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Tekstil Sendikası’nın Çalışma Raporunda, “işte 1936’da yürürlüğe giren ve grevi yasaklayan 
ilk İş Kanunu” deniyordu. Ben de, İş Kanunu’nun 1936’da kabul edilmekle birlikte, 15.6.1937 
tarihinde yürürlüğe girdiğini ve grevin genel olarak yasaklanmadığını, yalnızca yasa 
kapsamındaki işyerleri için geçerli olduğunu belirttim.  
 
Bu konuya değinmemin nedeni, bu dönemde işçi sınıfının grevlere ve diğer tür eylemlere 
başvurmamasının nedeninin 3008 sayılı İş Kanunu’ndaki yasak olduğu yolundaki yaygın ve 
yanlış kanıdır.  
 
Tekstil Sendikası Genel Sekreteri Sayın Süleyman Çelebi, 16 Ocak 1998 tarihinde 
gönderdiği mektubunda şöyle diyor: 
 
“Raporumuzda hedeflenen 3008 sayılı İş Kanunu’dur; dolayısıyla da yaptığımız 
değerlendirme, doğal olarak, bu kanunun kapsam ve içeriği ile ilgilidir. Sözümüz 3008 sayılı 
İş Kanunu’nadır ve onun kendi kapsamı içinde getirdiği yasaklarla ilgilidir. Bu kanun da, kendi 
kapsamına giren işyerlerinde grevi yasaklamıştır… Kendi kapsamındaki işyerlerinde grev 
yasağı getiren bir kanunu, kapsamı dışında kalan işyerleri için grev yasağı yok diye, hafife 
alamayız; bu kanunun Türkiye Sendikal Hareketi’ne vurduğu darbeyi yok sayamayız.” 
 
Sayın Çelebi bir açıdan haklı; yazılanları aşan bir değerlendirme yapmışım. Ancak, tartışma 
açıldığına göre, Sayın Çelebi’nin yanıtında yer alan “bu kanunun Türkiye Sendikal Hareketine 
vurduğu darbeyi yok sayamayız” sözlerinde ifadesini bulan anlayışa değinmek istiyorum.  
 
Önce bir başka noktaya işaret edeceğim. Cumhuriyet döneminde grevi yasaklayan ilk yasa, 
genellikle zannedildiğinin aksine, 3008 sayılı İş Kanunu değildir. Memurlar da işçi sınıfının bir 
parçasıdır. Cumhuriyet dönemindeki ilk grev yasağı, memurlara ilişkindir. 31 Mart 1926 tarihli 
Resmi Ceride’de yayınlanan 788 sayılı Memurin Kanunu grevi yasaklamaktadır. Yasanın 65. 
Maddesi şöyledir: “Memurlar müçtemian tatili işgal edemezler. Aksi takdirde mevcut ahkam 
cezaiye mucibince haklarında muamele yapılmakla beraber müşevvikleri memuriyetten ihraç 
ve iştirak edenlerin sınıfları bir derece tenzil olunur.” 
 
3008 sayılı İş Kanunu’nun 73. Maddesinde yer alan grev yasağının cezası ise 127. Maddede 
düzenlenmiştir: “72nci maddedeki esas hükme muhalif olarak ve 73üncü maddenin birinci 
veya ikinci yahut üçüncü fıkrasındaki tariflerden birine uygun tarzda grev yapan işçilerden her 
biri on liradan yüz liraya kadar hafif para cezasına çarptırılır. Grev yapan işçiler, amme 
hizmeti gören müesseselerde çalışmakta iseler, bunlardan her biri hakkında 1 numaralı 
fıkrada yazılı para cezasiyle birlikte bir aydan altı aya kadar hafif hapis cezası dahi 
hükmolunur.” 
 
Sayın Süleyman Çelebi, eleştirilere yanıt yazısında, bu alanla amatörce uğraşan birçok 
kişinin yaptığı esas büyük hatayı yineliyor; işçi sınıfı ve sendikacılık hareketinin dinamiklerini 
yasal düzenlemelerle açıkladığını zannediyor. Zaten bu yaygın hata nedeniyle ilk yazımda bu 
konuyu gündeme getirmiştim.  
 
