ETN‹S‹TE, SINIF ve S‹YASALLAfi
fiM
MA BA⁄LAMINDA
ROMAN TÜTÜN ‹fi
fiÇ
Ç‹LER‹
Egemen Y›lgür

*

Roman tütün iflçileri, yak›n tarihimizin az bilinen konular› aras›nda yer almaktad›r. 1924 Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi ile Yunanistan’›n belli bafll› tütün
üretim merkezlerinden Türkiye’ye gelen Roman tütün iflçileri, hem çal›flma yaflam›nda hem de Türkiye’de sol politik hareketlerin gelifliminde oynad›klar› son derece kritik rol itibar›yla özel bir ilgiyi hak etmektedirler. Ne var ki yak›n dönemlere kadar bu grupla ilgili literatüre mal olmufl bilgiler, aralar›ndaki birkaç öncü
ismin hat›ratlar›nda paylafl›lanlardan ibaret olmufltur. Bu çal›flmada belli s›n›rlar
içerisinde olsa da, etnisite, s›n›f ve politikleflme ba¤lam›nda Roman tütün iflçilerinin tarihiyle ilgili ileride yürütülecek baflka tart›flmalar için bir zemin oluflturulmaya çal›fl›lacakt›r.
1950 sonras› TKP’yi hedef alan tutuklamalar›n ard›ndan saf de¤ifltiren Aclan
Say›lgan için Roman tütün iflçileri, “Gizli Komünist Partisi’nin iflçi arkadafllar›m›z
dedi¤i Çingeneler grubu”’dur. Ona göre Roman tütün iflçileri, “ne muhteva ne de
1

adet itibar›yla üzerinde durulmaya de¤meyecek “malzemelerdir”. “Okumas› yazmas› olmayan bu insanlar her toplumda sat›n al›nmaya müsait kiflilerdir.” Türki2

ye’nin en çok okunan flairi Ahmed Arif ise tütün iflçileri için nesiller boyu unutulmayacak olan ünlü dizelerini kaleme al›r:
“Tütünü bilir misin?
"K›z saç›" demifl zeybekler,
Su içmez her damardan,
Yerini kolay be¤enmez,
Üflür
Naz eder,
* Dr.
1 Say›lgan, Aclan; KOMUNA; S›ralar Matbaas›; 1969; sf. 25
2 Say›lgan, Aclan; KOMUNA; S›ralar Matbaas›; 1969; sf. 25
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Dar›l›r
‹ki parmak aras›nda k›y›lm›fl,
Bir parças› var kalbimin
‹ncecik, ak ka¤›tlara sar›l›r,
Dar vakit yanar da verir kendini.
Dostun susan duda¤›na...
Sokaklardan,
K›y›lardan,
Gök mavisinden,
Ekme¤inden,
Canevinden ayr› düflmeye
Yani bütün hasretlerin kahr›na
Ve zehrine çaresiz kalmalar›n,
‹lk nefesi H›z›r gibi yetiflir
Cibalide sar›lan c›garan›n...
Tütün isçileri yoksul,
Tütün iflçileri yorgun,
Ama yi¤it
P›r›l - p›r›l namuslu.
Nam› gitmifl deryalar›n ard›na
Vatan›m›n bir umudu...”
Birbiriyle taban tabana z›t olan bu iki yaklafl›m›n Roman tütün iflçilerinin tarihsel ve sosyolojik varl›¤›n› ne ölçüde yans›tt›¤› konusunda okuyucu bir karar vermeden önce bu makalede ele al›nan bilgileri gözden geçirmelidir. Bununla birlikte Roman tütün iflçilerinin siyasetle kurduklar› bu tart›flmal› iliflkinin tarifi belki de
en iyi kendi a¤›zlar›ndan yap›lmaktad›r: “Y›llar önce Kerim Sadi, TKP’yi yads›yan, yöneticilerini küçümseyen bir konuflma yapm›fl derler Sultanahmet Cezaevi’nde.
-Ne partisi; hani nerde parti?, demifl alayl› bir biçimde.
Dramal› genç bir tütün iflçisi aya¤a f›rlam›fl gö¤süne vurarak,
-Abe benim parti, demifl. Ne sorup durursun Parti’yi, na karfl›nday›m iflte...
(Güven’den).”

3

3 Türkali, Vedat; GÜVEN; Cilt 1; Everest; 2004; sf. 110
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Mübadele Öncesi Süreçte Genel Bir De¤erlendirme
17. yy itibar›yla Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nda belli bir ticaret sermayesi ortaya ç›km›flt›r. Ne var ki yerel ve küresel flartlar nedeniyle bu sermaye bir manifak4

tür sermayesi haline gelemez. 19. yy’la birlikte ülkeye metropol merkezli kapita5

list iliflkilerin girifli esas olarak geleneksel zanaat formunda geliflen yerel üretime
a¤›r bir darbe vurur. Dönemin metropol kapitalizminin çevre ile eklemlenme biçimine uygun olarak ham ve yar› ifllenmifl hammadde ihrac› ile nihai mallar›n ithal›na dayanan bir modele uygun olarak ekonomi yeniden yap›lan›r. Bu süreçte kapitalist iliflkilerin ülke içerisinde geliflimini ilk olarak Balkan co¤rafyas› hisseder.
Demiryolu a¤lar› ve özellikle hammadde imaline dayanan yayg›n iflletmeler bu
co¤rafyada büyük bir yayg›nl›k kazan›r. fiüphesiz ki bu geliflim çevre kapitaliz6

minin genel özelliklerini yans›tmaktad›r. Balkan pazar›n›n pek çok küçük devlete
bölünmüfl olmas› büyük bir pazar›n ortaya ç›kmas›n› ve ayn› zamanda ba¤›ms›z
bir sanayinin geliflimini de engellemektedir. Balkan co¤rafyas›nda büyük çapta
7

emek istihdam› imparatorlu¤un di¤er bölgelerinde oldu¤u gibi öncelikle hammadde üretimi temelinde geliflen büyük çiftliklerde ortaya ç›kmaktad›r.
19. yy’a kadar Romanlar, Balkan co¤rafyas›nda “Çingene” olarak adland›r›lan tüm halk topluluklar› gibi geleneksel zanaat ve hizmetleri, yerleflik tar›mc› ve
çoban göçebe topluluklara sunarak geçimlerini temin etmektedirler. Büyük ölçüde
toprak ve genifl hayvan sürüleri gibi prekapitalist üretim araçlar›ndan yoksundurlar. Geçimlerini sürdürmek için uygulamaya koyduklar› peripatetik stratejilerse

8

büyük çapl› bir ekonomik sermaye birikimi yapmalar›na önemli ölçüde izin vermemektedir. Bu nedenle Romanlar ücretli istihdama küçük üretim sahipli¤inin
yayg›n oldu¤u Balkan co¤rafyas›nda di¤er gruplara göre daha yatk›n bir durumdad›rlar.
Romanlar ve Balkanlarda yaflayan Çingene olarak adland›r›lan di¤er gruplar›n yayg›n bir biçimde üretimde ve çeflitli hizmetlerde çal›flt›r›ld›¤› ilk örnek daha sonra Romanya ad›n› alacak olan Eflak ve Bo¤dan’daki kölelik deneyimidir.

9

Tar›mda ve ev ifllerinde çal›flt›r›lan Romanlar›n köleli¤i tam olarak ancak 19. yy’›n
4 Küçükömer, ‹dris; DÜZEN‹N YABANCILAfiMASI; Profil; 2009; sf. 41
5 Küçükömer, ‹dris; DÜZEN‹N YABANCILAfiMASI; Profil; 2009; sf. 42
6 Troçki, Lev; BALKAN SAVAfiLARI; Türkiye ‹fl Bankas›; 2009; sf. 37
7 Troçki, Lev; BALKAN SAVAfiLARI; Türkiye ‹fl Bankas›; 2009; sf. 51
8 Rao, Aparna; The Concept Of Peripatetics: An Introduction; THE OTHER NOMADS; Rao,
Aparma; BÖHLAU; 1987
9 Marushiakova, Elena, Popov, Vesselin; OSMANLI ‹MPARATORLU⁄U'NDA Ç‹NGENELER;
Homer; 2004; sf. 99
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ikinci yar›s›nda ortadan kald›r›labilecektir. Daha sonras›nda Romanya’da yafla10

yan Romanlar baflta tar›m olmak üzere çeflitli sektörlerde istihdam edileceklerdir.
Romanya tar›m›nda Romanlar›n oba gruplar› halinde tar›mda istihdam› yayg›n
bir uygulamad›r. Genellikle ortalaman›n alt›nda ücretlerle çal›flmak zorunda kalmaktad›rlar. Bulgaristan’da ise Romanlar özellikle tekstil sektöründe yayg›n bir
11

biçimde istihdam edilmifllerdir. Sliven’de yaflayan Roman ailelerin yaflad›klar› bu
iflçileflme deneyimi nesiller boyunca devam edecek bir sürecin bafllang›c› olur.

12

1836 y›l›nda “fabrika adam” olarak an›lan Bulgar Dobry Jeliazknov devlete,
özellikle de Osmanl› ordusuna kumafl üretmek için Osmanl› ‹mparatorlu¤u’nun ilk
modern tekstil imalathanesini kurmufltur. Sözkonusu dönemde Bulgaristan’da kü13

çük köylülü¤ün ve küçük üreticili¤in yayg›n olmas›na ba¤l› olarak ücretli istihdamda öncelik serbest iflgücü durumundaki Romanlar›n olmufltur. Sliven’deki tekstil
14

üretim birimlerinde çal›flan Romanlar çok geçmeden ülkedeki iflçi hareketi ve sosyalist siyallaflma dinami¤inin önemli unsurlar›ndan biri haline geleceklerdir.

15

Bugün Yunanistan ve Makedonya s›n›rlar› içerisinde yer alan bölgede ise Romanlar›n öncelikli olarak istihdam edildi¤i alan tütün tar›m› ve ham tütünün yar›
ifllenmifl hale getirildi¤i fabrikalard›r. Kapitalist iliflkilerin ülkeye girifli ve kamu
hizmetlerinin yeniden yap›lanmas› nedeniyle geleneksel mesleklerini yitirmeye
bafllayan pek çok Roman için tütün sektörü önemli bir geçim kayna¤› haline gelmifltir. Demirden heykel yapan bir demirci ustas›n›n torunu olan Erdinç’in babas›
Ali, bir dönem Doyrat Çiftli¤i’nde geçici bir ifl bulacakt›r. Çal›flt›¤› çiftli¤in kah16

yas›n›n k›z› ile evlenen Ali, çok geçmeden kar›s› ile birlikte önemli tütün üretim
merkezlerinden olan Drama’ya giderek flans›n› orada deneyecektir. Özbask›17

10 Marushiakova, Elena, Popov, Vesselin; OSMANLI ‹MPARATORLU⁄U'NDA Ç‹NGENELER;
Homer Kitapevi; 2004; sf. 76
11 Troçki, Lev; BALKAN SAVAfiLARI; Türkiye ‹fl Bankas›; 2009; sf. 627
12 Tomova, Ilona, Vandova, Irina, Tomov, Varban; POVERTY AND ETHNICITY; International
Centre for Minority Studies and Intercultural Relations; 2000; http://www.imirbg.org/imir/reports/Poverty&Ethnicity1.pdf; Link 06.10.2013 tarihinde al›nm›flt›r; sf. 3
13 Marushiakova, Elena, Popov, Vesselin; OSMANLI ‹MPARATORLU⁄U'NDA Ç‹NGENELER;
Homer Kitapevi; 2004; sf. 81
14 Marushiakova, Elena, Popov, Vesselin; OSMANLI ‹MPARATORLU⁄U'NDA Ç‹NGENELER;
Homer Kitapevi; 2004; sf. 81
15 Tomova, Ilona, Vandova, Irina, Tomov, Varban; POVERTY AND ETHNICITY; International
Centre for Minority Studies and Intercultural Relations; 2000; http://www.imir-bg.org/imir/reports/Poverty&Ethnicity1.pdf; Link 06.10.2013 tarihinde al›nm›flt›r; sf. 19
16 Akgül, Hikmet; fiOFÖR ‹DR‹S: An›lar; Yar Yay›nlar›; 2004; sf. 15
17 Akgül, Hikmet; fiOFÖR ‹DR‹S: An›lar; Yar Yay›nlar›; 2004; sf. 16
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c›’n›n dedesi Halil de üretim mevsiminde tütün tarlalar›nda iflçi olarak çal›flmaktad›r.

18

Gökçen’in babas› Vuruk Drama’da tütün tarlalar›nda çal›fl›rken k›fllar›

ayakkab› boyac›l›¤› yapmaktad›r.

19

Yunanistan örne¤inde tütün sektöründe istihdam›n belli bölgelerde yo¤unlaflt›¤› anlafl›lmaktad›r. Kavala, Drama, Serez ve ‹skeçe Yunanistan’›n en önemli tütün üretim bölgeleridir. Nitekim bu geçmiflin izlerini yaflatmak amac›yla günümüzde Kavala’da bir tütün müzesi aç›lm›flt›r. ‹skeçe tütün mahsulünün kaliteli ol20

mas›, Kavala ise merkezi ihraç liman› olmas› nedeniyle özel bir öneme sahiptir.

