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Orak Çekiç 

Hükümetin Amele Siyaseti 

Bugün hükümet demek Halk Fırkası demektir. Bu fırkanın bir amele siyaseti 

var mıdır? Biz amele sınıfına müteallik meselelerle bir program dahilinde 

uğraşıldığından haberdar değiliz. Filhakika Halk Fırkası amele işlerine büsbütün 

bigane kalmış da sayılamaz. Fakat onun bu vadide yaptığı şeye siyaset denmez, 

diplomatlık denir. İstanbul işçileri ve bilhassa tramvaycılar, bu diplomatlığın 

neden ibaret olduğunu bit-tecrübe ve kendi zararlarına olarak iyice öğrenmiştirler. 

Bu pek basit bir iştir: emin adamlarından birkaç politikacıyı amele cemiyetlerine 

sokmak; vaad ve abid[kölelik] ile vakit geçirmek; teşkilatlar içinde bir uyuşukluk, 

ümitsizlik husule getirmek; tedrici bir inhilal ve infisaha yol açık. . . Bir kelime ile 

buna bozgunculuk deriz. Böyle bir manevra çevrildiğini fark edecek kadar zihne, 

şuura malik olan her işçi ve her inkılabçı, bu su-i kasdı tertib edenleri gazetelerde, 

içtimalarda amele sınıfı huzurunda teşhir etmeye borçludur. 

Biraz da bu tarzda hareket edilmesinin sebeblerini anlamaya çalışalım. 

Hükümetin ve hükümet partisinin etrafını alan Anadolu burjuvazisi, istiklal 

mücadelesinin galeyana getirdiği milliyetperverlik hislerini, nakde tahvil etmek; 

ve bu vasıta ile büyük sermayedar mevkiine yükselmek gayesi arkasından 

koşuyorlar. Bu gayenin husulü milliyetçi bir iktisad siyaseti tatbikine 

mütevakkıftır. Bu da amele ve köylü kitlelerini istismar etmek hakkını, milli 

burjuvazinin taht-ı inhisara alması demektir. Muhtaç olduğumuz şeyleri memleket 

dahilinde yapmak. . . Fakat mümkün olduğu kadar ucuza mal etmek ve bahalıya 

satmak. Bunun için bir tek çare var: iş kuvvetlerimizi ameleyi, köylüyü, rençperi – 

tasavvurun dununda[altında] ücretlerle çalıştırmak, ve bu çalışan kitleleri kendi 

yaptıkları mal, Hâli fiyatlarla satın almaya mecbur etmek için, ecnebi emtiası 

üzerine yüksek gümrük resimleri koymak. 

Teşkilatlı ve şuurlu bir amele sınıfı, bu tedbirlerin ikisine karşı da isyan 

edecekti. Demek oluyor, ki amelenin insanlığından bî-haber, dağınık bir sürü 

halinde kalması, yerli burjuvalarımızın maksada vusûl bulmaları için K esaslı 

şartlardan biridir. Daha fecii var. Milli burjuvalarımızın ellerindeki vesaitle, milli 

sertapa ile bu işi başarmaları bir hayal-i muhaldir[boş]. Muhakkak ve mutlak bir 



surette, ecnebi sermaye ile anlaşmaya mecbur olacaklar. Ve onu milli kıyafetine 

sokarak, çalışan kitlelerin yaratacakları fazla kıymetleri aralarında kardeş payı 

edeceklerdir. Bütün bu göz bakıcılıklara kocaman bir milli sanayi himaye, yaftası 

yapıştırılacağına da şüphe yoktur.  

İşçi ve köylülerimiz, milli sermaye terakümü, memleketin bir sanayi 

inkişafa nail olmasını can ü gönülden isterler. Fakat millet içinden – ecnebi 

sermayesiyle ortak – akl-i kalil bir zümrenin ceplerini doldurmak için 

mahrumiyetlere katlanarak, kıymetler, servetler halk etmeye katiyen rıza 

gösteremezler. Ancak mülkiyeti münhasıran kendilerine aid olacak şekildeki 

sermaye terakümü uğrunda fedakârlıkta bulunabilirler. 

Buna binaen her türlü güçlüklere, , müdahalelere, manevralara rağmen 

işçilerimiz teşkilatlanacaklar, şuurlanacaklar, haklarını bizzat müdafaa etmesini 

öğreneceklerdir. Gayr-i samimi amele siyasetiyle, hâkim burjuva fırkasını, 

beyhude yere dikkat kesb ediyor. 

Orak Çekiç  

 

Ayvansaray’da Değirmeni Grevi – Numara :(2)  

Ayvansaray’daki Kuzmeto oğlu Gimon’un değirmeni Türkiyeli amelelerin 

salhanesidir” Gimon ne zamana kadar kasaplığında devam edecek? Ameleler bu 

hale karşı ikinci grevlerini yaptılar. . . Amele yaptığı her grevde haklıdır. 

Zamanında yapılan grev amelenin en keskin silahıdır. Ayvansaray grevi 

zamanında yapıldı. Yaşasın Ayvansaray grevi! Yaşasın Ayvansaray grevcileri! 

40 kişi kapı dışarı atılıyor  

40 kişi kapı dışarı edilince Gimon cenapları da layık olduğu yumruğu yedi! 

Ayvansaray değirmeni sahipleri Gimon, Zarhalidi, değirmenin küçük 

kısmını tamir ettirmek bahanesiyle stop ettiriyorlar. Ve bu vesile de 40 ameleyi 

kapı dışarı atıyorlar. Fakat bu işten çıkarılan 40 işçiyi bilhassa amelecilikle 

uğraşmış hakiki mücahid arkadaşlar arasından seçiyorlar. Buna en güzel misal de: 

çıkarılan ameleler meyanında küçük kısmın işçilerinden ziyade büyük kısmın 

işçileri bulunmasıdır. 

[resim altı]Gimon’un gadrine uğrayan 40 ameleden bir grup. 

İçeride kalan ameleye dışarı çıkarılanlarla temas etmemelerini tehdiden 

emrediyorlar. Gimon Efendi cenapları bu salahiyeti acaba kimden aldı? Anlaşılan 

hakikat şudur ki: fabrikanın küçük kısmının durdurulması tamirat yapılması için 



değil fakat amelenin şuurlularını kapı dışarı atmak içindir. Gimon Efendi kovduğu 

amelelerden o kadar korkuyormuş ki hatta içeride kalan elbiselerini bile 

almalarına müsaade etmemiş. Bu meyanda bir arkadaş fabrikada kalan yatağını ve 

yorganını istemiş fakat ona da müsaade edilmemiş. Zavallı amele kahvelerin 

soğuk pikelerinde gecelemiş ve tabii hastalanmış. Yoksa Gimon Efendi amelelerin 

yatak ve yorganına kadarda mı vaz-ı yed etmek istiyor? 

Grev 

Çıkarılan ameleler vilayete müracaat ediyorlar. Ve içeride kalan ameleler de 

gözleri önünde oynanan bu facianın yarın kendi başlarına da geleceğini anlıyorlar. 

Ve amelenin en meşru silahlarından biri olan greve dört el ile sarılıyorlar. 

Karikatür: Gimon Efendi Ayvansaray değirmeninde Türkiyeli ameleyi 

beygir gibi döndürürken/para değirmeni/Türkiyeli amele  

Karakolun Fuzuli Müdahalesi ve Komiser Tahir Efendi’nin Marifeti 

Defterdar Karakolu 20 cemal celb ederek ifadelerini alıyor. Ve içlerinden 

bir ikisinin gelmediğini gören Eyüp Komiseri Tahir Efendi aşçı dükkanına gidip 

kaba ve adi kelimeler sarf ederek yemek yemekte olan işçileri daha yemeklerini 

bitirmeden cebren kaldırıyor. Tahir Efendi fuzuli avukatlık yapmak arzusunda 

mıdır? Tahir Efendi unutuyor mu ki memleketin temel direği ve hakiki efendisi 

amelelerle fakir köylülerdir?  

