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İstanbul Sendikalar Birliği ve Ortaköylü Tütüncüler 

Egemen Yılgür 

İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde Batı bloğu ile ittifak ilişkisini perçinleyen Türkiye Cumhuriyeti, 
siyasal sistemini yeni dönemin koşullarına göre yapılandırmaya yöneldi. 1946 yılında çıkarılan yeni 
cemiyetler kanunu bu bağlamda göreli daha “liberal” bir siyasal modele yönelişin işaretlerini 
veriyordu. Dönemin sol siyasetleri de kanunla birlikte ortaya çıktığına inandıkları yasal siyaset 
olanaklarını değerlendirmek istediler. Bu çerçevede yasal siyasal partiler ve dernek benzeri kuruluşlar 
gelişmeye başladı. Türkiye Sosyalist Emekçi Köylü Partisi kadrolarının başını çektiği İstanbul 
Sendikalar Birliği böylesi bir ortamda kuruldu. Büyük bir hızla önemli sayıda işçiye ulaşmayı ve çeşitli 
illerde teşkilatlanmayı başardı. Bu metinde paylaşılacak olan bilgiler, İstanbul Sendikalar Birliği’nin ilk 
kuruluş aşamasında son derece kritik bir rol oynamış olan bir grubun, Ortaköylü Roman tütün 
işçilerinin unutulmuş emeğini hatırlatma amacı gütmektedir.  

Roman Tütün İşçileri 

20. yüzyıl başlarında, Selanik vilayetine bağlı önemli tütün üretim bölgeleri olan Drama, Kavala ve 
Serez gibi bölgelerde Rum, Yahudi ve başka etnik kökenlerden Müslümanlarla beraber tütün üretim 
sürecine dâhil olan Roman tütün işçileri bu süreçte önemli bir siyasal deneyim kazanmışlardı. Bu 
deneyimi, 1924 Türk-Yunan Nüfus mübadelesi ile gelip İzmir, İstanbul ve Samsun gibi büyükşehirlerin 
Roman mahallelerinde yeni bir yaşam kurdukları Türkiye’ye de taşıdılar. Nitekim 1960’lara kadar 
Türkiye solunun yoksullarla buluşabildiği en önemli kanallardan birini, Roman tütün işçilerinin hâkim 
durumda bulunduğu yerleşim alanları ve üretim birimleri oluşturacaktı. İstanbul Sendikalar Birliği’nin 
kuruluş sürecinde harcadıkları çaba Roman tütün işçilerinin solun tarihine olan bu katkılarının ne 
kadar kritik olduğunu ortaya koymaktadır.  

 



Resim 1: Mihri Belli, Ortaköylü tütün işçilerinin önde gelen liderleri ile birlikte, Harbiye askeri cezaevi, 
19541. 

Günümüzde Roman tütün işçileri ve onların siyasal etkinlikleri büyük ölçüde unutulmuş durumdadır. 
Öte yandan aynı mücadeleyi omuzladıkları sol aydınların anılarında yer alan kimi değinmeler bu kayıp 
tarihin sayfalarını aralamamıza ve sol aydınlarla Roman tütün işçileri arasındaki ilişkinin farklı 
boyutlarını görmemize yardımcı olur.  MDD hareketinin teorik liderlerinden olan Mihri Belli Roman 
tütün işçilerinin hakkını son derece net ifadelerle teslim eder:  

“Egemen güçlerin 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 
kurulabilmiştir2”.  

Yine Belli, Roman tütün işçileri ile birlikte yattığı Harbiye Askeri Cezaevi’nde kendisini dinleyen 
dostlarına bilindik milliyetçi retorikten son derece farklı bir konuşma yaparak Roman aidiyetine 
duyduğu saygıyı dile getirecektir:  

“Roman milleti en soylu millettir. O milletten olmakla gurur duymalı insan. Çünkü Romanlar 
devlet kurmamışlardır. Öteki milletler gibi devlet kurmak için soykırımların faili değillerdir. 
Elleri temizdir ve kanlı değildir3”.  