21

19. yy’da Yunan Makedonyas›’nda, tütün endüstrisinde istihdam edilen
20.000 kifli vard›r. Öte yandan sektörde istihdam edilenlerin tamam› Roman de22

¤ildir. Rum, Türk ve özellikle de Yahudi iflçilerin tütün sektöründe son derece
önemli bir rolü vard›r. Özellikle tütünün yar› ifllenmifl hala getirildi¤i fabrikalarda
di¤er gruplar›n mensuplar›n›n Romanlara göre daha önemli bir a¤›rl›¤› bulunmaktad›r. Tütün fabrikalar›nda çal›flan Roman aileler göreli daha küçük bir grup
23

teflkil etmektedirler.
Bu dönemde Roman tütün iflçileri kendilerini son derece politik bir ortam›n
içinde bulurlar. 1908 Devrimi’nin ard›ndan gerçekleflen grev patlamas›na tütün
iflçileri de dahil olur. Yine Sosyalist Federasyon’un bir parças› olarak ilk kez sendika kuranlar tütün iflçileridir. Özellikle politikleflme düzeyi çok yüksek bir grup
24

olan Yahudi tütün iflçileri, sektördeki genel sosyal ve politik hareketlili¤in bafl›n›
çekmektedir. Di¤er taraftan Sosyalist Federasyon’un üyeleri aras›nda Bulgar ve
18 Özbask›c›, Metin; Canl› Tan›klar›n Gözünden Samsun Teneke Mahallesi 1; C‹NGENEY‹Z.ORG; 07.03.2012; http://www.cingeneyiz.org/stm.html; Link 12.10.2013 tarihinde al›nm›flt›r.
19 Özbask›c›, Metin; Canl› Tan›klar›n Gözünden Samsun Teneke Mahallesi 5; C‹NGENEY‹Z.ORG; 09.10.2012; http://www.cingeneyiz.org/stm5.html; Link 12.10.2013 tarihinde al›nm›flt›r.
20 Kaynak Kifli: SG. Sendikac›, 1968'li. 23.9.2013
21 Kaynak Kifli: SG. Sendikac›, 1968'li. 23.9.2013
22 Hadar, Gila; Jewish Tobacco Workers in Salonika: Gender and Family in the context of Social and Ethnic Strife; WOMEN IN THE OTTOMAN BALKANS; Buturovic, Amila, Sehick, ‹rvin Cemil; Library of Ottoman Studies; 2007; sf. 127
23 Hadar, Gila; Jewish Tobacco Workers in Salonika: Gender and Family in the context of Social and Ethnic Strife; WOMEN IN THE OTTOMAN BALKANS; Buturovic, Amila, Sehick, ‹rvin Cemil; Library of Ottoman Studies; 2007; sf. 127
24 Hadar, Gila; Jewish Tobacco Workers in Salonika: Gender and Family in the context of Social and Ethnic Strife; WOMEN IN THE OTTOMAN BALKANS; Buturovic, Amila, Sehick, ‹rvin Cemil; Library of Ottoman Studies; 2007; sf. 129
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Makedonlar da bulunmaktad›r. Yunan ‹ç Savafl›’na da kat›lan Belli tütün iflçile25

rinden “Yunan iflçi s›n›f›n›n en militan kesimi” olarak bahseder. Belli’ye göre söz
konusu dönemde Roman tütün iflçileri de Rum iflçiler kadar olmasa da sendikal ve
siyasal hareketlere dahil olmufllard›r. Tütün iflçisi Sepetçi Mehmet’in di¤er iflçi26

lerle iliflki içerisinde politikleflme süreçlerine dair paylaflt›¤› an›s› son derece dikkate de¤erdir: “Biz, iflçinin hakk› nas›l savunulur Yunan iflçilerden ö¤rendik. Vasil ilk gördü¤ümüz sendika lideriydi. Çal›flt›¤›m›z ma¤azay› örgütlemifllerdi. ‹lk
geliflini hat›rl›yorum. Kara ya¤›z genç bir adamd›. Yass› burunlu, as›k suratl›. Patronu ça¤›rtt›. Patron yokmufl o¤lu geldi. ‹flçiyi hor gören bir burjuva çocu¤u, burnu havada. Vasil konuflmaya bafllad›. Hepimiz dikkatle dinliyoruz. Patronun o¤lu bir ara baflka tarafa bakacak oldu. Vasil adam› çenesinden tuttu, yüzünü kendisine çevirdi: Ben konuflurken bana bak, dedi. Bir iki kere böyle davran›fl, sesindeki ton patronun o¤lunu kuzuya çevirdi. Biz iflçiler ilk kez bilinçli bir iflçinin patronun o¤luyla nas›l konufltu¤unu, nefesimizi tutmufl seyrediyorduk.”

27

Sonuç itibar›yla baflta tütün tar›m› olmak üzere sektörün çeflitli alanlar›nda istihdam edilen Roman tütün iflçileri, üretim birimlerinde di¤er iflçilerle olan iletiflimlerinin sonucunda giderek politikleflmekte ve özellikle sendikal mücadele alan›nda önemli bir deneyim kazanmaktad›r. Bu deneyimlerini mübadele sonras›nda
Türkiye’ye geldiklerinde fazlas›yla de¤erlendirme imkan› bulabileceklerdir.
Mübadele Sonras› Dönemde Roman Tütün ‹flflççileri
1924 Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi’nden önce de Roman tütün iflçileri Türkiye’ye gelmeye bafllam›fllard›r. Örne¤in Özçelik’in ailesi 1911’de Yunanistan’›n
önemli tütün üretim merkezlerinden olan Serez’den Türkiye’ye gelmifllerdir. Tür28

kiye’de Özçelik’in babas› kundurac›l›k yaparken a¤abeyleri tütün sektöründe istihdam edilirler. 30 Ocak 1923’te Türkiye ve Yunanistan aras›nda imzalanan
29

protokolle beraberse Roman tütün iflçileri büyük kitleleler halinde Türkiye’ye gel30

25 Quatert, Donald; Industrial Working Class of Salonica; JEWS, TURKS, OTTOMANS; Levy,
Avigdor; 2002
26 Belli, Mihri; M‹HR‹ BELL‹'N‹N ANILARI: ‹NSANLAR TANIDIM 1; Do¤an Kitap; 1999; sf. 347348-349
27 Belli, Mihri; M‹HR‹ BELL‹'N‹N ANILARI: ‹NSANLAR TANIDIM 1; Do¤an Kitap; 1999; sf. 347348-349
28 Özçelik, Mustafa; TÜTÜNCÜLER‹N TAR‹H‹; Tüstav; 2003; sf. 9
29 Özçelik, Mustafa; TÜTÜNCÜLER‹N TAR‹H‹; Tüstav; 2003; sf. 9
30 Goularas, Gökçe Bay›nd›r; 1923 Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi ve Günümüzde Mübadil
Kimlik ve Kültürlerinin Yaflat›lmas›; ALTERNAT‹F POL‹T‹KA; Cilt 4; Say› 2; 129-146, Temmuz
2012; sf. 130
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meye bafllam›fllard›r. 1923-1927 y›llar› aras›nda Yunanistan’dan Türkiye’ye
456720 Müslüman gelir.

31

Mübadele sonras› tütün iflçileri, öncelikle tütün üretim bölgelerinde istihdam
edilirler. Genellikle Kavala, Drama bölgesinden gelenler Karadeniz’e, Samsun ve
Bafra gibi yerlere yerlefltirilmifllerdir. Tütün iflçilerinin bir k›sm› ise ‹zmir baflta olmak üzere Ege Bölgesi’nde iskan edilir. Koluk›r›k ‹zmir’in Bornova ilçesindeki
32

Tarlabafl› mahallesinde a¤›rl›kla 1931-1937 y›llar› aras›nda mahalleye gelmifl
olan Roman tütün iflçilerinin yaflad›¤›n› ifade eder. Anlafl›ld›¤› kadar›yla çeflitli
33

illere iskan edilen Roman tütün iflçileri sonunda kendi geçim stratejileri aç›s›nda
en uygun bölgelerde yeniden bir araya gelmifller ve büyük flehirlerdeki tütüncü
mahallelerini oluflturmufllard›r.
K›v›lc›ml› özellikle mübadillerin geliflinin ard›ndan tütün sektörünün Türkiye
ekonomisi içindeki pay›n› hesaplamak için üretim rakamlar›ndan yararlan›r. Türkiye’nin, dünya krizinden önce y›ll›k ihracat› ortalama 170 milyon lira iken, bu
tutar içinde tütün ihracat›n›n pay›, 1927’de 67, 1928’de 54, 1929’da 40 milyon
lira olmufltur. Buna göre tar›m Türkiye’sinin d›fl ticaretinde tütünün pay› 1/3’e yak›nd›r. Yine K›v›lc›ml› mübadillerin genellikle tütün üretim bölgelerine yerlefltiril34

di¤ini, bunlar›n içinde “Çingenelerin de” oldu¤unu ifade eder. Kendilerine toprak
verilmifl ne var ki “ekip biçmeyi bilmediklerinden”, ama daha çok da “üretim arac› yoksunlu¤undan” topraklar› b›rakm›fl, kentlerde “iflsizlikten k›r›lan iflçiler” haline gelmifllerdir. Di¤er taraftan bu döneme iliflkin kimi sözlü tarih verileri, Roman
35

mübadillerin topraklar›n› b›rakmalar›nda farkl› faktörlerin de rol oynad›¤›n› göstermektedir. Samsun’un Çatalarmut bölgesine yerlefltirilen Orakç›, yerliler ve di¤er göçmenlerin çeflitli bask› ve tacizleri karfl›s›nda çareyi tarlalar›n› b›rak›p kaçmakta bulur. Mübadele ile Merzifon’a gelen Otar, çevredeki “serseri” ve “eflki36

31 Goularas, Gökçe Bay›nd›r; 1923 Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi ve Günümüzde Mübadil
Kimlik ve Kültürlerinin Yaflat›lmas›; ALTERNAT‹F POL‹T‹KA; Cilt 4; Say› 2; 129-146, Temmuz
2012; sf. 131
32 Kaynak Kifli: SG. Sendikac›, 1968'li. 23.9.2013
33 Koluk›r›k, Suat; Sosyolojik Perspektiften Türkiye Çingeneleri; ULUSLARARASI ‹NSAN B‹L‹MLER‹ DERG‹S‹; Cilt 3; Say› 1; 2006; sf. 4
34 K›v›lc›ml›, Hikmet; TÜRK‹YE ‹fiÇ‹ SINIFININ SOSYAL VARLI⁄I; Köxüz Yay›nlar›; ‹lk Bas›m:
1935-Marksizm Bibliyote¤i Yay›nlar›; sf. 12
35 K›v›lc›ml›, Hikmet; Yol 2; Bibliotek; 1992; sf. 74
36 Özbask›c›, Metin; Canl› Tan›klar›n Gözünden Samsun Teneke Mahallesi 9; C‹NGENEY‹Z.ORG; 05.01.2013; http://www.cingeneyiz.org/stm9.html; Link 12.10.2013 tarihinde al›nm›flt›r.
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yalar›n” bask›lar› karfl›s›nda dayanamayarak topra¤›n› b›rak›p Samsun’un Teneke Mahallesi’ne yerleflir. Ayn› flekilde Y›lg›n tacizlerden bunald›¤›, Demirci ise
37

zaman›nda kendisine b›rakt›klar› topra¤› almaya gittiklerinde kendilerini ölümle
tehdit eden komflular›yla bafl edemedikleri için topraklar›ndan vazgeçerler. Hav38

za’daki Özbask›c› ise rahat geçinemedikleri topraklar›n› yok pahas›na satarak
Teneke Mahallesi’ne yerleflir. Merzifon’a yerlefltirilen ve kendisine üzüm ba¤la39

r› verilen Marhan ise kendisini burada yaln›z ve “tedirgin” hissetti¤i için buradan
ayr›larak önce Havza ve sonra Teneke Mahallesi’ne gelir. Kendisine Samsun
40

Hürriyet Mahallesi’ndeki Rum evi verilen Gökçen, ev çok bak›ms›z oldu¤u ve kendi imkanlar›yla buray› onaramad›¤›ndan Teneke Mahallesi’ne tafl›n›r. Özbask›41

c› ise kendilerine Çatalarmut’ta verilen topra¤› hem K›v›lc›ml›’n›n dedi¤i gibi üretim araçlar› yetersizli¤inden hem de çevredekilerin aile bireylerini sürekli rahats›z
etmesi nedeniyle b›rakmak zorunda kal›r. Anlafl›ld›¤› kadar›yla daha örgütlü,
42

ekonomik ve sosyal sermaye gücü daha yüksek olan toplumsal gruplar devlet taraf›ndan Romanlara tütün üretimi yapmalar› için verilen kaynaklar› kendileri kullanmak istemifl, bu amaçla flu veya bu düzeyde örgütlü bir bask› gelifltirilmifltir.
fiüphesiz ki bu dönemle ilgili daha net sonuçlara ulaflabilmek için ileri araflt›rmalar›n yürütülmesi gerekmektedir.
Tütün üretimi baflta ‹stanbul, ‹zmir ve Samsun olmak üzere çeflitli flehirlerde
yo¤unlaflmaktad›r. ‹stanbul’da tütün flirketleri genellikle sahil fleridinde, limanlara
37 Özbask›c›, Metin; Canl› Tan›klar›n Gözünden Samsun Teneke Mahallesi 8; C‹NGENEY‹Z.ORG; 09.10.2012; http://www.cingeneyiz.org/stm8.html; Link 12.10.2013 tarihinde al›nm›flt›r.
38 Özbask›c›, Metin; Canl› Tan›klar›n Gözünden Samsun Teneke Mahallesi 8; C‹NGENEY‹Z.ORG; 09.10.2012; http://www.cingeneyiz.org/stm8.html; Link 12.10.2013 tarihinde al›nm›flt›r.
39 Özbask›c›, Metin; Canl› Tan›klar›n Gözünden Samsun Teneke Mahallesi 7; C‹NGENEY‹Z.ORG; 13.04.2012; http://www.cingeneyiz.org/stm7.html; Link 12.10.2013 tarihinde al›nm›flt›r.
40 Özbask›c›, Metin; Canl› Tan›klar›n Gözünden Samsun Teneke Mahallesi 5; C‹NGENEY‹Z.ORG; 13.04.2012; http://www.cingeneyiz.org/stm5.html; Link 12.10.2013 tarihinde al›nm›flt›r.
41 Özbask›c›, Metin; Canl› Tan›klar›n Gözünden Samsun Teneke Mahallesi 5; C‹NGENEY‹Z.ORG; 13.04.2012; http://www.cingeneyiz.org/stm5.html; Link 12.10.2013 tarihinde al›nm›flt›r.
42 Özbask›c›, Metin; Canl› Tan›klar›n Gözünden Samsun Teneke Mahallesi 3; C‹NGENEY‹Z.ORG; 13.04.2012; http://www.cingeneyiz.org/stm3.html; Link 12.10.2013 tarihinde al›nm›flt›r.
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yak›n kurulmufltur. Özçelik 1930’lar›n belli bafll› tütün flirketleri aras›nda Tophane’de Mehmet Kavala (Tahir A¤a), Ah›rkap›’da Nemlizadeler, Bo¤azkesen’de
Abdülfuatlar, Befliktafl’ta yine Abdülfuatlar ve Austro Türk-Tütün iflletmesi, Ortaköy’de Beyaz Rus Setenko gibi kurumlar› saymaktad›r. Di¤er taraftan yine Ci43

bali’deki tütün fabrikas› da Roman tütün iflçilerinin çal›flt›¤› belli bafll› tütün iflletBoratav bu listeye Feshane civar›ndaki tütün

meleri aras›nda yer almaktad›r.

44

fabrikalar›n› da eklemektedir.

45

Yine son derece önemli bir tütün merkezi olan ‹zmir’de ise yabanc› firmalar›n da aralar›nda bulundu¤u önemli tütün iflletmeleri a¤›rl›kl› olarak Basmane ile
Alsancak taraf›nda kümelenmifltir.

46

Samsun’da ise Osmanl› döneminde Canik

bölgesi esas olarak Tütün Rejisi taraf›ndan tütün tar›m› için ruhsatland›r›lan bir
alan olmufltur. Cumhuriyet döneminde Samsun merkezindeki eski rejiden kalan
47

kurulufllar gelifltirilerek yeniden üretime aç›lm›fllard›r.

48

Yine üretim birimlerinin

yak›n›nda al›m merkezleri ve depolar bulunmaktad›r. Roman tütün iflçilerinin y›49

l›n belli bir döneminde çal›flt›klar› tütün fabrikalar› d›fl›nda tütün tarlalar›nda da
çal›flma oldukça yayg›n bir uygulamad›r. Samsun’da Canik, Bafra ve çevredeki
di¤er k›rsal araziler, Ege Bölgesi’nde belli bafll› bütün tütün üretim alanlar› ve
Marmara’da Bursa, Düzce ve ‹zmir köyleri tütün tar›m›n›n yap›ld›¤› önemli alanlar olarak Roman tütün iflçilerini a¤›rlar.