Yaşasın Grevciler! 

Grevci arkadaşlar dışarı çıkarılan kırk işçi tekrar işe alınıncaya kadar sıkı bir 

tesanüd, sıkı bir amele imanı, amele şuuruyla dayanmalıdırlar. Ayvansaray işçileri 

bu grevleri ile Türk amele tarihinde şanlı bir sahife açtılar bu sahifeyi şanlı bir 

suretle kapamak lazımdır. Yaşasın Ayvansaray grevcileri! 

Yunanlı Kuzmano oğlu Gimon’a Türkiyeli amele galebe çalacaktır. 

Gimon’un Nümayişi 

Gimon Efendi arkadaşlarının hukukunu müdafaa etmek için amelelerin 

yaptığı greve garip bir nümayişle cevap vermek istiyor. İçeride kalan on üç kişiyi 

muvakkat bir zaman için çalıştırıyor fakat bir müddet sonra bir netice çıkmadığını 

görerek değirmeni  

Mabadı ikinci sahifenin birinci sütununun sonunda. 

 



İşçilerin Yıllardan Beri Beklediği 

Mesai Kanunu  

Nihayet layihasını bir sabah gazetesinde okumaya muvaffak olduk. Fakat 

okuduktan sonra da “Böyle olacağına olmaz olsaydı!” dedik. Bu, işçiler için 

cidden elim, feci bir kanundur. Medeni dünyanın hiçbir tarafında yevmi 10 saat 

mesaiyi kabul eden kanun yok. Yalnız bizim cumhuriyet hükümetimiz, mebus 

Bey ve paşalarımız Türk amelesinin günde 10 saat çalışmasına karar vermek üzere 

bulunuyor. Sabah evinden, kulübesinden çıkıp iş mahalline gitmek, akşam tekrar 

sefaletgahına dönmek için amele tarafından sarf olunacak zamanı da düşününüz; 

Ba-husus şehrimiz gibi ücra, çamur deryası mahallelerin işçilere mahsus olduğu, 

vesaitsiz bir şehirde bu gitmek gelmek zamanı çok defa 1,5-2 saati geçer. Mecburi 

10 saat çalışma, bu şerait dâhilinde, uzun kış mevsiminde işçilerin karanlıkta 

kalkıp karanlıkta kulübeciğine dönmesi, yorgun argın bir yığın halinde yıkılıp 

kalması demektir. 

Başka memleketlerde, Amerika’da, Almanya’da, İngiltere’de işçilerin 

oldukça zarif ve sıhhi meskencikleri işi mahallerinin etrafındadır. Buralarda amele 

için mecburi çalışma medeni günde 8 saat olursa biz de 6 saat olmalıdır ki, 

yorgunlukta az çok bir müsavilik husule gelsin, hiç şüphe yok, büyük millet 

meclisinin Türk amelesine hediye ettiği kanun sayesinde, çorbacılar, ecnebi ve 

yerli sermayedarlar Türk işçisini Alman, İngiliz veya Amerika işçisine nisbeten 

tam 2 defa fazla çalıştırmış olacaktır. Bu, işçilik değil, esarettir. Hayır, esaretten 

de beterdir. Çünkü esiri efendisi insan gibi beslemeye, hatta kurun-ı vustada kendi 

yediğinden yedirmeye mecbur idi ve kölenin, bu şeraiti temin edemeyen 

efendisine, kendisini sattırmaya hakkı vardı. Hâlbuki bizim burjuvalarımızın ve 

ecnebi sermayedarlarının kasalarını  
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Mesai Kanunu Mabad 

Doldurmaya hizmet eden bu insafsız layiha amele için bir asgari ücret bile 

kabul etmiyor. 

Bu asgari ücret kölenin karın doyumluğudur, iki ayaklı bedbaht mahlûkun 

yemidir. Bunu da mı vermeyi düşünmüyorsunuz, böyle bir tedbiri bile mi zaid 

görüyorsunuz?  

Asgari ücret meselesini meskût geçen bu meşhur kanun layihası bir sürü 

himaye tedbirleriyle doludur. Bu himayeler tedbirlerinin ekseri kuru laftan 

ibarettir. Büyük bir kısmı ise erkek ve aile sahibi işçinin hayatını sıkıştırmaya ve 

kadınıyla çocuğunu insafsızca istismara sebebiyet verecek sahte, riyakâr bir 

merhamet ve atıfettir.  

Kadınların çocukların sayı, zahmeti güya en medeni memleketlerde olduğu 

gibi müdafaa, himaye olunmak istense, teşekkür ederiz, beyler, paşalar, çok 

merhametlisiniz. Fakat bu çocuk ve kadın çalışamazsa onları kim besleyecek? – 

günde gidip gelmek müddetiyle 12 saat size kölelik edecek bedbahtlar! Fakat siz 

bunlara bir asgari ücret bile düşünmüyorsunuz:  

Bir de asgari ücret temin etmek zaruridir, efendiler. Memurlar için, 

muallimler için asgari maaş düşündüğünüz gibi, amele için dahi asgari ücret 

düşünmeye mecbursunuz. 

Hem de yalnız, bir insanın hayat ve maişeti değil tekmil bir işçi ailesinin, 

hiç olmazsa iki çocuklu bir işçi ailesinin maişeti düşünülerek bu asgari ücret tayin 

edilmelidir. Bu amelenin hakkıdır. Amelenin siz bu hakkını tanımazsanız amele 

mutlaka bu hakkını almasını bilecektir, nasıl ki diğer memleketlerde mübareze ile 

almasını bilmiştir. Fakat o zaman sınıfi mübarezeyi siz tahrik etmiş olursunuz. 

Fakat beyefendiler siz çocuğu kadını merhamet ve atıfetinizden himaye 

etmiyorsunuz; belki onları çalıştıracak kadar işleriniz yoktur. Onun için bu 

bedbahtların sefil maişetini içlerinden çalışabilecek en canlısının omzuna 

yüklenecek bir kanun hazırladınız. İşte sizin himayekar kanununuzun mahiyeti.  

(İnsafsız layihanın diğer aksamından gelecek nüshada bahsedeceğiz.) 

 



Ayvansaray grevi – mabad 

Tekrar stop ettiriyor. Gimon Efendi hala işçinin ne demek olduğunu 

anlamamış mı? İşçiler birbirlerine ihanet etmezler. İşçiler birbirinin yoldaşıdır. 

Var olsun işçilerin yoldaşlığı! 

Dünya Siyaseti 

Çin ve Emperyalizm 

Biz bu sütunda Türkiye, amelesini, dünya siyasetinden ve hafta içinde 

geçmiş mühim siyasi vakalardan haberdar edeceğiz.  

Vakıa, bütün yevmi gazeteler bu işi yapmaktadırlar. Fakat onlar, ekseriya 

hadiseleri cereyan ettikleri gibi bildirmiyorlar. Vak’aları burjuvazinin menfaatine 

uygun bir şekilde gösteriyorlar. Yani onlar siyasi hareketleri bir burjuva gözüyle 

görüyorlar. Ve o noktadan tahlil ediyorlar. 

Halbuki biz, aynı hadiseleri amele gözüyle göreceğiz, o noktadan tahlil 

edeceğiz. Dünyanın dört köşesinde olan biten şeyleri. Siyasi mülakatların; 

ittifakların, muahedelerin, intihapların, harplerin, amele menfaati ve kurtuluş 

noktasından manasını ve ehemmiyetini göstereceğiz. 

Son aylar zarfında bütün gazetelerde Çin’e ait türlü türlü haberler 

okumaktayız. Ceneraller birbirleriyle harb ediyorlar. Birbirlerinden şehirler, 

vilayetler zabt ediyorlar. Daha sonra, yeni ve eski dünyanın aç gözlü devletleri de 

bu vaziyetten istifade ederek zavallı Çin’in başına çorap örmeye çalışıyorlar. 

