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Memleket İşleri 
 
İş Kuvvetini İstismar Kanunu  
Son günler işçilerimiz arasında bir heyecan hüküm sürdüğü görülüyor. 
Senelerden beri vaad edilen, beklenilen “mesai kanunu” projesi nihayet gazete 
sütunlarında okundu. Anlaşıldı ki bu bir iş kanunu değil, “iş kuvvetlerini 
istismar” kanunu imiş. İşte heyecan ve infial de bunun üzerine koptu. 
 
Müzakereye zemin teşkil eden kanunun tenakuzlarını, rabıtasızlıklarını 
anlayabilmek için kanunun ne suretle meydana geldiğini hatırlamak icab eder. 
Amele öteden beri asgari haklarını koruyan bir kanun yapılmasını istiyordu. Bu 
kanunda tesbit edilmiş mevada muhalif hareket eden veya ihmalkarlık gösteren 
patronları, mahkeme huzuruna celb ederek, mahkum ettirmek iktidarına malik 
olursa, sefaleti biraz hafifleyeceğini zannediyordu.  
 
Fakat İzmir İktisad Kongresi’ne kadar bu sahada ileriye bir tek adım bile 
atılmamıştı. Bütün gayretler, kapalı içtimalardaki tazallümlere münhasır 
kalıyordu. Türkiye’nin muhtelif mıntıkalarına mensup ameleler ilk defa olarak 
1923 Şubat’ında İzmir’de birbirleriyle temasa geldiler. 
 
İhtiyaçlarında, menfaatlerinde, emellerinde tamamıyla müttefik olan amele 
murahhasları, bunları ifade hususunda pek biçare bir vaziyette idiler. Yalnız 
Aydınlıkçılarla müştereken hareket eden İstanbul murahhasları bazı istihbaratta 
bulunmuşlardı. Getirdikleri muhtelif malzeme meyanında bir mesai kanununa 
esas teşkil edecek mufassal bir de layiha bulunuyordu.  
 
Mesai kanunu bu layihadan doğdu. Fakat bu ne bedbaht bir doğuştur; amele 
arasına burjuva sınıfının avukatı gibi karışmış olan bazı kimseler, kongreye arz 
ettiğimiz eseri Bolşeviklerin ilham ettiğini ileriye sürdüler. Amele cemiyetinde 
bu iddianın ne kadar yersiz olduğunu, amele hukukunun memlekete göre 
değişemeyeceğini isbat; ve layihayı ilk şekilde muhafaza için çok zahmet 
çekildi. Nihayet İstanbul layihasından az farklı bir teklif kongre tarafından 
tasvib edildi. 
 
Millet Meclisi’ne ilk takaddüm edilen kanun projesi bu tekliften iktibas 
edilmiştir. Tabii onda tesbit edilmiş olan ahkam, İktisad Vekaleti’nde, amele 
aleyhine, bazı tadilata maruz kalmıştır. Fakat bile o zaman pek aykırı add 
edilmiş; ve Hasan Bey’in vekaleti esnasında meclisten istirdad edilerek, iktisad 



müderris Zühtü Bey’in himmetiyle bugün gördüğümüz tanınmaz şekle 
sokulmuştur.  
 
Bu tarzda hareket edilmesinde şaşılacak, hiddet edilecek bir cihet yoktur. 
Burjuva sınıfının, amele sınıfının eline bizzat kendisine karşı kullanılabilecek, 
keskin bir silah vermesi imkanını, ancak dünya işlerinden uzak yaşayan bir 
adam tasavvur eder. Bazı Avrupa memleketlerinde mevcud, ameleye müsaid iş 
kanunlarını, amelenin kendi mümessilleri, teşkilatlı bir amele sınıfına 
dayanarak, ısrarla, tazyikle, tehdidle, ameleyi harekete getirerek kabul 
ettirebilmişlerdir. 
 
İstanbul’da bu ruhta bir hareket belirdiğini sevinçle kayd etmekteyiz. Teali 
cemiyetindeki toplantılar, protesto kararları, mukabil teklif hazırlıkları alkışlarla 
tasvib edilecek teşebbüslerdir. Amele arkadaşlarımız, bu vesile ile her türlü 
düşünüş ve içtihad farklarını unutmalı, bir tek vücud gibi çarpışmalı; 
menfaatlerine uygun hakiki bir “iş kanunu sıyanet kanunu” yapılıncaya kadar 
mücadelelerini devam ettirmelidirler. Amele, haklarını müdafaa için her türlü 
vasıtaya müracaat eder ve teşkilatlanırsa, ancak o zaman esir gibi yaşamaktan 
kurtulur.  
Orak Çekiç  
 
MESAİ KANUNU 
Türkiye’de mesai kanunu hakkında fikirlerini söyleyebilecek teşkilatlar: “Amele 
Cemiyetleri ve Orak Çekiç Gazetesidir! 
Ameleye burjuva kanunlarından hiçbirisi hakiki yaşayış hakkını veremez 
bilhassa “bu mesai kanunu” gibi kanunlar! 
 
Acaba bu mübarek kanun layihasını tanzim eden muhterem beyler paşalar esas 
olarak hangi suali göz önünde bulunduruyorlardı:  
Bu kanun ile amelenin menafiini, hayatını, insanlığını nasıl muhafaza edelim 
sualini mi; yoksa: patronların, şirketlerin menafiini nasıl temin edelim, sualini 
mi? Layihayı okuyan her proleter bila-tereddüd bu kanun bizim değil onların, 
amelenin değil patronların menafiini korumak, ameleyi esirler gibi çalıştırmak 
için tanzim edilmiştir, hükmünü verir. Çünkü amele menafiini koruyacak bir 
kanun amele için en büyük ehemmiyeti haiz meseleleri amelenin lehine halleder. 
Bu layiha ise bütün o meseleleri patronların lehine halletmektedir. Bu meseleler 
şunlardır: say müddeti, ücret, tazminat, teminat, bu meseleleri birer birer gözden 
geçirelim: 
1-Say müddeti. Layiha yevmi say müddetini 10 saat olarak kabul ediyor. 
(Madde 8) vaz kanunlarımız bu 10 saati hangi esas üzerine ittihad ediyorlar? Bir 
kete kendi memleketimizde bile birkaç seneden beri devam eden mübareze 
neticesinde bazı amele dernekleri, cemiyetleri patronlarını 9 ve bazıları da 8 
saati kabule icbar etmişlerdir. Amelenin böyle bir galebesi ile başlayan cereyan 



mutlaka ileri götürülmeli, suret-i umumiyede bundan patronlara bu  saat kabul 
ettirilmeli idi. Böyle yapılsaydı hiç olmazsa amelenin elinden mübarezelerinin 
hakk-ı galebesi alınmamış olurdu. Halbuki yevmi 10 saat say esas tutulmak ile 
mebus beyler ve paşalar; muhterem vaz kanunlarımız tarafından amele 
kazanılmış bir hukuktan mahrum edilmiş oluyor. Gece (madde – 15)’te: “on 
saatten dün çalışmak üzere bazı müessesatta akdedilmiş olan mukavelat ile bu 
hususta mevcud teamüller muteberdir, deniliyorsa da, kanun bir kere 10 saati 
esas tuttuktan sonra, bazı teşebbüsatın amelesi 10 saat, bazılarının ise 9 veya 8 
saat çalışmak imkanı olur mu? İktisadın en ibtidai kanunları icabı olarak bir 
memlekette aynı kuvve-i istihsaliyeyi haiz vesait kullanan iktisadi teşebbüsler de 
...miz say müddetleri ve ücretler aynı seviyede olur. Buna istinaden, sarf m... 
olarak iddia ederiz ki, memleketimizde şu anda yevmi say müddetini 8 saate 
indirmek mümkündür. Çünkü buna imkan olmasaydı, layiha pek de görüp kabul 
ettiği gibi, bazı ... iktisadiyede bunu 10 saatten dün çalışmak üzere amele ile 
patronlar arasında akd olunmuş mukaveleler mevcud olmazdı. Demek ki, hiç 
olmazsa sağlam bir mantık icab ettirirdi ki, hükümetimiz ve mebuslarımız bazı 
patronların amele ile mübareze neticesinde kabul ettiği 9 saati 8 saate indirerek 
diğerlerine ... kuvvetiyle kabul ettirsinler. Öyle hareket etmiş olsaydı kanunun 
tanziminde ibtidai bir ... ....!? hüküm sürdüğüne kanaat gelir... Çünkü amelenin 
menafiini koruyacak bir kanundur. 
 
Bu say müddetini kabul edemezdi, bunu da proletaryanın beynelmilel mübareze 
kuvvetiyle kazandığı zafere ve galebeye istinad ettirirdi.  
 