Belli dönem solunun halk tabanında belirgin bir ağırlık oluşturan bu kesimin etnik kökenini büyük bir 
açıklıkla dile getirse de, Roman tütün işçilerinin kendileri bu konuda aynı ölçüde rahat değildirler. 
Vedat Türkali yakın zamanda verdiği bir söyleşide bu durum karşısında hissettiği rahatsızlığı dile 
getirir:  

“Şimdi sohbet yapacağız, söyleşi yani. Eskiden sohbetin adına muhabbet derlerdi. 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 var4”.  

Roman tütün işçileri ile aynı cezaevini paylaşan bir başka sol aydın olan Orhan Suda cezaevi 
arkadaşlarını son derece etkileyici bir dil ve hayranlıkla anlatır. Büyük ölçüde “tütün işçisi esmer 
vatandaşlardan”5 oluştuğunu söylediği üçüncü koğuşta karşılaştığı bu insanlar: ““Tütün işçiliğini ve 
hapishaneciliği kader bellemişler. A be, bu da geçer deyip kasap havası oynuyorlar, devrimci marşlar 
söylüyorlar büyük bir coşkuyla6”. Suda Roman tütün işçilerini aynı mücadelenin içerisinde yer alan sol 
aydınlarla karşılaştırarak onların siyasetle olan ilişkilerinin özgünlüğünü işaret eder:  

 
1 Belli, Mihri; MİHRİ BELLİ’NİN ANILARI: İNSANLAR TANIDIM 1; Doğan Kitap; 1999; sf 209 
2 Belli, Mihri; HAPİSHANEDEN ÇİZGİLER; Leman; 2005; sf 21-22 
3 A.g.e; sf 38 
4 Demirel, Zelihe, Sancak, Jale, Ersan, Mehmet Özgür; Vedat Türkali İle Söyleşi; EKİN SANAT DERGİSİ; Temmuz; 
2010 
5 Suda, Orhan; BİR ÖMRÜN KIYILARINDA; Alkım; 2004; sf 85 
6 A.g.e; sf 85 



“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 dediği oluyor bazen7”.  

Aziz Nesin bir yakınına gitmek için geçtiği Kasımpaşa’daki Roman yerleşimini betimlerken yaşamlarına 
tanık olduğu Romanlardan bazılarıyla gelecekte hapishane arkadaşlığı yaptığını anlatır:  

“Bozuk taş kaldırımlı o yokuşta, hepsi de tek katlı, tahtadan, çoğunun yüzü paslı tenekelerle 
kaplı, birbirinin üstüne abanmış eski püskü, iki geçeli küçük küçük evler vardı. O yokuş ta 
tepeye dek, her günün her saati, pazar yeriymiş gibi kalabalık olurdu. Bu kalabalıkların 
çoğunluğu çocuklardı; her yaşta, her boyda, kızlı oğlanlı sümüklerini çekip duran bir sürü yalın 
ayak, yırtık pırtık giysili çocuklar. ... Kim bilebilirdi, kim derdi ki, aradan yıllar geçecek, ben o 
yokuştaki küçük evlerde oturan Çingenelerden kimileriyle cezaevi arkadaşlığı edeceğim...8”.  

Sol siyaset geleneği ile ilişkisini sürdüren ve yukarıda ifadelerini alıntıladığımız aydınlardan farklı 
olarak 1950 tutuklamaları sonrası kendini TKP’ye karşı mücadeleye adayan Aclan Sayılgan Roman 
tütün işçilerine karşı son derece olumsuz bir tutuma sahiptir. Sayılgan’a göre “Gizli komünist 
partisinin” “işçi arkadaşlarımız” dediği “çingeneler grubu”, “ne muhteva ne de adet olarak üzerinde 
durulmaya değmeyecek” “malzemelerdir”. “Okuması yazması olmayan bu insanlar her toplumda 
satın alınmaya müsait kişilerdir”9. 

