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Orak Çekiç 

Siyasi amele ve köylü gazetesi 

29 Kanunusani 1925 

 

Şehir Eminlerini Kim Seçmelidir?  

Tabii şerait içinde mevzu-ı bahs edilseydi, bu mesele üzerinde zihin 

yormaya lüzum görmeyebilirdik. Her gün tedkik ve münakaşa edilmeye değer, 

bundan çok mühim, türlü türlü hayati meselelerle karşılaşmaktayız. O halde her 

şeyi bırakıp bu “müntehib mi? mansub mu?” patırtısına kulak vermeye neden 

lüzum görüyoruz? Bunu izah edelim, işin esasını da aydınlatmış olacağız. 

Cumhuriyetin ilanından beri, bir takım derin ihtilaflar, Türk burjuvazisini 

için için yemekte, onun iktidar makamı etrafında kurduğu siyasi teşkilat ağını 

yavaş yavaş çürütmektedir. Bugüne kadar bunun önüne geçmek için hiçbir tedbir 

bulunamadı, anlaşamamazlıklar gün günden arttı ve genişledi. Çünkü düşünüşleri 

birbirine uymayan zümrelerin ciddi, hulûs niyet ve samimiyetten mahrum 

insanlardan mürekkeptir. Asıl davayı halkçı burjuva inkılâbının bizzat kendisi 

teşkil ediyordu. Birbirlerine karşı düşman kesilenler onu sağlamlaştırmak 

isteyenlerle istemeyenler idi. Fakat gariptir, her iki taraf da, açıktan açığa, kendi 

nokta-i nazarını ileri sürmekten çekindi. Yeni hükümet şeklini kendi 

menfaatlerine uygun bulmayan büyük şehirli burjuvalarımız, halk kitlelerini 

geçindirmekten korkuyorlardı. İnkılab mücahidlerinin ise, yardımına dayandıkları 

kitlelerin taassubunu tırmalamak işlerine gelmiyordu. Bu şerait dâhilinde, halkı 

yakından alakadar etmeyen teferruata aid işler vesilesiyle çarpışmaktan başka çare 

yoktur.  

İşte işçi ve köylülerimizin vücuda getirdikleri fazla kıymetleri paylaşmak 

hususunda henüz bir anlaşma şekli bulamamış olan burjuva politikacıları 

mütemadiyen bu neviden sebepler icad ederek birbirlerini hırpalamaktadırlar. 

Geçenlerde açlık ve teşkilatsızlık yüzünden can çekişen muadeleye tabi 

muhacirler meselesi, bir hurûç hareketine vesile oldu. Halk fırkası içinde mahdud 

kalan, ecnebi mali sermayesinin şerik komisyoncuları, bu faciayı dillerine 



doladılar. Aksi inkılabçı emellerini sezdirmeden, halk fırkasından bil-hücum 

çıkmanın yolunu buldular.  

Bu sarsıntı neticesi, İsmet Paşa kabinesi devrildi. Onun yerine Fethi Bey 

hükümetinin geçmesi inkılâbın bir adım gerilemesine bedeli idi. Bu suretle gerçi 

yeni teşekkül eden terakkiperver fırkası hücum fırsatlarından mahrum ediliyordu. 

Fakat bu adeta kendilerini müdafaadan aciz olanların, bu hücumdan tahaffuz için 

muhacimlerin hoşuna gidenleri sır gibi kullanmalarına benzer. Hemen aynı 

temayülde bir devlet adamına hükümeti teslim etmekle, halkçılar savaş 

meydanından kaçmış oluyorlardı. 

“heyet-i ...cı” vaziyeti inkılabçılıklarına yediremeyenler, buna nihayet 

vermek için, sabırsızlanıyorlardı. Ele geçmez bir fırsat addettikleri şehir 

eminlerine aid ihtilafa sarıldılar. Sabık dâhiliye vekili ortalığı velveleye verdi. 

Maatteessüf iş neticelendirilemedi. Biz rivayete göre devletin en yüksek makamı, 

son dakikada (mabadı ikinci sayfanın birinci sütununda) 

Resmi Amele Cemiyetleri ve Hafi Fran Mason Locaları  

Türkiye Cumhuriyeti hudutları dâhilinde polis ve jandarmanın 

müzaheret ettiği beynelmilel bir teşkilatı hafiye mi var? 

Ne garip? Meğer bazı hafi teşkilatlarda olurmuş ki; tahdiş ezhanı mucib add 

ve telakki edilemezmiş.  

Zavallı bir amele aç ve sefil günlerine bir ümid daha arar, arkadaşları, 

kendisi gibi olanları, kendisi gibi düş ve inmeye çağırır, dört satır yazı yazar, on 

binde bir elif miktarı – seni yükseltmeye çabalar. Hoppadak bir de bakarsınız ki 

ertesi gün gazeteler, – selamet-i umumiye namına yapılan tevkifata sütunlar 

tahsisine lüzum görürler. Havas, royter, lyld, saatlerce telsizle dünyanın dört bir 

tarafına şöyle telgraflar çekerler: 

1 – “İstanbul’da mühim bir teşkilat-ı hafiye keşf olunmuştur.” 

2 – “Amele ... gün ... saat ... dakika (ve hatta saniyede) bütün müessesat-ı 

ecnebiyeyi topa tutacaktı. (!!?)  

3 – “Ecnebi bir hükümet bu işe iki milyar sekiz yüz yetmiş altı milyon 

dokuz yüz doksan dokuz yüz doksan dokuz guruş ve 99 para ve 99 santim tahsis 

etmiştir. Falan. Filan. 

“Ve sonra günlerce bu boş anbarı dipsiz kile ile aktarmaktan akla karayı 

seçmeye vakit bulamazlar. Polis hafiyeleri amirlerine, onlara daha büyüklerine, 



telefonlar, telgraflar, şifreler, tahriratlarla keyfiyeti şu tarzda bildirmek lüzumunu 

hissederler: 

“Delail-i kafiye edilememişse de teşkilatın tasammumatı bil-şüphe 

tahakkuka yakındır.)  

Fakat bir de bakarsınız ki, bir takım adamlar, tescil edilmemiş bir 

müessesenin, kurdelalı, pırlantalı bir takım alamet-i farikalı nişanlarıyla, en 

kalabalık bir yerin en göze çarpan bir sarayında, baş döndürücü bir ihtişam içinde, 

kemal-i azametle akd-i içtima eder. Yine telefonlar işler: 

“- Etrafta inzibat tamamıyla temin edilmiştir. Sabıkalıların hepsi karakola 

toplandırıldı.” 

“- Otelin etrafında memur bulundurmuyoruz efendim.” 

“- Baloya iştirak edecekler her hangi bir tecavüze maruz kalmayacaklardır 

beyim.” 

Ve şayet bu muhaverelere kulak misafiri olursanız zannedersiniz ki: Türkiye 

bütçesinin milyonlarca liralık (?) jandarma, polis, hafiye ve saire inzibat teşkilatı 

bu gece orada toplanan beş yüz kişinin selametini temine memurdur.  

Sorarsınız: 

— Kim bu efendiler? 

— Size cevap verirler: 

— İstanbul fran masonları. 

— Farmason ne demek?  

- ?..!.. 

— Bunların kulüpleri filan var mı? 

— Semt locaları, mıntıka locaları, müşrik a’zamları var.  

— Pekala. Bu cemiyet vergi verir mi?  

— Hayır.  

— Kulüplerinin yeri muayyen mi?  

— Hayır. 

— İçtimalarında hükümet tarafından adam bulunur mu? 

— Belki. Belki evet, belki hayır! 

— Canım nasıl olur dört amele bir cemiyet yapınca bir sürü (temin-i 

selamet-i umumiye) nizamatını tatbiki lazım geliyor da. 