Görülüyor ki vaz kanunlarımız amelenin menafi ve hukukunu korumak şöyle 
dursun en ibtidai ... ve adaletten uzaklaşarak siyasi iktisad ilminin en asri 
malumatından vukufsuzluğunu göstererek yevmi say müddetini 10 saat kabul 
etmiştir. Vakıa layiha madenlerde say müddetini 8 saat olarak kabul ediyor. 
(Madde – 11) Fakat bu mmahttın iç yüzünü de bir görelim: ne için madenlerde 8 
saat kabul ediliyor? Acaba madenlerimizde istihsal vesaiti pek mükemmeldir de 
amelenin 8 saat çalışması sayesinde elde edilen netice İngiliz veya Alman 
kömürleriyle rekabete müsaid midir? Hayır. Bu karar böyle bir ... 
mükemmeliyetine ve ilmi esasa istinad etmiyor. Bilakis herkes bilir ki 
Zonguldak ..den ocakları son derece ibtidai vesaiti haizdir, hakiki amele 
salhanelerinden ibarettir. Başka madenlerde amelenin yalnız 8 saat çalışmasını 
icab ettiren sebeb de bundan başka bir şey değildir. bizim maden ocaklarımızda 
bir amele 6,3 aydan fazla çalışamıyor. Bir kazanın kurbanı olmayanları mutlaka 
hastalanıyor, sakatlanıyor, kötürüm oluyor. Şunu da haber verelim ki, 1914’ten 
beri Avrupa’nın mükemmel bir teknik ile işletilen madenlerinde amele haftada 
40-44 saatten ziyade çalışıyor. Buna nisbeten layihanın kabul ettiği, haftada 48 
saat say tahammül fersadır. Bizim maden ocaklarımızda kadının ve çocukların 
çalıştırılması maddeten mümkün değildir. az zamanda amelenin hayatını 
ifna[mahvetmek] edecek bir işletmede bizim gibi nüfusu kıt bir memlekette 



ancak bu derece maddi imkan vardır. İşte madenlerde 8 saati kabul eden 
beylerin, paşaların semahatı bunun gibi tabii sebeblerden ileri geliyor.  
 
3-Ücret meselesi. Bu mühim meseleyi ...................................  tabiyetini 
“serbesti-i mukavele” (Madde 42) maddesine sıkıştırmak istiyor, demektir. Say 
müddetini patronların lehine 10 saat olarak ameleye kabul ettiren vaz 
kanunlarımız ücret meselesinde, “serbesti-i mukavele” taraftarı olmakla yine 
beri tarafın, patronlar tarafının menafiine muvafık hareket etmiş oluyor. Acaba 
layihayı tanzim edenler ne için say müddetini tayin hususunda serbesti-i 
mukaveleyi akıllarına getirmiyorlar. Neden ameleyi 10 saat çalışmakla mükellef 
kılıyorlar da ücret meselesinde, kelimesini bile ağızlarına almadan, sahte bir 
hürriyet perverliğe düşüyor ve patronu hiç olmazsa amelenin ve fakir, cılız 
ailesinin karşı duyurabilecek, orta bir yaşayışla geçindirecek bir miktar tayininde 
yan çiziyorlar; bir esas bulamadıklarından mı? Hayır; bu esas tamamıyla ilmi 
hatta riyazi katiyetiyle tayin olunabilir: bir insanın hastalanmak için muhtaç 
olduğu kalori miktarı ... tamamıyla malumdur. Mesken ve melbusatın da vasati 
fiyatları malumdur. 
 
Karikatür: 
Yeni mesai kanunun iki tarafı : 
Mesai kanunu 
Bu mesai kanunu amelenin kollarını bağlayan bir zincir ve patronun elinde tatlı 
bir kırbaçtır. 
 
ZAFER 
Ayvansaray grevinin büyük muzafferiyeti son vukuu zafer değildir. Hala işe 
alınmayan arkadaşlar vardır. 15 gün sonra onlar eğer işe alınmazlarsa üçüncü 
grev hazırdır . 
Yaşasın Ayvansaray Ameleleri 
İşte, amele ailelerini fizyolojik sefaletten öldürmek ve tereddi(gerileme) 
ettirilmemek istenilseydi, ücret tayininde kabul edilmesi icab eden esası ... ve 
riyazi bu idi. Vaz kanunlarımız 3? saat say müddetini kabul ederken maddi 
şeraitin hiç birisini, ne amelenin aldığı yevmiye ile hangi sefalete mahkum 
olduğunu, ne ailesi efradı, ne oturduğu mahalleyi, ne meskeni, ne melbusatını 
düşünmemişti. Şimdi de aynı lakaydı ile ücret tayininde hürriyet perverlik ve 
müsavat perverlik gösteriyor: kanununda “tarafeyn mukavelede serbesttir” 
diyor!  
 
Bu hürriyet perverliğin ve müsavat perverliğin patronlara göre manası nedir: - 
amelelerinde günde 10 saat çalışmaya mecbursunuz; bizim tayin edeceğimiz 
yevmiyeyi kabule de mecbursunuz; buna mukabil sizin de bir hareketiniz var: 
istemezseniz hizmetimize girmeyiniz! 
 



Vücudunun adalelerinin kuvvetini, son maişet sermayesi olarak, patrona 
kiralamaya giden bedbaht amele, refahından göğsü çatlayacak patronun şeraitini 
kabul etmesin de ne yapsın? Arkasında kendisi gibi aç, sefil bir değil on daha 
bekliyor. Bu işsizler alayı patronların bir meteliğine mal olmayan ihtiyat 
ordusudur. Bu bedbahtları kim yarattı? Vilayetlerde istihsal vasıtalarını, 
hayvanları da ...ları, yemekliklere muhtekir elleri arasında toplayan mütegallibe, 
yegane istihsal menbamız olan ziraatı faizcilik ...cilikle korunan müra..., 
mekteblere memur ve deklaseler yetiştirmek üzere tanzim eden bürokrat ve 
bütün bu fenalıklara bir tedbir düşünmekten uzak hükümet ve vaz kanunlar. İşte 
burjuva cemiyetinin iç yüzü ve koca bir istiklal mücadele-i milliyesinden doğan 
demokrat cumhuriyetin o mücadele-i milliye mücahidlerine hediye ettiği mesai 
kanununun mahiyeti, buna halkçılarımız da terakki perverlerimiz de istedikleri 
kadar hürriyet ve müsavat de...yenler; proleterler böyle bir kanuna esaret 
boyunduruğu nazarıyla bakarlar ve ondan kurtulmak için sonuna kadar 
mübareze ederler.  
 
(tazminat, teminat meselelerinden, diğer tali meselelerden gelecek nüshamızda 
bahs edeceğiz.) 
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Mesai Kanunu Münasebetiyle 
Türkiye Umum İşçi Cemiyetlerine 
Memleketimizin hemen her tarafında emekçilerin hakkını müttehiden müdafaa 
etmek için bir çok cemiyetler teşekkül etmiştir. Fakat maalesef bu cemiyetler 
yekdiğerleriyle teşrik-i mesai değil dertlerine vakıf olmaları için muhavere bile 
etmediklerini zannediyorum. Bu günlerde meclis ticaret encümeninde mevki-i 
müzakereye vaz edilen mesai kanununun birkaç maddesi kabul edildi. 
Gazetelerde okuduğumuza göre sekizinci maddedeki saat-i mesainin on saat 
kabul edilmesi bu mevad meyanındadır. Bu madde kendi sayıyla hayatının 
idamesi için çalışan Türkiye işçilerine elim bir darbedir. Mezkur maddeyi kabul 
eden zevat emekçi hayatına vakıf değildir. İhtiyar bir işçi arkadaşı bu madde 
ölüme mahkum eder. Genç işçileri ise ilelebet fabrika hayatında uzaklaştırır. Ba-
husus ecnebi memleketlerinde işçilerin her türlü refah ve saadeti mümkün 
mertebe temin edilmekle beraber saat-i mesai sekiz saat olarak kabul edilmiştir. 
Aynı zamanda memleketimizin ekseri yerleri hastalık bilhassa sıtma menbaıdır. 
Zaten yazın hararetinden müteessir olup hayat mücadelesi için mecburi olarak 
çalışan bu bedbaht işçiyi mezkur madde fevkalade ... eder. Bu kanun tanzim 
edilirken erbab-ı ihtısasın reyi alınması icab etmez mi idi?  
  



Bu vaziyet karşısında amelenin menfaatine göre mezkur kanunu tanzim  
ettirmek için müttehiden çalışmalıyız. Aynı zamanda bütün cemiyetler yek-
vücud bir halde bu patronca muameleyi protesto ederek kanunun da bir an evvel 
çıkmasını taleb etmelidirler.  
24-1-341 
Ankara’da H. N. 
 
Orak Çekiç Gazetesine 
- Bir Rica -  
(Orak Çekiç)in ekseriyeti amele mehafili[toplantı yerleri] ne kadar büyük bir 
memnuniyetle karşılama son günlerde vakıa[kaza]-ı ilânat ve gerekse 
mesmuatımızla “amele sadası” unvanıyla ikinci bir amele gazetesinin intişarı da 
biz de aksi bir tesir tevlidine badi[sebep] oldu. İki gazetenin iki kuvvet olduğunu 
takdir ederiz. Fakat bu iki kuvvet korkarım ki tefrik ... efkarı badi olmasın!  
 