Çin’de olup biten işleri anlamak için şunları bilmek lazımdır: 

Evvela, işin iki yüzü vardır: 1 – Çin ceneralleri arasındaki menfaat kavgası. 

2 – Ecnebi devletlerin Çin işçilerine karışmaları. 

Fakat cenerallerin birbirleriyle kavgalarında da az çok ecnebi parmağı 

vardır, çünkü o isimleri bir türlü hatırda kalmayan Çin cenerallerinin her birinin 

arkasında ya İngiltere, ya Amerika, Fransa veya Japonya hükümeti vardır. Bu 

ceneraller o hükümetlerin talimatı dairesinde onların hesabına hareket ediyorlar, 

onlardan para, top tüfek alıyorlar. 

Binaenaleyh, bütün kavgaların, muharebelerin asıl sebebi olan ikinci 

meseleye gelinceye, bunu anlamak için de biraz tarihini bilmek lazımdır. 

Büyük bir ziraat memleketi olan Çin (11,140,000) kilometre mer’i (mürai) 

(?) araziye ve (440,000,000) ahaliye maliktir. Türkiye’nin ancak ve (12,000,000) 

kadar nüfusa malik olduğunu düşünecek olursanız, Çin’in ne kadar büyük ve 

kalabalık bir memleket olduğunu anlarsınız. Böyle büyük ve zengin madenler olan 



bir memleketi, aç gözlü emperyalist devletlerin rahat bırakacaklarını zannetmek 

gülünç olur. Filvaki bu kara belalar, ta bir asır evvelden beri bu memleketinde 

başına musallat oldular. 1840 senesinde İngiltere hükümeti Çin’e zorla afyon 

sokmak için ilan-ı harb etmişti. Sermayedar devletlerin namussuzluğu şundan 

anlayınız ki, İngiltere hükümeti, bizzat kendi memleketinde memnu olan afyonu 

sırf para kazanmak ve aynı zamanda zavallı Çinlileri hayvanlaştırmak için Çin’e 

sokuyordu. 

O zamandan beri bu devletlerin Çin’e müdahalelerinin ardı arkası gelmedi. 

Hatta 1900 senesinde İngiltere, Rusya, Almanya, hülasa bütün büyük devletler 

müştereken Çin’e karşı ordu gönderdiler.  

Çin’in bütün büyük limanları, ehemmiyetli noktaları büyük sanayi 

merkezleri ecnebiler tarafından işgal edilmiştir.  

Cihan harbinden mağlup çıkan bütün küçük ve aciz milletlerin idam fermanı 

olan Versay muahedesi, - Çin’de İtilaf Devletleri grubuna dahil içinde olmasına 

rağmen – Çin’in büyük ve mühim bir kısmını Japonlara verdi. 

İngiltere, Fransa, Amerika, Japonya gibi büyük hükümetler, Çin’in menabi 

varidatı üzerine vaz-ı yed etmişlerdir, ve Çin şimendiferlerinin kendileri 

tarafından idare edilmesini istemektedirler. Hatta bunun içindir ki, birkaç ay evvel 

“kanton” limanı önünde ... nümayiş yapmışlardı.  

Çin, 1911 ihtilali ile (Manço) sülalesi hükümdarlığını ortadan kaldırmıştı. 

Müstakil vilayetler halinde idare edilmektedir. Başlıca iki hükümeti vardır. Biri 

(Pekin)’deki mürteci ve ecnebi hükümetlerinin elinde oyuncak olan hükümet. 

Diğeri, merkezi (Kaşon)’da olan halk hükümetidir ki başında meşhur (Sun – yat – 

sen) bulunmaktadır. Bu hükümet, amele ve mutavassıt sınıflar lehine, ve 

emperyalist hükümetler, ve onların aletleri olan ceneraller aleyhine hareket eden 

milli bir hükümettir.  

Emperyalist devletlerinin Çin işlerine müdahale etmekte asıl maksatları 

(sun – yat – sen)i devirmektir. Çünkü pek iyi biliyorlar ki kuvvetini halktan alan 

ve Sovyetler Rusya’sı ile dost geçinen bu milli inkılab hükümeti Çin’de hakim 

olursa artık emperyalist devletler, istedikleri gibi zavallı Çinlileri ezip 

soyamayacaklardır. Sonra onları korkutan diğer bir şey daha vardır ki o da (sun – 

yat- sen)in müdafaa ettiği fikirlerin, Hindistan, Kore ve Hind Çin’i hududlarını 

geçmesi, o esir müstemleke ahalisine sirayet etmesi tehlikesidir. O zaman 

İngiltere, Japonya ve Fransa esircilerinin hali ne olur?  



 

İşte bu sebebden dolayıdır ki emperyalist hükümetler her şeyden evvel 

Çin’de milli inkılab hareketi ve onunla beraber doğan ve büyüyen amele hareketi 

ibtidasında kan içinde boğmak için uğraşıyorlar. Fakat bu alçakça arzularına 

muvaffak olamayacaklardır.  

Kızıl Diplomat 

Köylünün Dertleri 

S. H. 

Dedim a, alsın her defasında bir başka derdin şahidi oluyor. Mesela, bir defa 

da köylüler arasında şu muhavereyi dinlemiştim. Aynen nakl ediyorum: 

—Yahu nedir bu başımıza gelen paraya ihtiyacımız olduğu şu zamanda ekin 

birdenbire ucuzladı. Satmadan olmaz, tahsildar laf anlamıyor. Satsak yok 

bahasına gidiyor. Ne yapacağımızı şaşırdık kaldık. . . Bir diğeri?  

—Bunda şaşacak ne var? Sen malı satılığa çıkarıyorsun, satmaya da 

mecbursun. Elbette ucuz gider.  

Bir üçüncüsü; 

—Geçen Pazar şehirde bir ahbab bana söyledi idi de ben inanmadım. Zahire 

düşecek, satılacak zahiren varsa durma vaktiyle elden çıkar. Meğer herifin kulağı 

delik imiş. . . 

İlk sözü açan: 

—Canım neden ucuzluyor. Harman vakti değil ki. . . Şimdi ekin herkeste 

kıt.  

Bir köşede dikkatle bu muhavereyi dinleyen Efendi halli bir zat izah etti; 

meğer köyün mektep muallimi imiş. 

—Ağalar, dedi, ben size işin iç yüzünü anladığım kadar anlatayım. . .  

Üç beş gün evvel elime bir İstanbul gazetesi geçmişti onda gördüm. Bu sene 

vergilerin son taksiti toplanacakmış. Nitekim muhtara da haber gelmiş. Evvelki 

akşam hepinize paraları hazırlamanızı söylemişti. Tabii halkta, hemen ekserisinde 

para yok. Pazara zahire götüren, satacak. Şehir tüccarları bu geçen hafta pazara bu 

yüzden birçok zahire geleceğini biliyor. Aralarında karar verdiler. Piyasayı 

düşürürler. Onların aradığı böyle bir fırsattır. İşte ucuzluğun sebebi. . . 

—Onlar da, dedi, ekmek yiyecek ne yapsınlar. 

Kâhya gür bir sesle haykırdı. 

—Zift yesinler. 



Bir diğeri. . .  

—İyi ama biraz da insaf lazım değil mi?  

Muallim – Siz kendinize insaf etmiyorsunuz. Tüccar size insaf eder mi? 

Eğer sizin kendinize insafınız olsaydı, böyle yapmazdınız. Malını satılığa 

çıkaracak kaç adam varsa hep bir araya toplanır aranızda karar verirdiniz. Ayrı ayı 

şehire gönderip satacağınıza şehir tüccarının sizden alıp da devr ettiği daha büyük 

tüccara doğrudan doğruya kendiniz sevk ederdiniz.  

Öteden biri: 

—Sanki o daha mı karlı. O da az fiyat verir.  