- . . . 

— Bu şekilde her sualinizin cevabı muhakkak şudur: 



- . . .? . ! 

— Fakat son telgrafın baloya aid satırlarını okursanız anlarsınız ki; bu 

balonun hadimleri arasında Türkiye Cumhuriyeti’nin bir jandarma binbaşısı 

vardır. Polis erkânından yani şube amirlerinden, müdürlerden bazıları üçüncü 

rütbe ashabındandırlar. Sonra doktorlar da, sefirler de, defterdarlar da, müfettişler 

de, bu tekkenin hadimi olmakla mübahidirler (!) (mollalar vardır ki, mümtaz 

rütbelere maliktirler.  

Gazetelerin Destanı 

Aldı Nevhid: 

Tevhidime dikkatle bakın: 

Ben durmak isterim ağzına halkın  

Sofaların sarığından bir gelir. 

Bana derler Hacı Hafız molla Velid. 

Hoca, muhtar, imam, çömez bana hepsi mürid.  

Tevhid-i efkâra benim bir perdedir. 

Ben nerdeysem irtica o yerdedir. 

 

Aldı Tanin: 

Bana derler Taninci Cahid 

Bulamaz Osmanlı Bankası 

Benden daha arslan mücahid. 

Çok yakın dostumdur tramvay şirketi  

Amelesinin kemiği benim, onundur eti. 

Bana derler Cavid’in kardeşi Cahid 

Düyun-ı umumiye uğrunda kan döken mücahid. 

 

Aldı Cumhuriyet: 

Karilerimin hepsi Efendi. Bey; Paşa 

Fakat işçinin de dostu benim ben 

Yaşa İş Bankası sen bin yaşa. 

 

Aldı Vatan: 

Selanik bankasıdır vatanım benim 

Kaseme bal şurup katanım benim 



Amerikan sermayesidir bugün 

Boynuma sarılıp yatanım benim 

Aldı Orak Çekiç: 

Efendiler yorulmayın hiç,  

İşçinin çiftçinin gözü açıldı 

Etrafa ateşten bir nur saçıldı 

Çıktı meydana Orak Çekiç. 

Vurdukça sırtınızdaki altın dolu kambura 

Döndürecek sizi bir yamalı kalbura 

O ne bir bankaya ne bir patrona mülazımdır 

Bizimdir Orak Çekiç bizimdir 

Destancı Arkadaş 

 

Ve bu meyanda ashab-ı keyfin mukaddes rehberi de eksik olamaz ha: 

(Tanin)in baş sütununda tüneyen Cahid Bey burada da üstad. 

Düyun-ı umumiyenin (Cavid)inden tutunuz, İstanbul cenerali (Dolara)ya 

kadar ihvan hep burada, hep mürşid postunda; hep (müşerref azam)a  mürid 

Nadire 

 

[karikatür: tramvay işçilerinin metalib listeleri münasebetiyle 

altyazı: sokaklarda her gün adam öldürüyorlar. Güpe gündüz evleri 

soyuyorlar polis bu vakalarla meşgul olacak yerde zavallı amelelerin bir lokma 

fazla ekmek alabilmek için yaptıkları her harekete burnunu sokuyor. Polis, 

katilleri hırsızları mı takibe memurdur, yoksa ameleleri mi?] 
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Amele Hareketine Bigâne Kalan İşçi Teşkilatlarına Tavsiyelerimiz 

Bu nevi teşkilatların timsali Türk Mürettibler Cemiyeti’dir. Mürettib 

arkadaşlarımız cemiyetçilikte cidden takdirlerle yad edilmeye layık bir maziye 

maliktirler. Mesleki menfaatlerin müdafaası bir teşkilat etrafında toplanmaya 

mütevakkıf olduğunu Türkiye’de ilk idrak eden işçi zümrelerinden biri 

mürettiblerdir. Meşrutiyetle beraber doğan cemiyetleri, her fırsatta işçilerin 

hukukunu müdafaa etmek için öne atılmış ve patronlarla müessir bir tarzda 

mücadele edebilmiştir. Sadık Ahi yoldaşımızın idaresi altında elde edilen parlak 

muvaffakiyetleri ve geçen seneki şanlı grevi Türk işçiliği daima büyük bir iftihar 

ile hatırlayacaktır. Fakat maatteessüf Mersin cemiyeti kardeş teşkilatların 

hayatıyla kafi derecede alakadar olmamış, kısmi hareketlerin umumi bir sınıf 

hareketi doğurmasına yardım için, elinden gelen her şeyi yapmamıştır. Bu 

ta’rizimiz reji amelesi cemiyetine, şirket-i hayriye işçilerine, tahmil ve 

tahliyecilere ve daha birçok büyük ve küçük cemiyetlere de şamildir. 

İki sene evvel bir heyet-i müttehide teşkil için sarf edilen gayretleri 

unutmuyoruz. Fakat bugün bize öyle geliyor ki o sırada muhtelif cemiyetlere 

mensub arkadaşları faaliyete sevk eden, amele sınıfını kendi mukadderatıyla 

alakadar etmek ve harekete getirmek arzusundan ziyade, icra edilmekte olan 

intihabat mücadelesinde bir rol oynamak hevesi olmuştu. Zira bu hayırlı işi intaç 

etmek için lazım gelen azim ve fedakârlık gösterildiği gibi, inkılabçı 

rehberlerimizin bütün müşkülata rağmen iş takib etmek hususundaki, teşvik ve 

ısrarlarına da ehemmiyet verilmemiştir.  

Biz bunu şuursuzluktan, ihatasızlıktan ziyade, teşkilatların başında buluna 

rehberlerin cevval, müteşebbis, kanlı canlı mücahidler olmamalarına atfediyoruz. 

Bütün bu arkadaşların hüsn-i niyetinden zerre kadar şüphemiz yoktur. Fakat bu 

işte yalnız başına iyi niyetler para etmiyor. İcab ettiği zaman hareket etmesini ve 

harekete getirmesini bilmek gerek. Bir amele rehberi için en büyük haz bundadır. 

Bu vadide de muvaffakiyet, muhtelif amele cemiyetleriyle daimi surette temas 

etmekle ve bir buhran, bir ihtilaf emaresi sezer sezmez derhal cesurane kararlar 

almakla ancak elde edilir.  



 

Evvelce ne yaptığını bilmeyen veya çok iyi bilen, yola gelmez bir takım 

maceracılara alt olmamak kaygusuyla amele birliklerinden uzak kalınmamasını 

bir derece haklı buluyorduk fakat bugün meydanda bir amele teali cemiyeti var. 

Başında, her makul ve mantıki teklifi kabule amade, uysal mücahidler bulunuyor. 

Ne için saydığımız cemiyetler ve emsali bununla alakadar olmuyorlar? Bu 

teşkilatın şeklini beğenmiyorlarsa içine girip onu bizzat ıslah etmek kendi 

ellerindedir. Teşkilat rehberleri bunu yapmamakla mensub oldukları amele 

sınıfına karşı büyük bir günah işlemiş oluyorlar. Zira işçilerimizin göğüslerini 

gere gere sınıf mücadelesine atılabilmeleri, ancak muhtelif teşkilatların bir arada 

kaynaşmalarıyla mümkündür. Ataletleriyle olsun buna mani olanlar elbette 

kabahatlidirler.  