Ameleyi temsilen gazete neşretmek isteyenler evvel-be-evvel teşebbüsleri amele 
menfaatiyle telif çarelerini düşünmelidirler, aksi takdirde mütehassıs menfaatler 
arkasına konulmakta olduğu kanaatini izhara mecbur olacağız. Bu yeni gazete 
müteşebbislerinden hususat-ı mesrudeyi nazar-ı dikkate almalarını, menfaati için 
çalıştıkları amele ve amelelik namına ricayı pek lüzumlu bulduk. Hürmetler.  
Aziz Avni 
 
Burjuva partilerine ve burjuva politikacılarına yardakçılık eden ve onlardan 
meded uman her amele kendi sınıfına hıyanet etmiş sayılır. 
 
Amele Neden Anlaşılamıyor?  
3 sayılı “Orak Çekiç” gazetesinin birinci sütununda “amele hareketine bigane 
kalan işçi teşkilatlarına tavsiyelerimiz” bendini yazan “Kızıl teşkilatçı” 
arkadaşımıza cevaptır.  
 
Arkadaş! Evet mürettibler senelik umumi kongrelerinde diğer her hangi bir 
amele hareketi ile birleşmek maksadıyla nizamnamelerinin otuz üçüncü 
maddesini şu suretle tertib etmişlerdir. 
 
“Otuz üçüncü madde – cemiyet yirmi dördüncü maddedeki maksadına suhuletle 
vusul için sair işçi cemiyetleriyle lüzum veya taleb veyahut davet vukuunda 
muhaberat ve müzakeratta bulunarak icabında yekdiğerine muavenet-i nakdiye 
ve maneviyede bulunacaktır.”  
 
İşte mürettiblerin otuz üçüncü maddesi her şeyi tasrih olarak beyan ediyor. Fakat 
mürettibler cemiyetinin ne (Mak Donald)lara beyin salatası yedirmeye parası ve 
ne de tufeyli bir surette sırtımızdan geçinen burjuva sınıfına mensub siyaset 
yapıcılarıyla katiyen alakası olamaz. 



 
Bir amele olmaklığım dolayısıyla bir nevi nüzulü burjuva politikacılarına bila-
perva diyorum ki:  
“Efendiler! Siz maroken koltukları gündüzden daha ziyadar elektrikli 
apartmanları, lüks otomobilleri, gece suare ve baloları gibi bin bir zevk ve safayı 
terk edip de geceli gündüzlü mesaisine mukabil aldığı bir tane zeytin, yüz 
dirhem ekmek ile geçinen bir amele hayatıyla imtizaç edemezsiniz. Çünkü siz 
bu hayatın pek yabancısısınızdır.  
 
Sizlerin amelenin hayrına değil, zararına çalıştığınızı artık amele anlamıştır. 
Evvel emirde sarmaşık gibi bize sarılıp kanımızı emen siz burjuvalar, biz 
ameleleri bırakınız da yekdiğerimizle anlaşalım. Geceyi gündüze katarak yirmi 
dört saatlik mesaimize mukabil almakta olduğumuz hakkımızın, sizin fuzuli 
müdahalenizle diğer ellere giden kucak, kucak, tümen, tümen liralar olduğunu 
bilelim. 
 
Evet bütün amele arkadaşlarım şunu bilmelidir ki, hala bizim sayımızı yiyen, 
dün kılıcı belinden, redingotu sırtından atarak gerek ecnebi ve gerek milli 
şirketlerin en mümtaz makamlarını istila eden bu tufeylilerin saadet ve safahatı 
için işte bizler geceyi gündüze katarak çalışıyor, hala bu nevi burjuvalara 
teşkilatlarımızın başında yer vererek mukadderatımızla oynamalarına müsaade 
ediyoruz. Hayır arkadaş onların senin teşkilatının başında işi yoktur.  
 
İyi düşünelim arkadaşlar! Siyaset yapıcılar ancak kendi mevkilerini tahkim için 
seni alet ittihaz ediyor. Ameleden ziyade amele görünüyorlar. Fakat sen iyi 
bilmelisin ki; bunlar birer işçi rehberi olmaktan çok uzaktırlar. 
 
İşte, bunları evvel emirde, bizim hayatımızla alakadar teşkilatlarımızın başından 
atalım. Sonra buralara kendi sinemizden doğan kendi dertlerimizle hem-dert, 
kendi ruhumuzla hem ruhiyatçı ve inkılabçı arkadaşlarımızı gidelim ve 
burjuvaların hayati mesailimizde roller oynayarak bizim mağdur kalmamıza ve 
yekdiğerimizle birleşmekliğimize mani olmalarına yer bırakmayalım.  
 
Bugün hiçbir işçi bu kadar ki kalbi bir, gayesi bir, teşkilatı bir, ruhi düşünüşü bir 
... olmasın. Bunun içindir ki bizim birleşmemize mani olan bu tufeylilerin artık 
siyaset yaparak sırtımızı tecrübe tahtası yapmalarına, zevk ve safa içinde gark 
olmalarına meydan vermeyerek kendi sinemizden ayıracağımız ve intihab 
edeceğimiz amele ve inkılabçı arkadaşlarımızın ellerine ...letmizi tevdi ile bir 
insan gibi yaşamaya azmedelim.  
 
İşte biz ameleleri uçurum ve infirada sevk eden bu tufeyli burjuvaların kendi 
mevkilerini tahkim için oynadığı roller ile sen ve ben infiradda kaldıkça insan 



gibi yaşamak zamanımızda pek gecikmiş olur. İşte amelenin anlaşmasına 
meydan vermeyen kuvvetler!.. 
 
Ey muhterem ve vicdanı temiz işçi! Artık memleketimizde bir cumhuriyet 
inkılabı doğduğunu ve inkılabın sana bir hak bahş ettiğini düşün. Seni kurun-ı 
vusta devrine hakim olan zihniyetle hareket ettirirlerken, cihan amele alemi dev 
adımlarıyla yürüyor. Sen hala deve adımını bile tercih edemiyorsun. Yoktan 
varlıklar çıkaran Türkiye’nin çalışan halk kitlelerine mensubiyetinden olsun 
hicab etmez misin? Cumhuriyet devri sana “teşkilat başına!” dediği halde sen 
neden ...de doğru gitmiyor, hayat için çarpışmıyor ve azminin zafer 
doğurduğuna iman etmiyorsun?  
 
İsmi olup da, cismini büyük bir tahassürle aradığım “Kızıl teşkilatçı” arkadaş, 
size şunu arz etmek isterim ki şerait-i hazıra dahilinde “Türk ...leri”nin teşkil 
edeceği cephe bir burjuva fırkası vesayeti altında kaldığı müddetçe “teali 
cemiyeti” değil, nasırlı el, kirli gömlek ve teniz vicdanı ile harekete geçen ve 
inkılabçı rehberlere malik olan hakiki bir işçi teşkilatıdır. 
 
Hülasa her biri bir siyasi fırkanın malı olan adamların, sırf sandalye kapmak 
düşüncesiyle ameleyi, fırkasına alet etmeyeceğini bize kim  temin eder? Sözün 
kısası nur ile zulmet bir arada tecemmu edemez. Hakkında bu kadar takdir ve 
tahsin yağdırdığınız “Türk mürettibîn cemiyeti”, bu ruhi, doğduğu günden 
itibaren anlamış ve her müşkülata göğüs gererek yalnız (nur ve bilgiden) 
gayrisini düşünmeyerek kendisini hakikaten bu takdirlere layık kılmıştır. .... 
nisyanına karışan siyasi fırkaların cemiyetimizle iştirak-ı mesai hakkında ne gibi 
teşebbüsatta bulunarak adem-i muvaffakiyete duçar olduklarını ileride yazar, 
amele arkadaşlarımızın ve sendikaların nazar-ı intibalarına arz ederim.  
Türk Mürettibîn Cemiyeti azasından  
İbrahim. 
 