50

Tütün iflçilerinin kentsel mekandaki yaflam alanlar› genel olarak çeflitlilik göstermektedir. Tütün iflçisi Erdinç’in babas› Unkapan› taraf›ndaki flimdi tiyatro bina43 Özçelik, Mustafa; TÜTÜNCÜLER‹N TAR‹H‹; Tüstav; 2003; sf. 10
44 Bir Adam K›skançl›kla Kar›s›n› B›çaklad›; CUMHUR‹YET; 05 Temmuz 1953
45 Boratav, Müeyyet; SAKINCALI DOKTOR; ‹mge; 2006; sf. 30
46 Kaynak Kifli: SG. Sendikac›, 1968'li. 23.9.2013
47 Camafl, Necdet; Tütün Üretimi, Yaprak Tütün Ticareti ve Sigara Sanayinin Samsun'un Tar›msal ve Sosyo-Ekonomik Yaflam› Üzerindeki Rolleri; SAMSUN SEMPOZYUMU; 2006;
http://www.kultur.samsun.bel.tr/samsem2006/doc/033.pdf ; Link 13.10.2013 tarihinde
al›nm›flt›r; sf. 571
48 Camafl, Necdet; Tütün Üretimi, Yaprak Tütün Ticareti ve Sigara Sanayinin Samsun'un Tar›msal ve Sosyo-Ekonomik Yaflam› Üzerindeki Rolleri; SAMSUN SEMPOZYUMU; 2006;
http://www.kultur.samsun.bel.tr/samsem2006/doc/033.pdf ; Link 13.10.2013 tarihinde
al›nm›flt›r; sf. 577
49 Camafl, Necdet; Tütün Üretimi, Yaprak Tütün Ticareti ve Sigara Sanayinin Samsun'un Tar›msal ve Sosyo-Ekonomik Yaflam› Üzerindeki Rolleri; SAMSUN SEMPOZYUMU; 2006;
http://www.kultur.samsun.bel.tr/samsem2006/doc/033.pdf ; Link 13.10.2013 tarihinde
al›nm›flt›r; sf. 578
50 Özçelik, Mustafa; TÜTÜNCÜLER‹N TAR‹H‹; Tüstav; 2003; sf. 16
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s›n›n bulundu¤u eski mahzenlerde kendisi gibi onlarca, belki de yüzlerce yoksul
insanla beraber hayatta kalma savafl› vermektedir. Tütün iflçili¤i yapan annesi
51

ise çal›flmak için ‹stanbul’a geldi¤i zamanlarda Unkapan›’nda, oda oda tütün iflçilerine ve di¤er yoksul ailelere kiralanan bir handa kalmaktad›r. Befliktafl civa52

r›nda Roman tütün iflçilerinin yaflad›¤› kimi yerleflim bölgeleri de geçmiflin üst ve
orta yerleflimlerinin, bölgenin çöküntü bölgesi haline gelmesiyle Roman tütün iflçilerine kiralanmas› sonucu ortaya ç›km›flt›r. Erdinç bu özellikteki yerleflim alanlar›ndan olan Tuzbaba civarlar›nda yaflad›klar›n› belirtmifltir. Tuzbaba ile ilgili bil53

gi veren bir kaynak kifli 1930’larda o bölgede tütünde çal›flan çok insan oldu¤unu anlatmaktad›r. Di¤er taraftan Tuzbaba sadece tütün iflçileri için de¤il genel
54

olarak Romanlar için de bir dönem yaflam alan› konumunda olmufltur. Nitekim iflportac›l›k yaparak geçimini temin eden bir kaynak kifli ailesinin belli bir süre o
bölgede yaflad›klar›n› aç›klar. Yine flehir genelindeki art›k eski amaçlar› ile kul55

lan›lmayan medrese ve çeflitli binalar da Roman tütün iflçilerinin yaflam alanlar›
olarak kullan›lmaktad›r. Fatih civar›ndaki eski medreselerin 1930’larda çok yay56

g›n bir biçimde yaflam alanlar› haline getirildi¤i anlafl›lmaktad›r. Özellikle tütün
rejisinin ve di¤er tütün üretim merkezlerinin buraya yak›n olmas› Fatih civar›n›n
seçiminde önemli bir rol oynamaktad›r. Ço¤u zaman Roman tütün iflçileri, ken57

tin yoksul bölgelerinde, tek tek aileler olarak ev kiralamaya çal›flmaktad›r. Örne¤in Kosova Fatih’te itfaiyenin arkas›nda Bozdo¤an kemerine yak›n bir sokakta,
ahflap bir evin alt kat›n› kiralad›klar›n› anlatmaktad›r.

58

Bu örneklerden anlafl›labilece¤i üzere, flu veya bu nedenle ortaya ç›kan kent
içi boflluklar ve çöküntü bölgelerinde, Roman tütün iflçileri taraf›ndan s›n›rl› gelirleri ile hayatlar›n› sürdürebilecekleri yaflam alanlar› üretilmektedir. Di¤er taraftan
uzun vadede Roman tütün iflçileri daha ziyade Romanlar›n yo¤unlukta yaflad›¤›
büyük yoksul mahallelerinde bir araya gelmektedirler. Kas›mpafla, özellikle de
Hac› Hüsrev Mahallesi Roman tütün iflçilerinin en önemli yaflam alanlar›ndan biri durumundad›r. Kosova 1933 senesinde Kas›mpafla’da oturmaktad›r. Semtle
51 Akgül, Hikmet; fiOFÖR ‹DR‹S: An›lar; Yar Yay›nlar›; 2004; sf. 128
52 Akgül, Hikmet; fiOFÖR ‹DR‹S: An›lar; Yar Yay›nlar›; 2004; sf. 128
53 Akgül, Hikmet; fiOFÖR ‹DR‹S: An›lar; Yar Yay›nlar›; 2004; sf. 157
54 Kaynak Kifli: BD. ‹flsiz, Topkap›'da yafl›yor. Görüflme Tarihi: 25 Ocak 2011
55 Kaynak Kifli: SA. Eski iflportac›, Mecidiyeköy'de yafl›yor. Görüflme Tarihi: 14 May›s 2013
56 Dinamo, Hasan ‹zzettin; TKP, AYDINLAR VE ANILAR; Yalç›n Yay›nlar›; 1989; sf. 75
57 Dervifl, Suat; Çocu¤u Hastalan›rsa Kad›n ‹flçi Ne Yapar; Günü Gününe Yaflayanlar›m›z;
CUMHUR‹YET; 15 Nisan 1936
58 Kosova, Zehra; BEN ‹fiÇ‹Y‹M; ‹letiflim; 1996; sf. 114
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olan iliflkisini “Al›flm›flt›m bu muhite, arkadafllar›m da hep iflçiydi. Analar›, babalar›, çocuklar›, k›zlar› da, dededen kalma tütüncülük sanat›ndan baflka bir meslek bilmiyorlard›. Ama onlar›n eme¤i sürekli olarak tütün tüccarlar› taraf›ndan sömürülüyordu.”

59

sözleriyle ifade eder. Roman tütün iflçilerinin bir di¤er önemli

yerleflim alan› Ortaköy’dür. O dönem için altyap› imkanlar›ndan yoksun ve son
derece yoksul bir bölge olan Ortaköy’ü Kosova flu sözlerle anlat›r: “Vay anam
vay Ortaköy’ün tam ortas›ndan dere dedikleri pis sular ak›yor. Öyle kokuyor ki
burnumuzu kapad›k. Mahallede oturan bütün bu insanlar bu cadde denilen yerden sabah akflam geçiyor.” Ortaköy ve Hac› Hüsrev civar›n›n Roman tütün iflçi60

leri ne derece önemli bir yerleflim alan› oldu¤u, 1954 y›l›na ait TKP dava tutanaklar›nda ortaya ç›kar. Buna göre yarg›lanan tütün iflçilerinin 6’s› Kas›mpafla, 13’ü
ise Ortaköy’de yaflamaktad›r.

61

Tütün iflçili¤inin sürekli bir ifl olmamas›, gelirin her halükarda düflük kalmas›
ve herhangi bir destekleyici sabit gelirlerinin bulunmamas› nedeniyle Roman tütün iflçileri yoksullukla mücadelede ikame stratejiler gelifltirmek zorunda kalm›fllard›r. Hemen her ailede tütünde çal›flanlar›n yan›nda, mutlaka baflka gelir getirici
faaliyetlerde bulunan bireyler bulunmaktad›r. Örne¤in tütün iflçisi Erdinç’in efli
ayn› zamanda evlere temizli¤e gider. 1930’lar›n ortas›nda Suad Dervifl’in rö62

portaj yapt›¤› bir tütüncü ailesinde anne bekarlar›n çamafl›rlar›n› y›kamakta, k›z›
ise tütün rejisinde çal›flmaktad›r. 1934 y›l›nda K›z›l ‹stanbul isimli gazetede ç›63

kan bir haberde ‹stanbul’da 15.000 tütüncünün çal›flt›¤› belirtildikten sonra mevcut çal›flma alanlar›n›n en fazla 2000 iflçiyi istihdam edebildi¤i belirtilir. Bu nedenle iflçi ücretleri alabildi¤ine düflmüfltür. ‹flsiz tütün iflçilerinin baz›lar› boyac›l›k,
baz›lar› ise “öteberi sat›c›l›¤›” yapmaktad›r. Bursa’ya giderek tütün tar›m›nda
“demet ve pastal” iflinde çal›flanlar da bulunmaktad›r.

64

Tütün Sektöründe Daralma ve Roman Tütün ‹flflççilerinin Sektörden Uzaklaflflm
mas›
Tütün iflçili¤i temelde dünya sistemi ile Balkan ve Anadolu co¤rafyas›n›n
hammadde ihrac› temelinde bütünleflmesine dayanmaktad›r. Yani sektörün temel
59 Kosova, Zehra; BEN ‹fiÇ‹Y‹M; ‹letiflim; 1996; sf. 70
60 Kosova, Zehra; BEN ‹fiÇ‹Y‹M; ‹letiflim; 1996; sf. 47
61 Y›lmaz, Orhan: TÜRK‹YE'N‹N ‹LK KOMÜN‹STLER‹NDEN Z‹LEL‹ HAL‹L YALÇINKAYA; Bilge
Kültür Sanat; 2008; sf. 162
62 Akgül, Hikmet; fiOFÖR ‹DR‹S: An›lar; Yar Yay›nlar›; 2004; sf. 128
63 Edirnekap› Surlar›n›n ‹çinde Dört Nüfusu Bar›nd›ran Ma¤ara; ‹stanbul Halk› Nerelerde Otururlar; CUMHUR‹YET; 09 Haziran 1935
64 Özçelik, Mustafa; TÜTÜNCÜLER‹N TAR‹H‹; Tüstav; 2003; sf. 83-84
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dinami¤i kapitalist metropollerdir ve metropollerin al›m miktar› ya da ürün niteli¤i ile ilgili talep de¤iflimleri sektörün yap›s›nda köklü de¤iflimlere neden olabilmektedir. Bu süreç içerisinde tütün sektörünün ülke ekonomisi içerisindeki a¤›rl›¤›
kademeli olarak de¤iflecek, bu arada ithal ikameci ve ihracata dayal› kalk›nma
gibi farkl› bütünleflme modellerinin geliflmesi ile birlikte Türkiye’nin endüstriyel hayat› büsbütün farkl›laflacakt›r. Özellikle 1950 sonras› kentlerin kalabal›klaflmas›,
bir dönem kentlerde en önemli serbest iflgücü konumunda olan “Çingene” olarak
adland›r›lan gruplar›n mensuplar›n›n ücretli istihdam içerisindeki pay›n› düflürecektir. Özellikle “Çingene” alg›s›na dönük d›fllay›c› pratiklerin iflverenler için de
geçerli olmas›, istihdam edilebilecek baflka gruplar›n varl›¤› halinde önceli¤in
baflka kökenlerden olanlara verilmesine zemin sunmaktad›r.
Her halükarda, Roman tütün iflçilerinin sektörden uzaklaflmas› birdenbire
gerçekleflmeyecektir. 1930’lar›n sonuna geldi¤imizde, en yayg›n durumun tütün
iflçili¤i ile birlikte yürütülen di¤er ekonomik faaliyetlerin belli bir a¤›rl›k kazan›yor
olufludur. Suad Dervifl’in 1936 y›l›nda görüfltü¤ü Fatma, eskiden çamafl›ra gitti¤ini, yaflland›¤› için çal›flamad›¤›n› anlat›r. Kocas› odun kömür dükkanlar›nda
nöbet bekleyen bir hamald›r. 15 yafl›ndaki o¤lu ise kundurac› yan›nda ç›rakt›r.
fiükriye ise kocas› öldü¤ünden çamafl›ra giderek çocuklar›na bakmaktad›r. Ne
var ki çamafl›ra, evlerde tahta temizli¤ine gidenler ço¤ald›¤›ndan eskisi kadar rahat çal›flamamaktad›r. Kuyuculuk yapan kocas› Mustafa’n›n uzun y›llar evlerini
geçindirdi¤ini, o¤lunun ise yedi y›ld›r rejide çal›flt›¤›n› anlat›r. Türkali’nin belge65

sel roman› “Güven”’in önemli karakterlerinden olan Hasan’›n aslen Dramal›

66

olan ailesi Kas›mpaflal› tütün iflçilerindendir. Babas› veremden ölmüfl, büyük ablas› da veremden ölünce annesi Hasan’›n tütün iflçisi olmas›na izin vermemifltir.

67

Dolapdere’deki bir Ermeni usta olan Karakin’in yan›nda mobilyac› ç›rakl›¤› yapmaktad›r. Yine “Güven”’in karakterlerinden olan tütüncü Naim’in ayn› zaman68

da ayakkab›c›l›k zanaat› da bulunmaktad›r. 1930’lar›n sonlar›na do¤ru Koso69

va tekelin tütün deposunda çal›fl›rken, efli Mustafa da kundurac›l›k yapmak için
küçük bir dükkan açmaya çal›flmaktad›r. Tütün iflçisi Romanlar, müzisyen Ro70

65 Bir ‹flçinin Hayat› Bir Ustabafl›n›n Hiddetine Feda Edilmemelidir; Günü Gününe Yaflayanlar›m›z; CUMHUR‹YET; 07 Nisan 1936
66 Türkali, Vedat; GÜVEN; Cilt 1; Everest; 2004; sf. 67
67 Türkali, Vedat; GÜVEN; Cilt 1; Everest; 2004; sf. 40
68 Türkali, Vedat; GÜVEN; Cilt 1; Everest; 2004; sf. 67
69 Türkali, Vedat; GÜVEN; Cilt 1; Everest; 2004; sf. 121
70 Kosova, Zehra; BEN ‹fiÇ‹Y‹M; ‹letiflim; 1996; sf. 114
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manlarla da yak›ndan iliflki içerisindedirler. Dahas› tütün iflçisi At›lal dü¤ünler71

de çalg› çalmaya giden arkadafllar› oldu¤unu anlatmaktad›r.