Cumhuriyetin ilk grev yasağı, memurlar için kabul edilmiştir. 1926 yılında bunun cezası, bir alt 
sınıfa indirilmektedir. Memurların uzun yıllar grev yapmamasını bu yasakla açıklayabilir 
misiniz? Günümüzde ise, Türk Ceza Kanunu’na göre, memurların ve sözleşmeli personelin 
grev yapması halinde öngörülen yaptırım, dört aydan bir yıla kadar hapis ve  ayrıca 
“muvakkaten veya müebbeten memuriyetten mahrumiyet cezası”dır (M.236). 657 sayılı 
Devlet Memurları Yasası ise 27. Maddesinde grevi açıkça yasaklamaktadır. Öngörülen 
yaptırım ise “bir daha devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarmaktır.” 



(M.125/E/a) 1926 yılından sonra memurlar uzun bir süre grev yapmadıysa herhalde bunun 
nedeni Memurin Kanunu’ndaki yasak ve yaptırımı değildir. Bugün yüzbinlerce memur, Türk 
Ceza Kanunu’nun ve Devlet Memurları Kanunu’nun açık hükmüne rağmen grev yapıyorsa ve 
hükümetler bu konuda ellerindeki yetkileri kullanamıyorsa, şartlar bunu gerektirdiğindendir. 
 
Aynı durum, işçi statüsüde istihdam edilenler için de geçerlidir. Bugün kanundışı grevin 
cezası, 3008 sayılı İş Kanunu’ndakinden çok çok daha ağırdır. 3008, grev yasağıyla, Türkiye 
Sendikal Hareketine hiçbir önemli darbe vurmamıştır. İşçi sınıfının işçi statüsünde istihdam 
edilen kesimlerinin o yıllardaki bilinç, örgütlülük ve mücadele kararlılığı düzeyi, yaygın grevler 
yapabilecek durumda değildi. Eşimle birlikte Türkiye’deki grevler üzerine işyeri düzeyinde bir 
araştırma yapıyoruz. 1930’lu, 1940’lı, 1950’li ve hatta 1965’e kadar 1960’lı yıllarda 
saptayabildiğimiz grev ve her türlü eylem, son derece az. Bugün birkaç ay içinde yapılan 
grev ve diğer eylemler, belirttiğim 35 yıllık dönemden daha fazladır. Yapılacak eylemlere ve 
grevlere, 10 liradan 100 liraya kadar hafif para cezası mı engel oldu? Tabii ki, hayır. Sayın 
Süleyman Demirel, bu dinamiği, TÜRK-İŞ’in 3 Ocak 1991 genel eylemiyle ilgili olarak son 
derece güzel bir biçimde şöyle ifade etmişti 1: “Yüzbinleri nasıl cezalandıracaksınız? Yüz 
binlerin bu çeşit harekete kalkması, fiili suç bile sayılsa, bu, kanunu işlemez hale getirir. 
Yöneticiler, yüz binleri cezalandırmayı düşüneceğine, işçiyi bu noktaya getiren nedenleri 
ortaya koysun, onlara ilgi göstersin.” 
 
Bir tarafta 10 liradan 100 liraya kadar hafif para cezasının Türkiye Sendikal Hareketine darbe 
indirdiğini ileri süren Sayın Süleyman Çelebi, diğer tarafta, yüzbinlerin meşru eyleminin 
cezalandırılamayacağını belirten Sayın Süleyman Demirel. Hangisi işçi sınıfı ve sendikacılık 
hareketinin dinamiklerini daha iyi kavramış? Hiç kuşkusuz, Sayın Demirel. Tekstil 
Sendikası’nın raporunda grev yasağına ilişkin saptamayı, Sayın Çelebi’nin yanıtından da 
anlaşıldığı üzere, haklı olarak gündeme getirmişim.   
 

                                                 
1 Milliyet, 3.1.1991. 