Muallim – Öyle ama ne kadar olsa aradaki şehir tüccarının yapacağı kar size 

kalır.  

Köylülerden bir kaçı birden: 

—O senin dediğin doğru ama onu kim yapacak. Biz ikimiz bir araya 

gelmeyiz. Nerede kaldı ki hepimiz toplanalım da bir iş görelim. Sen daha yeni 

geldin bilmezsin. 

Muallim – O halde şehir tüccarı da sizi istediği gibi yontar. Siz çalışırsınız. 

O kazanır. Siz çalıştığınız halde yoksul yaşarsınız. Tüccarda buradan alır oraya 

kor, dünyanın yarısını kazanır, rahat rahat yaşar. 

Bir köylü; 

—Canım tüccarın bizi aldatmaması için hükümet bir çare bulamaz mı?  

Muallim – Hükümet bu işe ne karışır. Ticaret serbesttir. Siz satıcı, tüccar 

alıcı. Dediğim gibi siz kendi kendinizi korumazsanız hükümet ne yapsın?  

Vakit geçmişti. Kalktım münakaşanın sonunu dinleyemedim. 

S.H. 

 

Ekmek (20)ye Çıktı 

—İşittin mi, ekmeğe 2 guruş birden zamma karar vermişler?  

—İşitmez miyim? Karnım davulcu, bağırsaklarım zurnacı, bunların 

peşrevini işitmeyip de neyi işiteceğim?  

—Hani ya onların gümrüğünü indiriyorlardı? 

—Daha projede. . .  

—Bu ne demek? 

—Senin anlayacağın, daha meselenin kumpasını çiziyorlar. 

—Çizmesinler, bakalım ya şehir emininin bir düşündüğü yok mu? 



—Ona göre İstanbul’da, dünyanın her tarafından ucuz ekmek yeniyormuş.  

—Meclisten bir karar çıkmış imiş, hükümet stok un alacakmış, bundan ne 

çıktı? 

—Asıl ondan işte ekmeğe 2 guruş zam edildi. İngiliz 870’ten 920’ye fırladı; 

her şey, yalnız ekmek değil, her şey pahalandı, hayırları dokunmadan şerleri 

dokundu. 

—Ya bizim işlerimiz ne zaman hakiki olarak düzelecek? 

—Ne zaman yevmiye (1000) guruş alanların yerine bizim gibi (100,50) 

guruş yevmiye alanlar kaim olursa. 

 

Esnaf Halk Fırkasından Çıkıyor 

—Gazeteler sütun sütun yazıyor, Üsküdar’dan, Makriköyü’nden, bilmem 

nerelerden esnaf yani halk, halk fırkasından çıkıyormuş. Bunun manası ne?  

—Manası ap aşikâr: halk fırkası halkı düşünemiyor.  

—Ya kimi düşünüyor? 

—Demiryolu imtiyazı alanları, 63 veya 73 numaralı madenleri işletenleri, 

tütünü. . . afyonu. . . pamuğu inciri köylünün elinden ucuz alıp Frenklerin 

memleketine çıkaranları, İzmir’de vapur işletenleri, Mersin’de liman yaptıranları, 

bilmem nerede on sene sonra şeker fabrikası veya pancar ziraatı yapmak için 

imtiyaz isteyenleri. . . ilh.  

—Peki, esnafın halkçılardan ayrılıp terakkiperverlere gitmesine ne dersin? 

Terakkiperverler onları düşünecek mi? 

—Beklesinler. . . terakkiperverlerin düşündüğü ecnebi sermayesi getirip 

ticari bankalar açmak, şimendiferleri, limanları ecnebi sermayesiyle yaptırmak, 

madenleri ecnebi sermayesiyle işletmek; bol bol komisyon almak; sonra, dahilde, 

köylüyü aşardan, iltizamdan, faizden, salmadan, topraksızlıktan, vasıtasızlıktan 

kurtarmamak, derisini kat kat soymak. . . 

—Ya şu biçare halkın işini kim görecek? 

—Halka yalnız kendisinden fayda gelebilir. Halk dediğin amele, köylü ve 

esnaftır. Bunlar birleşmelidir. Memleketin yüzde 80’i kendileridir. Nisan’dan 

sonra intihabatta yalnız amele, köylü, esnaf mümessilleri mebus seçmelidir.  

 

Son Halide Abdülhamid’den Sonra Son Patrik Arapoğlu Konstantin  

—Patriği atmışlar ne dersin? 



—Bunda aferin hükümete derim. Müslüman’a son halife Abdülhamid ne 

kadar muzır idiyse Hıristiyan’a da son patrik Arapoğlu Konstantin o kadar muzır 

idi. Hükümete tavsiye ederim, bu işi dobra dobra öylece hal ediversin.  

Elif 

 

Bir Tebrik 

Ayvansaray değirmeni grevcileri muhterem kardeşlerime: 

Ekmeğinizi kana doğrayarak yediren Yunanlı Kuzmatu cenaplarına karşı 

gösterdiğiniz şuurlu hareketinizden dolayı tebrik ederim. İttihadınız önünde en 

mağrur en anud kafalar eğilecek mukaddes silahınız altında en ufak haklarınızı 

vermeye mecbur olacaktır. İttihadınızla, sebatınızla, yaşayınız.  

4 Şubat 340    

azir (?)Avni 

Aydınlık Kütübhanesi 

Babıâli’de Aydınlık Kütübhanesi açıldı. Amele arkadaşlarımız kendilerine 

faydalı bütün gazete ve kitabları burada bulabilirler. 
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Müstemlekeler de uyanıyor: 

— Tunus’ta Amele Hareketi - 

Garb emperyalist devletlerinin boyunduruğu altında inleyen 

müstemlekelerde ve Çin gibi sözde müstakil memleketlerde milli inkılab ve 

kurtuluş hareketleriyle beraber, ameleler de uyanmaya, sınıf şuurunu kazanmaya, 

sınıf mücadelesi lüzumunu idrak etmeye başlamışlardır. Bilhassa cihan harbinden 

beri bu amele hareketleri gittikçe şiddetlenmektedir. Hindistan’da, Çin’de yüz 

binlerce ameleyi harekete getiren azim grevler olmuştur. Bütün bu hareketler 

emperyalist devletlerinin nüfuz ve hâkimiyetlerini müthiş bir surette sarsmaktadır. 

Son günlerde, Fransa’nın müstemlekesi olan Tunus’ta, kireç ve çimento 

şirketinin yerli amelesi, sefil ve perişan hallerini biraz ıslah etmek için grev 

yapmışlardır. 70 guruş mukabilinde günde 10 saat çalışan bu zavallı işçilerin 

istedikleri şeyler pek azdır: Sekiz saat, hafta istirahatı, gündeliklerine cüzi zam ve 

kovulan işçi arkadaşlarının tekrar alınması. 

Tunus hükümeti ve burjuva matbuatı patronlarla beraber ameleye ve 

teşkilatlarına hücum etmektedirler. Tunus işçilerinin az bir zaman zarfında 36 

sendika teşkil etmeleri onları fena halde korkutmuştur. 

Grevciler, bu mücadeleden muzaffer çıkacaklarından emindirler, çünkü 

mütesaniddirler, aynı zamanda Fransa’nın inkılabçı amele teşkilatları ve şuurlu 

proletarya sınıfı – duarnede (?) olduğu gibi – onlarla beraberdir.  

 

Dokuma Amelesinin Grevi 

Paris’te “mazamet” mensucat fabrikası amelesi yedi aydan beri tatili-i eşgal 

etmişlerdir. İstedikleri, her işçinin istediği şeydir: Yaşayacağı kadar ücret almak. 

İlk zamanlar, işçilerin pek haklı metalib ve şikâyetlerine kulaklarını tıkayan 

patronlar, yavaş yavaş yumuşamaya başlamışlardır. Çünkü onların amelelerine 

karşı bard hareketleri diğer işçileri müteessir etmiştir. Ve patronlar onların 

yardımından korkuyorlar.  