Biliyoruz, amele teali cemiyetine karşı diğer teşkilatların muhteriz 

davranmaları büsbütün sebepsiz değildir. Halk fırkasının bu cemiyetle olan 

alakası, amele sınıfının müstakilen hareket etmesi, yegane kurtuluş çaresi 

olduğuna iman edenleri kuşkulandırıyor; ve bunda yerden göğe kadar hakları 

vardır. Fakat tecrübe gösterdi ki hasım bir sınıf teşkilatı olan halk fırkasının amele 

cemiyetlerinde müessir bir rol oynaması maddeten imkansızdır. Zaten bu gibi 

burjuva politikacılarının fuzuli müdahalelerine meydan vermemek, ve hatta 

büsbütün alakalarını kesmek heyet-i idarelere geçecek azimkar mücahidlerin 

elindedir. Umum amele hareketi haricinde kalan işçi teşkilatlarının, teali 

cemiyetinde bu işi görmelerine intizar ediyoruz.  

Kızıl Teşkilatçı  

Aydınlık Kütüphanesi 

Babıâli’de Aydınlık Kütüphanesi açıldı. Amele arkadaşlarımız kendilerine 

faydalı bütün gazete ve kitapları burada bulabilirler. 

Gelecek Nüshamızda 

Gelecek nüshamızdan itibaren Aziz Avni arkadaşın “kumpanyadan niçin 

çıkarıldım?” isimli fevkalade meraklı ve her amele şayan-ı ibret makalelerini derc 

etmeye başlayacağız. 

Gelecek nüshamızda Abdi Recep arkadaşın mukayyed bir makalesi vardır. 

Mustafa Dündar arkadaşa 

Şiirinizi ve mektubunuzu aldık. Neşredeceğiz. İşçi hayatına dair 

mektuplarınızı bekleriz. 



Baş makalenin mabadı 

İki tarafın bir mütareke akd etmesini taleb etmiş. Demek oluyor ki 

halkçıların pişdarları arasında henüz yeni inkılab hamlelerine girişmek zamanı 

gelmediği kanaati hâkimdir. Muhaliflerle göğüs göğüse mücadeleden çekiniliyor. 

Biz, er geç temelli bir tarzda bu mücadeleden vaz geçileceğine ve iki tarafın 

ecnebi sermayesiyle müştereken köylü ve işçilerimizi istismar hususunda 

anlaşacağına kaniiz. Fakat temsil ettiği sınıfın menafii icabı, halk fırkasının 

yapacağı daha birkaç inkılabkar işler var. Onun bugünden azm ü idaresini 

kaybetmesi şayan-ı teessüftür.  

Bizi meşgul eden şehir işleri meselesine gelince; bugünkü intihab şekline 

nazaran, eminlerin ahali tarafından seçilmesini, şehir işlerinin ticaret ve ihtikâr 

burjuvazisinin eline teslimi demektir. Bu zümre ise kozmopolit sermaye elinde bir 

oyuncaktan ibarettir. Çalışkan kitleler bundan fayda göremez, mutazarrır olur. 

Şehirlerin başında, merkez inkılabçı unsurların hâkimiyeti altında bulunduğu 

takdirde mensup bir amirin bulunması müreccahtır. Bizim için mücerred olarak 

hiçbir mesele mevcud değildir. biz her meseleyi amele ve köylü sınıflarının 

kurtuluşu ve içtimai inkılabın menfaatleri nokta-i nazarından tedkik ederiz. Bu 

uğurda fikirlerimizden fedakârlık etmekte bile beis görmeyiz. Prensip itibarıyla 

burjuva nizamı altında geniş halk kitleleri doğrudan doğruya rey vermek hakkına 

malik olmak şartıyla her sahada intihab taraftarıyız. Kaydettiğimiz tehlike 

dolayısıyladır ki daha bir müddet için inkılabçı ruhu muhafaza edeceğini ümid 

ettiğimiz halk fırkası sollarına hak veriyoruz. Amele ve köylü her şeyden evvel 

inkılabın selametini düşünür. 

Orak Çekiç 

 

Bir Hikaye 

Hakikaten olmuş, gülünç fakat gülünçlüğü kadar feci bir hikaye 

Geçen gün ocağımın başında işimle uğraşırken, bir arkadaşım yanıma geldi. 

— Seni, dedi baş katib çağırıyor.  

Beş dakika geçmeden bir müvezzi geldi: 

— Seni, hemen şimdi baş katib çağırıyor.  

Hiçbir isticali mucib meydanda hiçbir iş olmadığından bir (lahavle) çekerek 

daireye gittim. Sabırsızlıkla beni bekleyen baş katib: 



— Şimdi karakola gideceksin. Fabrika müdürü iki saat müsaade etti. 

Vakit kaybetme. 

Eğer çocuğum ölüm halinde imiş, aman bana müsaade deseydim, bir az dur, 

haber veririz derlerdi. Nedense karakolun telefonu bir evlad muhabbetinden daha 

keskin. 

Beni iş elbisesiyle karşısında gören komiser bey, sert bir sesle: 

— Gel, be adam dedi yüz defa haber yollarız, neden sonra gelirsin. 

Aklınızın ermediği işlerle uğraşarak bizi de meşgul edersiniz.  

Anladım ki komiser bey epeyce bir şey biliyor. Öyle ya, karşısına çıkan bir 

adamın cehlini bir bakışta anladıktan sonra. 

— Emrediniz, bey efendi dedim. Bakınız ellerimi yıkamadan koşarak 

geldim. İş caketimi bile çıkaramadım. 

— Gel şu masanın önündeki sandalyeye otur. (Birdenbire pantolonumun da 

bağlı olduğunu görerek) hayır, sandalyeyi berbad etme, dikil karşımda. Ben sana 

soracağım, sen cevap vereceksin, ben de senin cevaplarını (kitabınca) yazacağım. 

— İyi ama efendim, ben umumda başkasının yazdığı şeye imza koymuş 

adam değilim. Siz sualleri verin de cevaplarını yazarım. Hem müsaade ediniz de 

ellerimi yıkayım, gömleğimi çıkarayım.  

Karakolun yanındaki çeşmede yıkandım. Gömleğimi de çıkararak komiser 

beyin yanına vardım. Kravatımın oldukça tesiri olmalı ki bu defa sandalyeye 

oturmama müsaade olundu. Adımı, ailemin ismini, karımı, çocuklarımı sordular. 

Cevap verdim.  

— Siz dedi bir mecmua çıkarıyorsunuz parayı, yazıyı nereden 

buluyorsunuz, maksadınız ne? 

Benim de aklıma bir sual gelmişti. Az kalsın: 

— Siz de bizim mecmuayı kapatmak, feryadımızı, hatır-ı alileri için boğmak 

istiyorsunuz, maksadınız, gayeniz, vazifeniz ne? 

Diyecek idim. 

Ne çare name üzerinde birbiri üzerine konulan cilt cilt kavanin, beni ikaz 

etti.  

Maksadı, paranın menbaını söyledim. Herhalde (misissipi) şehrinin 

menbaını keşf etmedik. Komiser bey hakikati ifade eden cevaplarımı 

beğenmediler. Belki bir (harika) arıyorlardı. 

— Peki dedi, yazıyı? 



— Ben, Ali Hüseyin, Rıza Ahmet, Katılmış Derviş, Dündar Fazıl ve bütün 

Türk şimendifercileri. 

— Yazı yazmak tahsile tabiidir? Hiç işçinin makalesi okunur mu? Siz kim, 

yazı kim? Doğru söyle sizi Karagöz gibi oynatan kimler? 

Bizi değil başkalarını oynatan vardır ya, ne yaparsın sükut. 

— Efendim dedim, yağlı, karalı gömlek içine girenlerde birer insandır. 

Onların da tahsilleri, tetebbuları, hatta kitapları, fikirleri vardır. Bizde (cemiyet-i 

beşeriye azasındanız) efrad-ı milletten biri gazete çıkarır, yazı yazar, kitab 

neşreder; ona hiçbir (?) denmez de ne için böyle bir gayr-i mantıki sual bize tevcih 

olunur. İnsaf buyurulsun, işçi bir insan değil midir ki insani vezaifini görmesin. 