72

1930’lar›n sonlar›na do¤ru Amerikal› tütün al›c›lar›n›n, tütün mamulü ile ilgili talepleri de¤iflmeye bafllar. Tüccarlar art›k ifllenmemifl tütün istemektedir.
TONGA denilen bu usülde tütünler yapraklar halinde sand›klara yüklenmektedir.
Art›k kalifiye iflçilere ihtiyaç azal›r, iflsizlik oran› yükselir. Özellikle mübadele ön73

cesi dönemde bile fabrikalarda çal›flma deneyimi kazanm›fl kalifiye Roman tütün
iflçileri için bu durum daha önce do¤al sahip olduklar› gücün ve üretimdeki a¤›rl›klar›n›n sars›lmas› demektir. Bu durumdaki iflçilerden olan ve uzun süre sürekli
bir ifl bulamayan Kosova, buldu¤u geçici ifllerle geçimini temin eder. 1940 y›l›nda efli Mustafa bir kundura fabrikas›nda çal›flmaktad›r. 1943 y›l›nda köyleri do74

laflarak çeflitli eflyalar› satar. Kosova 1952 y›l›nda bir ökçe fabrikas›nda ifle gi75

rer. Aradan geçen tutuklamalar ve uzun yoksulluk y›llar›n›n ard›ndan 1960 son76

ras› kap›c›l›¤›n› bir tan›d›¤›n›n yapt›¤› bir tekstil fabrikas›nda yine onun arac›l›¤›
ile iflçi olarak çal›flmaya bafllar. 1954 y›l›nda Samsun’dan ‹stanbul’a gelen k›z77

kardefli fierife’nin efli Bo¤azkesen’de bir tütün deposunda çal›flmaya bafllayacak,
fierife’nin büyük o¤lu Kemal bir marangoz atölyesinde ifl bulacakt›r. Di¤er yi¤enleri Hasan ve Fethi ise bir kundura atölyesine girerler. Kosova ailedeki bu mesleki çeflitlenmeyi “Tütüncü bir baban›n çocuklar› marangoz ve kundurac› oldu. Nereden nereye. Ama yine iflçi olma gelene¤i bozulmad›.” sözleriyle ifade edecek78

tir. Yine ayn› durumdaki Roman tütün iflçilerinden Yaflar Beyaztekke 1950’ler sonras›nda bir lostra salonu açarak geçimini temin etmeye çal›fl›r. Bir baflka tütün
79

iflçisi olan Taflk›ran biraraya getirdi¤i küçük bir sermaye ile bakkall›k yapmaya
bafllar. Eski tütün iflçi Tamçiz, yak›n dönemlere kadar geçimini Befliktafl’ta flam80

baba tatl›s› satarak sa¤lam›flt›r. Sokak sokak dolaflarak eflinin yapt›¤› tatl›y› satan
Tamçiz, “rüzgar›n penceresinden girip kap›s›ndan” ç›kt›¤› derme çatma bir evde
71 Türkali, Vedat; GÜVEN; Cilt 1; Everest; 2004; sf. 708-709
72 A¤cabay, Cenk; TÜRK‹YE KOMÜN‹ST PART‹ VE DR. H‹KMET; Sosyal ‹nsan; 2009; sf. 109
73 Berktay, Ayfle; Cumhuriyet Boyu Bir ‹flçi Yaflam›: Zehra Kosova; 75 YILDA ÇARKLARI DÖNDÜRENLER; Tarih Vakf› Yurt Yay›nlar›; 1999; sf. 258
74 Kosova, Zehra; BEN ‹fiÇ‹Y‹M; ‹letiflim; 1996; sf. 118
75 Kosova, Zehra; BEN ‹fiÇ‹Y‹M; ‹letiflim; 1996; sf. 123
76 Kosova, Zehra; BEN ‹fiÇ‹Y‹M; ‹letiflim; 1996; sf. 156
77 Kosova, Zehra; BEN ‹fiÇ‹Y‹M; ‹letiflim; 1996; sf. 165
78 Kosova, Zehra; BEN ‹fiÇ‹Y‹M; ‹letiflim; 1996; sf. 156
79 Belli, Mihri; HAP‹SHANEDEN Ç‹ZG‹LER; Leman; 2005; sf. 12
80 Belli, Mihri; HAP‹SHANEDEN Ç‹ZG‹LER; Leman; 2005; sf. 18
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oturmaktad›r. Anadol’un eski tütüncülerden dedi¤i Ahbab Hüseyin de tütün iflçi81

li¤i sonras›nda kundurac›l›k yapmaya bafllam›flt›r.

82

Bu örneklerden sektördeki

daralma sonras› tütün iflçilerinin k›smen enformel sektöre kayd›klar›, daha flansl›
olanlar›n ise farkl› sektörlerde ücretli istihdam kanallar›n› zorlad›klar› anlafl›lmaktad›r. Geçmiflte tütün iflçilerinin a¤›rl›kl› bir grup oldu¤u Hac› Hüsrev’de temel geçim faaliyetlerinin günümüzde büyük ölçüde enformel alanda yap›lanmas› bu durumu bütün aç›kl›¤› ile ortaya koymaktad›r.
Tütün ‹flflççilerinin Siyasal Deneyimleri
Cumhuriyetle birlikte Türkiye’ye gelen Roman tütün iflçilerinin, en politikleflmifl kesimi gelir gelmez çal›flmaya tütün depolar›nda siyasal faaliyete bafllam›fllard›r. Bu konuda kendilerine herhangi bir yönlendirme gelip gelmedi¤i, merkezi
bir parti yap›lanmas› içinde ne ölçüde hareket ettikleri kapsaml› sözlü tarih ve arfliv çal›flmalar› ile bilahare tart›fl›lmal›d›r.
Roman tütün iflçilerinin Türkiye’ye geldikten sonra ilk yapt›klar› ifl, iflçiler aras›nda kulüp ya da sendika gibi örgütlenme araçlar›na olan ihtiyac›n alt›n› çizmek
olur. Selanik’teki sol siyasal hareketlerin içerisinde kendilerini her koflulda hüc83

reler halinde örgütlemeyi ö¤renen ve bunu bir mizaç özelli¤i haline getirecek derecede içsellefltiren bu kuflak vakit kaybetmeden kendilerine genç tütün iflçileri aras›ndan taraftarlar bulmak için çal›flacaklard›r. Henüz okuma yazmas› olmayan
genç bir iflçi olan Erdinç; Emine, ‹hsane ve Mehmet’le tan›fl›r. Politikleflmifl olan bu
iflçiler hem ifl hem di¤er meselelerle ilgili Erdinç’e yard›mc› olmaktad›rlar. Erdinç
84

bu insanlar›n di¤er iflçilerden farkl› olduklar›n› k›sa zamanda fark eder. Bir kez
yaklafl›mlar›ndan etkilendi¤i iflçi arkadafllar›n›n kendisine anlatt›klar› Erdinç’in siyasal meselelere kay›ts›z kalmamas›na neden olacakt›r. K›sa zamanda kendisi85

ni çal›flmalar›n içerisinde bulan Erdinç, mimlenmifl durumdaki iflçilerin belli baz›
kritik görevleri kendisi gibi genç iflçilere verdi¤ini anlat›r. Bu arada genç iflçilere
Mecidiyeköy, Okmeydan›, fiiflli civar›ndaki dutluklarda gerekti¤inde kendilerini ve
di¤er tütün iflçilerini savunmalar› için boks dersi ald›r›l›r. Kosova ise tütün iflçile86

ri aras›ndaki politikleflmifl unsurlar›n varl›¤›n› her 1 May›s öncesi arkadafllar›n›n
81 Kavukçuo¤lu, Deniz; SEN VATAN HA‹N‹ M‹S‹N BABA?; Do¤an Kitap; ‹stanbul; sf. 329
82 Anadol, Zihni; KIRMIZI GÜL VE BASKET; Belge Yay›nlar›; 1989; sf. 56
83 Akgül, Hikmet; fiOFÖR ‹DR‹S: An›lar; Yar Yay›nlar›; 2004; sf. 29
84 Akgül, Hikmet; fiOFÖR ‹DR‹S: An›lar; Yar Yay›nlar›; 2004; sf. 27
85 Akgül, Hikmet; fiOFÖR ‹DR‹S: An›lar; Yar Yay›nlar›; 2004; sf. 29
86 Akgül, Hikmet; fiOFÖR ‹DR‹S: An›lar; Yar Yay›nlar›; 2004; sf. 32
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efllerinin gözalt›na al›nmas›ndan anlar. Sorup soruflturdu¤unda bunun nedeninin
iflçilerin haklar›n› savunmalar› oldu¤u kendisine söylenir. ‹flyerinde Kosova’n›n
87

çevresi TKP’li iflçilerden oluflmaktad›r. Onun e¤ilimi art›k flekillenmeye bafllam›fl olsa da “parti” oldukça seçici davranmaktad›r. Çok geçmeden parti taraf›ndan
88

düzenlenen toplant›lara kat›lmaya bafllar. Çeflitli görevler yüklenmifltir. Özellikle
henüz daha yasallaflmam›fl olmas›na ra¤men el alt›ndan iflçiler aras›nda sendikal
faaliyetler yürütmeye çal›flmaktad›r. Özçelik gibi tütün iflçileri ise sonradan bu
89

ortama dahil olmamakta, solun ve “partinin” içinde do¤maktad›r. Özçelik’in a¤abeyi Halil ‹brahim dönemin önde gelen iflçi önderleri aras›nda yer almaktad›r.

90

Özçelik örne¤inde politikleflme süreci, hali haz›rda siyasal e¤ilimi aile içinde flekillenmifl oldu¤undan daha ziyade iflin inceliklerini ö¤renme fleklinde geliflmektedir. A¤abeyinin de içinde bulundu¤u bir iflçi önderleri grubunun tutuklanmas›n›n
ard›ndan çal›flmalar› üstlenen gençlere Mehmet daha organize ve planl› hareket
etmeleri gerekti¤ini anlat›r. Bu ö¤üdün de etkisiyle kad›n iflçilerin de sürece dahil
edilmesi için üçer kiflilik kad›n hücreleri oluflturulur. Di¤er taraftan tütün iflçileri
91

aras›nda aç›ktan çal›flma yapan baflkalar› da vard›r. Örne¤in 1930 y›l›nda kurulan ‹stanbul Tütün ‹flçiler Cemiyeti resmi izinle kurulabilmifltir. Bu derne¤in yöneticileri aras›nda Topaç Ali Remzi Efendi, ‹skeçeli Salih Usta, Kavalal› Ali Galip,
Dramal› Recep Cemal, ‹skeçeli Cafer ve Kavalal› Ali R›za Efendi gibi isimler yer
almaktad›r. Dönemin koflullar› göz önüne al›nd›¤›nda yasal izinle kurulan bu ce92

miyetin CHP’ye yak›n bir oluflum oldu¤u düflünülebilir. Tütün ‹flçileri Cemiyeti’nin
durumu ne olursa olsun politikleflmifl Roman tütün iflçilerinin bulundu¤u üretim birimlerinde henüz onlar›n gücünü sarsamasa da, karfl› bir e¤ilimin varl›¤› kesindir.
Nitekim Özçelik, kalifiye iflçilerin ard›ndan ifle “dalkavuklar›n, fedailerin, ihbarc›lar›n ve ispiyoncular›n” al›nd›¤›n› anlat›r. Ustabafl›lar›n ço¤u da üretim birimlerinde politikleflmifl iflçilere karfl› mücadele vermektedir.

93

Bu dönemde küçük çapl› iflçi eylemleri de ortaya ç›kmaktad›r. Nitekim Anadol Troçki Mehmet’in bazen tütün iflçilerinin önüne geçip onlar› Befliktafl’tan vilayete kadar yürüttü¤ünü; iflçilerin bu yürüyüfllerde yövmiyelerin azl›¤›n›, haklar›n›n

87 Kosova, Zehra; BEN ‹fiÇ‹Y‹M; ‹letiflim; 1996; sf. 75
88 Kosova, Zehra; BEN ‹fiÇ‹Y‹M; ‹letiflim; 1996; sf. 77
89 Kosova, Zehra; BEN ‹fiÇ‹Y‹M; ‹letiflim; 1996; sf. 81-82
90 Özçelik, Mustafa; TÜTÜNCÜLER‹N TAR‹H‹; Tüstav; 2003; sf. 10
91 Özçelik, Mustafa; TÜTÜNCÜLER‹N TAR‹H‹; Tüstav; 2003; sf. 12
92 Tütün ‹flçileri Cemiyeti; CUMHUR‹YET; 02 Aral›k 1930
93 Özçelik, Mustafa; TÜTÜNCÜLER‹N TAR‹H‹; Tüstav; 2003; sf. 16
293

verilmedi¤ini dile getirdiklerini ifade eder. Sözkonusu dönemde tütün iflçilerinin
94

bafl›n› çekti¤i kimi eylemlerse oldukça ses getirmifltir. Ah›rkap›’da yaflanan olay
bunlar›n aras›nda ayr›cal›kl› bir yere sahiptir. Toplamda 3-4 salon ve her salonda 300-400 kiflinin bulundu¤u fabrikada yaklafl›k 2000’e yak›n iflçi çal›flmaktad›r.

95

Nemlizade Mithat’a ait fabrikada 1936 tarihli bir gazete haberine göre

yevmiyelerin ödenme flekli üzerinden bir ihtilaf ç›km›flt›r. Di¤er taraftan Erdinç
96

Ah›rkap›’daki tütün iflçilerinin 10 kurufl zam ve her ay›n ortas›nda avans gibi talepleri oldu¤unu ifade etmektedir. Bu dönemde büyük ço¤unlu¤u Ortaköy tütün
iflçilerinden oluflan bir iflçi temsilcileri grubu oluflturulur. Temsilcilere sert tav›r al›nmas› üzerine iflçiler toplu halde ifl b›rak›r. Bunun üzerine fabrika polis taraf›ndan
kuflat›l›r. Yaklafl›k 2000 iflçi ile 500 polis aras›nda sert bir çat›flma meydana gelir. 1-2 saat süren çat›flman›n ard›ndan iflçiler da¤›l›r ve hep birlikte ilerleyen ifl97

çiler valili¤in önünden inerlerken “düzgün giyinmifl” sivil bir grup iflçilerin üzerine sald›r›r. Ertesi gün Sultanahmet Meydan›’nda bütün “muhitlerden” 2-3 bin ifl98

çi toplan›r. Karfl›lar›na ç›kan polis barikat›n› yaran iflçiler etrafa yay›l›r. ‹flçilerin
99

içeride balyalar› da¤›t›p yang›n ç›karaca¤›ndan çekinen subaylar içeri girip iflletme yöneticilerine taleplerin kabul edilmesi için bask› yaparlar. Bunun üzerine iflveren, iflçilerin 10 kurufl talebinin de üzerine ç›karak 15 kurufl zam yapar.

100

Er-

dinç Ah›rkap› olay›n› o dönemin en önemli “hak arama mücadelelerinden” biri
olarak de¤erlendirmektedir.

101

Bu süreçte TKP merkezinin temel etkisi parti yay›nlar›n›n ç›kar›lmas› noktas›nda olmufl gibi gözükmektedir. 1930 sonras› ç›kan Orak Çekiç gazetesi, Roman
tütün iflçileri aras›ndaki hücrelere ulaflt›r›lmakta, iflçiler yay›n› izlemektedirler.

102

Ne var ki parti organ› belirsiz aral›klarla ç›kmaktad›r. Korcan bu yay›n› al›p, iflçi topluluklar›na da¤›tt›klar›n›; bu flekilde “propaganda ajitasyon” görevlerini
yapt›klar›n› ifade etmektedir.