 



Esasen, amele menafii bunu icab ettiriyor ki, nerede, grev, bir amele 

hareketi olacak olursa, bütün şuurlu amele kitleleri, amele teşkilatları derhal onun 

yardımına koşmalı, tesanüd grevi ilan etmeli, para ile yardım etmeli, hülasa 

ellerinden gelen her şeyi yapmalıdırlar. Ancak bu sayededir ki muvaffakiyet 

yüzde yüzdür.  

Bir amele, bir amele teşkilatı şunu hiçbir dakika aklından çıkarmamalıdır: 

Bugün diğer bir amelenin veya diğer bir amele teşkilatının başına gelen, yarın 

mutlak kendisinin başına gelecektir.  

— Avustralya’da Gemicilerin Grevi -  

Birkaç haftadan beri devam eden bu grev, son günlerde yeni bir safhaya 

girmiştir. Patronlar grevcilerin yerine diğer bir takım işsizleri kullanmaya 

teşebbüs etmişlerdir. Bundan dolayı pek haklı surette kızan grevci amele ile 

patron uşakları arasında (Sydney) limanında oldukça ciddi bir arbede, hatta bir 

muharebe olmuştur. 

Reis-i hükümet, grevi kırmak için bütün kuvvetleri istimal edeceğini beyan 

etmektedir. Fakat amelenin kuvve-i maneviyesi, büyükse de (?) ve 

mütesaniddirler.  

Nasırlı Gazeteci 

 

Halkapınar Bataklıkları 

İzmir’in Halkapınar havalisi baştanbaşa fabrikalar mecmuudur. Denilebilir 

ki sınaî İzmir, Halkapınar’dır. Şimendifer şayak, iplik, bira, un, sabun, top tamir 

fabrikaları baştanbaşa hep bu taraftadır. İzmir’in bu yeri, insana Avrupa’nın sınai 

merkezlerini hatırlatıyor. Burjuvazi, fabrikaların pis dumanlarını yutmamak için, 

fabrikaları daima şehir haricinde yaptırır. 

Biz bunu, aynen İzmir’de de görüyoruz. İzmir burjuvazisi de fabrikaları, 

şehirden mümkün mertebe uzağa atmaya çalışmıştır. Fakat işin en acıklı noktası, 

Halkapınar’ın baştanbaşa bir bataklık halinde olmasıdır. Fabrikalar, adeta su 

içindeki adacıklara benziyorlar. Binlerce dinç ve sağlam işçi, hep burada, sivri 

sinek menbaında sıtma ile mücadele ederek can veriyor, noksan gıda, fazla mesai 

üzerine inzimam eden bu sıtma salgını buradaki insanların, bu bedbaht insanların 

hayatını mütemadiyen kemiriyor. Halkapınar’da çalışan işçilerimiz, bu 

bataklıkların kurutulmasını, bilmiyoruz, hükümetten veya patronların insafından 



mı bekliyor? Vakıa, daha iyi istismar edilmek, daha iyi askerlik ettirebilmek için, 

hükümetle burjuvazi bunları kurutmakta menfaattardır. 

Kendi evlerini Karşıyaka’da, Göztepe’de, Bornova’da yaptıran ve oralarda 

oturan İzmir burjuvazisi Halkapınar havalisi için bakın ne diyor: “Halkapınar öyle 

berbad bir yer, öyle tehlikeli bir bataklıktır ki buralardan istifade etmek 

imkansızdır. Olsa olsa buralarda fabrika yapılabilir. Burada oturmak, tarla yapmak 

imkansızdır!”  

Oturmaya değil, tarla bile yapmaya değerli bulmayan İzmir burjuvazisi 

buralarda neden yüz binlerce genci öldürüyor! Onlara söylediği zaman, omuz 

silkerek: “Adam sende işçi nerede olsa çalışır.” Cevabını veriyorlar. Tekrar 

ediyorum: İzmir’in Halkapınar’ın çok şuurlu işçileri bu bataklıkları kurutmak için 

derhal şiddetli bir mücadeleye girişsinler! 

Bütün buralardaki fabrika işçileri bataklıkları kurutma için mücadele 

komiteleri teşkil ederek müttehiden harekete geçmelidirler. Zira şunu iyice 

öğrenmeliyiz ki burjuvazi karşısında kuvvet şiddet görmeyince hakkımızı teslim 

etmez.  

Türkiye Amele Teali Cemiyeti Dolmabahçe Şubesine Mensup Havagazı 

Şirketinde Müstahdem Amelenin Metalib Listesi  

1 – Yevmiyeleri tam verilmek şartıyla; şirket tabibinin raporuyla hasta 

olduğu sabit olanlar üç ay, ve vazife esnasında mecruh olanlar kemafissabık 

şifayab oluncaya kadar şirketçe meccanen tedavi ve her iki suretteki hastaların 

iyileşmesini müteakip tekrar istihdam edilmesi; hastaların tedavisini hususi bir 

hastahanede veyahut hastanın kendi ikametgahında icrası; 

2 – Kanunen tatbiki mecburi olan hafta tatilinin; Teşrinisani 340 tarihli 

itilafnamenin altıncı maddesinde ayar-ı resmiye misillü ücretli olarak tatbiki; 

fotoğraf altı: Dolmabahçe gazhanesinde metalib listesi veren amelelerden 

bir grup. 

3 – Bilumum amele ...sinede birer takım elbise, ve bir ton kömür, dahili 

ameleden olup hesab’ul vazife yağmurlu havalarda dışarıda çalışmak 

mecburiyetinde] olanlara 1 Teşrinisani 340 tarihli itilafnamenin yedinci maddesi 

...ne tevfikan – harici amele misillü – muşamba itası; 

4 – Umum amelenin, her sene münasip miktar kıdem zamaimi icrası; 

5 – 1 Teşrinisani itilafnamesinin on ikinci maddesinin aynen tatbikiyle 

fennin tecviz edemeyeceği bir surette ocakçılar fazla iş  tahmilinin meni; 



6 – 1 Teşrinisani tarihli itilafname ile tesis edilen amele teavün sandığı 

aidatının şirketle mütekabilen iki misle iblağı ve sandık nizamnamesinin şirketle 

ve amele murahhaslarıyla müştereken ve acilen tanzim ve hükümete tasdik 

ettirilmesi; 

 

fotoğraf altı: şirketin muvakkat amele istihdam ederek amelelerin % 20 

hakkını gasp ettiğini söyleyen Ahmet Faik arkadaş 

7 – Umum ameleye sene başı ikramiyesi itası; 

8 – Muvakkat ameleden olup şirketçe her gün kaç kişinin istihdamına lüzum 

hasıl ediyorsa bu kısım amelenin kıdemlilerinden ol miktar amelenin kadroya 

ithali ...la iş zamanlarında keza kıdem sırasında riayeten kadro haricinde kalan 

amelenin istihdamı ve daimi kadrodan inhilal hariçten kimse alınmayarak ehliyet 

nazar-ı itibara alınmak şartıyla kıdemli amelenin daimi kadroya terfian nakli; 

9 – Şirketinde aza bulunduracağı hüküm heyetinin kararı olmadan hiçbir 

amelenin tecziye edilmesi; 

10 – Bilumum amelenin yevmiyelerine yüzde otuz % 30 nisbetinde 

pahalılık zammı itası; 

 

Tramvay Ameleleri  

Tramvay şirketinin “rezerva” işçi almaktaki maksadı nedir?  