Ben de tahsil gördüm. Demir mi döğerken size üzerinde bulunduğumuz yuvarlak 

kürenin vaziyetinden malumat verebilecek bir haldeyim. 

Ve daha epeyce söyledim ve sizi daha ziyade ikna için işine evrak-ı 

tahkikiye: bir makale yazıyorum. 

Ser levham (Beşerin Terakkiyâtı Neye Vabeste idi?). Dört cümleden fazla 

yazdırmadılar. Yetiştirdiler, affedersiniz. Biz bile, sorduk. Fakat gömleğimi giyip 

karakoldan ayrılırken parlak apoletleri, kara gömleğimin yanında sevindirmemek 

için:  

— Peki dedi. Biz herkese bilhassa işçilere bir (hami) vaziyetindeyiz. Dikkat 

ediniz ki şarlatanlar sizi avlamasın!  

Teşekkür ederek ayrıldım. Fakat bana birden bire bir teessür geldi. Biz de 

(cemiyet-i beşeriye azasından) değil miyiz? Hareket eden trenin düdüğü 

teessürümün izalesine yardım etti. Hatırımda, aydınlığın şairi Nazım Hikmet 

arkadaşın sözü geldi: 

Zavallılar! Dedim ve güldüm. 

Eskişehir 

Demirci Nafi Usta 

“Orak Çekiç”i Tebrik 

Ey Orak Çekiç günün aydın, ömrün uzun olsun! 

Binlerce seneden beri uysal şok da dilsiz yaşayan Orak Çekiç! Nihayet 

dillendin! Sen de söylemeye başladın! Biçici ve ezici olduğun halde sen daima 

kesiliyor ve eziliyorsun. Çünkü dilsiz idin, çünkü bilgisiz idin. Anlıyorum ki 

şimdi sen de biraz bilgi peyda oldu. Ve bu azıcık bilgi senin gözünü aydınlattı, 

dilini döndürdü. Hakikati görmeye hakkını istemeye başladın. Sen evvelce 



inliyordun, senden çıkan sesler bir hastanın acı iniltileri, boğazı sıkılan bir insanın 

boğuk horultuları idi. Ve bunlara kimse kulak asmıyordu. Şimdi haykırıyorsun! 

Sesin gür ve temiz çıkıyor. Seni işiten emiciler eskisi gibi omuz silkip 

geçemiyorlar, onlar şimdi kulak kabartıyorlar! Senin sesin hak sesi olduğu için 

onlar titriyorlar. Sen hakkını isteyince hakkın gayr-i meşruu varmış feryadını, 

kimle üzerinde oynayarak, boğmak istiyorlar. Ve seni kanunsuz söz söyledi diye 

mahkemeye gönderiyorlar. Sen bilgini artır ve bilgin arttıkça bağır. Benim ve 

benim gibi bütün işçi ve çiftçi kitlesinin en büyük dileği senin yaşadığını 

görmektir. Var ol! Yaşa! Bin yaşa Orak Çekiç. 

Ortaköylü demirci  

Mehmet Usta 

 

Köylünün Dertleri  

İzmir muhabirimizden aldığımız bir mektupta köylünün bitmez tükenmez 

dertlerinden bahsediliyor. Bu muhabirimiz Anadolu’nun pek çok yerlerini gezmiş, 

köylünün halini yakından görmüş, tedkik etmiştir. Bu muhabirimizin 

müşahedeleri, tedkikleri hülasa edilecek olursa, görülür ki köylünün en büyük 

derdi “kredi”den mahrumiyettir. Bu ne demektir? Köylü kuraktan, kırağıdan, 

dondan, çekirgeden, su basmasından veya diğer bir afetten zarar görüyor, o sene 

mahsul olmuyor. Köylü o kadar fakirdir ki bu bir sene mahsulsüzlük sebebiyle 

yaşamak için aletlerini, istihsal vasıtalarını, bunların en mühimi ve yegane 

kıymettarı olan öküzünü satmaya mecbur oluyor. Satmamak için tek bir çare 

vardır: kredi aramak (yani borç almak) borcu murabahacılar, silmeciler verir. Bir 

sene daha fena mahsul olursa köylü büsbütün borçlanır ve nihayet hem öküzü 

satılır, hem toprağı, kendisi gündelikçi veya ortakçı olur. Az çok borçla harçla 

işini görebilenler ise sefalet içinde kalır. Çünkü mahsulün en büyük kısmı 

murabahacılara gider. 

En kıymetli bir ziraat şubesi olan tütüncülükte de köylünün hali öyledir. 

Köylüsü 170 kuruş edecek bir tütünü vaktinden evvel, belki daha eğilmeden, 60 

kuruştan murabahacıya satmak mecburiyeti vardır. Mahsulün ancak sülüsünden 

biçare köylü istifade ediyor, bu da zahmetine değmez ve onu yaşatmaya kâfi 

gelmez.  

 



Ziraat Bankası ise köylü parasıyla vücud bulduğu halde pek fena şeraitle 

para ikraz ediyor. Bankadan yalnız zenginler istifade ediyor. Bunlar da bu 

bankadan aldıkları para ile murabahacılık ediyorlar, köylüyü soyuyorlar. Köylü 

mütemadi bir sefalete mahkûmdur.  

Köylü toprağa, istihsal vasıtalarına, hayvana, krediye muhtaçtır. Bunlar 

köylüye verilmezse Anadolu harab, büsbütün harab olur. 

Küçük Memurların Maaşları  

Memleketimizde ihmal edilen zümrelerden birisi de memurîn, hassaten 

küçük memurîn sınıfıdır. Vasati maaşları 30–35 liraya varmayan bu küçük 

memurların adedi yüz binleri geçiyor. Bugün bunlar kısmen aç ve tamamıyla sefil 

ve perişandır. Bir kişinin bile 30 lira ile geçinmesi imkânı olmayan böyle bir 

zamanda bilemeyiz ki beş altı kişilik bir aile nasıl geçinebilir? Uzun senelerdir bu 

zavallı memurlar aldatılıyor. Maaşlarına zam yapılması meseleyi artık bir yılan 

hikâyesine dönmüştür. Zavallı memurlar bütün ümitlerini cumhuriyet 

hükümetinin 341 bütçesine bağlamışlardı. Artık görüyoruz ki bu ümid de boşa 

gitti. Maaşlara zam yapılacağı yerde % 3 kadar tutan harb vergilerinin lağvından 

bahsediliyor. Mebus beylerin maaşlarını hiç unutmadan bol keseden tanzim edilen 

bütçeden bu defa da bu zavallılara bir şeyler yok. Artık boğuşmaya terk 

ediliyorlar. Bu vaziyetten sonra, biz, memurlarımızdan hangi hakla iyi ve doğru 

bir iş bekleyebiliriz. İyi ve namuslu bir iş görmek için her şeyden evvel karınlar 

tok olmalıdır. 
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Avrupa’da Amele – Türkiye’de Amele 

Fransa’da Amele Teşkilatlarının Hali  

Fransa’da da amele teşkilatlarının birliği meselesi bütün şuurlu işçileri 

meşgul eden en mühim meseledir.  

Fransa’da da aynı sanayi şubesine mensup olan işçiler kendi sendikaları 

etrafında toplanmışlardır. Bu suretle: sanayi-i meadine işçileri sendikaları – inşaat 

amelesi sendikası – vesait-i nakliye amelesi sendikası meydana gelmiştir. 

Fransa’nın her şehrinde, mesela, Paris’te, Marsilya’da, Lyon’da mevcud olan 

inşaat amelesi sendikaları birleşerek bir (inşaat amelesi sendikaları federasyonu) 

meydana getirmişlerdir. Diğer sendikalar da aynı suretle birleşerek muhtelif 

(federasyon=heyet-i ittihadiyeler) teşkil etmişlerdir.  