(Harb)e Karşı (Harb) İlan edenler! 
Bütün Yunanistan’da Kanlı Mücadeleler Yapıldı. 
Faşist Yunan miralayı ve dahiliye nazırı (Kondilis)in katil arzuları geçen Cuma 
umum Yunanistan’da mühim ve heyecanlı vakalara sebebiyet vermiştir. Öteden 
beri harbe aleyhdarlıkları ve beşeriyetin mezbahalara sevkine düşmanlıkları ile 
taşmış olan (Üçüncü Amele Beynelmilel)ine mensub Yunan Komünist Fırkası, 
patrik meselesi hadd bir devre doğurur gibi olunca merkezi hükümete müracaat 
ederek [8 – Şubat] Pazar günü bir miting yapacağından bahseder. Her zamire 
bozuk olan Yunan burjuva hükümeti buna mümanaat eder. Fakat hakkı hak 
ettirmeği bilen Yunan amelesi Pazar gününü beklemez [6 Şubat] Cuma günü 
bütün Yunanistan’da harbe aleyhdar büyük yüz binlerce kişilik nümayişler 
yapar. Yunan burjuvaları buna kudururlar ve amele üzerine jandarma ve polis 
kuvvetleriyle ateş açarlar ve Türk köylüsüne kuru sıkı yapacaklarını zavallı 



Yunan amelesinde tecrübe ederler. Amele de mukabele ederler. Yalnız Atina’da 
yirmi jandarma maktul düşer ve 70 amele yaralanır. Harbe aleyhdar Yunan 
amelesi arkadaşları tebrik ederiz. (Kondolis)lerin ölümü onların şuurlanmasıyla 
kabil olacak.  
  
Anadolu Bağdad şimendiferlerine: 
İkinci Timurlenk 
Bağdad’da kan evlerin damlarını ...di. Kızıl dalgaların sırtında temiz ve beyaz 
kadın ve çocuk cesetleri yüzdü. Akan kan, yüzen mermer gövdeler ve 
gövdecikler kadar temizdi. 
Havadaki kuşlar korkudan kanat çırpamaz bir hale geldi. Soruştular: 
-Ne olmuş, ne var?  
Anlaştılar: 
-Bir topal türemiş, adı Timur yani demir. Yaslanmış canlara kıymış; önüne 
geleni soymuş soğana çevirmiş. 
Kan, topal, demir, Bağdad! 
Tesadüf mü? Tekerrür mü? Rüya mı? Hakikat!  
. . . senesinde Anadolu – Bağdad demiryollarının başına bir topal musallat 
olmuş. Aynı topal Timurlenk belki, daha mağruru, belki daha azametlisi, belki 
daha melunu! Yalnız bir fark gözetmek lazım: bu topal Bağdad’ı değil, Türk 
ovalarının bağrından geçen Bağdad yolunu kana boyuyor. Eline bir kese 
vermişler. Ağzına kadar dolu. Avrupa’dan depo gibi makineler getirtiyor, çelik 
raylarıyla eziliyor, feryad ediyor: “Bunlar bizim için değil, çöküyoruz!” 
dinleyen yok! 
 
bu makinelerin ocağına yarısından fazlası taş olan kömür dökülüyor. Taşın fiyatı 
kömürünkinden sıyrılıp kömürü satanların ve satın alanların cebine giriyor. 
Yolcuların ciğerlerini dumanlar sarıyor, aldıran yok! 
 
rayların üzerine dört bin amele ailesinin hakk-ı hayatı seriliyor ve hazır yiyiciler, 
asker adımıyla, muntazam bu hakkı çekiniyor; acıyan yok! 
 
Yalnız katarlar işlendikçe her bir günün yirmi dört saatlik şarkı, bir lanet halkası 
gibi topalın boynuna takılıyor. Ve topal zulm ediyor, topal, halk, asıp kesiyor; 
trenler işliyor ya, varsın! Bağdad kanlara bulansın. . . Mensubları kefenlere 
sarılsın!  
 
Birinci Timurlenk Ankara önünde Yıldırım Bâyezîd’ı mağlub ve esir etmişti. 
Türkiye amele ve köylüsü tarihinde iki padişah arasında geçen bu vakayı 
unuttular. Onlar için bu muharebenin bu esaretin hiçbir ehemmiyeti ve manası 
yoktu. Fakat ikinci Timurlenk yine Ankara kapıları önünde bu sefer Türkiyeli 
ameleyi esir etti. Bunları eziyor, köleler gibi çalıştırıyor. İkinci Timurlenk bu 
ikinci muharebesi amelelere karşıdır. Onun için Türkiyeli ameleler bu ikinci 



zalimin daha ileri gitmesine müsaade etmeyeceklerdir. Anadolu – Bağdad hattı 
şimendifercileri! İkinci Timurlenk’i mağlub etmekte hala tereddüd mü 
ediyorsunuz?  
Kızıl Cendere 
 
“Orak Çekiç”  
Ameleyi yegane müdafaa eden Orak Çekiç’e bir arkadaş mektubunun arkadaşça 
yazılacağına eminim.  
Arkadaş ben 26 yaşında bir ameleyim. Gençliğimin en güzel günlerini ameleliğe 
geçirdim. On üç sene bir esir bir köle gibi çalıştım. Patronun kasasını doldurmak 
için on üç sene kan ter döktüm.  
337 tarihinde Toros’ta çalışıyordum. Yevmiye bir okka ekmek, yüz gram sığır 
eti veriyorlardı. Bu sefil hayata katlanıp iki büklüm kazma sallarken günün 
birinde hastalandım ve üç gün hasta yattım. Derhal yevmiye verilen bir oka 
ekmeği kestiler. Ve beni askeri kumandanlığa teslim ederek cepheye 
gönderdiler.  
 
Cepheden dönüşte evim harab olmuş, iş yok, para yok. . . On üç senelik 
çalışmamak[çalışmak olmalı] mükafatı işte bu. . .  
 
Sabri Arkadaş  
 
“Köylünün Dertler ve İstedikleri”  
Köylü ve işçi dertlerine ve isteklerine sahifelerini açan köylü ve işçi gazetesi 
Orak Çekiç’te müşahede ve tedkiklerimin mahsulünü birer birer sayıp dökmek 
için işe başlıyorum. Şu kadar ki köylünün bütün dertlerini sayıp dökmek için 
hemen her köyü gezmek ve her köylüyü dinlemek mümkün olmadığından 
yazılarımın çok eksikli olacağını şimdiden itiraf ederim. Ve evvela köylünün 
senelerden beri çektiği ve bugün de çekmekte olduğu dertlerden, içinde 
yuvarlandığı acıklı felaket ve sefaletlerden bahsedeceğim. Sonra da ne 
istediklerini yazacağım.  
 
Benim gördüklerime, istediklerime ve bizzat ağızlarından dinlediklerime göre 
köylülerimiz iktisadi, içtimai idari ve siyasi olarak bir çok dertler içinde 
yuvarlanmaktadır. Ben de bu dertleri sırasıyla dizeceğim. 
Köylünün iktisadi dertleri; 
Bir yorgunluk kahvesi içmek ve süresi düşerse köylülerle konuşmak dertlerini 
dinlemek için bir gün bir köy kahvesine uğradım. Kış olmakla beraber hava 
oldukça ve ılık idi. Kahvenin dışarısında kelli felli, kıyafeti oldukça düzgün ... 
şişkince elleri, elli beşlik bir zat oturuyordu. Halinden, kıyafetinden köylü 
olmadığı pek güzel anlaşılıyordu. Baktım karşıda bir otomobil duruyor. Derhal 
intikal ettim. Bu olsa olsa bir tüccardır dedim. Hasırları sökülmüş arkalığının 
tahtaları kırılmış. ... bir sandalye de ben aldım oturdum. Kahveci Agos derhal 



yanıma koştu. Merhabacı bastırdı. Arkasından da kahveyi getirdi. O sırada 
köylülerden biri zuhur etti. Hem bana hem de bu tüccara safa geldiniz dedikten 
sonra tüccarla görüşmeye başladı ve tüccarların bu sene tütünlere pek az fiyat 
verdiğinden dolayı şikayet etti. Aralarında geçen şu kısa muhavereyi aynen kayd 
edeyim:  
Köylü- Efendi baba bu sene tütünlere pek az fiyat veriyorlardı. Bu biraz 
insafsızlık oluyor. İnsanın tütün ekmeyeceği geliyor. Tüccarın verdiği para 
köylünün masrafını bile korumuyor. 
Tüccar- Öyle değil Ahmet. . . Tütünlerin hepsi bir değildir. kimisi tarlasından, 
kimisi toplamasından, kimisi işlemesinden, kimisi de kurumasından velhasıl her 
biri ne türlü sebeplerden kıymetini kaybeder. Yahut da daha iyi olur. Tabii 
hepsinin fiyatı bir olamaz; biri 50 guruş ederse diğeri altmış, bir başkası 70, 80 
guruş tutar. 
Köylü düşündü. . . Düşündü sonra tüccara doğru şöyle yan baktı. . . Ah 
düzenbazlar dediği belli idi. Fakat dudaklarından çıkan söz bu oldu! Orası öyle. . 
.  
Sonra bir sakallı köylü geldi. Tüccara buyurun gidelim dedi. Otomobile bindiler 
gittiler. 
 