Bakış açıları ne olursa olsun solla bir biçimde ilişkilenmiş aydınlardan yaptığımız alıntılar, Roman tütün 
işçilerinin etki alanının genişliğini ve bu süreç içerisinde çevrelerindeki kişiler tarafından “Çingene” 
aidiyeti ile birlikte anımsandıklarını ortaya koymaktadır. Bu bağlamda Sayılgan’ın kötüleme amaçlı 
olarak kullandığı “Çingeneler grubu” ifadesi çok da hatalı sayılmaz. Bu insanlar “Çingene” olarak 
adlandırılan Roman işçilerden oluşan özgün bir siyaset geleneğinin temsilcileri olmuşlardır. Peki 
gerçekte kimdir Roman tütün işçileri? Onları kurumsal siyasetle ilişkileri hep tartışılmış olan diğer 
Roman topluluklarından ayıran nedir? Bu sorunun yanıtı Roman tütün işçilerinin, Osmanlı 
İmparatorluğu’nun Selanik vilayetine bağlı tütün üretim bölgelerinde başlayan tarihinde gizlidir. 

 
7 Suda, Orhan; a.g.e; sf 114 
8 Nesin, Aziz; YOKUŞUN BAŞI 2; Tekin Yayınevi; 1977; sf 88 
9 Sayılgan, Aclan; KOMUNA; Sıralar Matbaası; 1969; sf 25 



 

Resim 2: Kavala. Tütün üretimi. Kartpostal. 

Balkanlardan Anadolu’ya 

Selanik vilayeti Osmanlı İmparatorluğu’nun en önemli tütün üretim bölgeleri arasında yer almaktadır. 
Kavala, Selanik merkezi ve İskeçe’den yapılan tütün ihracı, Osmanlı İmparatorluğu’nun toplum tütün 
ihracının yarısını oluşturur10. Yine Kavala’da tütün alanında istihdam edilen nüfus toplam nüfusun 
yüzde 60’ıdır11. Böyle bir ortamda geleneksel mesleklerini kaybeden Roman aileler, tütün alanında 
ortaya çıkan çok yüksek emek talebinin bir sonucu olarak ücretli istihdama dâhil olabilmekte, üretim 
birimlerinde farklı etnik kökenlerden işçilerle birlikte çalışabilmektedir. Özellikle sol hareket ve 
sendikal mücadelelerle göreli daha erken tarihlerde tanışan Rum ve Yahudi işçiler deneyimlerini 
sektöre giren Romanlara ve diğer etnik kökenlerden Müslümanlara aktarmaktadırlar. Belli’nin Sepetçi 
Mehmet isimli bir işçinin ağzından yaptığı alıntı, bu durumu son derece net bir betimlemesi olarak 
değerlendirilebilir:  

“Biz, işçinin 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 

 
10 Nacar, Can; Tobacco Workers in the Late Ottoman Empire: Fragmentation, Conflict, and Collective Struggle; 
GRADUATE SCHOOL OF BINGHAMTON UNIVERSITY STATE UNIVERSITY OF NEWYORK; 2010; sf 20 
11 A.g.e; sf 24 



ton patronun oğlunu kuzuya çevirdi. Biz işçiler ilk kez bilinçli bir işçinin patronun oğluyla nasıl 
konuştuğunu, nefesimizi tutmuş seyrediyorduk12”.  

Roman tütün işçilerinin Balkan coğrafyasında edindiği bu siyasal deneyimlerin Türkiye’ye taşınmasını 
mümkün kılan ise mübadele süreci olmuştur. Mübadele ile birlikte yaklaşık 1.200.000 Ortodoks 
Türkiye’den Yunanistan’a gidecek buna karşılık 456720 Müslüman Türkiye’ye gelecektir13. Aradaki 
nüfus farkı Türkiye için ciddi bir emek açığı anlamına gelmektedir. Özellikle kalifiye Roman tütün 
işçileri büyükşehirlerdeki üretim birimlerinde kitlesel ölçekte istihdam edilecek, bu sektördeki işçiler 
arasında önemli bir grup oluşturacaktır.  