Diğer cihetten aynı şehirde mevcud olan muhtelif cins sendikalar; mesela, 

mevadd-ı gıdaiye işçileri sendikası, vesait-i nakliye işçileri sendikası, matbaa 

işçileri sendikaları, ilh mahalli bir surette birleşerek (iş borsalar)ını meydana 

getirmişlerdir. 

Daha sonra, memlekette mevcud bütün amele teşkilatlarının milli bir surette 

birleşmesinden (mesai-i müttehide-i umumiyesi) yani bütün sendikalar birliği 

meydana gelmiştir. 

Harb-i umumiyenin ilk senelerine gelinceye kadar az çok her yerde olduğu 

gibi Fransa’da da teşkilatlı ameleyi temsil eden bir tek (sendikalar birliği) 

mevcuddu. (1919–20) senelerinde bu birliğin (1.700.000) azası vardı. Fakat amele 

sınıfın gittikçe sınıf şuurunu kuvvetle idrak ederek inkılabçı olmaya başladığını 

gören burjuvaziye satılmış yalancı amele rehberleri bu inkılabçı ruh ve zihniyetin 

bütün teşkilatlı ameleye sirayet etmesinden korkan, bütün inkılabçı amelenin 

teşkilatlardan çıkarılmaları için ellerinden ne gelirse hepsini yaptılar. Fakat buna 

rağmen bu şuurlu işçiler; hakiki amele rehberleri de ekseriyetle burjuva uşakları 

tarafından idare edilen bu teşkilatlarda kalmak için ısrar ettiler. Çünkü bu suretle 

asıl geniş amele kitlesi ile temaslarını, rabıtalarını kaybetmemiş olacaklar ve 

kaleyi içinden feth edeceklerdi. Fakat en nihayet, bu sendikaların başında bulunan 

yalancı ameleciler onları, karakuşî(despotik) hükümler ve bin türlü dalaverelerle, 



inkılabçılıklarını bahane ederek sendikalardan dışarıya attılar. Onlar böyle bir 

vaziyet karşısında kalınca tabiatıyla teşkilatsız duramazlardı. Bunun için derhal 

yeni inkılabçı sendikalar teşkil ettiler. Ve bunlar az bir zamanda diğerlerinkinden 

daha fazla kuvvet ve zihniyet kazandı. Geçen sayımızda bahsettiğimiz (dvarnene) 

grevi ve diğer birçok grevler bu inkılabçı sendikalar sayesinde kazanılmıştır.  

Bugün Fransa’da iki amele birliği vardır. Biri, yalancı ameleciler tarafından 

idare edilen ıslahatçı (sendikalar birliği) ki bugün azasının mevcudu ancak 

(250,000)dir. Hakiki amele rehberleri tarafından idare edilen inkılabçı (sendikalar 

birliği) ise ancak iki üç seneden beri teşekkül ettiği halde (480,000)den fazla 

azaya maliktir. Ve gittikçe büyümektedir.  

Fakat inkılabçı sendikalistler bu kuvvetlerine rağmen yine amelenin 

birleşmesi meselesi ile ciddi bir surette meşgul oluyorlar. Çünkü amelenin 

menafii ve patronlara ve burjuva hükümetine karşı haklarını muvaffakiyetle 

müdafaa edebilmeleri ancak bütün amelenin tesanüdü ve birliği ile kabil olacaktır. 

Bilhassa son zamanlarda inkılabçı sendikalistlerin mütemadi propagandaları 

neticesi, bizzat ıslahatçı sendikalar birliği içinde bu birleşmeye taraftar olanlar 

gittikçe çoğalmaktadır. Ve bu birlik Fransa’da, diğer hareketlerde olduğu gibi, 

ıslahatçı amele rehberlerine rağmen ve onların menfaat ve arzularına muhalif 

olarak hasıl olacaktır. 

Bunun için bütün şuurlu amele teşkilatları ve inkılabçı amele rehberleri 

umumi bir amele teşkilatları kongresi için hazırlık yapmaktadırlar.  

 

“dvarzne”den sonra “advrbani” faaliyete geliyor. 

 

“dvarnee” grevi, muzafferiyeti sırf mahalli bir hadise olarak kalmamıştır. 

Sahilin bütün limanlarındaki sardalye balığı amelesi, hatta balıkçı kayıkları 

gemicileri bundan kuvvet alarak patronlara karşı mutalebatta bulunmaya 

başlamışlardır. 

Mesela “avdryen”de patronlar grevden evvel erkek amelelerine bir saat için 

(12) kadın amelelerine (8) kuruş kadar bir ücret verirlerken muzafferiyetten sonra 

kendiliklerinden, bunu (14) ve (10) kuruşa çıkardıklarını ilan etmişlerdir. Fakat 

ameleler buna razı değildirler. Onlar patronlarının, “dvarnene”de olduğu gibi 

bütün şartları kabul etmelerini ve yalnız teker teker amele ile değil, amelelerin 

sendikalarıyla mukavele yapmalarını istiyorlar.  



Nasırlı Gazeteci  

Türkiye’de ise  

Bir işçi = Bir hayvan 

200 liradır, 200 kağıt! 

Aydın hattında 25–8–340 Pazartesi günü saat 21’de (90) kuruş yevmiyeli 

(19) yaşında Rıfat’ı pulanya ezdi.  

Pulanyadan cansız bir halde kurtarılan Rıfat sedye falan bulunamadığı için 

bir kum kalburu içinde dispansere oradan memleket hastahanesine götürüldü. 24 

saat sonra zavallı Rıfat öldü. Ertesi gün gazeteler şöyle yazıyorlardı: 

Dikkatsizliği yüzünden kendisini pulanyaya kaptıran Rıfat ölmüştür. 

Müdde-i umumilik tahkikat için meseleye vaz-ı yed etmiştir.  

97 gün geçtiği halde hiçbir teşebbüs yok. Rıfat on altı yaşında bir çıraktı. 

Beraber çalıştığı arkadaşı da on yedi yaşında bir şakirddi. Hâlbuki bunların 

vazifesi bir usta ile bir muavine aittir. Bir usta 300 kuruş bir muavin 200  kuruş 

ister. Hâlbuki iki çırak 90 kuruştan 180 kuruş alıyordu. Ve kumpanya 320 kuruş 

istifade ediyordu.  

Gelelim Rıfat’ın ailesine: 

17 senedir evladını yetiştirmek için varını yoğunu feda etmiş ihtiyar 

annesine, Rıfat’ın ölümünden on gün sonra kapı aralığından 200 lira uzatıldı. 

Bu kadın bu para ile çarşıdan bir Rıfat alabilir miydi? Mümkün değil. Bu 

para ile çarşıdan ancak bir beygir alınabilirdi! 

İşçi 

 

Edirne İşçiler Yurdunu Ziyaret  

Harab ve ıssız Trakya’nın bir ucunda gittikçe daha ziyade haraplaşan ve 

ıssızlaşan bir şehir var. Bu şehir Edirne’dir. Alel-acayip hududların içinde her 

türlü bakımsızlık, perişanlık ve ihtikâr dalgaları içinde gittikçe bunalan bu zavallı 

şehirde muhitin durgunluğuna ve sessizliğine karşı tam bir tezad arz eden sesli ve 

canlı bir yuva var, bu yuva “Edirne işçiler yurdu”dur. Edirne işçiler yurdu 

çalışmanın, hüsn-i niyetin, şuurun, temiz kalp ve alın terinin timsali olan işçilere 

has intizamın bir mahsulüdür. 

Kapıdan giriyorsunuz, karşınıza gerilmiş kırmızı bir bayrak üzerinde iri 

harflerle yazılmış şu cümleyi okuyorsunuz: 

“İşçiler, muhterem misafirlerini hürmetle selamlarlar!” 