Tramvay işçilerinin şikayetine nazaran her sabah saat beş buçukta vazifeleri 

başına gelen “rezerva” vatman ve kondüktörler saat on ve on bire kadar 

kendilerine iş verilecek diye ayak üstü kış günü soğuk taşların üzerinde tevzi-yi 

vezaif memurinin emrine amade bulunuyorlar. Ve böylelikle her gün saatlerce 

yağmurun ve karın altında titreyen zavallı ameleler boş yere bekliyorlar. Bir ay 

içinde bu “rezerva”lara ancak 12-15 gün iş veriliyor. Bu zavallı “rezerva”lar 

diyorlar ki: biz bu kumpanyaya iş bulmak çoluk çocuğumuzu geçindirmek için 

girdik. Fakat girdiğimiz günden beri borçlu olmayanlarımızın borç gırtlağa çıktı. 

Ve bir ayda ancak 10-15 gün çalıştığımız için ailelerimizin ...ti de büyük bir 

sefalet içinde yüzüyor.  

Zavallı “rezerva!” ameleler bu halimiz bunlar ne kadar sürecek diye 

soruyorlar. Eski ameleler onlara diyorlar ki: biz sizin halinizde bir, bir buçuk sene 

bekledikten sonra “servis”e geçebildik. Bizleri ve sizleri “rezerva” olarak 

senelerce bekletmekteki maksat doğrudan doğruya “servis”e geçtiğimiz zaman 



hakkımız olan “kıdem”in ve sandığa iştirakin mümkün mertebe geciktirilmesi 

arzusudur.  

Demek oluyor ki tramvay şirketinin iş vereceğim diye işe aldığı amelelerini 

her gün saatlerce ayak üstünde bir köle gibi bekletmekteki maksadı amelelerinin 

ruhi şuurunu belki esirleştirmek onları köle haline ettirmektir.  

Arkadaşlar! 

Tramvay ameleleri tramvay şirketinin kölesi değildirler. Artık bu işe nihayet 

verilsin! Arkadaşlar şunu da unutmayın. Bu işe nihayet verecek bizzat sizsiniz. 

Sizin kuvvetinizdir. El ele veriniz arkadaşlar! El ele vermek sizin sınıfi borcunuz, 

şeref borcunuz, namus borcunuzdur. 

 

Üç Günde Dört Tane Feci Kaza 

İşçilerimizin hayati tehlikesi 

1 – İzmir – Kasaba şimendifer fabrikasında 25 Kanunusani 935 Pazar günü 

saat ikide 27 yaşlarında marangoz ustası Cevad tahta rendelemekte iken sağ elinin 

dört parmağını rendeye kaptırmıştır. Parmaklar ortasından kesilmiştir.  

2 – 26 Kanunusani 925 Pazartesi günü yine saat iki raddelerinde marangoz 

çıraklarından 17 yaşlarında Hüseyin arkadaş, şerit bıçkısından odun kesmekle 

meşgul iken her nasılsa sağ elini bıçkıya kaptırıp eli bileğinden kopmuştur. 

Zavallı gencin ağzından şu cümleler dökülmüştür: “Ah anneciğim. Senin halin ne 

olacak. sana kim bakacak. Eyvah anneciğim hayatımız mahvoldu.” Bu acıklı 

sahneden bayılan bazı işçi arkadaşlarımız da olmuştur. Bu genç işçinin eli, alkol 

içine konarak zabt edilmiştir. Oradaki işçiler bu kesilmiş eli gördükçe bu 

tehlikelerin er geç onlar için de mev’ud olduğunu hatırlayacaklardır.  

3 – Aynı günün akşamı Niko arkadaş kalfası Hamdi arkadaş ile birlikte ana 

makinenin lazım gelen yerlerini muayene ve tamir ederlerken istim borusunun 

patlamasıyla Niko arkadaşın her iki ayağı ağır surette yanmıştır. 

4 – Ertesi gün, kumpanyanın yirmi senelik emektar işçilerinden (Civan) (?) 

çalışmakta iken kazan saçının bir kenarına fırlayarak sol gözünü oyup almıştır. 

 

İzmir’de Bir Kaza Daha 

İzmir – Halka pınardaki ilk fabrikasında bir kaza neticesinde işçi 

yoldaşlardan birisinin gözü çıkmıştır. 

 



Orak Çekiç – Dikkat edilirse, son zamanda vukua gelen fabrika kazaları çok 

arttı. İşçilerin hayatını sigorta etmek zamanı çoktan gelmiş ve geçmiştir. 

Memleketin yegane faydalı sınıfı olan işçi sınıfının her geçen gün böyle 

aramızdan – muhtelif kazalarla eksildiğini elimiz kolumuz bağlı olarak seyredecek 

miyiz? Fabrika direktörlerinden birisi kazaya uğrasaydı dünyayı velveleye 

verirlerdi. Hükümet derhal işe karışır,  ... suikastı çıkarırdı. Fakat işçileri düşünen 

yok. işçilerimiz, hükümetten, kumpanyalardan bir şey çıkmayacağını daha 

anlamamışlar mı? Bizzat kendilerinin mücadeleye başlamaları lazımdır. Bunun 

için de ilk adım inkılabçı sendikalar vücuda getirmektir.  

İşçi yoldaşlar! Hayatınızı korumak için işçi birliklerine, sendikalara. 

Bir Mektup  

Arkadaş, burada çalışan amele arkadaşların haline ne vicdan ne kalp denir. 

Burada mesai müddeti on üç saattir. Yevmiye 60, 80, 100 kuruştur. Bir avukata 

ekmek yirmi beş kuruştur ve her çalışan arkadaşın  dört nüfus ailesi vardır. Beher 

nefer için ancak üç yüz dirhem ekmek parası kazanabiliyorlar. Cuma günleri tatil 

olmak dolayısıyla ailece aç kalıyorlar. Mamure’de bir şimendifer deposu var. 

Depo müdürü olan eski tekamülcülerden Kadıköylü Kadri isminde  

Mabadı dördüncü sahifenin birinci sütunun sonunda. 
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Tersane Ameleleri 

 

Baykuşlar Diyarı  

Filhakika şüphe edilemez ki köylü ve amele gün be gün şuurlanıyor, canlılık 

gösteriyor farkında olmadan kanun-ı tabiat onu mütemadiyen sürüklüyor. 

Memleketimizde idrakla yapılan hareket, sefaletten, açlıktan, ihtiyaçtan, 

zaruretten doğan hareketlerdendir.  

Bu itibarla ecnebi sermayesi geliyor, hatta mevcudunu da kaçıracaklar 

tervanesiyle açların, açlık ölümüne karşı çırpınma, çabalama hareketlerini 

baltalamak – sen öl ki memlekete ecnebi sermayesi gelsin demek – isteyenlere bir 

kere baykuşlar diyarına lütfen tevcih nazar eylemelerini tavsiye eylerim. 

Biz, bir taraftan sermaye der dururken, diğer taraftan elimizde mevcud 

milyonlarca altın lira kıymetindeki milli sermayemizi nasıl imha eylediğimizi ya 

görmüyoruz ya görmek istemiyoruz.  

Memleketimizin en yüksek milli sermayesi miri müessesat olduğu 

malumdur. Bu müessesat halkın kesesinden çıkan milyonlarla vücuda 

getirilmiştir. Bu müessesat meyanında en mühimi ve birincisi bahriye haliç 

tersanesidir. Avrupa terakkiyatının yirmi beş otuz sene evvelki bütün 

tekemmülatını cami bulunan bu tersane bir zamanlar haliç ile cebel-ül-tarık’ı rabt 

eden yüzlerce barikalar, korvetler, kalyonlar inşa etmiş; on binlerce amele 

istihdam etmiştir. Hasköy, Balat ve bilhassa Kasımpaşa tamamen bir bahriyeli 

amele şehri idi. Daha dün denilecek kadar yakın bir zamanda a 

Ansaldo ve bahriye destgahları dört mühendis göndererek Türk alat ve 

edevatıyla, Türk amelesiyle feth-i bülend, muayyen zafer, ‘Avnullah kurutlarını 

eski sistemden yeni sisteme tahavvülen mükemmel bir surette tamir ve tersane 

fabrikalarının muktedir ellerde neler yapabileceğini bilfiil isbat etmişlerdi.  