Mübadele sonrası Türkiye’ye gelenlere toprak dağıtılmış, bu aileler özellikle tütün tarımı yapmaları 
için teşvik edilmişlerdir. Hikmet Kıvılcımlı diğer mübadiller gibi “Çingenelere” de toprak verildiğini, 
ama tarım yapmayı bilmediklerinden, daha çok da üretim araçları olmadığından “Çingenelerin” 
serbest işgücü olarak çevreye dağıldıklarını ifade eder. Topraklarını bırakarak şehirlere gelen bu 
insanlar Kıvılcımlı'ya göre, “şehir kaldırımlarında, işsizlikten kırılan işçilerden ibarettirler14”. Sonuç 
itibarıyla hem kalifiye işçiler oluşları hem de çeşitli nedenlerden dolayı topraklarından kopmaları, 
Cumhuriyet’in ilk yıllarında Romanların tütün sektöründe önemli bir ağırlık oluşturmalarına neden 
olmuştur.  

 

Resim 3: Tütün işçileri. 1957. Bir düğünde15. 

Roman tütün işçileri Türkiye’ye gelişleri sonrası bir yandan üretim birimlerinde tanıştıkları genç işçileri 
eğiterek yeni kadrolar yetiştirmekte, diğer taraftan söz konusu dönemde zorunlu gizlilik şartlarında 

 
12 Belli, Mihri; a.g.e; 1999; sf 347-348-349; sf 347-348-349 
13 Goularas, Gökçe Bayındır; 1923 Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi ve Günümüzde Mübadil Kimlik ve Kültürlerinin 
Yaşatılması; ALTERNATİF POLİTİKA; Cilt 4; Sayı 2; 129-146, Temmuz 2012; sf 31 
14 Kıvılcımlı, Hikmet; Yol 2; Bibliotek; 1992; sf 74 
15 Özçelik, Mustafa; TÜTÜNCÜLERİN TARİHİ; Tüstav; 2003; sf 39 



mücadele eden sol gruplara çeşitli biçimlerde katkı sunmaktadırlar. İkinci Dünya Savaşı yılları ve Tek 
Parti iktidarının ilk döneminde son derece çetin şartlara göğüs gererek sola kapalı olan siyaset 
alanının sınırlarının zorlamaya çalışmışlardır. 1946 sonrasında ise değişen şartlara bağlı olarak açık 
siyaset ve sendikacılık faaliyetleri içerisinde kendi sorumluluklarını yerine getirmeye çalışacaklardır.  

İstanbul Sendikalar Birliği ve Roman Tütün İşçileri  

İstanbul Sendikal Birliği’nin kuruluşunu mümkün kılan ortam 1946 yılında cemiyetler kanununda 
yapılan değişiklikle şekillenmiştir. 9. maddede yapılan değişikliğe göre sınıf esasına dayanan göre 
dernek kurma hakkı doğmaktadır16. Artık sol siyaset için yasal alanda çalışma umudu ortaya çıkmış ve 
bu alanda çalışma yürüten çeşitli özneler birbiri ardına harekete geçmişlerdir. Esat Adil’in başını 
çektiği Türkiye Sosyalist Partisi ve Şefik Hüsnü liderliğindeki Türkiye Sosyalist Emekçi Köylü Partisi 
dönemin belli başlı iki siyasal kutbunu teşkil etmektedirler.  

Roman tütün işçileri ağırlıklı olarak Şefik Hüsnü ve çevresinde şekillenen hareketin parçası olmuşlar, 
1946 sonrasında bu grup tarafından yürütülen faaliyetlere destek vermişlerdir. Örnek vermek 
gerekirse hem Ortaköy hem de Kasımpaşa’daki tütün işçilerinin en saygın liderlerinden olan Zehra 
Kosova, Şefik Hüsnü'nün Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi'nin kurucuları arasında yer alır ve 
partinin büyük bir Roman nüfusun yaşadığı Yenişehir ilçe örgütünde çalışma yürütür. Kosova’nın eşi 
Mustafa TSEKP’nin Üsküdar ilçe teşkilatının kurucuları arasında yer almış ve aynı zamanda kundura 
sektöründeki işçilerin organizasyonu noktasında önemli bir rol oynamıştır17. Yine Ortaköylü Roman 
tütün işçileri 1946 sonrasında dönemin ilk ve en önemli sendikalarından biri olan Tütüncüler 
Sendikası’nı kurmuşlardır. Başını Ortaköy çevresinin önde gelenlerinden olan İbrahim A’nın18 çektiği 
sendikada Tütün işçisi Zehra Kosova’da yönetici olarak görev yapmaktadır19. 