Otomobilin patırtısını duyan kahve halkı dışarı çıktı. Arkasından biraz baktıktan 
sonra birbirleriyle konuşmaya başladılar. İçlerinden biri dedi ki şu Rasih 
Hoca’yı görüyor musun tütüne altmış guruş çok ala dedi çıktı. Sanki biz işin 
farkında değiliz. Dün şehirde muhtarla beraber bu tüccarın mağazasında idiler. 
Baş başa konuştular. Kendi tütünlerini her halde yüz yirmi guruşa pazarlık 
ettiler. Güya hiçbir şey olmamış gibi bugün de köylünün önünde 60 guruşa razı 
oldular. Ah bu zenginler ne çiledaz adamlardır. Hep birbirlerini kayırırlar. Arada 
bizi yakarlar. 
 
S, ‘ 
 
Fakir köylü, amele seninle beraberdir.   
 
595 
Sahife: 3 
Numara: 4 
Orak Çekiç  
-Almanya’da Amele Hareketleri- 
Gayesi, doğrudan doğruya Almanya, ve dolayısıyla bütün dünya işçilerini 
Amerika’nın esaret istismar altına almak olan (devs) planının tatbikinin acı 
neticelerini görmekteyiz. Bu cümleden olmak üzere yeniden Almanya’nın (Ren) 
vilayetlerinde (4000)den fazla şimendiferciye yol verilmek üzeredir.  
(Kvldav)da (3000) tane lastik sanayi amelesi grev ilan etmişlerdir.  
 



(Nvmvnstr)’de (3500) debagat amelesi 8 saatten fazla çalışmamaya ...la karar 
vermişlerdir.  
 
Berlin tramvayları amelesi af-ı umumi istiyorlar. Berlin şehrinin bütün tramvay 
amelesi umumi bir içtima yaparak hükümetin hapse tıktığı amele rehberleri ve 
siyasi mevkufların derhal tahliyelerini hükümetten kuvvetle istemeye karar 
vermişlerdir.  
 
-İngiltere’de Ev Buhranı- 
İngiltere’nin (Klaid) şehrinde binlerce amele ve fakir halk çok yüksek olan ev 
kiralarını tamamıyla ve vaktiyle vermediklerinden dolayı ev sahiplerinin 
müracaatı üzerinde hükümet tarafından sokağa atılıyorlardı. Amele 
teşkilatlarının tazyiki altında hükümet bu iş için bir tahkik komisyonu teşkiline 
mecbur olmuştu. Fakat ev sahipleri verdikleri vaatlere rağmen tahkikatın 
neticesini beklemeden kiracıları kapı dışarı etmek teşebbüslerinde 
berdevamdırlar. Ev sahipleri bu tahkik komisyonunun işe başlamaması için 
ellerinden gelen her şeyi yapmaktadırlar. Çünkü bunun neticesinde kendilerinin 
ne kadar milyonlar kazandıkları ve kiracıların ne perişan vaziyette oldukları 
anlaşılacaktır.  
 
Fakat amele teşkilatları ve (Klaid) kiracıları komitesi bu işi sonuna kadar takip 
etmeye azmetmiştir.  
 
Bütün Dünya Amelelerin Ev Kiraları  
Başlıca memleketlerde ev kirası masrafının amele bütçesinin yüzde kaçını 
tuttuğunu gösteriri şu istatistiği işçi arkadaşlarımızın nazar-ı tedkiklerine arz 
ediyoruz: 
 
Kanada – yüzde 32 
İsveç – yüzde 15 
Amerika – yüzde 14 
İngiltere – yüzde 13 
Almanya – yüzde 9 
Rusya – yüzde 1 
 
Bu istatistiğin bize gösterdiği şudur ki; ameleler mesken kirası olmak üzere en 
çok Kanada’da, en az Rusya’da veriyorlar. 
 
Türkiye’ye gelince, maalesef bu hususta kati bir istatistiğe malik değiliz. Fakat 
her halde malum olan bir şey varsa, İstanbul, İzmir ve bilhassa Ankara gibi 
şehirlerde zavallı işçilerin ve umumiyetle fakir halkın ev kirası olarak vermeye 
mecbur olduğu para bütçelerine nazaran yüzde 25 gibi büyük bir yekun 
tutmaktadır. Avusturya’da 1,500 amele kapı dışarı  



- - -  
beynelmilel sermayedarlığın esareti altında bir nevi müstemleke hayatı yaşayan 
Avusturya’da maden ocakları amelesi yevmiyelerinin ziyadeleşmesi için maden 
sahiplerine müracaat etmişlerdi. Fakat bu haklı talepleri reddedilmiş bu ameleler 
de bundan fena halde kızarak büyük bir nümayiş tertib etmişlerdi. Bu hadise 
karşısında şirket direktörünün “amelenin hepsini kapı dışarı edileceğini” tehdid 
makamında söylemesi üzerine siperleri tükenen madenciler müdüre haddini 
bildirmişlerdi. Pek tabii olarak (!) hükümet derhal patronlar lehine yegane 
kabahatleri haklarını istemekten başka bir şey olmayan madencilere jandarma 
kıtaları göndermiş ve beş amele tevkif etmiştir.  
 
Diğer cihetten şirketin idaresi de bütün ameleyi kapı dışarı etmiştir. Mebusanda 
sendika komisyonu ile maden sahipleri arasında başlayan müzakere munkatı 
olmuştur. Evvela kendi kuvvet ittihadlarına, sonra bütün Avusturya’nın ve bütün 
dünyanın şuurlu ve teşkilatlı proletarya sınıfına güvenen madenciler 
muvaffakiyetten emindirler. 
 
Amele Teşkilatlarında Kadın İşçiler 
Muhtelif sanayi şubelerinde çalışan kadın işçilerin adedi bazı memleketlerde 
çoğalmış, diğerlerinde azalmıştır. Mesela Almanya’da, 1913 senesinde mevcud 
olan 1,592,138 mukabil 1922’de (2,019,089) kadın işçi vardı. Müttehide-i 
Amerika’da 1919’da kadar (8,918,379) iken, 1930’da (9,524,300)e çıkmıştır. 
Halbuki İngiltere’de kadın işçilerin adedi mütareke senesinde 7 milyon iken 
1922’de 3 milyona düşmüştür.  
 
(1919-1923) seneleri esnasında dünyanın bütün memleketlerinde, sendikalarda, 
meslek birliklerindeki kadın işçilerin miktarı umumiyetle çoğalmıştır. Mesela 
Almanya’da (920-24) seneleri arasında teşkilatlanmış kadın amelenin miktarı 
evvelkine nisbetle 15 misli ziyadeleşmiştir. 
 
Her ne kadar son bir iki sene zarfında, bunlardan oldukça mühim bir kısmı 
teşkilatları terk etmişlerse de, yine, teşkilatlanmış kadın amelenin miktarı bugün 
harbden evvelki zamana nisbetle daha çoktur. Mesela Almanya’da, bu 1913 
senesine nisbetle 1 milyon; Avusturya’da (160,945) daha ziyadeleşmiştir. 
 
 
(Orak Çekiç) Gazetesi Heyet-i İdaresine  
Orak Çekiç: 
Bugün kapitalizmin altında inleyen bir çok arkadaşlarım var. Şüphesiz bunlar bir 
gizli korku altında işçilik duygularını zahire çıkarmakta mütereddid 
bulunuyorlar. Bu yalnız kahvelerin benim karanlık köşelerinde tozlu kanepe ve 
sedirlerin çevirdiği bir masa etrafında toplanarak ellerindeki iskambil kağıtlarını 
bir tarafa bıraktıkları zaman meydana çıkıyor. Mağduriyetlerini, hayır bu değil 



kimsesizliklerinin tevlid ettiği haksızlıkları münkesir ve sessiz bir tarzda 
yekdiğerine anlatarak cızıldanıyorlar.  
 
Hakkımızı istesek tahkir edilir kuruluruz. Biraz fazla ayak dirensek (anarşi) 
kelimesiyle telkib edilerek kanunda yeri olmayan bir tarzda tecziye edilmez 
miyiz?  
 
Bugün müteaddid ve sahib-i nüfuz zevat memleketin harabiye yüz tutan köşe ve 
bucaklarını yegan yegan geziyorlar. Hangisi maroken koltukları, cilalı masaları 
arasında gömülen bir sermayedarı terk ederek aç, susuz ve çıplak çalışan bir 
amelenin hatırını soruyor? Hangisi onların muhik şikayet ve dileklerinin, arzu ve 
gayelerinin matuf bulunduğu küçük bir noktanın tenvirine delalet ediyorlar. 
 
Bu gibi zevat bilmelidir ki; kendilerini (o debdebekar hayatı imrâr edenlerden 
ziyade) aç ve sefil yaşayan amele sever tanır ve hürmet eder.  
 