103

Anlafl›ld›¤› kadar›yla bu dönemde partinin ayd›n

kadrolar› esas itibar›yla yay›nlar›n ulaflt›rmas› misyonunu üstlenmifl, buna karfl›l›k
94 Anadol, Zihni; KIRMIZI GÜL VE BASKET; Belge Yay›nlar›; 1989; sf. 151
95 Akgül, Hikmet; fiOFÖR ‹DR‹S: An›lar; Yar Yay›nlar›; 2004; sf. 63
96 Tütün Amelesi Bugün ‹fle Bafll›yor; CUMHUR‹YET; 12 Kas›m 1936
97 Akgül, Hikmet; fiOFÖR ‹DR‹S: An›lar; Yar Yay›nlar›; 2004; sf. 64
98 Akgül, Hikmet; fiOFÖR ‹DR‹S: An›lar; Yar Yay›nlar›; 2004; sf. 65
99 Akgül, Hikmet; fiOFÖR ‹DR‹S: An›lar; Yar Yay›nlar›; 2004; sf. 65
100 Akgül, Hikmet; fiOFÖR ‹DR‹S: An›lar; Yar Yay›nlar›; 2004; sf. 66
101 Akgül, Hikmet; fiOFÖR ‹DR‹S: An›lar; Yar Yay›nlar›; 2004; sf. 67
102 Özçelik, Mustafa; TÜTÜNCÜLER‹N TAR‹H‹; Tüstav; 2003; sf. 15
103 Özçelik, Mustafa; TÜTÜNCÜLER‹N TAR‹H‹; Tüstav; 2003; sf. 15
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“hücreler” denilen örgütlenme birimlerinin kuruluflu ve idaresi do¤rudan do¤ruya
Balkanlarda çok yo¤un bir siyasallaflma deneyimi kazanm›fl olan tütün iflçileri içerisindeki “organik ayd›nlar” taraf›ndan üstlenilmifltir. Bu organik ayd›nlar›n baz›lar› Moskova’ya giderek e¤itim al›rlar. Kosova ve Özçelik 1930’larda Sovyetler
Birli¤i’ne parti taraf›ndan gönderilecek ve e¤itimlerinin ard›ndan ülkeye döneceklerdir.

104

Bir baflka önemli tütün iflçisi ve Hikmet K›v›lc›ml›’n›n cezaevi arkadafl›

olan tütün iflçisi Abbas, cezaevi ç›k›fl› bir yolunu bulup Moskova’ya geçer.

105

Tü-

tün iflçisi Abbas, Moskova dönüflü Befliktafl “m›nt›ka komitesine” dahil olur. Babal›k Abbas’›n Türkiye’ye TKP yöneticilerinden ‹smail Bilen taraf›ndan gönderildi¤ini iddias›n› paylaflmaktad›r.

106

Gelifliyle semtte faaliyetlerin h›zlanmas› flüpheli

gözlerden kaçmaz ve Abbas takibe al›n›r. Bir süre Befliktafl’taki tütüncü mahallelerinde izini kaybettirdikten sonra bir gece Mecidiyeköy dutluklar›nda polis taraf›ndan s›k›flt›r›l›r. Yine de ya¤mur alt›nda Kas›mpafla’ya kaçmay› baflarabilir.

107

Ne var ki o gece maruz kald›¤› sa¤anak nedeniyle önce zatürre olacak, gere¤i
gibi bak›lamad›¤›ndan hastal›¤› vereme dönecektir.

108

Roman tütün iflçilerinin TKP içerisindeki etkinli¤i ise kendi çal›flt›klar› üretim
birimlerinde yapt›klar› faaliyetlerden ibaret de¤ildir. Bunun d›fl›nda kimi lojistik
görevleri de üstlenmektedirler. Örne¤in Erdinç, bir dönem Dolapdere Akarca sokakta tuttuklar› evin parti taraf›ndan kullan›ld›¤›n› anlatmaktad›r. 10-15 günde
bir eve gelen partili “yoldafllar” burada toplant›lar yapar. Ev zeminden az yüksek girifli olmas› nedeniyle bilinçli olarak tercih edilmifltir. Bu sayede herhangi bir
gereklilik halinde toplant› odas›n›n penceresinden kaçmak mümkün olacakt›r.

109

Yine tütün iflçilerinin mizaçlar›na ifllenmifl, art›k bir ifade biçimi haline gelmifl olan
politik yaklafl›mlar› bulunduklar› hemen her alanda kendisini göstermektedir.
1930’larda Erdinç’in efli tütün iflçisi Emine, ‹zmir civar›nda tütün tarlalar›nda çal›fl›rken tan›flt›¤› yoksul insanlara propaganda yapmay› ihmal etmez. Onlara
Gorki’nin Ana’s›n› ve Frans›z ‹htilali’ni anlat›r. 80 sonras›nda Söke’nin yerlileri ile
konuflan Erdinç, o zamanlar propagandas›n› yapt›klar› bu kavramlar›n, tar›m iflçileri aras›nda hala konufluldu¤unu ö¤renecektir.

110

Tütün iflçilerinin sol içerisinde

yapt›klar› bu faaliyetler Türkiye ile s›n›rl› kalmaz. Örne¤in tütün iflçisi Tamçiz’in

104 Özçelik, Mustafa; TÜTÜNCÜLER‹N TAR‹H‹; Tüstav; 2003; sf. 28
105 Korcan, Kerim; HARB‹YE KAZANI; E Yay›nlar›; 1989; sf. 55
106 Babal›k, Naciye; TÜRK‹YE KOMÜN‹ST PART‹S‹'N‹N SÖNÜMLENMES‹; ‹mge; 2005; sf. 56
107 Korcan, Kerim; HARB‹YE KAZANI; E Yay›nlar›; 1989; sf. 54
108 Korcan, Kerim; HARB‹YE KAZANI; E Yay›nlar›; 1989; sf. 55
109 Akgül, Hikmet; fiOFÖR ‹DR‹S: An›lar; Yar Yay›nlar›; 2004; sf. 68
110 Akgül, Hikmet; fiOFÖR ‹DR‹S: An›lar; Yar Yay›nlar›; 2004; sf. 57
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ad› gençli¤inde Mussolini’ye karfl› düzenlenen fakat baflar›s›z kalan bir suikast
olay›na kar›flm›fl, yakalanmamak için Kuzey ‹talya’da Bonnazo bölgesini geçerek
Alp Da¤lar› üzerinden Avusturya’ya kaçm›flt›r.

111

Di¤er taraftan ‹spanya ‹ç Sava-

fl› s›ras›nda tütün iflçileri haftada bir günlüklerini ‹spanya’daki Cumhuriyetçilere
destek olmak için ay›rmaktad›rlar.

112

1930’lar boyunca Roman tütün iflçileri, genellikle önleyici gözalt›larla muhatap olmufllard›r. 1933 y›l›na ait “1 May›s Nefle ‹le Geçti” bafll›kl› bir gazete haberinde, “beyanname da¤›tmaya ve taflk›nl›k yapmaya teflebbüs edecekleri anlafl›lan” 52 amelenin nezarete al›nd›¤› belirtilir. Ne var ki buna ra¤men fiiflli, Paflabahçe, Cibali ve Ortaköy gibi yerlerde “beyanname” da¤›tmaya teflebbüs edilmifl, “bir iki yere de bayrak as›lm›flt›r.”

113

Yine gazete haberine göre Kad›köy Ge-

lenbevi civar›nda yakalananlardan ikisi “K›pti”’dir.

114

Dönemin bas›n›nda tütün ifl-

çileri ile “k›z›l tehlike aras›nda ba¤ kuran bu tarz haberler oldukça yayg›nd›r: “‹stanbul’da komünist propagandas› yapmakla maznun üç tütün amelesi polis taraf›ndan yakalanarak adliyeye teslim edilmifltir... .”

115

1946 sonras›nda ç›kan yeni cemiyetler kanunu ile sol hareketin legal çal›flmalar›nda bir canlanma yaflan›r. Solun farkl› kesimlerini temsil eden gruplar yasal partiler kurmaya, sendikal örgütlenmeleri gelifltirmeye çal›fl›rlar. Bu dönemle
ilgili de¤erlendirmede bulunan bir kaynak kifliye göre Roman tütün iflçileri hem
Esat Adil Müstecapl›’n›n “Sosyalist Partisi”’nde hem de fiefik Hüsnü’nün “Türkiye
Emekçi Partisi”’nde yer almaktad›r.

116

Kaynak kiflinin bu de¤erlendirmesine ra¤-

men tütün iflçileri ilgili ço¤u kaynakta esas olarak fiefik Hüsnü’nün partisinde ciddi bir a¤›rl›klar› oldu¤u ifade edilmektedir. Kosova’n›n efli Mustafa 1946 sonras›
fiefik Hüsnü liderli¤inde kurulan Türkiye Sosyalist Emekçi Köylü Partisi’nin Üsküdar’daki kurucular› aras›nda yer alacakt›r. Uzun bir süredir kundura iflçili¤i yapan Mustafa’n›n kundura iflçilerinin örgütlenmesi noktas›nda da önemli çal›flmalar› olmufltur.

117

Gerçekten de bu dönemde ço¤u eski tütün iflçileri olan kundura-

c›lar büyük gruplar halinde Türkiye Sosyalist Emekçi Köylü Partisi saflar›na kat›lm›fllard›r. Petek’e göre kundurac›lar “inanm›fl komünistler” ve partinin en samimi

111 Kavukçuo¤lu, Deniz; SEN VATAN HA‹N‹ M‹S‹N BABA?; Do¤an Kitap; ‹stanbul; sf. 330
112 Akgül, Hikmet; fiOFÖR ‹DR‹S: An›lar; Yar Yay›nlar›; 2004; sf. 37
113 Bir May›s Nefle ‹le Geçti: CUMHUR‹YET; 02 May›s 1933;
114 Bir May›s Nefle ‹le Geçti: CUMHUR‹YET; 02 May›s 1933;
115 Dün Üç Komünist Amele Yakaland›; CUMHUR‹YET; 22 Nisan 1930
116 Kaynak Kifli: SG. Sendikac›, 1968'li. 23.9.2013
117 Kosova, Zehra; BEN ‹fiÇ‹Y‹M; ‹letiflim; 1996; sf. 128
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üyeleridir.

118

Kundurac›lar›n aras›nda tütün iflçisi Romanlar›n belli bir a¤›rl›¤› ol-

sa da baflka etnik köken ve sosyal gruplardan insanlar da bu sektörde çal›flmaktad›rlar.

119

Ayn› dönemde cemiyetler kanununun de¤iflmesini f›rsat bilen tütün ifl-

çileri Ortaköy’de biraraya gelerek ‹stanbul Tütüncüler Sendikas›’n› kuracaklard›r.
K›sa süre yaflayabilen sendika yaflad›¤› süre içerisinde iflçiler taraf›ndan belirgin
bir biçimde sahiplenilecektir.

120

Bir kad›n tütün iflçisi olarak Kosova da tütüncüler

sendikas›nda yöneticilik yapacakt›r.

121

Di¤er taraftan Kosova fiefik Hüsnü’nün Tür-

kiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi’nin kurucular› aras›nda yer al›r ve partinin
büyük bir Roman nüfusun yaflad›¤› Yeniflehir ilçe örgütünde çal›flma yürütür.

122

1946 sonras› bir anda artan sendikalar, ‹stanbul Sendikalar Birli¤i çat›s› alt›nda bir araya getirilir. Bu dönemde Befliktafl’ta bulunan harap bir f›r›n enkaz›
birli¤in merkezi olacakt›r. Ne var ki partinin büyük bölümü dönemin yönetici s›n›flar›n›n yak›nlar›, hatta akrabalar› olan ayd›n kadrolar› bu enkaz›n onar›m› için
gerekli sermayeyi bir türlü temin edemezler.

123

Neyse ki partinin ayd›n kadrolar›-

n› derin üzüntüye sevk eden bu durumun çözümünü gariban tütün iflçileri bulurlar. Konunun aciliyeti üzerinde tütün iflçilerinin ileri gelenleri bir araya gelir ve ne
yap›labilece¤ini tart›flmaya bafllarlar. Kosova kuca¤›ndaki çocu¤u b›rak›p “Ben
çareyi buldum” diye ileri at›l›r. Elindeki yüzü¤ünü ve kula¤›ndaki küpesini ortaya
koyar. “‹flte bunlarla tamir edece¤iz sendikam›z›, bunlarla yaflataca¤›z varl›¤›m›z›, bunlarla gösterece¤iz onlara kim oldu¤umuzu. Ben aç kald›m, susuz kald›m,
en zor günlerimde bile onlara el sürmedim, belki bir gün ifle yarar diye. ‹flte o gün
geldi, helal ediyorum onlar› sendikam›za.”

124

Kosova’n›n bu coflkulu tirad› kendi-

sine aktar›lan fiefik Hüsnü gözyafllar›n› tutamayacakt›r.

125

Daha sonra Arif Bari-

kat ve Vedat Türkali gibi partili sanatç›lar›n kat›l›m›yla yap›lan sendikan›n aç›l›fl›,
büyük bölümü Befliktafl civar›n›n Roman tütün iflçilerinin oluflturdu¤u coflkulu bir
kalabal›k eflli¤inde yap›l›r.
1946 deneyimi oldukça k›sa sürse de 1950’li y›llarda Türkiye sol hareketin-

118 Güzel, M. fiehmus; FAHR‹ PETEK: B‹R HAYAT ÜÇ CAN; Sar› Defter; 2009; sf. 124
119 Kaynak Kifli: SG. Sendikac›, 1968'li. 23.9.2013
120 Kosova, Zehra; BEN ‹fiÇ‹Y‹M; ‹letiflim; 1996; sf. 137
121 Berktay, Ayfle; Cumhuriyet Boyu Bir ‹flçi Yaflam›: Zehra Kosova; 75 YILDA ÇARKLARI
DÖNDÜRENLER; Tarih Vakf› Yurt Yay›nlar›; 1999; sf. 261
122 Berktay, Ayfle; Cumhuriyet Boyu Bir ‹flçi Yaflam›: Zehra Kosova; 75 YILDA ÇARKLARI
DÖNDÜRENLER; Tarih Vakf› Yurt Yay›nlar›; 1999; sf. 262
123 Anadol, Zihni; KIRMIZI GÜL VE BASKET; Belge Yay›nlar›; 1989 sf. 5
124 Anadol, Zihni; KIRMIZI GÜL VE BASKET; Belge Yay›nlar›; 1989 sf. 6
125 Anadol, Zihni; KIRMIZI GÜL VE BASKET; Belge Yay›nlar›; 1989 sf. 6
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de yeni bir yasal parti giriflimi daha ortaya ç›kar. Hikmet K›v›lc›ml›’n›n bafl›n› çekti¤i Vatan Partisi, çok say›da tütün iflçisinin kat›l›m›yla kurulacakt›r. Vatan Partisi’nin tutuklama listesinde Kas›mpafla’dan, Ortaköy’den, Befliktafl’tan ve ‹zmit’ten
tütün iflçileri yer almaktad›r.

126

Kundakç› bu listede yer alan Roman tütün iflçileri-

nin deflifre olduklar› için “ifle yaramayacak olanlar” olduklar›n› ifade eder. Ona
göre fiefik Hüsnü’nün içeriden mesaj göndererek çal›flma yapabilecek durumda
olan tütün iflçilerine Vatan Partisi’ne girmemelerini tavsiye etti¤i yönünde bir rivayet bulunmaktad›r.