 
16 Anadol, Zihni; KIRMIZI GÜL VE BASKET; Belge Yayınları; 1989; sf 5 
17 Kosova, Zehra; BEN İŞÇİYİM; İletişim; 1996; sf 128 
18 Özçelik, Mustafa; a.g.e; sf 19 
19 Berktay, Ayşe; Cumhuriyet Boyu Bir İşçi Yaşamı: Zehra Kosova; 75 YILDA ÇARKLARI DÖNDÜRENLER; Tarih 
Vakfı Yurt Yayınları; 1999; sf 261 



 

Resim 4: Zehra Kosova hem Ortaköy hem de Kasımpaşa’daki tütün işçilerinin en saygın liderleri 
arasında yer almaktadır.  

Söz konusu dönemde büyük bir hızla sendikalar kurulmaya başlar. Bunlar çok geçmeden İstanbul 
Sendikalar Birliği çatısı altında bir araya getirilecektir. İlk kuruluş işlemlerinin ardından İstanbul 
Sendikalar Birliği’nin binası olarak Beşiktaş’ta harap durumdaki eski bir fırın binası belirlenir. İstanbul 
Sendikalar Birliği’nin merkezi olarak Beşiktaş’ın seçilmesi iki yönden anlamlıdır. Birincisi 1925 yılında 
Şefik Hüsnü’nün Akaretler’deki evinde bir TKP kongresi düzenlenmiştir. Bu bağlamda semtin sol 
hareketin tarihinde sembolik bir anlamı vardır. Diğer taraftan Beşiktaş, Roman tütün işçilerinin yaşam 
alanlarının ve çalıştıklarını tütün üretim birimlerinin oldukça yoğun olduğu bir bölgedir. Bu tarihin en 
önemli tanıklarından olan Hikmet Kıvılcımlı 25 Şubat 1970 tarihinde TİP Beşiktaş ilçe örgütünde 
verdiği bir seminerde semtin sol hareket için taşıdığı özel anlama dikkat çekerken tütün işçilerini tanık 
gösterir:  

“Beşiktaş… Buraya gelince ister istemez çağrışım oldu kafamda. Beşiktaş Türkiye’de bilimsel 
sosyalizmin beşikte olduğu günden beri en gerçek temeli üzerinde yükseldiği, yani işçi sınıfına 
mal edildiği Türkiye’nin ilk semtlerinden biridir. Bunu içimizde, eğer tütüncü adını alan 
arkadaşlardan sağ kalmış olan varsa –işte biz nasılsa yaşıyoruz- o arkadaşlarımız herhalde çok 
iyi hatırlarlar. Eski tütüncüler Beşiktaş’ın ne olduğunu çok iyi bilirler20”. 

 
20 Ağcabay, Cenk; TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ VE DOKTOR HİKMET; Sosyal İnsan Yayınları; 2009; sf 46 



 

Hikmet Kıvılcımlı. Kıvılcımlı tütün işçilerinden “Kasımpaşa ve Ortaköy Esmer Vatandaşlarının 
Gediklileri” olarak bahseder21.  

 

“Helal Ediyorum Onları Sendikamıza” 

İstanbul Sendikalar Birliği’nin kuruluş sürecinde karşılaştığı ilk güçlük, Beşiktaş’taki binanın 
yenilenmesi için gerekli kaynağın bulunamaması olmuştur. Bu süreçte yaşananlar, hem Türkiye’nin ilk 
sendikacılık deneyimlerinden birini oluşturan bu hareketin karşılaştığı zorlukları hem de Roman tütün 
işçilerinin hareketin bünyesindeki etkinliğini ortaya koyar.  

