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Türkiye sendikacılık tarihini daha iyi öğrenebilmek 

için 1950’li yıllarda sendikaların karşılaştıkları sorunları 

ve bu sorunları aşmak için gösterdikleri çabaları dikkate 

almak yararlı olacaktır.  

Türkiye sendikacılık tarihinde önemli bir yeri olan 

İstanbul Tekstil ve Örme Sanayii İşçileri Sendikası’nın 

1958-1959 yıllarına ilişkin faaliyet raporunu birkaç gün 

önce tanıtmış ve raporun tümünü internet sitemde 

yayınlamıştık. Bu sendikanın Mahmutpaşa Şubesi 

Başkanlığı’nın 11 Ekim 1954 tarihinde yayınladığı bir 

bildiri de o günlerin havasını yansıtma açısından ilginçtir. 

Bildiriyi aşağıda sunuyorum: 

 

İstanbul – 11.Ekim.954 

SAYIN TEKSTİL İŞÇİSİ 

İşçi ve Sanatkârlar arasında sık sık kullanılan bir ata 

sözümüz vardır, hepiniz bilirsiniz. Bir işten atılma tehdidi 

karşısında veya mesleğimizin ustası olduğumuzu ifade 

etmek istediğimiz zaman ‘Bileğimde bu altın bilezik 

olduktan sonra…’ deriz.  

Bütün ata sözlerimiz gibi bunda da bir hakikat vardır. Fakat seneler geçtikçe, hayat şartları 

değiştikçe, bu zamanında yüzde yüz hakikat olan ata sözleri de gerçek kıymetlerinden bir şeyler 

kaybetmektedir. 

Bu gün bileğimde değil altın bilezik, altından daha kıymetli platin bilezikleri olan insanlar bile tek 

başına iş göremez duruma düşmüş bulunuyorlar. Bu gün iş verenler ile el ele verip müşterek 

çalışıyorlar. Şu halde meşhur ata sözümüze de birkaç kelime ilave etmenin zamanı gelmiştir. 

‘Bileğimde altın bilezik, cebimde sendika hüviyeti olduktan sonra kendime güvenebilirim’ dememiz 

icap ediyor. 

Kurulduğundan bu güne kadar parçalanması için çok kimsenin el ele verdiği ve hala da çökertmeğe 

çalışılan Tekstil ve Örme Sanayii İşçileri Sendikası kuvvetin elbirliği ve fikir birliğinde olduğunu her 

fırsatta söylemiş ve bunu her kesin kıskançlığını çekecek bir şekilde gerçekleştirmiştir.  

Sendikamız eski ve yeni üyeleri. Hepinize hitap ediyoruz. 

Bu gün dünden daha fazla birbirimize yaklaşmağa, her şeye rağmen Sendika etrafında birleşmeğe 

mecburuz. 

Bunun sebeplerini, senin bir şey bilmediğini iddia edenlerden daha iyi bildiğine eminiz. İyi 

düşünürsen Sendikandan uzak kalacağın her günün haklarını bir sene daha geriye atacağını kolayca 

anlayabilirsin. 

Tekstil ve Örme Sanayii İşçileri Sendikası Mahmutpaşa Şubesi seni eğer üye isen Şubeyle daha sık 

temas etmeğe, 

Üye değilsen, derhal kaydolmağa davet eder. 

Yine eğer 1952/1953 senelerinde Şubemize kayıtlı iken hastalık, işsizlik veya memlekete gidiş-

dönüş gibi sebeplerle aidatını ödememişsen, 1954/Nisanına kadar borçlarını affettiğini bildirir. 



Bu beyannameyi alır almaz Şubene müracaat ettiğin ve mazeretini bildirdiğin taktirde 

Mayıs:954’ten sonraki borçlarını ödemek suretiyle eski haklarının devam edeceği ilan olunur. 
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Sendikası Mahmutpaşa Şubesi 

         YÖNETİM KURULU  

 
 
 