Bu kelimeler size sıcak ve samimi bir karşılanma hissini veriyorlar. Siz daha 

bu hislerle sevinirken ikinci bir yazı görüyorsunuz.  

 

[fotoğraf altı] Edirne’de işçilerin uyanıklığını gösteren bir resim. 

 

“İşçiler içkiye düşmandırlar! 

Ne kadar güzel bir şiar! Bu hükümetlere (?) kadar her türlü cebir ve tazyik 

altında bir “güruh” diye anılan amele şimdi memleketin en medeni ve en temiz 

insanları oluyor. Bir takım sarhoş burjuva muharrirlerinin dolgun kafa ile 

yazdıkları ısmarlama “içki aleyhtarlığı” makaleleri karşısında bu sınıfın içinde 

nasıl içten gelen bir fiil ve hareket var. Hakikaten de işçiler yalnız içkiye değil, 

her fena ve menfur olan şeye: istismara, zulme, haksızlığa, cehalete düşmandırlar 

ve düşman olacaklardır. 

İçkiye karşı derin bir mücadele açan ve bu uğurda bazen en kıymetli 

ferdlerini feda eden “işçiler yurdu” şimdi de intizamsızlığa, küfre, fena sözlere ve 

nezaketsizliğe karşı daha geniş bir mücadele açıyor. 

Yurdun her türlü ağır işleriyle yorulan işçilerin istirahat etmesine mahsus bir 

oda var. Diğer cihette heyet-i idare duvarlar hep yazılır, resimler odası bulunuyor. 

İşçi şiarlarıyla süslenmiştir. Heyet-i idare içtimaları değil yalnız amele, hatta her 

hangi bir metod ve burjuva cemiyetinin idare heyetlerinde görülmeyen bir dikkat 

ve intizam altında geçiyor. Burada en dakik meseleler görüşülüyor. Geçen 

işçilerin, çırakların mesai şeraiti, burda dahil azaların müracaatları, kazaya duçar 

olan, askere giden, her hangi bir vesile ile muhtac-ı muavenet bir hale gelen 

işçilerin vaziyeti hakkında kararlar veriliyor. 

Kulübün bir kütüphanesi, bir spor odası, bir spor kulübü, bir muzıka takımı 

var. Okuma yazma bilmeyenler için açılan gece dersleri şehrin dört köşesine 

yayılmış pek çok genç işçileri topluyor. Yine geceleri verilen makine derslerine 

yalnız işçiler değil, diğer bir çok genç ve ihtiyar heveskarları geliyorlar. Bütün bu 

işleri idare edenler ise kamilen ve bizzat işçilerdir. Yurt içinde bir de “heyet-i 

temsiliye” teşkil edilmiştir. Bu heyet ilk iş olmak üzere “kitlenin sesi” isminde 

gayet kuvvetli bir amele piyesi temsil edecektir.  

Yurdun heyet-i ihtiyariyesi; şoför, makinist olmak isteyen gençleri 

yetiştirmekte ve imtihan etmektedir. Bütün işler işçilere has tevazu ve intizam 

içinde ve bütün azanın tam bir teşrik-i mesaisi ile cereyan ediyor. Türkiye 



dahilinde bunun gibi diğer yurtlar da açılmak üzeredir. Her türlü neşe ve hayat 

menbalarından cüda kalan, ağır vergiler, idaresizlik, mütegallibe ve spekülasyon 

belaları altında bu kalan harab ve biçare Edirne’de kendi alın terleriyle yaşayan 

bir avuç işçinin bıkmadan, yılmadan, bunalmadan yarattıkları bu say, hareket, 

fikir ve intizam menbaı amele sınıfının aparatçılık kudretine mesaili ve şayan-ı 

hayret bir şahiddir.  

Yalnız bir isimden ibaret olan gençler birlikleri, hakikatte de hiçbir  

iyi bir zamandan beri faaliyetini bırakan demir yol mecmuasının yine intişar 

edeceğini büyük bir sevinçle haber aldık. Şimendiferci arkadaşlarımızın 

mecmualarını çıkarmak için büyük bir azim ve kararla hareket edeceklerini 

duymaktayız. Arkadaşlar bu hususta çok metin ve kati hareket etmelidirler. 

Demiryolu mecmuası mutlak çıkmalıdır. Şimendiferci işçilerimiz için mecmuanın 

çıkıp çıkmaması bir şeref meselesidir. Mecmuanın çıkması arkadaşlarımızın ne 

kadar kuvvetli teşkilatlı olduğunu gösterecektir.  

Şimendiferciler 

Anadolu – Bağdad hattı şimendifercilerinin kongresini müdüriyet mi tehir 

ettirdi?  

Anadolu – Bağdad şimendifercileri cemiyetinin yeni heyet-i idaresi seçildi. 

Eski heyet-i idare üç ay kadar evvel istifa etmiş fakat vekaleten vazifesini 

görmekte bulunmuştu. Sabık heyet-i idare bir amele cemiyetinin heyet-i idaresi 

olmaya layık değildi. bu kere seçilen yeni heyetin ekseriyetinin amele işleriyle 

yakından meşgul olmuş değerli amele arkadaşlardan mürekkeb olması cemiyetin 

müstakil faaliyeti hakkında bize güzel ve parlak ümidler veriyor. Şimendiferci 

arkadaşlar kendi sinelerinden doğan heyet-i idarelerinin etrafında demir bir 

çember gibi toplanmalı ve şimendifer idaresinin keyfi hareketlerine karşı haklarını 

müdafaa etmelidirler. Evet şimendifer idaresinin keyfi hareketleri dedik. Buna bir 

çok misaller vardır. Ez cümle son misal bilhassa şayan-ı dikkattir: şimendiferciler 

Kanunuevvel’de yapılacak olan kongrelerini bazı esbab dolayısıyla 

Kanunusani’ye tehir ettiriyorlar. Polis müdüriyeti bu tehirden dolayı kongrenin 

inikad edemeyeceği söylüyor. Diğer taraftan ise Anadolu – Bağdad hattı 

müdüriyeti muhtelif mahallattan kongreye murahhas olarak intihab edilen 

arkadaşların gitmelerine müsaade etmiyor. Bu ne demektir. Şimendifer müdüriyeti 

hangi sıfatla kongreye murahhas olarak intihab edilen arkadaşlara mümanaat 

edebilir?  



 

Bu suale en mükemmel cevabı Anadolu – Bağdad hattı şimendifercileri 

cemiyetinin birleşmiş, kuvvetli faaliyeti verecektir! 

Yaşasın Anadolu – Bağdad şimendifercileri cemiyeti! 

Cemiyetin Haydarpaşa Şubesi 

Anadolu – Bağdad hattı şimendifercileri cemiyetinin Haydarpaşa şubesi 

açılmıştır. 

Resm-i küşad günü ufak bir toplantı yapılmış ve heyet-i idare can ü 

gönülden amele işleriyle uğraşacağına, amele hukukunu koruyacağına söz vermiş 

ve bu hususa bütün amele arkadaşların da yardımını istemiştir. Kongreye 

murahhas intihab edilmiş fakat yine müdüriyetin mümanaatı ile karşılanmıştır.  

Anadolu – Bağdad şimendifercileri cemiyetinin Haydarpaşa şubesine 

muvaffakiyetler dileriz. 

(Demiryolu Mecmuası) 
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Tramvay atölyelerine gönderilen haftalık kömürler ne oluyor?  