127

Öte yandan Vatan Partisi içerisinde 1930’lardan beri Hik-

met K›v›lc›ml›’n›n yak›n çevresinde yer alan çeflitli isimler de bulunmaktad›r.

128

Va-

tan Partisi’nin Beyo¤lu ilçesinde Kosova da çal›flm›fl, partiye aktif deste¤ini göstermifltir.

129

Yine Beyo¤lu ilçesinde tütün iflçilerinin oldukça eski liderlerinden olan

Troçki Mehmet aktif bir biçimde siyasal faaliyet yürütmektedir.

130

DP taraf›ndan gerçeklefltirilen TKP tevkifat› çok say›da tütün iflçisini de etkilemifltir. Belli, 1953 y›l›nda 169 san›kl› TKP davas›n›n san›k sandalyelerinde elli kadar tütün iflçisi oldu¤unu belirtir. Dönemin hükümeti 141. maddeyi daha da a¤›rlaflt›rm›fl ve maddeye bir 7. f›kra eklemifltir. F›kraya göre siyasal faaliyetlerinden
ötürü piflman olan san›klar›n cezas› dörtte bire indirilecektir. Davaya bakan askeri mahkeme bu f›kray› genifl bir biçimde yorumlar. Öyleki “Hakk›mdaki iddia
do¤rudur. Ama ben bundan sonra böyle ifllerde yokum.” diyen san›klar tahliye
edilmektedir.

131

Cezaevindeki TKP üyeleri aras›nda genel e¤ilim bu yasadan ya-

rarlanman›n “ihanet” olaca¤› yönündedir.

132

Belli bu yasadan yararlananlar›n,

TKP’nin ayd›nlar› aras›ndan ç›kt›¤›n› anlat›r. Eflleri ve çocuklar› d›flar›da periflan
durumda olan tütün iflçilerinden ise hiç kimse piflmanl›k yasas›ndan yararlanmam›flt›r.

133

Bu arada söz konusu dönemde cezaevinde sol ayd›nlar aras›nda yaflanmakta olan tart›flmalar önemli bir bölünmenin ortaya ç›kmas›na neden olacakt›r. Bu
dönemde özellikle Mihri Belli ve çevresindeki ayd›nlar grubu tütün iflçileri ile iyi
iliflkiler kurarak onlar› kendi çevrelerine a¤›rl›kl› bir biçimde dahil ederler. Daha
sonraki dönemlerde de birlikte çal›flacaklar› tütün iflçilerini Belli flu sözlerle de¤er126 Kundakç›, Suat fiükrü; B‹R ÖMÜR B‹R SOHBET; Tüstav; 2005; sf. 28
127 Kundakç›, Suat fiükrü; B‹R ÖMÜR B‹R SOHBET; Tüstav; 2005; sf. 28
128 Kundakç›, Suat fiükrü; B‹R ÖMÜR B‹R SOHBET; Tüstav; 2005; sf. 28
129 Kundakç›, Suat fiükrü; B‹R ÖMÜR B‹R SOHBET; Tüstav; 2005; sf. 60-61
130 Kundakç›, Suat fiükrü; B‹R ÖMÜR B‹R SOHBET; Tüstav; 2005; sf. 65
131 Belli, Mihri; HAP‹SHANEDEN Ç‹ZG‹LER; Leman; 2005; sf. 24
132 Belli, Mihri; HAP‹SHANEDEN Ç‹ZG‹LER; Leman; 2005; sf. 23
133 Belli, Mihri; HAP‹SHANEDEN Ç‹ZG‹LER; Leman; 2005; sf. 18-19
298

lendirir: “Egemen güçlerin sosyalist hareketi genifl ölçüde tecrit edebildikleri, sosyalizmin (S)’sinin bile küfür say›ld›¤› uzun y›llar boyunca, Kas›mpafla’n›n Ortaköy’ün tütüncü semtlerinde, karanl›klar denizinde sosyalist düflüncenin adalar›nda sosyalizmin sorunlar› tart›fl›l›rd›. O en çetin döneminde, en çok ezilen, en çok
horlanan bu emekçi çevrelerinde bir sosyalist gelenek kurulabilmifltir.”

134

Yine Bel-

li’ye göre tütün iflçilerinin aras›ndan “muhbirler, provokatörler” ç›ksa da, bu kifliler kimlikleri ortaya ç›kt›ktan sonra tütün iflçilerinin aras›nda bar›namaz hale gelmifllerdir. Belli kimilerinin bu durumu onlar›n aras›nda hala süren “klan” iliflkilerine ba¤lad›¤›n›, kendisinin ise bunu tütün iflçilerinin “daha çok ezilmesinden, horlanmas›ndan ileri gelen devrimci bilincinden” kaynakland›¤›n› ifade etmektedir.

135

1960 Sonras› Roman Tütün ‹flflççileri
1960’lar sonras› tütün iflçilerinin gerek üretim birimlerindeki a¤›rl›¤›n›n azalmas› gerekse temel politikleflme deneyimlerini üretim birimleri temelinde edinmifl
olmalar› nedeniyle tütün iflçilerinin geleneklerini yeniden üretme yetenekleri k›s›tlanm›fl durumdad›r. Bir önceki kuflakta politize olmufl tütün iflçileri ve onlar›n çocuklar› siyasal e¤ilimlerini sürdürüyor olsalar da ayn› politik aksiyon devam etmemekte, marjinalleflmektedir. Solla tan›flan yeni kuflaklar›n gözündeyse etkili olmasa da sayg›n bir konumlar› halen bulunmaktad›r: “Sol hareketin içinde diyebilirim ki iflçi s›n›f›ndan gelen bir o ekibi tan›d›k biz. ‹lk dönemde. Yani o 68’li y›llarda, 69’lu y›llarda.”

136

Türkiye ‹flçi Partisi, önceki kuflaklarda politikleflmifl Roman tütün iflçilerinin etkinliklerini sürdürdükleri alanlardan birini oluflturmaktad›r. T‹P yöneticileri eski
TKP’nin mimli unsurlar›n› partiye almak istemeseler de tütün iflçileri fazla zararl›
görülmedikleri belki de önemsenmediklerinden olsa gerek yer yer partiye girebilmifllerdir. Tütün iflçisi Erdinç T‹P’e kat›lma öyküsünü flu sözlerle anlat›r: “Bir gün
yaln›z bafl›ma do¤rudan Beyo¤lu teflkilat›na gittim. ‘Beni aza yaz›n’ dedim. ‘Sen
kimsin amca?’ dediler. ‘Siz önce yaz›n sonra da baflkan›n›za, sekreterinize ‘fioför ‹dris’ azam›z oldu deyin’dedim.”

137

Kundakç› fioför ‹dris’in bütün toplant›lar›-

na kat›ld›¤›n›, çal›flmalar›n elinden geldi¤ince parças› olmaya çal›flt›¤›n› an›msamaktad›r.

138

Yine Kundakç›’ya göre baba taraf›ndan tütün iflçisi ve TKP’li ayd›n-

134 Belli, Mihri; HAP‹SHANEDEN Ç‹ZG‹LER; Leman; 2005; sf. 22
135 Belli, Mihri; HAP‹SHANEDEN Ç‹ZG‹LER; Leman; 2005; sf. 24
136 Kaynak Kifli: SG. Sendikac›, 1968'li. 23.9.2013
137 Akgül, Hikmet; fiOFÖR ‹DR‹S: An›lar; Yar Yay›nlar›; 2004; sf. 167
138 Kundakç›, Suat fiükrü; B‹R ÖMÜR B‹R SOHBET; Tüstav; 2005; sf. 134-135
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larla tütün iflçileri aras›ndaki önemli ba¤lardan olan Boz›fl›k, T‹P’e girmemekle beraber partiyi d›flar›dan desteklemifl, çevresindeki insanlar› T‹P’e yönlendirmifltir.

139

T‹P’in özellikle ‹stanbul’da oldukça etkin oldu¤u, önemli bir oy ald›¤› Beyo¤lu ilçesinde tütün iflçilerinin belirgin bir etkisi olmufl gibi gözükmektedir. T‹P’te çal›flan ve daha sonraki dönemlerde de sol içerisinde yer alan bir kaynak kifli T‹P’in
ç›kard›¤› milletvekillerinden “bir tanesini”, Hac› Hüsrev’in ve genel olarak Kas›mpafla’n›n oylar›yla ç›kard›¤›n› söyler.

140

alm›flt›r.

141

Söyledi¤ine göre T‹P bu bölgede çok oy

Resmi rakamlar T‹P’in bu bölgenin oylar›na dayanarak milletvekili ç›-

kard›¤›n› do¤rulamaz. T‹P Beyo¤lu ilçesinde 1965 seçimlerinde toplam oylar›n
%7,7’sine denk gelen 4244 ve 1969 seçimlerinde ald›¤› toplam oylar›n %5.4’üne
denk gelen 2505 oy alm›flt›r.

142

Öte yandan burada ilginç olan nokta, T‹P’in 1965

y›l›nda ‹stanbul genelinde ald›¤› %7.9’luk oy ortalamas›n› 1969 y›l›nda koruyamayarak %2,7’ye düflürmüfl olmas›na ra¤men; Beyo¤lu ilçesindeki oy kayb›n›n
çok daha s›n›rl› olmas›d›r.

143

fieno¤uz ise 1969 seçimlerinde Kas›mpafla Hac›hüs-

rev’de kurulan seçim sand›klar›ndan birisinde seçim görevlisi oldu¤unu belirtir.
Hem kendi sand›¤›nda hem de komflu sand›kta T‹P birinci parti olarak ç›km›flt›r.

144

Bir kaynak kifli T‹P’in Hac› Hüsrev’deki çal›flmas›n›n bafl›n› çeken bir kad›n tütün
iflçisi oldu¤unu an›msamaktad›r. Kaynak kiflinin ismini tam olarak hat›rlayamad›¤› bu kad›n mahallede sayg› duyulan bir kiflidir, mahallenin lideri konumundad›r.

145

Kaynak kifliye göre söz konusu dönemde Y›lmaz Güney ve Safiye Ayla gi-

bi ünlü isimler T‹P’e destek vermifllerdir. Özellikle Y›lmaz Güney’in Kas›mpafla K›z›lay dü¤ün salonunda yap›lan T‹P toplant›lar›na destek amaçl› gelmesi, aktöre
büyük bir sayg› besleyen Romanlar aras›nda partiye olan sempatinin daha da
artmas›na neden olmaktad›r.

146

Bunun d›fl›nda T‹P’in di¤er kadrolar›n›n bu bölge-

de partiye ç›kan oylarda belirgin bir katk›s› olmam›fl gibi gözükmektedir. T‹P’in
139 Kundakç›, Suat fiükrü; B‹R ÖMÜR B‹R SOHBET; Tüstav; 2005; sf. 134-135
140 Kaynak Kifli: UO. Avukat, 1978'li. 26.9.2013. Resmi rakamlar bu bilgiyi do¤rulamamaktad›r.
141 Kaynak Kifli: UO. Avukat, 1978'li. 26.9.2013
142 TÜ‹K sitesi. http://tuikapp.tuik.gov.tr/secimdagitimapp/secim.zul; Link 14.10.2013 tarihinde al›nm›flt›r.
143 TÜ‹K sitesi. http://tuikapp.tuik.gov.tr/secimdagitimapp/secim.zul; Link 14.10.2013 tarihinde al›nm›flt›r.
144 Babal›k, Naciye; TÜRK‹YE KOMÜN‹ST PART‹S‹'N‹N SÖNÜMLENMES‹; ‹mge; 2005; sf.
519
145 Kaynak Kifli: UO. Avukat, 1978'li. 26.9.2013
146 Kaynak Kifli: UO. Avukat, 1978'li. 26.9.2013
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bölgedeki etkinli¤inin esas kayna¤› Roman tütün iflçilerinin önceki kuflaklardan
devral›nan miras›d›r. Ne var ki bu art›k çürümeye bafllam›fl olan bir mirast›r. Yine de Gabbay’›n T‹P Beyo¤lu ilçesinde yapt›klar› çal›flmalara dair anlatt›klar› hiçbir biçimde göz ard› edilemeyecek bir etkiyi ortaya koymaktad›r. Gabbay’a göre Beyo¤lu ilçedeki üyelerin önemli bölümü Kas›mpafla’ya yerlefltirilen ve ço¤u tütün iflçisi olan Bat› Trakyal› göçmenlerdir.

147

Gabbay 2. Dünya Savafl› sonras› tü-

tün sektöründeki daralmayla beraber bu insanlar›n genellikle farkl› sektörlere yöneldi¤ini ifade eder.

148

Gabbay’a göre Beyo¤lu ilçesinde onunla birlikte çal›flan-

lar›n ço¤unlu¤u tütün iflçilerinin çocuklar› ya da torunlar›d›r. Büyüklerinden duyduklar› an›lar sayesinde örgüt içerisinde nas›l çal›fl›laca¤›n› ö¤renmifllerdir.

149

Gabbay genel merkezdeki ifllerinin yo¤unlu¤undan ötürü günlük parti ifllerini bu
insanlara teslim eder.

150

Pazar sabahlar› tütün iflçilerinin kahvesinde buluflup Ha-

liç bölgesini gezmekte ve sohbet toplant›lar› yapmaktad›r.

151

T‹P’in Beyo¤lu ilçesindeki etkinli¤inin ne ölçüde bölgedeki Romanlardan kaynakland›¤›n›n bir di¤er göstergesi, partinin Beyo¤lu il genel meclisi adaylar›n›n
bileflimidir. Befl adaydan ikisinin sadece iflçi oldu¤u belirtildi¤inden kökenlerini
tahmin etmek zor olsa da, di¤er adaylar›ndan birinin müzisyen, di¤erinin tütün
iflçisi ve sonuncusunun kundurac› olmas› bu ilçede Roman tütün iflçilerinin parti
yap›lanmas›ndaki aktif rolünü aç›kça göstermektedir.

152

Benzeri bir durum T‹P’in

ortalaman›n üstünde (%9 (2120)-1965 seçimleri / %11 (2305 oy)-1969)

153

ald›¤› Gaziosmanpafla ilçesi için de geçerlidir.

bir oy

‹lçenin üç il genel meclisi ada-

154

y›n›n ikisinin kundurac› olmas› her halde alt› çizilmesi gereken bir durum olsa gerektir.

155

Gaziosmanpafla’n›n Sar›göl mahallesi gibi önemli Roman yerleflimlerin-

de kundurac›l›k yapan çok say›da Roman vard›r.