Memleketin en naçar kaldığı zamanlarda bugün beğenilmeyen amele asker 
oluyor. Ölüyor, öldürüyor. Arkada zaten sefalet içinde yaşayan çoluk çoluğu, 
gözünün ferini uçuran son nefesinde bile düşünmeye vakit bulmuyor. Her türlü 
tekamülün mevkudiyetine göğüs gererek silik dişli eğesiyle geceleri uykusuz 
çalışarak, muattal topları faaliyete getiren amele memleketin bu mümtaz 
kahraman uzvi hakkını istediği zaman takdir yerine ona bahş edilen (anarşistliği) 
kabul etmez. Onun istediği sayının mukabili, alın teri dökerek geçirdiği uzun 
günlerin akşamında kendisini sefaletle bekleyen yavrularının mesudiyetini temin 
edecek, onların yarı aç kalan karnını tamamıyla doyurmak, soğuktan titreyen 
vücudunu ısıtmak için giyeceğini ihtiyacı nisbetinde temin etmek gayesini 
istihdaftır ki bu hakkını talebinde neden günahkar oluyor?  
 
Terakkiperverlere, halkçılara, cumhuriyetçilere sorarız: ...den, emeğinden, 
işinden, hakk-ı hayatından istifade ettikleri işçileri bu kadar ihmalden murad ne?  
 
Anladığım bir şey varsa o da esaslı bir amele fırkasına olan eşed[en şiddetli] 
ihtiyaçtır. Şuabatı olmalıdır. Hakk-ı hayat ancak şuuruna sahib olan büyük 
kitlelerindir. Efradı çok olan partiler kuvvetlerine güvenerek her yerde hakkı 
tasrihe ve talebe kendilerinde daha büyük cüret bulurlar.  
Mersin: 
Naci 
 
İzmir – Kasaba Şimendifer Kumpanyasında  
Sene başı ikramiyesi kimlere verildi?  
1925 senesi münasebetiyle ecnebi kumpanyalarında yapılması mutad olan zam, 
İzmir – Kasaba kumpanyasında çok haksız bir surette yapılmıştır. Baş direktöre 
5000 lira; bunu takiben 3000, 2000, 1000, 500, 100, 50 lira zamaim yapılmıştır. 



Zavallı işçilere gelince 2, 3, 4, 5, 6, 10 guruş miktarında zamlar yapılmıştır. 
Ecnebi işçilere 1 , 1,5 , 2 altın lira zam. Patron yardakçılarına 10-35 lira 
nisbetinde mükafat verilmiştir. İşçi kardeşlerimiz buna iyice dikkat etsinler. 
Hiçbir iş yapmayan direktöre verilen 5000 lira ile bütün işleri yapan işçiye 
verilen 2 guruşu mukayese etsinler! Ve burjuva cemiyetlerinde yapılan 
haksızlığı daha iyi görsünler. . .  
 
Tramvay Ameleleri 
Ameleyi Dövmek Yeni bir Moda Haline mi Girdi?  
Tramvay Şirketi ameleleri Aksaray vatmanlarından 293 numaralı İbrahim 
arkadaş vazifesi başında 6-7 zabit tarafından dövülmüştür. 
İbrahim arkadaş kimdir?  
İbrahim arkadaş 14 sene Türk ordularında dövüşen ve yedi yerinden yara alan 
bir ameledir. İbrahim arkadaş son istiklal muharebesinde kanını emperyalist 
ordulara karşı bir çeşme gibi akıtmış, durup dinlenmeden  
[fotoğraf var]  

Fotoğraf altı: İbrahim Arkadaş  
 
mücahede etmiştir. Afyon Karahisar, Dumlupınar taşlıklarında akıttığı kan hala 
kurumamıştır. Türkiyeli amele ve köylünün emperyalizme karşı 
muzafferiyetinden sonra İstanbul’a dönmüş ve vatman olarak tramvay şirketine 
girmiştir. İbrahim arkadaş münevver, arslan vücutlu bir ameledir. 
 
İbrahim arkadaşın aldığı mükafat: 
Ne acıklı bir haldir ki; Türk ordularına kan döken bu amele geçenlerde yine 
Türk ordusu mensubîninden yedi zabit tarafından dövülmüştür. Evet yedi zabit 
Mehmet arkadaşı dövmüştür. Bu onun yedi yaralarına mukabil aldığı ilk 
mükafattır.  
 
Vaka Nasıl Cereyan Etti?  
İbrahim arkadaş Ortaköy makasında arabasına manevra yaptırırken yedi zabit 
arabaya girmek istemiştir. Halbuki manevra esnasında tramvay arabalarına 
girmek memnudur. İbrahim arkadaş bu memnuiyeti büyük bir nezaketle, hatta 
resm-i selamı ifa ederek zabitlere bildiriyor. Fakat zabit efendiler, garip bir 
itiyatla İbrahim arkadaşın üstüne atılarak: 
-Sen kim oluyorsun eşek herif! Biz zabitiz! İçeri zorla gireceğiz!  
Diyerek zavallı vatmanın üstüne atılıyorlar ve her biri bir iki tokat vurduktan 
maada yumruk ve tekme ile de dövmeye başladılar. İbrahim arkadaş bu tecavüze 
karşı hiçbir mukabelede bulunmuyor. Fakat mahall-i vakaya yetişen zabite zabit 
efendileri (!?) Galata inzibat karakoluna celb etmek için geldiği zaman 
zabitlerden dördü beşi kaçıyor ve geriye kalanların künyesi alınıyor. . . 
 
İbrahim Arkadaş Davacı: 



Bu bayağı tecavüze maruz kalan İbrahim arkadaş zabitler aleyhine dava 
açmıştır. İşçi arkadaşlarımıza mahkeme gününü bildireceğiz. Çok isteriz ki 
arkadaşlar mahkeme salonunu doldurarak dövenler ile dövülenler arasındaki 
farkı görsünler. O zaman olurlar ki İbrahim arkadaş eğer istese idi kendisine 
hücum edenlerin topuna birden mukabele edebilirdi.  
 
Ameleye dayak atmak bir moda haline girdi. Zabit efendiler bu cüreti acaba 
geçen aylarda yine bir vatman döven mebus efendiden mi aldılar? Dayak atanlar 
bilmelidirler ki; ameleye dayak atmakta devam ederlerse tecavüze uğrayanlar 
tarafından da mukabele göreceklerdir.  
 
 
Garip Bir Ders 
Şişli deposunda şirkete yeni giren tramvay amelelerine mahsus bir mektep 
vardır: bu mektebin muallimi “şef vatman” Mösyö “Andresyan” isminde 
birisidir. Bu adamın da “Mehmet” isimli bir muavini vardır. Bu muavin efendi 
(!?) geçenlerde talebelerine üç çeyrek saat süren bir amelenin aldığı dersle 
katiyen alakadar olmayan gayet garip bir ders vermiştir. Şöyle ki: 
Mehmet Efendi (kürsü)süne bir burjuva muallimi gibi çıkarak söze agaz 
eylemiş: 
-Bilirsiniz ki bugün bir cemiyet vardır. Bu cemiyet “Tramvay İşleri Amele 
Cemiyeti”dir. Sakın olmaya ki onların propagandasına kapılasınız! Sonra 
şirketten kovulursunuz. İşiniz gücünüz ile meşgul olunuz! Bu cemiyete katiyen 
girmeyiniz! Sonra hakkınızda hayırlı olmaz. . . ilh . . . ilh . . . 
 
Mehmet Efendi bu minval üzere amelelere maval okumakta devam etmiş. 
Mehmet Efendi bu garip dersini acaba kendi ukalalığından mı yapıyor? Yoksa 
bu hususta kendisine şirket tarafından bir talimatname mi verilmiştir? Şişli 
deposundaki mektep bir fen mektebi midir? Şirket lehine propaganda yapan bir 
ocak mıdır? Biz eminiz ki Mehmet Efendi’nin verdiği dersten o dersi dinleyen 
ameleler; çok başka bir ders almışlardır. Onlar şirkete yaranmak isteyen Mehmet 
Efendi’nin yabancı vaadi nutkunda söylediği şeylerin tamamıyla aksini 
yapacaklar ve koşar adım “cemiyete” girmek için koşacaklardır. Tramvay 
amelesi şuurlanmıştır. Onu doğru yoldan çevirmek için “Mehmet” Efendi (!?) 
gibilerin çene yorması boş yeredir. Tramvay amelesi artık dalkavukların 
arkasından gitmeyecektir. O doğruyu ve fenayı seçiyor. Yaşasın şuurlu tramvay 
amelesi! Kahrolsun dalkavuklar! 
 
Gelecek Nüshamızda  
Zeytun Bruni işçilerinden “A.” arkadaşın gayet acıklı ve meraklı bir makalesi 
vardır bekleyiniz! 
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Sahife: 4 
Numara: 4 
Orak Çekiç  
Tersane Temin-i İstikbal Sandığı İçin  
Geçen sayımızda tersane esliha fabrikasından şöyle – kardebenek kabilinden – 
bahsetmiştik.  
Bu defada diğer bir cepheden aynı hududu tedkik etmek istiyoruz.  
Tersane işçileri arkadaşların öteden beri bir “temin-i istikbal” sandıkları varmış. 
Senelerden beri; aldıkları beş on para ile ne kendilerini ve ne de ailelerini doğru 
dürüst geçindirmekten aciz olan bu arkadaşlar, muntazaman aidatlarını bu 
sandığa tevdi edegelmişlermiş. Fakat ne olmuş? Elan bir türlü akıl erdiremedik 
gitti: bu sandığın bugün yalnız bir adı kalmış.  
 