Tramvay atölyelerinin etrafı günden güne temizleniyor. Sokaklarda ne bir 

parça beze ne de eski gazete kağıtlarına rast gelinmiyor. Hele atölyelerin 

civarındaki tahtaya benzer şeyler git gide eksiliyor ve işten sonra tramvay 

arabalarında biriken kağıt ve süprüntüler küfelere doldurularak atölyelere 

götürülüyor. Bu garip halin sebebini tahkik ettik ve anladık ki: tramvay şirketi 

tarafından atölyelerde gerek ocaklarda gerek amelenin gece içtiması için sobalarda 

yakılmak üzere gönderilen haftalık kömürün yarısı bazı kimselerin evine 

gidiyormuş ve zavallı ameleler soğuktan titriyorlarmış. Ve amelelerin ısıtabilmek 

için sobalarında tahta parçaları paçavralar ve süprüntüler yakıyorlarmış bu ne 

garip haldir? Ne vakit bu işe nihayet verilecek. 
Reji ameleleri  

Rejinin Ahırkapı deposundaki amelelere niçin ikramiye verilemedi? 

Arkadaş: 

Malum olduğu vechile ecnebi şirketlerin her yılbaşında memurine maaşları 

nisbetinde birer ikramiye vermek mutadlarıdır. Bizim reji müdüriyet-i umumiyesi 

de müdüriyet memurlarına ve cibalideki memurine maaş nisbetinde ikramiye 

verdi. Fakat mezkûr deponun amelelerine cüzi miktarda tevziatta bulundu. 

Ahırkapı ve diğer iki tütün deposuna maalesef hiçbir şey verilmemiştir! Bundan 

vaz geçtik. Ahırkapı deposunda dört beş seneden beri rejinin diğer depolarında 

muhik çalışmış kadem kesb etmiş yedi işçi hamal arkadaş sene başı 

ikramiyesinden emsali misüllü bir parçada kendilerine lutf edilmesi için 

müdüriyet-i umumiyeye bir istida vermişler ise de hiçbir netice çıkmadı. Cevap 

bile verilmedi. Cumhuriyet idaresinde böyle haksızlıklar vardır. 

Buna meydan vermemek lazım gelirken maatteessüf aldıran olmuyor. 

Neden  böyle oluyor? İşçi hukuku daima ayaklar altına alınıyor. Şikayetlerimiz 

mesmu’ olmuyor. Biz de bu milletin efradından değil miyiz? Hayat layıkıyla 

bizleri irşad etmek lazımdır. Türkiye amelesine elan sendika hakkı verilmiyor. 



Cümlemiz meyus bir vaziyetteyiz. Ne yapalım? Sonu selamettir diye geçelim. Bu 

yazdıklarımın muhterem ceridenize dercini rica eylerim. Ve cümle arkadaşlarınıza 

en samimi işçi selamlarımı takdim ile kesb şark eylerim muhterem arkadaş.  
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Açık Muhabere 

Adana makinist Ş. S arkadaşa: 

Arkadaş! Daima yazılarınızı bekliyoruz.  

Adana işçilerine: 

Gelecek nüshamızda Adana işçilerine dair birçok havadisler vardır. 

Gazeteye yazı gönderen arkadaşlara:  

Yazılarınız peyderpey neşredilecektir. 

Aziz Arkadaşlar! 

Memleketimizde teessüs eden şirketleri millileştirmek bugünkü gayelerin 

belki en birincisidir. Fakat sermayedarlar namına hareket eden vekillerin yani 

şirketlerde büyük mevki işgal eden Levanten veyahut tatlı su Frenklerinin ufak 

Türk memurlarına ve Türk işçilerini ikâ’ ettikleri müşkülat o kadar çok ki, 

barınmak imkânı yoktur. Hıristiyanların şirketlerden çıkarılışıyla yerlerine alınan 

Türk gençleri bir usul-ı mahsusuyla uzaklaştırılıyor. Çünkü şirket Hıristiyanların 

çıkarılmalarını bir türlü hazmedemiyor. Türklerden memur olsun işçi olsun 

münevver, zeki ve müstaid kim varsa vazifesini muvaffakiyetle ifa ediyorsa ona 

gayet az ücret vererek hevesini, aşkını kırıyor. Ve terk-i vazifeye mecbur 

bırakıyor. İşte biz de bu kabilden şirketten istifaya mecbur kaldık. Birimiz on, on 

beş imalat-ı harbiye fabrikalarında tesviyecilik ve tornacılık ve aynı zamanda usta 

mektebinde tedris ettirilen ulum ve fünunu da tahsil ve ikmal etmiş ve birimiz de 

şimendiferciliği Hicaz hattında tahsil ve çok tecrübelere malik olup ankasdin izah 

edilen müşkülattan dolayı istifaya mecbur kaldık. Çünkü şirket öyle istiyor. 

Cühelâ elinde kalsın ve bir gün: işte yalnız Türklerle iş yapılamaz, desin ve kendi 

emektar simalarını yerlerine tekrar alsın. Son söz olarak söylüyoruz. Şark 

şimendiferleri şirketinin umur-ı cezbede (rayçser) ve harekette dönme (tevarus) 

bulundukça daha çok memur ve işçi şirketten istifa edecek yerlerini Hıristiyanlara 

terk edeceklerdir.  

 



Kara ağaç atelyesinden müstafi tesviyeci ve tornacı Hüseyin Hüsnü, sobacı 

Cemalettin 

Hüseyin Salih arkadaş niçin işinden çıkarılmış?  

Eskişehir tamirat-ı mütemadiye marangozlarından Hüseyin Salih arkadaş 

bize gönderdiği bir mektupta işinden çıkarılmasının sebebini yazıyor. Bu sebeb 

hakikaten gülünçtür. Ve bilmiyoruz ne zamana kadar Türkiye’nin en temiz en 

faydalı insanları olan işçilerimiz böyle gülünç ve boş sebeblerle işlerinden 

çıkarılacaklar. 

Hüseyin Salih arkadaşı diğer bütün arkadaşları himaye etmelidir?  

Aldığımız mektubun hülasası: 

Ankara İstasyon Geçid mahalline bundan altı ay evvel başlanıp nihayet 

ikmal edilen bir makasçı kulübesi 1350 liraya mal oldu. Bunu herkes bilir. Fakat 

galiba bilmeyenler de varmış ki birkaç gün evvel bir zat-ı muhterem bana 

kulübenin kaça mal olduğunu sordu. Ben de 1350 liraya mal olduğunu söyledim. 

Doğruyu söylediğim fevkalade mühim bir cürm imiş gibi iki üç gün sonra beni 

işimden çıkardılar. Geçenlerde bir gazetede yazıyordu: İdarenin mahiye 400000 

lira açığı varmış. Bu açığın böyle fazla masraflarla vücuda geldiğine hiç şüphe 

yoktur. Fakat idare tarafından yapılan bir kulübenin doğru fiyatını söylediğim için 

neden dolayı işimden çıkarılıyorum? Bu ne biçim iştir? Ne zamana kadar bir 

köpek gibi kapı dışarı atılmamıza müsaade edeceğiz?  

 

Ayvansaray İşçileri 

Amele Teali Cemiyeti – Kozmato oğlu Gimon (?) 

Ayvansaray Un Fabrikası bir müddet evvel pek muhik bir amele grevi ile 

karşılaşmıştı. Bermutad her amale işinde garip ve facialı dalaveresi bulmakla 

şöhret kazanmaya çalışan bir takım insanlar ortaya alamet-i farikası (hançer) olan 

bir su-i kasd teşkilatı çıkarmışlar ve bu yüzden bir sürü takibat ve tevkifata 

meydan açmışlardı.  

Salı günü mahkeme-i asliye üçüncü cezada rüyet edilen dava o büyük 

gürültünün ne kadar gülünç bir balon olduğunu gösterdiği cihetle mahkeme 

safahatını bervech-i zir derc ediyoruz: 

Mahkemede müdde-i şahsi olarak üç isim geçiyor: patron Kuzmatu oğlu 

Gimon, yamağı Haçaduryan ve yamak muavini fabrika işletme müdürü Mesud. 