Konuyla ilgili bilgilerimiz büyük ölçüde Zihni Anadol’un anılarını paylaştığı “Kırmızı Gül ve Basket” 
isimli eserine dayanmaktadır22. Doğrudan doğruya sürecin içerisinde yer alan öznelerden olan 
Anadol’un tütün işçileri çevresi ile yakın ilişkiler kurmuş olmasına bağlı olarak çalışmasında bu grubun 
üyelerinin siyasal faaliyetleri ile ilgili pek çok başka kaynakta rastlanmayan detaylara da yer 
verilmektedir.  

Anadol’a göre İstanbul Sendikalar Birliği için seçilen binanın durumu içler acısıdır:  

“Beyaz kolalı gömleğinin altındaki zarif kravatını can sıkıntısından sağa sola çevirdi, 
gözlüğünü çıkarıp beyaz ipek mendiliyle sildi. Masanın üzerindeki kâğıda eğilip doğrularak 
baktı, gözlerini duvarlarda gezdirince gördüğü manzaradan ürkmüş gibi ‘Bu harap binayı nasıl 
adam edip ne zaman içinde çalışmaya başlayacağız’ diye boşluğa doğru üzünçle söylendi. 
Yanındaki adam onu rahatlığa kavuşturmak için ‘Pek yakında’ diye yanıtladı”23.  

Anadol’un edebi bir dille naklettiği bu diyalog Sendikalar Birliği başkanı Ferit Kalmuk ile gördüğü 
manzara karşısında ümitsizliğe kapılan Şefik Hüsnü arasında geçmektedir. Kalmuk, Hüsnü’nün 
moralini yüksek tutmaya çalışmaktadır. Ne yazık ki durum gerçekten de ümitsiz gibi gözükmektedir. 

 
21 Kıvılcımlı, Hikmet; GÜNLÜK ANILAR; Köxüz; İlk Olarak 1978 yılında yol tarafından basılmıştır; sf 192 
22 Anadol, Zihni; KIRMIZI GÜL VE BASKET; Belge Yayınları; 1989 
23 A.g.e; sf 5 



Zira Sendikalar Birliği’nin maddi imkânları son derece kısıtlıdır. Diğer taraftan bu dönemde çeşitli 
sektörlerde çalışan işçiler arasında işsizlik son derece yaygındır. “Kimsede şöyle elini cebine atıp bir 
kapı kolu, bir menteşe, bir kilit alacak para yoktu. Bu bina bu durumda nasıl onarılıp içine girilecek, 
nasıl yurt çapında genişleyip teşkilatlanabilecekti?24”. Sonuç itibarıyla İstanbul Sendikalar Birliği’nin 
kurucuları daha işin başında, sendika binasının onarımı sürecinde karşılarına çıkan bu olanaksızlıkları 
aşabilmek için bile bir “mucizeye” ihtiyaç duymaktadırlar. Neyse ki çok beklemeleri gerekmeyecektir… 

Hüsnü ve Kalmuk sıkıntılı bir biçimde bekledikleri sırada içeri birkaç genç girer: Ortaköy’ün tütün 
işçileri çevresinin önde gelenlerinden Seyit A., üniversite öğrencisi Fehmi Kurucu ve inşaat kalfası Avni 
Güner... Kurucu aileler ile toplantı yaptıklarını anlatır. Aynı diyaloglar kendi aralarında da geçmiş, 
umut ve çaresizlik arasında gidip gelmişlerdir. Neyse ki İstanbul Sendikalar Birliği’nin tadilatı için 
gerekli kaynağın nasıl bulunacağına ilişkin tartışmalar devam ederken tütün işçileri çevresinin önde 
gelen liderlerinden Zehra Kosova ortaya fırlamış ve tartışmaya son noktayı koymuştur. Kucağındaki 
çocuğu bırakan Kosova, elindeki yüzüğü ve kulaklarındaki küpeyi odayı dolduran işçi ailelerin ortasına 
bırakır. Kendisini dinleyen mücadele arkadaşlarına etkileyici bir konuşma yapar:  

“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 
sendikamıza”.  