Duyduğumuza göre tesis tarihinden bugünkü (ma’dum-ı mevcudiyet!) güne 
kadar geçen müddet zarfında iki defa da iflas fırtınası atlatılmış. Mamafih her 
şeyden vaz geçtik. Haydi (mahmi ma-mahmi) diyelim. Fakat bugünkü 
vaziyetiyle bu sandık, pek şayan-ı dikkattir. Kulağımıza çıtlatıldığına göre: bir 
takım tanınmış adamlar varmış ki; fakir fukaranın, yoksul işçinin acınacak bir 
istikbal endişesi ile dişinden tırnağından artırarak yan yana getirdiği on 
paraların, beş guruşların meydana koyduğu lira yekunundan (bu zevat-ı aliyye!?) 
bol bol ...nmışlar. 
 
Bu husus yakında esaslı vesaike istinaden bad-et-tedkik neşredeceğiz. Yalnız 
şimdilik soruyoruz: 
Tersane işçileri arkadaşlar, temin-i istikbal sandığına her ay muntazaman para 
veriyorlar mı, vermiyorlar mı? 
Vermiyorlarsa şayed – ki veriyorlar – ve para nereye gidiyor? nasıl sarf ediliyor? 
Sarfiyatı şimdiye kadar kim kontrol etmiştir? Sarfiyat yapanlara kim mezuniyet 
vermiştir? Sandık idare heyeti ne suretle teşekkül etmiştir?  
 
Çok temenni etmek isteriz ki; bu suallere verilen cevaplar hakikati bütün 
belagatıyla bizim kafamıza dank ettirecek derecede kuvvetli ve haklı olsun. . . 
 
Yoksa. . . Yoksa biz bu sütunlarda, bildiğimiz hakikatleri; çok kuvvetli ve çok 
haklı olarak, hakkı perçinlemek istediğimiz kafalara dank ettireceğiz! 
Nadire 
 
Tophane’de bir Facia  
Tophane talebe ustalarından Ferid arkadaşın başından çok acıklı bir facia 
geçmiştir. Geçenlerde Ferid arkadaş iş başında çalışırken polanyada parmağını 
kesiyor kan içinde kalan eliyle doktor beyefendinin!? Huzuruna !? çıkıyor. 
Doktor Bey? Ferid arkadaşa istirahat vermek lutfunda bulunuyor. Fakat fabrika 
müdüriyeti Ferid arkadaşın istirahat müddetinde yalnız yarım yevmiye ile 



çalışabileceğini söylüyor. Bu ne iştir? Parmağını Tophane fabrikaları uğrunda 
kestiren bir arkadaşın aldığı dört beş günlük istirahat müddetinde ona sade yarım 
yevmiye verilmesi ne feci bir haldir. Ferid arkadaş bu işe itiraz ediyor. Bu itiraza 
mukabil deniliyor ki: sen ihtiyari olarak yani kendi kabahatin ve dikkatsizliğin 
yüzünden parmağını kestirdin eğer kafana fabrikanın tavanı yıkılsaydı o zaman 
tamam yevmiye verirdik. Fakat şimdi hayır! 
 
Tophane işçileri uykuda mıdır? Arkadaşlarının başına gelen işin her an kendi 
başlarına geleceklerini düşünmüyorlar mı? Tophane fabrikaları müdüriyeti her 
halde Ferid arkadaşa istirahat zamanında da tan yevmiye vermelidir. Bunu bütün 
amele arkadaşların namına talep ediyoruz.  
 
Vatan Matbaasında bir Facia  
30 sene gözlerinin nurunu ve vücudunun sıhhatini mürettiblik uğrunda tüketen 
Vatan Matbaasının emektar mürettebi ölüyor. Arkadaşlarının muaveneti ile 
cenazesi kaldırılıyor. Vatan Matbaası da bu mürettibin gerek cenazesinin 
kaldırılması gerek ailesine bir yardım olmak üzere 15 lira evet yalnız 15 liracık 
vermek lutfunda bulunuyor. 
 
Bu zavallı mürettibin geride bir karısı ve bir kızı kalıyor.  
 
Zavallı kadıncağız mektebe giden kızının tahsiline mani olmamak ve bir lokma 
ekmek kazanmak için her yere baş vuruyor. Nihayet mürettib arkadaşların rica 
ve delaletiyle Vatan Matbaası şehid işçinin karısını ayda 15 lira evet yalnız 15 
liracık bir maaşla hizmetçi olarak kabul ediyor. Kadıncağız iki ay saçını süpürge 
yapıp çalışıyor. Oturduğu evden matbaaya yakın olsun diye başka bir eve 
taşınıyor ve ev kirası olarak ayda 5 lira veriyor. Ve elinde kalan on lira ile hem 
kızının tahsiline hem de ölmemeye çabalıyor. Fakat günün birinde Vatan 
Matbaası nezdinde iltiması sağlam bir delikanlı matbaaya geliyor. Vatan 
Matbaası şehid mürettibin karısına derhal yol veriyor ve onun yerine derhal 
iltimaslı delikanlı alınıyor. 
 
Mürettib arkadaşlar elbette bu faciayı duymuşsunuzdur. 30 sene hayatını pis 
kasaların önüne kahrettikten sonra şehid olan arkadaşınızın ailesi bugün aç ve 
sefil. Yarın bu iş sizin de ailelerinizin başına gelecek! Şerefli mazinizi 
düşünerek yine eskisi gibi faaliyete geçiniz! 
 
Orak Çekiç gazetesine: 
Amele Nasıl Eziliyor? 
Şark Demiryolları imalathanesinde bu ana kadar misli görülmemiş şayan-ı kayd 
haksızlıklar tevali etmektedir. İmalathanede mevcud yüz işçinin ellisi sanattan 
bi-haber olan kimselerdir. Bunlar rüşvet mukabilinde Mösyö Yohim tarafından 
derhal hizmete kabul edilmişlerdir. Rüşvet veren amelenin terfiine bu adam 



fevkalade çalışıyor. Rüşvet vermeyen bi-çare işçileri de her gün bir bahane ile 
tahkir ediyor. Bin-netice bizi istifaya mecbur ediyor. Daha bir çok erbab-ı 
sanatın istifa edeceği muhakkaktır. Bununla beraber bir buçuk seneden beri 
yirmi guruş asli yevmiye ile çalıştığı halde hiçbir işten anlamayanlara otuz guruş 
yevmiye takdir edilmesi şayan-ı hayrettir. Erbab-ı sanata az yevmiye verip de 
sanattan bibehre olanlara bilakis fazla yevmiye verilmesindeki keramet; iki okka 
tereyağıyla otuz aded yumurtanındır. İmalathanenin her nevi usul idaresinde 
nizam ve intizam katiyen yoktur. Her gün türlü kargaşalıklar tevellüdüne 
sebebiyet veren Mösyö Yohim’in yardımcı çocuklarla kavga etmiş ve 
maiyetinde hafiyeler istihdam etmesi, işçileri daima yekdiğeri aleyhine tahrik 
etmekten gayri bir netice vermiyor. Vukuu eksik olmayan dedikodularla vakit 
geçirilirse bittabii imalat da sektedar olur değil mi? Bununla beraber 
imalathaneye aid olmayan bir çok hususi işleri fabrikada yaptırıyor. Resmi 
işlerin bazı vagon tamiratının duçar-ı tehir olması, daha doğrusu pek çok 
masrafla az iş çıkmasına müdüriyet-i umumiyece de igmaz-ı ayn edilmesi, her 
ne kadar kumpanyaya büyük bir darbe ise de Türklerin de tembel ve işten 
anlamadıklarını fırsatlar gü...tip, nafıa komiseri Muhtar Bey vasıtasıyla 
hükümetin nazar-ı dikkatini celb ederek kendi istediklerini birer ikişer tekrar 
hizmete almak maksadını takip ettikleri zehabını uyandırmaktadır. Bir tesviyeci 
yirmi guruş yevmiye ile hizmete alıp da bir buçuk sene aynı yevmiyede kalırsa 
yeni alınan sakat, verimli ve bilhassa topal ... bila-imtihan işe kabul ettiği gibi 
yirmi üç guruş yevmiye ile istihdam etmesi ve üçüncü ay daha fazla bir zam 
bahs edilmesi akıllara hayret veriyor. Binaenaleyh sakat, verimli ve topallığı ... 
aşikar nazar-ı dikkati celb eden kimselerin de etibbaca muayenesinde bir mahzur 
görülmemesi korkak olan doktorumuz Ali Rıza Bey’in derece-i iktidar ve 
ehliyetini meydana çıkarmaktadır. Bu gibi yolsuzlukların isbatı pek kolaydır. 
Çünkü sanattan anlamadıkları için asgari yirmi kişi elleri ... sargılı ve 
boyunlarından asılı olarak her gün eczahane kapısında titreşiyorlar. Sanattan 
anlayan işçiler de ancak yüzde iki kazazede olur. 
 
