

sönümlenecektir.  

 

Sonuç  

 

Yunanistan’ın Kavala, Drama, İskeçe gibi tütün üretim bölgelerinde yaşayan Roman aileler, 

tütün sektöründe ücretli olarak istihdam edilmişlerdir.  Yine bu bölgelerde sol siyaset ve 

sendikal hareketlerle öncelikli olarak temas etmiş olan Rum ve Yahudi işçilerle ilişkilenip, 
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üretim birimleri temelinde kendini yeniden üretme becerisine sahip bir siyasal kültür 

edinmişlerdir. Roman tütün işçileri bu siyasal kültürü Türk-Yunan Mübadelesi ile Türkiye’ye 

taşımış, kendi çevreleri başta olmak üzere yeni kuşaklara siyasal vizyonlarını aktararak 

1960’lara kadar etkisini koruyacak bir gelenek inşa etmişlerdir.  

 

Roman tütün işçilerinin Türkiye pratiği, bir yanda üretim birimlerinde yaygın ilişki ağları tesisi 

diğer yanda ise TKP merkezi ile bağlantılı olarak partinin çeşitli lojistik ihtiyaçlarını 

karşılamaya dönük faaliyetler temelinde gelişmiş gibi görünmektedir. Üretim birimlerinde 

sürekli yenilenen çalışmalarda parti merkezinin direktiflerinden ziyade Roman tütün işçilerinin 

Balkanlarda edindikleri siyasal kültür belirleyici olmuştur. Buna karşılık partinin iç işleyişi ve 

kurumsallaşması ile ilgili çalışmalarda Roman tütün işçileri parti yönetimindeki aydınlarla 

birlikte çalışmışlardır. 

 

Bugünden bakıldığında politikleşmiş Roman tütün işçilerinin izleri tümüyle silinmiş gibi 

görünmektedir. Onlarla aynı semti paylaşan “Çingene” olarak adlandırılan diğer topluluklar ve 

başka Roman gruplarında bu düzeyde bir politizasyon deneyimine rastlanılmadığı gibi Roman 

tütün işçilerinin kendi yakın akrabaları arasında dahi bu gelenek sürdürülememiştir. Bu 

durumun nedenlerinin analizi Roman tütün işçilerinin 1960’lara kadar ortaya koydukları siyasal 

etkinliklere yoğunlaşan bu makalenin konusu olmamakla birlikte şüphesiz ki güncel durumla 

izlerini bir araya getirerek yeniden inşa ettiğimiz geçmiş arasındaki çelişkinin başka bir 

zeminde tartışılmasının gerekliliği son derece açıktır.  

 

“Çingene” olarak adlandırılan diğer topluluklar gibi kurumsal siyasetle ilişkileri tartışmalı olan 

Roman toplumuna mensup söz konusu bireylerin politik deneyimleri; özgün tarihsel 

eğilimlerin, sosyolojik yapıların toplumsal güzergâhlarını ne ölçüde farklılaştırabildiğini ortaya 

koymakta, sosyal tarihe farklı bir pencereden bakmamıza olanak vermektedir. Bu çerçevede 

Roman tütün işçilerinin tarihsel ve sosyolojik varlığının daha bütünlüklü bir biçimde analizi 

şüphesiz ki bu makale ile yaratılmaya çalışılan zeminde gelecekte geliştirilebilecek olan yeni 

tartışmaların sunacağı katkılar ile mümkün olabilecektir.  
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