Bu kudret ve kabiliyette olan tersane fabrikalarıyla gayyur amelesi acaba 

bugün ne haldedirler?  

 



Ey muhterem kari: bu sualin cevabını hıçkırıklarla tıkanan boğazımdan 

kalbim kan ağlayarak çıkarıyorum.  

Dün bir mamure olan ve otuz, kırk bin ameleye işveren, iki yüz binden fazla 

nüfus besleyen bahriye tersane fabrikaları bugün baykuşlar diyarı bir viranddır.  

Sahilleri baştanbaşa gemi mezarıdır. On binlerce ameleden er yok ancak, 

baykuşlara yemlik gibi muhtelif mahallerine serpilen ve zikre, tetkike şayan çok 

acıklı halleri olan birkaç yüz amelesi var. 

 

İşte akıbetleri Ecnebi sermaye diye: ecnebi sermaye diye çırpınırken 

otuz, kırk bin ameleyi sanatkârı sokağa açlığa atarak yeni sermayeye milyonlar 

değerinde, baykuşlara altın yuva yapan, her halde amele değildir.  

Mühendis  

Abdi Receb 

 

Üçüncü sahifeden mabad: 

Birisidir. Bu adam bir ay zarfında beş arkadaşın kolundan tuttuğu gibi kapı 

dışarı atmıştır. Bunlar Hasan, Mustafa, Halil, Ömer, Ali arkadaşlardır. 

Arkadaşlar burada bulunan amele arkadaşların hali çok perişandır. Patron 

ağalar ameleleri istedikleri gibi eziyorlar. Hem de çok eziyorlar. Burada bulunan 

arkadaşlar bu insafsız adamlara karşı teşkilatlanıp mücadele etmek için çok 

çalışıyorlar. İleride de daima çalışacağız.  

Orak Çekiç gazetesini seven onun kendilerinin öz gazetesi olduğunu takdir 

eden amelelerden  

Burhan r’.z 

 

Tersane esliha tamirat fabrikasında  

Duyduk ki; tersanede bir esliha tamirat fabrikası varmış. Yedi sekiz yüze 

baliğ işçi arkadaş burada dünyanın en asgari yevmiyesiyle çalışır, didinir, 

dururmuş. Afrika’da bile zenci işçi arkadaşlar günde sekiz saat çalışırlarken; halk 

fırkası hükümetinin mesai layihasında sekiz saat için bir sürü diller dökülüp 

dururken, bunlar günde on bir saat esarete mahkum, inletilirlermiş. 

 

 

 



Bu böylece malum olduktan sonra buyurun şimdi de cenaze namazına!  

Bu yedi sekiz yüz işçi arkadaşı mengenelerine tutkallarken müessesenin 

müdürü şöylece kelama gelmiş: 

Burası ciddi ve resmi bir müessesedir. On beş günden on beş güne 

muntazaman paralarınızı vezneden alırsınız. Biz öyle başı bozuklar gibi kıvır, 

zıvır etmeyi bilmeyiz. Anladınız mı? Sözlerimin lamı cimi yok artık. 

Bu kadar derli toplu sözlere ne denir? Tabi bu özü sözü doğru arkadaşlar 

kuvveti yazıya vermişler ve “Ha babam ha!” on beş günü/kuvveti getirmişler. 

Fakat bu defa, müessese müdürünün sözlerinde “lam ve cim” olduğu şöyle böyle 

anlaşılır gibi olmuş: 

— Havale gelmedi. Ay başında paranızı tamam alacaksınız. İçinize şeytan 

girmesin be yahu! 

Öyle ya içinize şeytan girmesin be arkadaşlar? Derken ay başı da gelmiş ve 

vezne kapılarında saatlerce nefes tüketen işçilere, bir aylık geceli gündüzlü 

musahiblerine mukabil, güç hal ile beşer yevmiye verilivermiş.  

Evet, evet yalnız beşer yevmiye. Sadaka kabilinden üç beş guruş tıpkı 

köpeklerin önüne kemik ve sofra artığı atılır gibi.  

Ve artık bu defa (lam ve cim) ile beraber içlerine şeytan girmesi de pek tabii 

olan yedi sekiz yüz arkadaşa demişler ki: 

E... ne yapalım? Ankara sağır mı sağır yazdık, çizdik havale gelmedi. 

Kesemizden verecek değiliz ya!? 

Fakat arkadaşlar ufak tertib bir göz kulak olunca, mesele çatallaşmış, 

anlaşılmış ki, Efem anlaşılmış ki, “Ankara’dan havale gelmiş, geleli bir ay olmuş 

ve hem de altı aylığı birden” ve hem de para verilmediği halde memurlarla zabitan 

muntazaman mangırlanıyorlarmış. 

Nadire 

 

 

Gelecek (nüshamızda mecidiye sanatkaran cemiyeti)ne ve temin-i istikbal 

sandığına dair yazılar var. 

 

 

 

 



İdare ve Tevzi-i Mahalli  

Bab-ı Ali Aydınlık Kütüphanesi 

Abone Şartları  

7 aylığı – 50 guruş  1 senelik – 100 guruş muhabir-i ecnebiye için seneliği 

150 guruş 

 

Şark Şimendiferleri Şirketinden Niçin Çıkarıldım  

... ... 

Muhterem meslektaşlarımın ve bütün işçilerin nazar-ı intibalarını celb etmek 

maksadıyla bu sefer şirketin benim azlim için ileri sürdüğü pek çürük eski guruş 

ve kasıtlara dayanan sebepleri ve son dakikaya kadar cereyan eden macerayı 

mufassalan nihayete kadar büyük bir dikkatle okumalarını rica ederim: 

Şirkete 1336 30 Kanunusani tarihinde, şimendiferciliği Macaristan’da tahsil 

etmiş usta bir işçi sıfatıyla, bil-imtihan dahil oldum. 

Tarih nazar-ı dikkate alınınca görülür ki şirketlerden sürü çürü sanatına 

bihakkın aşina Türkler çıkarılıyor ve yerlerine, sırf Türkiye’de Türk unsurunu 

ezmek için, meslekten katiyen anlamayan ve ekserisi Mahmutpaşa’da iplik 

makara satan Rum, Ermeni ve sair unsurlar alınıyordu. Şirket Fransız idare-i 

askeriyesinden kurtulup şimdiki kvytalis, şirketine devredileceği sıralarda, büyük 

mevkileri işgal eden kodamanlar şirkette mevkilerini muhafaza etmek ve 

istedikleri gibi mukaveleler yapabilmek için işçilerin zafiyetinden istifade ettiği 

pek şeytanetkârane düşünerek ellerinde mevcut geniş vasıtalarla propagandaya 

giriştiler. Şöyle ki: 

“Memurin ve Müstahdemin Cemiyeti” namı altında bir cemiyet teşkil etmek 

ve bu cemiyetin gayesi gelecek şirketin yapması memul olan tensikata mani 

olmak bir memur veya bir amelenin işinden çıkarılmamasını temin etmek üzere 

tesbit edildi. Cemiyetin teşkiline vasıta teşkil edenler mevkilerinden bil-istifade 

istedikleri gibi tehdidatta bulunuyorlardı. Ve cemiyete dahil olmayanlar işlerinden 

çıkarılacaklardır diyorlardı. Büyük Rum ve Ermeni memurları vaziyete 

hakimdiler. Biçare Türk işçilerine dışarıda hiçbir iş verilmiyordu. 

Herkes cebren cemiyete idhal edildi. Kodamanların istedikleri idare heyeti iş 

başına getirildi. Memurin ve müstahdeminden müteşekkil muazzam bir cemiyetin 

mevcudiyeti şimdiki şirketin sermayedar heyetine ihsas edildi. Az zaman sonra 

büyük mevki işgal edenler mevkilerini işgal eder etmez cemiyetten istifa ettiler. 