156

Bunlar›n Sar›göl’e yerleflme-

147 Gabbay, Moris; CUMHUR‹YETLE B‹RL‹KTE BÜYÜDÜM; Sar› Defter; 2013; sf. 188
148 Gabbay, Moris; CUMHUR‹YETLE B‹RL‹KTE BÜYÜDÜM; Sar› Defter; 2013; sf. 188
149 Gabbay, Moris; CUMHUR‹YETLE B‹RL‹KTE BÜYÜDÜM; Sar› Defter; 2013; sf. 188
150 Gabbay, Moris; CUMHUR‹YETLE B‹RL‹KTE BÜYÜDÜM; Sar› Defter; 2013; sf. 189
151 Gabbay, Moris; CUMHUR‹YETLE B‹RL‹KTE BÜYÜDÜM; Sar› Defter; 2013; sf. 189
152 Tarih Vakf› T‹P Arflivi 0070 T‹P / 400.02.17.11.1963 11.2
153 TÜ‹K sitesi. http://tuikapp.tuik.gov.tr/secimdagitimapp/secim.zul; Link 14.10.2013 tarihinde al›nm›flt›r.
154 Ayd›n'›n Söke ilçesinde al›nan %3,4'lük oyda bu ba¤lamda de¤erlendirilebilmektedir. Di¤er taraftan hat›rlanaca¤› üzere bu bölge tütün iflçisi Erdinç ve eflinin bir dönem çal›flma
yapt›¤› alanlard›r. Ünsal, Artun; UMUTTAN YALNIZLI⁄A TÜRK‹YE ‹fiÇ‹ PART‹S‹; Tarih
Vakf› Yurt Yay›nlar›; ‹stanbul; 2002; sf. 462
155 Tarih Vakf› T‹P Arflivi 0070 T‹P / 400.02 17.177.1963 117
156 Kaynak Kifli: fi.Ç. ‹flçi esmeklisi, Sar›göl sakini. Görüflme Tarihi: 11.2008
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den önce Unkapan›’ndaki mahzenler gibi Roman tütün iflçilerinin bolca bulundu¤u alanlarda yaflam›fl olmalar›, kundurac›l›¤›n yan›nda dönem dönem tütünde istihdam edilmeleri, siyasal e¤ilimlerinin flekillenmesinde önemli bir rol oynam›flt›r.

157

Son derece ilginç bir biçimde on y›llar sonra mahallelerini ziyaret eden bir

akademisyene karfl› kulland›klar› söylemdeki belirgin s›n›fsal vurgular, bu e¤ilimlerin her fleye karfl›n tamamen silinmedi¤inin bir göstergesi olarak de¤erlendirilebilir: “Görüyorsunuz zenginler hep insanlara kötülük yapmak istiyorlar. Kötülükten baflka bir fley düflünmüyorlar. Onlar›n bana kal›rsa iyilik damarlar› yok. Fakir fukaray› zenginlerin düflünece¤ini hiç sanm›yorum. Bunlar›n ç›kacak gözleri
hep para pulda. Kör nefislerinden baflka bir fleyleri olmad›¤›n› san›yorum.”

158

Son olarak T‹P’in Bak›rköy il genel meclisi adaylar›n›n üçünden birisinin tütün iflçisi, di¤erinin ise matbaa iflçisi oldu¤u yine bu de¤erlendirmelerimiz ›fl›¤›nda ele al›nmal›d›r (Bak›rköy’de T‹P

159

1965 seçimlerinde 3971 oyla toplam oyla-

r›n %9.2’sini, 1969 seçimlerinde 3586 oyla %6.6’s›n› al›r).

160

T‹P içerisinde Ro-

manlar›n belli bir etkinli¤i oldu¤u ilçelerden biri de Befliktafl ilçesidir. Vatan Partisi üyelerinden ve K›v›lc›ml›’n›n mücadele arkadafllar›ndan olan tütüncü Tamçiz’in o¤lu Çetin T‹P’in Befliktafl ilçesine üye olmufltur.

161

1968 y›l›nda yap›lan ve

Mehmet Ali Aybar’›n kat›ld›¤› Befliktafl ilçe kongresinde Çetin YK üyesi olacakt›r.

162

Onunla birlikte YK’ya seçilen Esmeray

163

meclisine T‹P aday› olarak girecektir.

164

ise ayn› y›l Befliktafl’tan il genel

Befliktafl’ta T‹P 1965 seçimlerinde 3570

oyla toplam oylar›n %11.2’sini, 1969 seçimlerinde ise 2281 oyla %7’sini alacakt›r. Yine Ünsal’›n belirtti¤ine göre T‹P’in Fatih ilçe örgütündeki 461 üyeden 56’s›n›n, yani %12’sinin “Rumeli” kökenli oluflu, Roman tütün iflçilerinin bu bölgelerde
flu veya bu biçimde varl›¤›n› koruyan etkinli¤inden ba¤›ms›z olarak de¤erlendirilemez.

165

Fatih ilçesinde T‹P 1965 seçimlerinde 8532 oyla toplam oylar›n %8.7’si-

ni, 1969 seçimlerinde ise 4680 oyla %5.4’ünü alacakt›r.

166

157 Kaynak Kifli: fi.Ç. ‹flçi esmeklisi, Sar›göl sakini. Görüflme Tarihi: 11.2008
158 Türkdo¤an, Orhan; GECEKONDU, ‹NSAN VE KÜLTÜR; Genar; 2002; sf. 436
159 TÜ‹K sitesi. http://tuikapp.tuik.gov.tr/secimdagitimapp/secim.zul; Link 14.10.2013 tarihinde al›nm›flt›r.
160 Tarih Vakf› T‹P Arflivi 0070 T‹P 400.02 118
161 Kavukçuo¤lu, Deniz; SEN VATAN HA‹N‹ M‹S‹N BABA?; Do¤an Kitap; ‹stanbul; sf. 329
162 Sarg›n, Nihat; T‹P'L‹ YILLAR; Cilt 2; Felifl; 2001; sf. 1250
163 Sarg›n, Nihat; T‹P'L‹ YILLAR; Cilt 2; Felifl; 2001; sf. 1250
164 ‹l ve Belediye Meclisinin Yeni Üyeleri; Cumhuriyet; 13 Temmuz 1968; bafl sayfa
165

Ünsal, Artun; UMUTTAN YALNIZLI⁄A TÜRK‹YE ‹fiÇ‹ PART‹S‹; Tarih Vakf› Yurt Yay›nlar›;
‹stanbul; 2002; sf. 462

166 TÜ‹K sitesi. http://tuikapp.tuik.gov.tr/secimdagitimapp/secim.zul; Link 14.10.2013 tari302

Daha önce gördü¤ümüz üzere tütün iflçileri mesle¤in gerilemesi döneminde
baflka çeflitli ifllerin yan› s›ra kundurac›l›k ve ayakkab› boyac›l›¤›n› yayg›n bir ekonomik faaliyet olarak benimsemifllerdir. Kundurac›lar›n içerisinde eski tütün iflçisi
Romanlar a¤›rl›kl› bir grup oluflturmaktad›r, 1946’n›n sol ve sendikal hareketlerinde bunlar›n belirgin bir etkinli¤i olmufltur. Buna karfl›l›k yine daha önce vurguland›¤› gibi kundurac›lar›n tamam› Roman de¤ildir.

167

Kundurac›lar sendikas›n›n

kurulmas›nda önemli rol oynam›fl olan bir kaynak kifli, bu grubun genel olarak
Söyledi¤ine göre bu dönemde kundurac›larla bir-

sola yatk›nl›¤›n›n alt›n› çizer.

168

likte “Prustanca isminde bir gazete ç›karm›fllard›r. Avans anlam›na gelen “Prustanca” uzun süreli olmasa da o dönem için oldukça önemli bir giriflim gibi durmaktad›r. Müftüo¤lu Prustanca, danalya ve limak gibi meslek terimlerinin günümüzde dahi kundura imalat›nda yayg›n bir biçimde kullan›ld›¤›n› ve bunun sektörün ilk ustalar›n›n Rumlar olmas›yla iliflkili oldu¤unu vurgulamaktad›r.

169

Temel-

lerini yine Roman tütün iflçilerinin att›¤›n› kundurac›lar aras›ndaki sol gelenek
1970 sonras›nda da sürmekte ve bir ölçüde T‹P’e yans›maktad›r.

170

1978 y›l›na

ait bir belgede, sonraki y›llarda varl›¤›n› daha s›n›rl› bir biçimde de olsa sürdüren T‹P’in hala kundura iflçisi parti sempatizanlar› ile toplant›lar düzenleyebildi¤i
ifade edilmektedir. Belgede o dönem itibar›yla Gedikpafla’da 60.000 kundura iflçisinin çal›flt›¤› anlat›lmaktad›r.

171

T‹P içerisinde Roman tütün iflçilerinin politikleflmifl eski kuflaklar› öncelikle yerel unsurlar olarak harekete destek sunmufllard›r. Dönem dönem toplant›lara kat›lan, çok da aktif olmayan unsurlar›n yan› s›ra

172

Kundakç›’ya göre özellikle Ka-

s›mpafla, Befliktafl ve Ortaköy gibi bölgelerde yerel iliflki a¤lar›n› sa¤layan eski tütün iflçileri bulunmaktad›r.

173

Kundakç› bu insanlar›n “kahvehanede otururken bi-

le epey faydal› yönlendirmeleri” oldu¤unu söyler. Kendi imkanlar› çevresinde
propaganda faaliyeti ile çevrelerini T‹P’e getirmifllerdir.

174

Bu dönemde Bo¤az

Köprüsü’nde bir grev örgütlemeye çal›flan bir kaynak kifli, Ekrem fi. ile birlikte çahinde al›nm›flt›r.
167 Kaynak Kifli: SG. Sendikac›, 1968'li. 23.9.2013
168 Kaynak Kifli: SG. Sendikac›, 1968'li. 23.9.2013
169 Müftüo¤lu, Berna, Güler; FASON EKONOM‹S‹: GED‹KPAfiA'DA AYAKKABI ÜRET‹M‹;
Ba¤lam; 2005; sf. 135
170 Kaynak Kifli: SG. Sendikac›, 1968'li. 23.9.2013
171 Tarih Vakf› T‹P Arflivi 0035. T‹P 113.03 30.09.1978 28.4
172 Kundakç›, Suat fiükrü; B‹R ÖMÜR B‹R SOHBET; Tüstav; 2005; sf. 134-135
173 Kundakç›, Suat fiükrü; B‹R ÖMÜR B‹R SOHBET; Tüstav; 2005; sf. 134-135
174 Kundakç›, Suat fiükrü; B‹R ÖMÜR B‹R SOHBET; Tüstav; 2005; sf. 134-135
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l›flt›klar›n› anlat›r. Ona göre Ekrem fi. yerli ahali ile ço¤u Do¤u illerinden gelen
inflaat iflçilerinin aras›nda sorunlar oluflmas›n›n önüne geçmeye çal›flmaktad›r. Ne
var ki kaynak kifliye göre büyük bölümü Kürt ve k›smen ‹ç Anadolu ve Karadenizli olan inflaat iflçileri üzerinde Ekrem fi.nin herhangi bir etkisi yoktur. Bir “‹stanbul
çocu¤u” olan Ekrem fi.nin kültür kodlar› farkl›d›r. Di¤er taraftan Ekrem fi.nin Ortaköy’de belirgin bir sayg›nl›¤› vard›r. Mahalleye onunla gitmeleri halinde herhangi bir tepkiyle karfl›laflmamaktad›rlar.

175

1960 öncesi sol içerisindeki bölünmelerde göreli ba¤›ms›z hareket eden ve
esas olarak üretim birimlerindeki çal›flmalar›n› sürdüren Roman tütün iflçileri bu
tarihten itibaren bu bölünmelerin içerisinde taraf olmaya bafllarlar. Bu durum bir
ölçüde, üretim birimlerindeki etkilerini kaybetmeleri ve buna karfl›l›k kendi varl›klar›n› yeniden üretebilecekleri farkl› alanlar gelifltirememeleri ile iliflkilidir. Önceki
kuflaklarda yarat›lm›fl olan birikim k›smen yeni nesillere devredilebilse de etkinlikleri giderek daralacak, solun kimin gruplar›n›n haz›r kadro kayna¤› olman›n ötesine geçemeyeceklerdir.
T‹P içerisinde de bir k›r›lma yol açan MDD-SD tart›flmalar›nda Ortaköylü tütün iflçileri a¤›rl›kl› olarak Mihri Belli’nin bafl›n› çekti¤i MDD saflar›nda yer al›rlar.

176

Bunda 1950 sonras› cezaevinde ortaya ç›kan bölünmede Belli’nin tütün ifl-

çileri birlikte hareket etmifl olmas›n›n önemli bir rolü vard›r. SD çizgisinde ise a¤›rl›kl› olarak 1960 sonras› kurulan sendikalarda çal›flan sendikac›lar ön plana ç›kmaktad›r.

177

Kendisi de bu bölünmede Belli’nin saf›nda yer alan bir kaynak kifli

tütün iflçilerinin a¤›rl›kl› olarak Belli’nin yan›nda yer almas›n›, onun “mültecileflmemesine” ba¤lamakta, yurtd›fl›na ç›karak partinin merkezini Do¤u Almanya’ya
tafl›yan TKP yöneticilerinin ülke içinde bir etkinlikleri olmad›klar›n› ifade etmektedir. MDD-SD ayr›m›nda tütün iflçilerinin Mihri Belli’nin yan›nda yer almas› ise biraz Belli’nin “feodal” taraf› ile, “delikanl›l›¤›” ile iliflkilidir. Belli eski bir boksör ve
Yunan iç savafl›na kat›lm›fl bir insand›r.

178

Kundakç›’ya göre tütün iflçilerinin önde

gelenlerinden Troçki Mehmet Taksim’de foto¤rafç›l›k yaparken bir yandan da Belli’yi desteklemekte, onu taparcas›na sevmektedir.

179

Yine ayn› gruptan olan sol

partilerin serigrafi ifllerini yapan ‹hsan M., dönemin sosyalist gençleri için çok
sayg› duyulan bir figürdür.

180

Türk Solu dergisinde çal›flan ‹hsan M., özellikle Or-

175 Kaynak kifli: DK. Yazar, 68'li. Görüflme Tarihi 16 Eylül 2003
176 Kaynak Kifli: SG. Sendikac›, 1968'li. 23.9.2013
177 Kaynak Kifli: SG. Sendikac›, 1968'li. 23.9.2013
178 Kaynak Kifli: UO. Avukat, 1978'li. 26.9.2013
179 Kundakç›, Suat fiükrü; B‹R ÖMÜR B‹R SOHBET; Tüstav; 2005; sf. 134-135
180 Kaynak Kifli: UO. Avukat, 1978'li. 26.9.2013
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taköylü tütün iflçileri ile çok iyi iliflkilere sahiptir.

181

12 Mart döneminde Erdo¤-

du’nun ifade tutanaklar›nda ‹hsan M.nin, ad› dönemin Ayd›nl›k toplant›lar›n›n sürekli kat›l›mc›lar›n›n aras›nda geçer.

182

Özellikle 15-16 Haziran olaylar› aras›nda

ön plana ç›km›fl ve solun geneli taraf›ndan önemsenmeye bafllanm›flt›r.

183

Halil Ç.,

Ekrem fi., Muammer Ö. gibi tütün iflçili¤inden gelen ve tütün iflçilerinin ortam›nda yetiflen di¤er arkadafllar›yla birlikte ‹hsan M. 15-16 Haziran olaylar› sonras›
Devrimci ‹flçi Birli¤i ad›nda bir oluflum meydana getirir.

184

‹hsan M., 17 Eylül

1970’te Ayd›nl›k dergisinin ça¤r›s› ile oluflturulan dayan›flma komitesinin irtibat
komitesi üyeli¤ine getirilir.

185

Öztürk’e göre ‹hsan M. hayat›n›n büyük bir bölümü-

nü “Mihri Belli Grubu”’nun partileflme meselesi için harcam›flt›r.

186

Dahas› yine

Öztürk’e göre ‹hsan M. TDGF’nin iflçilerle ba¤lant›s›n›n sa¤lanmas› noktas›nda
çok önemli bir rol oynamaktad›r.