Pek halkı ve şayan-ı takdir işçi hareketi de şu işlerle taht-ı muhakemeye alınmış 



bulunuyor: Türkiye Amele Teali Cemiyeti katib-i umumisi makine ...si Abdi 

Receb, Ayvansaray Şubesi reisi ... Nuri, Ali Rıza’yla ... ..., Mustafa Tevfik, Nuri 

rical (?) yoldaşlar. 

... müdde-i şahsi vekili Muhlis  bey ağzını açıyor. Kulaklar kirişte. Bakalım 

bu (hançer) cemiyeti hakkındaki ithamına ne diyorsunuz: 

— Müvekkilim Kuzmetu oğlu Gimon kendisine isabet etmekte olan hakk-ı 

davadan feragat ediyor. Yamak ve yamak muavini mahkemeye 

gelebilemediğinden cevabi söz Abdi yoldaşa teveccüh ediyor. Kuvvetli bir 

göğüsten üfürülen haklı bir cevab yüreklere inşirah veriyor: 

— Hukuk-ı umumiyeye taalluk eden suallere intizar ediyoruz. Müdde-i 

umumilik makamı esasen iddialarını dermeyan etsin. Fakat aklımızın ermediği bir 

nokta bunlar feragat ediyorlar. Biz bu feragati hiçbir suretle kabul etmiyoruz. 

Çünkü burada taht-ı muhakeme ve zanda olan şu ve bu şahıslar değil, açlıkla 

işsizlikle mücadele eden yüz binlerce işçinin şahsiyet-i maneviyesidir. Bu 

şahsiyet-i maneviye sadaka ve lütufkarlık değil, fakat hak istiyor, hak. 

Mahkeme müdde-i şahsilerin celbiyle iddialarının istima’ı ve meselenin 

tamiki için 17 Şubat Salı günü saat ona talik edildi. 

Nasırlı Muhbir 

Hani Bizim Kanunumuz 

— Meclis faaliyette, her gün bir kanun çıkarıyor, bir layiha müzakere 

ediyor. Yalnız bizim kanundan hiç haber yok. kim bilir hangi komisyonun, hangi 

azanın dosyasında unutulmuş kalmış?  

— Sen bu kanundan ne bekliyorsun, kuzum?  

— Ne mi bekliyorum? Bir kere amelenin günde sekiz saatten fazla 

çalıştırılmamasını, çoluğuyla çocuğuyla insan gibi yani orta bir memur gibi 

yaşayabilecek kadar ücret almasını, bütün memurlar gibi bir hafta tatiline nail 

olmasını, çocuklarının mekteblere kabul olunmasını, fabrikalarda “madenlerde” 

çalışma yerlerinde sıhhi şeraitin temin olunmasını beklerim, sonra amele hasta 

olursa, ihtiyarlarsa, sakatlanırsa, bir kazaya kurban giderse bakımsız, sefil, aç 

bilaç bırakılmamasını, muzdarib alil hayatının az çok temin olunmasını beklerim, 

amelenin olmazsa memurlar kadar bir tekaüdiye, bir ma’zuliyet maaşına – içtimai 

bir muavenete mazhar olmasını isterim. Yoksa amelenin bir polis memuru veya 

bir kalem efendisi kadar hakkı, istihkakı yok mudur? Yüzlerle, binlerle kalem 

efendileri, polis veya jandarma işlerini tatil etmeler her günkü hayatta çok bir şey 



aksamaz, ama bir elektrik, bir tramvay, bir şirket-i hayriye veya sefain amelesi 

işini terk etse o günkü burjuva gazetelerinin koparacakları feryadları dinle. Bu 

efendiler, ne için bizim de kanunumuzu aramıyorlar, ne için bizim dertlerimizle de 

bir az meşgul olmuyorlar?  

— Seni bugün pek ateşli görüyorum, hâlbuki fethi pek sükun ve itidal 

tavsiye ediyor. Şimdilik kelamı selamı kessen daha iyi olacak. 

— İnsanın içi yandıkça bağırmaması mümkün değil ki, kardeş. Fethi Bey 

lütfen bizim kanunu, hem de bizim hukukumuzu adam akıllı müdafaa edecek gibi, 

çıkartsın, sonra sükun tavsiye etsin. Ben en ziyade hoca ( havace) (?) bir burjuva 

gazetecisi vardır; işte asıl ona kızıyorum. Bücür tutturmuş, hep ameleye çıkışıyor: 

sanki mübarezeyi bırakınız, say’-i meşak-ı  (?) milisi yapalım, ahenk içinde 

işlerimizi tanzim edelim, deyip duruyor. 

— Fena mı, yolunu göstersin, hep o yoldan gideriz.  

— Tamam. Ben de onu, bir yolunu göstermeye davet edecektim. Ona 

soruyorum, benim ağzımla bütün amele soruyor: cemiyete bir burjuva gazetesinin 

ser muharriri veya bir kalemin müdürü mü, yoksa bir tramvay arabasının vatmanı 

veya elektrik fabrikasının bir amelesi mi faydalıdır? Haydi her ikisinin de faydalı 

olacağını kabul etsek hangisinin hayatı, refahı, istikbali temin olunmuştur? Neden 

vatman, neden elektrikçi bir köle gibi çalıştırılsın, her gün kapı dışarı edilmek 

tehlikesine maruz olsun, hastalığında ihtiyarlığında sefalete, açlığa mahkum olsun. 

— Anlaşıldı, anlaşıldı, seni bücür ser muharrir bey kızdırmış. Fakat müjde, 

bizim de kanuni ticaret encümeni müzakereye başlamış. 

—Büyük alakadarlıkla) ey malumat ver bakalım, bari yüzümüzü 

güldürecek gibi bir kanun mu? Sekiz saat iş, ücretli hafta tatili, hastalık, ihtiyarlık. 

Kaza teminatı, tekaüd maaşı, mekteb, hastahane, muayene-i tıbbiye, ilaç ve sair 

muavenetler kabul ediliyor mu? Cezai akdiler, ameleyi atmalar yoluna koyuluyor 

mu? Patronların ceberutuna, şirketlerin mağrurluğuna bir had çekiliyor mu?  

—Acı acı güler) seni ben bu kadar safderun bilmezdim. Bir kere sen sekiz 

saat işi aklından çıkar; teminat meselelerinden de vaz geç. Tekaüdiye ma’zuliyet 

sayıklamamanızı hastahaneyi de hayal hanenden sil  

— Desene, bu bir (mesaiyi himaye değil sermayeyi müdafaa) kanunu 

olacak. Ya amele cemiyetleri ittihadları kanunu ne halde?  

— Ondan hiç haber yok; hem bu kanundan ne bekliyorsun?  



— Bu kanundan ne mi bekliyorum? Bu kanuna istinaden amelenin 

cemiyetler teşkil etmesini, ittihad etmesini, bir fırka teşkil etmesini, gelecek 

intihabatta mebuslarını seçip meclise göndermesini, hukukunu istemesini ve 

almasını bekliyorum. Bunu beklemek bizim hakkımız değil mi?  

— Demek ki sen, bücür gazetecinin hoşuna gitmeyen sınıfi mübarezeye 

siyasi bir yoldan gitmek istiyorsun öyle mi? Demek ki sen gelecek mecliste 

halkçılar, terakkiperverler, muhafazakarlardan maada bir de proleter mebusların 

sükunu, itidali bozmasını istiyorsun, öyle mi? Artık “sükun, itidal” kelimelerini 

diline dolayan bir hükümetten böyle tehlikeli bir kanunun çıkarılmasını nasıl 

bekleyebilirsin? Ümidini kes yavrum, kes. 
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