Kosova’nın coşkulu tiradı hemen etkisini göstermiş, “genç kızlar, nişanlılar, sözlüler” birer birer onu 
izlemişlerdir. Çok geçmeden “odanın ortasındaki alaca mendilin” içinde “bileklerden boyunlardan 
çıkan aşınmış takılardan” oluşan bir yığın belirir25. Böylelikle İstanbul Sendikalar Birliği’nin daha 
baştan ölü doğmasına neden olabilecek bir finansman sorunu, son derece zor şartlarda yaşam 
mücadelesi veren işçilerin ortaya yığdıkları ziynet eşyaları ile çözülmüş olacaktır.  

Şefik Hüsnü olay kendisine anlatıldığında gözyaşlarını tutamaz. Kurucu ziynet eşyalarının sarılı olduğu 
alaca mendili masanın üstüne koyup açar.  

“Onca insanın yıllar yılı boğazında, kulağında, koynunda, sandığında sakladığı en son yaşama 
güvencesi olan, aç susuz günlerinde bile dokunmadıkları alın teri, göz nuru parıl parıl yanıp 
tutuşarak masada oturan adamlara bakıyordu26”.  

Kosova’nın inisiyatifi ve diğer işçilerin katılımlarıyla gelişen bu fedakârlık kampanyasının sonucunda 
sendika binasını onarmak için gereken para toplanmış olur. Bundan sonrasında ise büyük bir emek 
seferberliği içerisinde binanın tadilatı gerçekleştirilecektir:  

“Kim hangi işten anlıyorsa o işe sarılıyor, ustalar kalfalar seferber olmuş, yüzlerce insan 
kuyruğa girmiş sıra bekliyordu: Sanki bugün kendilerini cennete götürecek tapınaklarını 
yapacaklardı. … Kadınlar eteklerini bellerine bağlamış, çocukların taşıdıkları sularla durmadan 
eskileri silip süpürüp her yanı ayna gibi yapıyordu. Sanki yarın bayram vardı27”.  

 
24 Anadol, Zihni; a.g.e; sf 5 
25 A.g.e; sf 6 
26 A.g.e; sf 6 
27 A.g.e; sf 7 



Nihayet yenileme işlemleri biter. Ortaya oldukça işlevsel bir sendika binası çıkmıştır. Dış cephede 
bütün üye sendikaların tabelaları gözükmektedir. İçeride ise işçilerin boş zamanlarını 
değerlendirmeleri için dama ve satranç odaları yapılmıştır28. Ne yazık ki Roman tütün işçilerinin de 
içinde yer aldığı bu emek seferberliğinin sonucunda kurulan İstanbul Sendikalar Birliği’nin ömrü uzun 
olmaz. Daha bir yılını doldurmadan, 16 Aralık 1946 tarihinde TSP ve TSEKP kendilerine bağlı 
sendikalarla birlikte kapatılırlar. Çok geçmeden hayata geçirilen tutuklamalarla aralarında tütün 
işçilerinin önde gelenlerin de bulunduğu çok sayıda insan siyasi faaliyetlerine ara vermek zorunda 
kalacaktır29. 

Sonuç  

Bu çalışmada 1946 yılında Cemiyetler Kanunu’nda yapılan değişikliğin ardından kurulan İstanbul 
Sendikalar Birliği’nin karşılaştığı ilk ciddi sorunun çözümlenmesi noktasında Roman tütün işçileri 
çevresinin oynadığı rol ele alınmıştır. Öncü bir girişim olan İstanbul Sendikalar Birliği’nin gerek merkez 
olarak Roman tütün işçilerinin önemli bir ağırlığa sahip olduğu Beşiktaş’ı seçmesi gerekse de sendika 
binasının yenilenmesi sürecinde Roman tütün işçileri çevresinin saygın lideri Zehra Kosova’nın başını 
çektiği fedakârlık kampanyası 1946 sonrası yaşanan süreçte de bu sorumluluktan kaçmadıklarını 
ortaya koyar.  

