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TAKRİR-İ SÜKUN KANUNU 
 

Aydınlık Dergisi, 8 Şubat 1998 
Yıldırım Koç 

 
İşçi sınıfı ve sendikacılık hareketinin tarihiyle ilgilenenlerin oldukça büyük bir bölümünde 
görülen bir yanlışlık, hareketin zayıflığını tümüyle yasalardaki yasaklarla açıklamaya 
çalışmaktır. İşçi sınıfı hareketi güçlüyse ve yapılan eylem kamu vicdanında meşruysa, birçok 
durumda yasaklar aşılabilir. Hareket zayıfsa, yaptırımı önemsiz olan bazı yasaklar bile etkili 
olur. Bunun en açık örneği, TÜRK-İŞ tarafından düzenlenen ve daha sonra Demokrasi 
Platformu’nun da desteklediği 20 Temmuz 1994 Genel Eylemidir. Bu eylemin cezası, ilgili 
sendika ve konfederasyon için kapatma (2821/58/3), ilgili işçiler için ise tazminatsız olarak 
işten çıkarma (1475/II/g) ve altı aydan az olmamak üzere hapis cezası (2822/73) iken, eylem 
oldukça başarılı bir biçimde uygulanmıştır. 
 
4 Mart 1341 (17 Mart 1925) tarihinde kabul edilen 578 sayılı Takriri Sükun Kanunu da bu 
niteliktedir. Şeyh Sait ayaklanmasının ardından çıkarılan kanun şöyledir: "Madde 1: İrticaa ve 
isyana ve memleketin nizamı içtimaisini ve huzur ve sükununu ve emniyet ve asayişini ihlale 
bais bilumum teşkilat ve tahrikat ve teşvikat ve tebebbüsat ve neşriyatı hükümet, 
Reisicümhurun tasdikile, re'sen ve idareten men'e mezundur. İşbu ef'al erbabını hükümet 
istiklal mahkemesine tevdi edebilir. Madde 2: İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren iki sene 
müddetle mer'iyülicradır. Madde 3: İşbu kanunun tatbikına İcra Vekilleri Heyeti memurdur." 
 
Tekstil Sendikası Çalışma Raporu'nda ise şöyle denmiş: "İşte 1925'te çıkarılan ve 
sendikaların faaliyetlerine son veren Takriri Sükun Kanunu." 
 
Ben de, eleştirimde,  yasada sendikaların faaliyetlerine son vermekle ilgili hiçbir hüküm 
bulunmadığını söyledim. Gerçekten de, tümü yukarıda aktarılan yasa metninde böyle bir 
düzenleme yok. Sendikalar bu yasayla yasaklanmıyor. Yasayla, Bakanlar Kurulu'na, 
gerektiğinde ve geçici süreyle kullanılabilecek genel bir yetki veriliyor. Bu yetki içinde, 
sendikaların kapatılması da var. Ama bu, ileri sürüldüğü gibi, "sendikaların faaliyetlerine son 
veren Takriri Sükun Kanunu" demek değildir. Nitekim, Takrir-i Sükun Kanunu’na dayanılarak 
yasanın yürürlüğe girmesinden hemen sonra kapatılan ve işçi sınıfının geniş kesimlerini 
temsil eden bir sendikal örgütlenmeyi ben bilmiyorum. Durum, 20 Temmuz genel eylemi ile 
ilgili olarak belirttiğim 2821/58 gibidir. 
 
Bu kanun dört yıl yürürlükte kaldı. 17 Mart 1925 tarihinde bu kanunun kabul edilmesinden 
sonra, örneğin, Amele Teali Cemiyeti (Kuruluşu:12.8.1924) faaliyetine devam etti. Amele 
Teali, 1 Mayıs 1925 sonrasında yöneticilerinin hüküm giymesi sonrasında dağıtıldı; ancak bir 
süre sonra İstanbul İşçi Yardımlaşma Derneği adı altında yeniden kuruldu. Bu dernek de 
1927 TKP Tevkifatı sırasında kapatıldı. Ancak kuruluşunda ve işlemlerinde bir uygunsuzluk 
bulunmadığı gerekçesiyle 1928 yılı Şubat ayında açılmasına izin verildi. Ancak 1928 yılı 
içinde yeniden kapatıldı.  
 
Zafer Toprak ise, Amele Teali Cemiyeti’nin 1927 sonbaharına kadar faaliyetini sürdürdüğünü, 
1927 yılında da 1 Mayıs’ı kutladığını ve bu tarihte Babıali’deki genel merkezinin yanı sıra 
Bayezid, Aksaray, Yedikule, Haliç ve Beşiktaş’ta şube açtığını yazmaktadır 1. 
  
Tekstil Genel Sekreteri Sayın Çelebi ise eleştirilerime yanıtta şunları belirtiyor: 
 
"Yürütme organına sendikalarla veya işçi kuruluşlarıyla ilgili olarak verilen geniş yetkiler, 
idareye tanınan yargısız tasarruf yapma olanaklarını ve bu durumun yarattığı sorunları ve 

                                                 
1 Toprak, Z., “Tek Parti Döneminde Çalışma Yaşamı ve Amele Teali Cemiyeti,” Düşün, Haziran 1986, 
s.23. 
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engelleri, sendikaların faaliyetlerine son vermekle ilgili bir hüküm yoktur diyerek nasıl gözardı 
edebiliriz? Raporumuzdaki, 'sendikaların faaliyetlerine son veren' ibaresini, biçimsel 
anlamıyla değil, yarattığı sonuçlar bakımından değerlendirmek, güttümüz amaca daha uygun 
düşer ve öyle de yapmak gerekir." 
 
Sayın Çelebi, Kemal Sülker'den de şu alıntıyı yapıyor: "Bu kanunun egemen olduğu ve 
uygulandığı yıllar boyunca işçi sınıfı da kendi gerçek meslek kuruluşlarını meydana 
getiremedi ve kitle olarak sesini açıkça duyuramadı." 
 
Kemal Sülker, “gerçek meslek kuruluşu”nun bulunmadığından söz ediyor. Amele Teali 
Cemiyeti ise Aydınlık grubu ile bağlantılı ve bu kanunun yürürlükte bulunduğu dönemde 
faaliyet gösteriyor. Ayrıca, hiçbir belgede veya yayında, varolup da Takrir-i Sükun’a 
dayanılarak yasanın yayınlanmasından sonra kapatılan yaygın işçi örgütlenmelerine 
rastlamadım. Bilmiyorum, Sayın Süleyman Çelebi Takrir-i Sükun’un çıkmasının hemen 
ardından bu yasaya dayanılarak kapatılan sendikaların listesini verebilir mi. 
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