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Yıldırım Koç
KESK 21 Aralık 2011 günü genel grev yapmaya çalıştı.
KESK’in en büyük sendikası, “eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri” hizmetkolunda çalışan 909.168
ücretlinin 115.949’unu (yüzde 12,75) temsil eden Eğitim-Sen’dir. Eğitim-Sen’in genel greve katılımı
da sınırlı kaldı. Halbuki Türkiye Öğretmenler Sendikası (TÖS), o tarihlerdeki 156 bin öğretmenin 109
binini 15-18 Aralık 1969 tarihindeki kanundışı ilk genel greve katmayı başarmıştı. Bu açıdan
bakıldığında ve TÖS ile karşılaştırıldığında, Eğitim-Sen büyük bir başarısızlıktır.
Bunun nedenlerinden biri, “anadilde eğitim” gibi bölücü bir talebi ön plana çıkartmasıdır.
KESK’in 21 Aralık çağrısında “anadilde eğitim” talebi yoktur. Halbuki Eğitim-Sen’in 21 Aralık
çağrısında “anadilde eğitim” yer almaktadır.
Anadilde eğitim talebi, Türkiye’nin Yugoslavyalaştırılması çabalarına hizmet etmektedir. Halbuki
TÖS’ün çizgisi bunun tam tersiydi.
Eğitim-Sen, bugünkü tavrıyla, TÖS’ün tam tersi bir çizgi izlemektedir.
Türkiye Öğretmenler Sendikası (TÖS) 4-8 Eylül 1968 günleri Ankara'da bir Devrimci Eğitim
Şûrası topladı. Çok önemli olan bu Şûra'da yapılan konuşmalar ve sunulan tebliğler, daha sonra bir
kitap olarak TÖS tarafından yayımlandı (TÖS, Devrimci Eğitim Şûrası, Yay. No. 4, Ankara, 1969).
Şûra'nın son günü TÖS Genel Başkanı Fakir Baykurt'un konuşmasının ardından Türk Edebiyatçılar
Birliği adına Şûra'ya katılan Can Yücel kürsüye çağrıldı.
Kitabın bu bölümü şöyledir (s.505):
Fakir Baykurt konuşmasını, "Devrimci Eğitim Şûrası, Türk ulusuna armağan olsun" diyerek
bitirdi.
"Ayakta ve uzun alkışlarla karşılanan kapanış konuşmasından sonra Can Yücel kürsüye çağrıldı.
Ayakta ve hep birlikte aşağıdaki ant içildi:
Türküm, doğruyum, devrimciyim.
Yasam, iç ve dış gâvuru dışarı atmak
Yurdumu tez elden kalkındırmaktır.
Ülküm, işçiye iş,
Köylüye toprak,
Bebeye süt,
Yavruya ekmek ve kitap,
Gence gelecek sağlamaktır.
Varlığım ulusal kurtuluşumuza ve
Bağımsızlığımıza armağan olsun.
"Salondan bir ses yükseldi: 'Hocamız Cahit Batmaz kürsüye. Hep birlikte Dağbaşı'nı söyletsin
bize'
"Cahit Batmaz sahnenin önüne geldi, ellerini havaya kaldırdı. Dağ Başını Duman Almış marşı
coşkunlukla ve gür bir sesle söylendi.
"Şûra sona erdi."
Bu önemli ant, Fakir Baykurt'un Bir TÖS Vardı isimli anı kitabında da yer almaktadır. Fakir
Baykurt'un anlatımına göre, bu andı öneren ve metnini hazırlayan kişi, Can Yücel'di.
TÖS'ün Devrimci Eğitim Şûrası'nda kabul edilen ant, "Türküm" diye başlamakta ve temel talepleri
dile getirdikten sonra, "varlığım ulusal kurtuluşumuza ve bağımsızlığımıza armağan olsun" diye
bitmektedir.
TÖS'ün başarılarının arkasındaki temel ilkeler, bu antta açıkça ifade edilmiştir.
TÖS'ün antiemperyalist, ulusalcı ve emekten yana politikasının ve ulusal bütünlüğü savunan, silahlı
eyleme karışmayan, illegal yapılarla ilişki kurmayan, din tartışmasına girmeyen ve sendikayı dışarıdan
idare ettirmeyen çizgisinin günümüzde sendikacılık hareketi için öğretici olduğu inancıyla, başta Fakir
Baykurt olmak üzere, TÖS'ü TÖS yapanları ve Can Yücel'i saygıyla anıyorum.