Roman tütün işçileri Osmanlı İmparatorluğu’nun Selanik vilayetine bağlı tütün üretim bölgelerinde 
edindikleri siyasal kültürü mübadele sonrası dönemde Türkiye’ye taşımış, solun ilk gelişme 
döneminde yoksul halk yığınları ile buluşması noktasında son derece kritik bir sorumluluk 
yüklenmişlerdir. Diğer taraftan onların siyasal ve sosyal deneyimleri genel olarak Romanlar ve 
Çingene olarak adlandırılan muhtelif gruplarla ilgili tartışmalar açısından da son derece kritik bir 
anlam taşımaktadır. Kapitalist ilişkilerin gelişimi bu grupların temel geçim stratejilerinin özünü teşkil 
eden zanaat ve hizmetlere dönük talebi büyük ölçüde ortadan kaldırmıştır. Buna karşılık bir şekilde 
ayakta kalmak zorunda olan bu gruplar enformel sektör içerisinde buldukları boşlukları son derece 
yaratıcı bir biçimde doldurarak yeni geçim stratejileri geliştirmişlerdir. Roman tütün işçileri örneğinde 
gördüğümüz üzere bu toplulukların ücretli istihdama dâhil olmaları ise ancak özel bir konjonktürde 
gelişebilen son derece istisnai bir durumdur. Roman tütün işçilerinin siyasal katılım düzeylerinin diğer 
Roman grupları ve Çingene olarak adlandırılan pek çok farklı toplulukla kıyaslandığında bu derece 
yüksek olmasını sağlayan öncelikle onların bu özgün geçim stratejileri olmuştur. Bu önerme tersinden 
de doğrulanabilmektedir. Ücretli istihdama katılımla ortaya çıkan siyasal katılım, ücretli istihdamın 
dışında kalma ile beraber marjinalleşmektedir. 

Roman tütün işçilerinin solun ilk dönemlerindeki etkilerini gösteren tüm tarihsel verilere karşılık 
başlattıkları geleneğin günümüzde hemen hiçbir izi kalmamıştır. Önce sektörün geçirdiği yapısal 
değişimlerle ile ilişkili olarak tütün üretim birimlerindeki ağırlıklarını kaybeden Roman aileler giderek 
de politik geleneklerini yeniden üretme yeteneklerini yitirmişlerdir. Orta sınıflaşma imkanı yakalayan 
küçük bir azınlık dışında, eski Roman tütün işçilerinin büyük bölümü enformel sektörde çalışmaya 
başlamışlar; ayakkabı boyacıları, hamallar, müzisyenler ve işportacılar olarak kendileriyle aynı sosyal-
siyasal tarihi paylaşmayan milyonlarca bireyden oluşan bir yoksullar denizinin içerisine dalıp zaman 
içerisinde gözden kaybolmuşlardır. Dayandıkları temel sosyal zemin ayaklarının altından kaydığı için 
genç kuşaklardan yeni kadrolar yetiştiremeyen politikleşmiş Roman tütün işçileri ise etkileri ömürleri 

 
28 Güzel, M. Şehmus; FAHRİ PETEK: BİR HAYAT ÜÇ CAN; Sarı Defter; 2009; sf 124 
29 Sayılgan, Aclan; TÜRKİYE'DE SOL HAREKETLER; Doğu Kütüphanesi; 2009; sf 232 



ile kısıtlı olan, saygın ama yalnız “Eski Tüfekler” olarak hayatları boyunca sol siyasetle ilişkilerini 
sürdürmüşlerdir.  

Bu kısa çalışma “eski tüfek” Roman tütün işçilerinin haklarının teslim edilmesini amaçlayan mütevazı 
bir çabadan ibarettir. Daha kapsamlı çalışmalarla buradaki kısıtlılıklar giderildiği ölçüde yoksulların 
siyasal katılımının özgün bir biçimini örnekleyen Roman tütün işçileri daha iyi anlaşılabilecek, geçmişi 
geleceğe bağlayan tartışmalar farklı düzeylerde yürütülebilecektir.  
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