Gelen şirketin direktörü Mösyö Yakl Bey kurnaz ve tecrübe görmüş bir adamdı. 

Memurları şirkete karşı hiçbir harekette bulunamayacağını pek yakından 

biliyordu. Hemen bir tenkisat yaptı. Ve Türk işçinin başına toy dikti. Heyet-i idare 

müracaat edenlere ne yapalım kumpanya zammiyatı kesme istedi. Zammiyatı 

kestirmemek için birkaç kişiyi feda etmeniz muvafıktır dedi. Sürü, sürü renk, renk 

emperyalist orduların işgali altında olan memlekette sesimizi isma edebilmek 

imkanı da yoktu. Çar ve naçar bu tensikata boyun büküldü. Öyle işçiler tanırım ki, 

aylarca aç kaldı. Karı koca çoluk çocuk günlerle süründü. Şirket Jeneral “Bale”yi 

adeta komisyoner gibi kullanıyordu. Bir taraftan da emperyalizm döküntüleri 

Anadolu’nun müstemlekeleştirilmesinden ümidini kesmeye başlıyordu. Ben hiçbir 

vakit içtima etmeyen ve heyet-i umumiyeyi içtimaa davet lüzumunu da görmeyen 

idare heyetine muhalif bir vaz’ aldım, iki arkadaşa fikrimi açtım, doğru buldular. 

Tahsilat mesul ellerle yapılmıyordu: amelenin verdiği para tutanın elinde 

kalıyordu. İdarenin biraz ilerde gibi olan tatlı su Frenkleri bazı dalkavukları Türk 

ameleyi sabahtan akşama kadar tahkir edip duruyordu. Amele her ay verdiğini baş 

göz sadakası kabilinden veriyor. Ve üst üste biriken yirmi guruş ötekinin berikinin 

cebinde kayıp oluyordu, hesabatın, teftişi için bir içtima-ı umumi akdedilmesini 

idare heyetine teklif ettim. Reis manevrayı çaldı.  

Mabadı var.  

 

Azir(?) arkadaşın bu çok meraklı hatıratı her hafta muntazaman devam 

edecektir.  

 

Amele Romanı  

İki Amelenin Başından Geçenler 

Arkadaşlar bu sütunlarda iki amelenin başından geçenleri okuyacaksınız 

bunlardan birisi hakkın kuvvette ve kuvvetin teşkilatta olduğunu anlamış diğeri 

ise menfaat-i şahsiyesini umumun menfaatine tercih etmiş teşkilata ehemmiyet 

vermemiştir. Bu iki amelenin icabını sonuna kadar okuyunuz! 

 

 

 

 

 



Birinci Kısım 

(1)  

Soğuk bir kış sabahı idi. İki arkadaş tek odalı fakir evlerinden çıktılar. Dar 

sokaklardan pamuk gibi beyaz karlara basa basa yürüdüler. Tramvay 

kumpanyasına üst üsteydi, meğer istida verdikleri halde bir türlü girememişlerdi.  

Bugün son defa olarak tekrar baş vuruyorlardı. Birinin iki erkek çocuğu 

diğerinin bir kızı vardı.  

Küçük bir tütüncü dükkanına girdiler. Bu dükkanın sahibi tramvay 

kumpanyasıyla tramvaya girecek ameleler arasında vasıta olarak iş gören bir 

adamdı. İki amele tütüncüye selam verdiler.  

— Biz tramvay şirketine girmek istiyoruz. Sizin de orada büyüklerden bir 

tanıdığınız varmış. Bizi de yazdırır mısınız? Dediler. 

Tütüncü bu işlere alışkın bir tavırla iki amele arkadaşı dinledi. Sonra onlara 

cevap olarak dedi ki: 

— Merak etmeyin: sizi ben yazdırırım. Benim tanıdığım var. Lakin vatman 

olmak için kırk lira vermeniz lazım gelir. Tabii biliyorum, siz işsizsiniz onunçün 

yarısını peşin verirsiniz; yarısı için de bir senet yazarsınız. 

İki amele arkadaşın cebinde ancak beş on guruşluk bir para vardı. Onunla 

akşama ekmek alacaklar, evdekilere götüreceklerdi. Bu kadar parayı nasıl 

bulsunlar. Zaten dört, beş aydır işsiz açıkta yaşıyorlar, evdeki ufak tefek eşyayı 

pazarda satarak geçiniyorlardı.  

Bu parayı nasıl versinler? Nereden bulsunlar? 

Biraz düşündüler. Birbirinin yüzüne baktılar. Sonra tütüncüye: Peki, biz 

bulur, getiririz. Şimdi yanımızda yok dediler. 

Satacak hiçbir şeyleri de kalmamıştı. Döşek, yorgandan başka ne üstte ne 

başında para edecek bir şeyleri yoktu. 

Hâlbuki tramvay şirketine girmek için tütüncünün istediği yirmi lirayı bulup 

götüremezlerse bu kış kıyamette kömürsüz, ekmeksiz kalacaklar, yoksulluk içinde 

çoluk çocuk ölüp gideceklerdi. İyisi mi bir iki gün tahtada kilimin üstünde yatarlar 

ısınacakları döşek ve yorgan parasını tütüncüye yatırarak şirkete girerlerdi. 

Öyle yaptılar. Yorganı, döşeği yüklenip pazara gittiler. Para yetişmedi. 

Eksik geldi. Tekrar eve döndüler. Ve mutfaktaki, bir iki bakır tencereyi de satılığa 

çıkardılar. Zaten çoktan beri tencerelerde bir şey pişmiyor, iki fakir ev, kuru 

ekmek acı soğan çekiniyordu.  



 

Tütüncü memnun, paraları cebine yerleştirdi. İki amele arkadaş tramvay 

şirketine vatman olarak girdiler. 

Şirkette herkes on saat çalışır onlar on dört saat çalıştılar; ve fazla olarak 

çalıştıkları saat başına alacakları 30 parayı kaçırmak istemiyorlardı. 

Bu iki amele arkadaştan biri, evde iki çocuğu olan Ahmet adlısı sade 

kendini düşünür, her şeye boyun eğmeye alışkın, iş bozucu, korkak bir adamdı.  

Halbuki diğeri Hüseyin arkadaşlarını canı gibi sever, zulme ve haksızlığa 

karşı boyun eğmez, teşkilatçı, cesur ve akıllı idi.  

Daha şirkete girdikleri ilk günden bu iki arkadaş birbirinden ayrıldı. 

Hüseyin işçi arkadaşlarıyla el ele verdi. Onların teşkilatında candan 

çalışmaya başladı.  

Mabadı var. 

 

 

Feci Bir Kaza ve Cani Bir İhmal 

Orak Çekiç heyet-i tahririyesine:  

Fi 29 Kanunusani 341 Perşembe günü bad-ez-zeval fabrikamızda çalışan 

marangoz Fuadeddin arkadaş kolunu şerit testereye kaptırarak kesmiştir. 

Maatteessüf kazanın vukuunda otomobil bulunup hastahaneye gidinceye kadar 

lazım gelen müdavat-ı ulyayı icra etmek için ne bir doktor ve ne de bir parça 

tendüriyot ve ne de yarasını saracak bir sargı bulunabilmiştir. Böyle yüzlerce 

ameleyi çalıştıran bir müessesenin bu ihmalkarlığına karşı söylenecek sözü size 

bırakıyoruz yoldaş. 

Fi 2 Şubat 341 

İstinye’den  

Hakkı : Şaban 

Orak Çekiç  

Patronlar kazaya uğrayan her ameleyi ömrünün sonuna kadar geçindirmeye 

mecburdurlar. 

Gelecek nüshamızda 

Şaban arkadaşın bir makalesi vardır. 

Amedi matbaası  

Müdür-i mesul: Hüseyin Asaf 
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