Çünkü pek çok masraflarla cüzi iş çıkması kumpanyanın büdcesini rhnedar 
ettiğinden direktör Mösyö Paskal’ın ve bilhassa nafıa komiseri Muhtar Bey’in 
nazar-ı dikkatini celb etmek üzere ilanını rica ederim efendim.  
 
Şark Demiryolları Edirne İmalathanesinden müstafi  
Tesviyeci Enver 
 
Şark Şimendiferlerinden Niçin Çıkarıldım? 
2 
“Memurîn ve müstahdemîn” cemiyeti reisi içtima-ı umumiye katiyen 
yanaşmıyordu. Halbuki benim fikrime taraftar olan arkadaşlar da günden güne 
çoğalıyordu. Cemiyetin veznedarı, İsviçre tebasından Mösyö Kllor hesabatın 
teftişi için müracaat eden bir heyete: siz kim oluyorsunuz da benden hesab 



istiyorsunuz? Diye tahkirâmiz bir cevab vermişti. “Kllor”un bu cevabı benim 
düşündüklerimi tahakkuk ettiriyordu. Çünkü cemiyete karşı nefret-i umumiye 
artıyor, ameleler şuurlanıyor ve cesaretleniyorlardı. Ve tarafdarlarım 
çoğalıyordu. Reis direktörden aldığı talimatla amelelerin cemiyete vaz-ı yed 
etmelerine meydan vermemek için nizamnamenin otuz beşinci maddesinden 
istifade ederek propagandaya koyuldu. Şüphesiz ki “cemiyet fesih edilirse 
herkes parasını geri alacaktır” tarzında yapılan propaganda istediği tesiri 
yapmıştı. Dört yüz kişi cemiyetin feshini taleb etti. Ve benim cemiyeti 
dağıtmamak ve müterakim üç bin lira ile istediğim (hemen idare edilmek 
şartıyla) kuvvetli bir teşkilat yapmak hususundaki gayretim boşa gitti. Para 
dağıldı. ..., bu husustaki gayretim, müdüriyetçe biliniyordu. Meyus olmadım ve 
korkmadım. On üç kişi ile 9 Şubat 339 tarihinde Ayasofya camiinde bil-içtima 
(Şark Şimendiferleri müstahdemîni Teavün Cemiyeti) namıyla bir cemiyetin 
teşkiline karar verdik ve nizamnamesini tanazzum ettik. Cemiyet efradının adedi 
her gün yükseliyordu. Benim bir kanaatim vardı. Bir işçinin haksız olarak 
tecziyesi veya işten çıkarılması bütün işçilerin ayaklanmasını intac etmeliydi. ... 
ekiyordum semeresini de görüyordum. Kumpanya vermekte olduğu yüzde beş 
yüz ellinin ellisini kestiğini bir tamimle bildirdi. Heyet-i idare heyet-i umumiye 
namına bunun kabul edilemeyeceğini müdüriyete bildirdi. Gösterilen vahdet 
müdüriyetçe tatbiki müteaddid planı alt üst etti. Bu sefer ber-mutad şeytanlığa 
sapıldı. Derhal ben müdüriyete davet edildim. Müracaatımızın kaleme alındığı 
ve müdüriyetin yapabileceği azami fedakarlığın derpiş edilerek şu şekilde tesbit 
(Ayastefanos ile Sirkeci havalisi beyninde istihdam edilen memurîn ve 
müstahdemîne kat edilen zammiyatın iade edileceğini fakat dışarıda kalan bir 
ekseriyete, yani hakikaten mağdur olan sınıfa verilemeyeceği tebliğ edildi. 
Sebeb olarak “dışarıdakilerin İstanbul’dakiler kadar masraf yapmaya mecbur 
olmadıkları mesela beyaz elbise beyaz gömlek, kravat telebbüs etmeye ihtiyaç 
olmadığı ileri sürülüyordu. Serd edilen mütalaa kasd-ı asli mahfuz kalsa bile, 
makul ve mantıki olmadığı, çünkü sürülen Avrupa sürüsünün ve bunların 
müzaheretlerine istinad eden Yunan cellâdlarının bütün Trakya’yı bir harabezara 
çevirdiklerini, dikili bir ağaç bile bırakmadıklarını, ahalinin kendi yiyecekleri 
olmadığı ve hayatın oralarda daha bahalı olduğunu ve hususi bir tarifeyi 
amelenin hiçbir vakit kabul edemeyeceğini ve şirket bunu vermemekte ısrar 
edecek olursa amelenin parayı almayacağını ve neticede muktazi/muktaza 
hareketi ittihazda serbest olduklarını söyledim. Esasen amele arasında parayı 
almamak için karar ve güzel bir ittihad vardı. Maaş günü geldi: para tevzi 
edilmek üzere noksan olarak yola çıktı. Para hiçbir yerde tevzi edilemedi. Hiçbir 
ferd parayı almaya muvafakat etmedi. Cemiyetin kuvvetine itimad çoktu. Şirket 
bu hata-alud hareketiyle bizim lehimize çalışmış oluyordu. Cemiyete dahil 
olmadık hemen hemen kimse kalmamıştı.  
Aziz Avni 
 
Zeytun Bruni İdaresinin İşçilere Mütemadi Müstebid Muamelelerinden Biri  



Vaka Neden İbaret: 
Bundan bir ay mukaddem fabrikada zımpara taşında meşguliyetim esnasında 
gözüme isabet eden talaşın çıkarılması için şube memurînin kaza raporunu hamil 
olarak fabrikamız eczacısından almış olduğum tavsiye varakasını idare 
müdüriyetine imzalattırdıktan sonra Gülhane Hastahanesine sevk edilmeme 
lüzum görüldü. İmraz-ı ayniye mütehassıs muayenesinde gözümde bir şey 
görmediğini fabrikadan verilen varakanın altına yazarak iade ediyor. En cahil 
insanların bile anlamakta güçlük çekmedikleri gözdeki ..in her maddeyi örtecek 
kabiliyetini nazar-ı itibara almayan fabrika müdüriyeti vakıayı na-müsbet 
deliller ile ateşleyerek fabrikadan kaydımın terkini[silme] için lazım gelen 
muamelenin icrasına mübaşeret ve en nihayet muvaffak oluyorlar. Güya ben 
gözüme çapak kaçtı diyerek yalan yere fabrikadan infikak[terk etme] etmişim. 
 
Arkadaşlar fabrikadan kaydımın terkinine sebeb bu değil! Bu bir bahane. 
 
Çünkü ben Zeytun Brinune duhulümden beri daima işçi arkadaşlarımın 
hukukunu aramak için mücadele ettim. Fabrika idaresine karşı muzır bir amele 
tanıldım. 
Kapıda talik edilen ilanda ... kşanemden bahs ediliyor. Geçenlerde idare 
müdürünün odasına gider iken selam-ı aleyküm demiş idim. Resm-i tazimimde 
tasavvur ettiğimi öne sürerekten burası mahalle kahvesi midir, sen de zerre 
kadar büyüklere itaat yok mudur, resmi dairelerde selam-ı aleyküm kelimesinin 
kullanılmadığını bilmiyor musun diyerekten ihtar ettiler. Aldırış etmedim. ... de 
gine serbest idim. Fabrikadan kaydımı terkin ettikleri zaman işletme riyasetinde 
Nuri Bey’e bana yapılan muamelenin adalet olup olmadığını sorduğum zaman 
evvelce hakkında Orak Çekiç gazetesine yazmış olduğum makaleleri bana 
göstererek yani ben senin bu meseleden dolayı fabrikadan kovulmana 
alakadarım demek istiyordu.  
 
Orak Çekiç – Orak Çekiç’i okumak her amele için bir borç bir vazifedir. Bunun 
patronlar ve patron yardakçıları tarafından iyice anlaşılması lazımdır. 
 
Uyan Arkadaş: 
Ağır bir yük! Sermaye  
Hepimizi eziyor  
Patron “Geberin” diye 
Karşımızda gülüyor 
Neden bunca amele 
Evi iken işinin  
Amaline hademe 
Olsun tek bir kişinin 
Hayat sanki işkence 
Zavallı ameleye 



Gülelim biraz biz de  
Batsın patron, sermaye! 
 
Edirne – 30 – Kanunuevvel – 340 
Necdet İsmail 
 
Arkadaşlar! “Orak Çekiç” gazetesini 1000 para verip almakla vazifeniz bitmiş 
değildir. onu kahvelerde, fabrikalarda, yüksek sesle okuyunuz ki okumak 
bilmeyenler de dinlesin! 
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