187

Di¤er taraftan Öztürk ‹hsan M.nin kendisini

gelifltirmesini Belli grubunun meseleleri ile ilgilenmesinin engelledi¤ini söylemekte, karfl›laflt›¤› sorunlardan b›karak ‹stanbul’dan ayr›l›p ‹zmir’e yerleflti¤ini ifade
etmektedir.

188

Yine Kas›mpafla ve Ortaköy’ün tütün iflçileri aras›nda yetiflen Ekrem

fi., Muammer Ö., Halil Ç. gibi isimler Belli çevresine yak›n olan 1968 y›l›nda kurulan Demokratik Devrim Derne¤i’nin kurucular› aras›nda say›lmaktad›rlar.

189

Derne¤in kurucular› daha ziyade Mihri Belli çevresine yak›n olup T‹P’ten ihraç
edilen bir ekiptir.

190

Bu dönemde DDD içerisinde yer alan Muammer Ö. kundura-

c›l›k, ‹hsan M. kal›pç›l›k, Halil Ç. ise mobilyac›l›k yapmaktad›r.

191

Daha sonra

DDD davas›nda Ekrem fi., ‹hsan M., Halil Ç. ve Muammer Ö. san›klar aras›nda
yer alacaklard›r.

192

Tütün iflçilerinin sol içerisindeki bölünmede taraf olmalar›, onlar›n solun muhtelif unsurlar› taraf›ndan bu tarafgirlikleri ile an›lmalar›n› beraberinde getirir. Örne¤in bir kaynak kifliye göre “Befliktafl’taki o Roman vatandafllar ... MDD tak›m›n181 Kaynak Kifli: SG. Sendikac›, 1968'li. 23.9.2013
182 ‹leri, Rasih Nuri; M‹HR‹ BELL‹ OLAYI 1; Anadolu Yay›nlar›; 1976; sf. 146
183 Kaynak kifli: DK. Yazar, 68'li. Görüflme Tarihi 16 Eylül 2003
184 ‹leri, Rasih Nuri; M‹HR‹ BELL‹ OLAYI 2; Anadolu Yay›nlar›; 1976; sf. 547
185 ‹leri, Rasih Nuri; M‹HR‹ BELL‹ OLAYI 1; Anadolu Yay›nlar›; 1976; sf. 146
186 Öztürk, S›rr›; 12 MART 1971'DEN PORTRELER; Sorun; 1997; sf. 46
187 Öztürk, S›rr›; 12 MART 1971'DEN PORTRELER; Sorun; 1997; sf. 47
188 Öztürk, S›rr›; 12 MART 1971'DEN PORTRELER; Sorun; 1997; sf. 47
189 Sarg›n, Nihat; T‹P'L‹ YILLAR; Cilt 2; Felifl; 2001; sf. 1241
190 ‹leri, Rasih Nuri; M‹HR‹ BELL‹ OLAYI 1; Anadolu Yay›nlar›; 1976; sf. 26
191 ‹leri, Rasih Nuri; M‹HR‹ BELL‹ OLAYI 2; Anadolu Yay›nlar›; 1976; sf. 547
192 ‹leri, Rasih Nuri; M‹HR‹ BELL‹ OLAYI 3; Anadolu Yay›nlar›; 1976; sf. 1159
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dand›r. Mihri Belli ekibinde” yer almaktad›rlar.

193

Yine bir baflka kaynak kifli Ek-

rem fi.den bahsederken “Onun doktorcu de¤il, Mihrici” oldu¤unun alt›n› çizer.

194

Asl›na bak›l›rsa bu dönemde aktif olan tütün iflçileri çok da büyük bir grup oluflturmamaktad›rlar. Kimileri daha o zamandan pek çok sol ayd›n için canl› bir tarihtir. ‹TÜ’de ayakkab› boyac›l›¤› yapan Taflk›ran, bir yandan mesle¤ini icra ederken bir yandan da ö¤rencilere hapishane an›lar›n› anlatmaktad›r.

195

12 Mart döneminde, özellikle tütün iflçilerinin yaflam alanlar› olan geç-peripatetik yerleflimleri, dönemin sol ayd›nlar› için daha farkl› bir ifllev kazanmaya
bafllar. Bu dönemde Hac› Hüsrev “devrimciler” için güvenli bir limand›r.

196

Hac›

Hüsrev’e “devlet” bile kolay kolay “girememektedir”. Bu durum 12 Mart sonras›nda yap›lacak olan, evlerin tek tek arand›¤› kapsaml› operasyonlara kadar devam
edecektir.

197

12 Mart döneminde saklan›rken Sar›göl’de oda kiralayan bir kaynak

kifli mahallenin konut yap›s›n›n saklanmak için çok uygun oldu¤unu ifade eder.
Bir yerden girildi¤inde mahallenin di¤er ucundan ç›kmak mümkün olabilmektedir. O dönem Sar›göl’e gidece¤ini söyledi¤inde minibüs floförlerinin bile kendisine olan davran›fl› de¤iflmekte, “sayg› göstermektedirler.

198

1970 sonras› Roman tütün iflçilerinin izleri art›k iyiden iyiye belirsizleflmifltir.
Sol ayd›nlarla iliflkilerini sürdüren birkaç kifli d›fl›nda, bu döneme iliflkin kaynaklarda tütün iflçilerinin ad› fazla geçmez. Di¤er taraftan anlafl›ld›¤› kadar›yla tütüncü ailelerin politik kültürlerini yeni kuflaklara aktarma yetene¤i de zay›flamaya bafllam›flt›r. Orta s›n›flaflan birey ve aileler yak›n çevrelerinde solla temas ettikleri ölçüde sol siyasetlere hareketlere yak›n durmufllard›r.

199

Ne var ki politiklefl-

mifl eski tütün iflçileri bu dönemde art›k mahallelerde etkinliklerini koruyamazlar.
Bunlardan birkaç›n› mahalle kahvesinde an›msayan bir kaynak kifli, elinde “Cumhuriyet” gazetesi ile gelip bir köfleye oturduklar›n›, mahallenin geneline göre daha “seçkin” kifliler olduklar›n› ifade etmektedir.

200

Bu seçkin kiflilere kimi zaman

dönemin sol hareketlerinde önemli görevler de verilebilmektedir. Örne¤in Ekrem
fi., Belli’nin liderli¤ini yapt›¤›n› Türkiye Emekçi Partisi’nin ‹stanbul il baflkanl›¤›n›

193 Kaynak Kifli: SG. Sendikac›, 68'li. Görüflme Tarihi 23 Eylül 2003
194 Kaynak kifli: DK. Yazar, 68'li. Görüflme Tarihi 16 Eylül 2003
195 Belli, Mihri; HAP‹SHANEDEN Ç‹ZG‹LER; Leman; 2005; sf. 30
196 Kaynak Kifli: UO. Avukat, 1978'li. 26.9.2013
197 Kaynak Kifli: UO. Avukat, 1978'li. 26.9.2013
198 Kaynak kifli: DK. Yazar, 68'li. Görüflme Tarihi 16 Eylül 2013
199 Kaynak Kifli: ‹.A. Emekli memur, Samsun'da yafl›yor. Görüflme Tarihi: 12.5.2011
200 Kaynak Kifli: ‹.A. Emekli memur, Samsun'da yafl›yor. Görüflme Tarihi: 12.5.2011
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yapm›flt›r.

201

Yine daha önce de birlikte ayn› saflarda mücadele etti¤i Muammer

Ö. de TEP içerisinde yer al›r. 2011 y›l›nda hayata veda eden Muammer Ö.nün
ölüm ilan› bu çizgisini ömrünün kalan k›sm›nda da sürdürdü¤ünü göstermektedir:
“Sosyalist bir iflçi olarak 1. T‹P, Demokratik Devrim Derne¤i, Devrimci ‹flçi Birli¤i,
T‹P ve EMEK Partisi’nde mücadele etmifl olan Muammer Ö. (Komünist Muammer)
aram›zdan ayr›ld›. An›s› mücadelemize ›fl›k tutuyor.”

202

TEP’in kurucular› tütün ifl-

çili¤i gelene¤inden gelen Mustafa Ö. de yer almaktad›r.

203

Ekrem fi. ve Mustafa

Ö. daha sonra TEP davas›n›n san›klar› aras›nda yer alacaklard›r.

204

1980 sonras›nda genel toplumsal altüst olufl içerisinde tütün iflçileri hemen
hemen unutulma noktas›na gelmifltir. Ortaköy’ün seksen sonras› sol ayd›nlar›n
ra¤bet etti¤i bir yer haline gelmesiyle, tek tük tütün iflçileri ile karfl›laflma zeminleri ortaya ç›ksa da bunlar yayg›nlaflmaz.

205

Her fleye ra¤men, tütün iflçileri yafla-

d›klar› bölgelerde solun halkla temas edebilecekleri yegane kanal olma özelli¤ini
korurlar. 1990’larda dönemin sol partilerinden birinin belediye baflkan› aday›
olan kaynak kifli, Ortaköy’de bir kahvede halk toplant›lar› yapmak istedi¤inde
kendisine Ekrem fi. yard›mc› olacakt›r.

206

1980 sonras›nda art›k politikleflmifl tütün iflçilerinin bir hareket olarak varl›¤›ndan söz etmek mümkün de¤ildir. Sol ayd›nlar ve hareketlerle ba¤lar› büyük ölçüde kopmufl, en çok ön plana ç›km›fl Kosova, Erdinç, Özçelik ve Boz›fl›k gibi bireysel örnekler d›fl›nda politikleflmifl Roman tütün iflçileri genel itibar› ile 1980
sonras› solu ile dirsek temas›n› yitirmifllerdir.
Sonuç
19. yy sonlar›nda bugünkü Yunanistan ve Makedonya’n›n tütün üretim bölgeleri olana Drama, Serez, ‹skeçe ve Kavala gibi bölgelerde; geleneksel mesleklerini kaybeden ve prekapitalist üretim araçlar›ndan yoksun olan Romanlar tütün
tar›m›nda ve tütünün yar› ifllenmifl hale getirildi¤i fabrikalarda çal›flmaya bafllarlar. Bu dönemde özellikle fabrikalarda çal›flan Romanlar, Balkan co¤rafyas›nda
yo¤un bir politik hareketin belkemi¤ini teflkil eden Yahudi ve Rum iflçilerin bafl›n›
çekti¤i sosyalist gruplarla temas ederler, önemli bir sendikal ve siyasal mücadele
deneyimi kazan›rlar.
201 Kaynak Kifli: UO. Avukat, 1978'li. 26.9.2013
202 M. Öztuksavul Ölüm ‹lan›; CUMHUR‹YET; 17 Kas›m 2011; sf. 15
203 ‹leri, Rasih Nuri; M‹HR‹ BELL‹ OLAYI 3; Anadolu Yay›nlar›; 1976; sf. 1079
204 ‹leri, Rasih Nuri; M‹HR‹ BELL‹ OLAYI 3; Anadolu Yay›nlar›; 1976; sf. 1142
205 Kaynak kifli: UO. Avukat, 78'li. Görüflme Tarihi 26 Eylül 2013
206 Kaynak Kifli: UO. Avukat, 1978'li. 26.9.2013
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1924 y›l›nda Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi ile Türkiye’ye gelen Romanlar,
tütün tar›m› ve sanayisinde çal›flmaya bafllarlar. Çok geçmeden Balkanlarda ö¤rendikleri, kültürlerinin bir parças› haline getirdikleri sendikal ve siyasal mücadeleyi Türkiye’de de hayata geçirirler. 1950’lere kadar politikleflmifl Roman tütün iflçileri, siyasal deneyimlerini üretim birimlerinde karfl›laflt›klar› yeni kuflaklara aktaracak, sosyalist gençler yetifltireceklerdir. Ne var ki 1940’lardan itibaren tütün
sektöründe makinalaflma ve al›c›lar›n taleplerindeki farkl›laflma sonucu kalifikasyonun önem kaybetmesine ba¤l› olarak sektördeki emek istihdam› daralacakt›r.
1950 sonras› göçle birlikte kentlerin kalabal›klaflmas› ise flehirlerdeki ifl gücünü
artt›racak, baflka seçeneklerin oldu¤u koflullarda “Çingene” olarak adland›r›lan
gruplara dönük önyarg›lar›n etkisinde kalan iflverenler için Romanlar öncelikli istihdam tercihi olmayacakt›r. Buna ba¤l› olarak geçmiflin Roman tütün iflçileri k›smen enformel sektöre kayar; ayakkab› boyac›s›, kundurac›, iflportac›, hamal ve
müzisyen olarak çal›fl›rlar. Daha flansl› olanlar› ise farkl› sektörlerde ifl bulduklar›
fabrikalarda iflçi olarak çal›flmaya devam ederler.
Her halükarda üretim birimlerinde a¤›rl›klar› sars›lan tütün iflçileri geleneklerini yeniden üretme noktas›nda bir krize girmifllerdir. Zira politikleflme deneyimleri üretim birimleri temellidir ve art›k bu alanlarda etkinlik kuracak derecede istihdam edilmemektedirler. Buna karfl›l›k sol içerisinde, tütün iflçileri dedelerinin ve
babalar›n›n mücadele an›lar› ile büyümüfl yeni kuflaklar›n etkinli¤i 1960 sonras›nda da sürecektir. Özellikle T‹P içerisinde Roman tütün iflçilerinin yeni nesillerinin a¤›rl›¤› ve T‹P’in baflar›s›na olan katk›lar› hiçbir biçimde gözard› edilemez.
Ne var ki y›llar geçtikçe sendikal ve sosyalist mücadele deneyimi aileler içerisinde de aktar›lamaz hale gelecek; Türkiye’deki siyasal ortam›n 1980 sonras› tamamen yeniden yap›land›r›lmas›yla beraber Roman tütün iflçileri ve onlar›n sendikalsiyasal deneyimleri neredeyse tamamen unutulacakt›r.
Roman tütün iflçileri, Roman toplumunun geneli içerisinde önemli bir a¤›rl›k
oluflturmamaktad›r. Kavala, Drama gibi bölgelerdeki tütün üretim sürecine dahil
olan; bu bölgelerdeki son derece yüksek bir siyasallaflma deneyimi kazanm›fl
farkl› etnik gruplardan iflçilerin deneyimlerinden etkilenen bir kuflak, siyasal deneyimini bir altkültür haline getirerek, üretim birimlerinde varl›¤›n› koruyabildi¤i
süre içerisinde bunu yeniden üretmeyi baflarabilmifltir. Onlar›n d›fl›nda yer alan
Roman toplumun genifl kesimleri ise gerek Balkanlarda gerekse Türkiye’de kurumsal siyaset mekanizmalar›na hiçbir zaman ayn› ölçüde dahil olmam›fllard›r. Herfleye ra¤men, tütün iflçilerinin imgesi bir zamanlar ço¤unlu¤u oluflturduklar› baz›
Roman mahallelerinde halen canl›l›¤›n› korumaktad›r. Mahallenin sayg›n, yard›msever ve gözüpek abilerinin, ablalar›n›n kendi ömürlerinden ve yak›nlar›n›n
308

mutlulu¤undan esirgeyerek infla ettikleri adanm›fll›¤›n a¤›rl›¤› mahallelerin dar sokaklar›nda, kulaktan kula¤a yay›lmaya devam etmektedir.
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