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Türkiye Öğretmenler Sendikası (TÖS) 1965-1971 döneminde faaliyet gösterdi. TÖS 
konusuna Aydınlık’ta birkaç kez değinmiştim. Ulusal Kanal’da Mehmet Akkaya ile birlikte 
sürdürdüğümüz Sınıf Gözüyle programında da TÖS’ü ele aldık. Bu çalışmalar bir süre önce 
de kitaplaştı (Koç, Y., TÖS, Anti-Emperyalist, Ulusalcı, Emekten Yana Öğretmen Örgütü, 
Ulusal Eğitim Derneği, Ankara, Aralık 2006).  
 
TÖS çok başarılı bir örgüttü; üyesinden çok daha fazla sayıda öğretmeni 1969 yılında genel 
greve (“Büyük Öğretmen Boykotu”) götürebilmişti. Etkisi bugün bile süren büyük bir itibara 
sahipti. Bunun nedenlerini sorguladığımda vardığım yanıtlardan biri, TÖS’ün anti-emperyalist 
ve ulusalcı çizgisidir.  
 
Bir örgütün veya kişinin anti-emperyalist olması yalnız başına yeterli değildir. Anti-
emperyalistlik iki biçimde tamamlanabilir. Emperyalizme karşı mücadeleyle bağımsız bir ulus-
devlet kurmaya çalışabilirsiniz. Gerçekçi olan budur. Bu ulus devletin biçimi güç dengeleriyle 
belirlenir. Ama bir ulus devlettir. Hayalciler ise, emperyalizme karşı mücadeleyle günümüzde 
dünya ölçeğinde ulus-devletlerin ortadan kalktığı bir düzeni savunurken ulus-devletlere karşı 
çıkarlar. Bu nedenle, anti-emperyalist olduğunu söyleyen kişiye sorulması gereken soru, 
“emperyalizme karşıyken neyi savunduğu”dur.  
 
TÖS, anti-emperyalistliğini, millicilikle tamamlıyordu. Başarısının nedenlerinden biri de, 
kanımca, bu özelliğidir.  
 
Türkiye Öğretmenler Sendikası, Atatürk’ün ifade ettiği biçimiyle milliyetçiydi. Atatürk, Türk 
milletini, “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkı” olarak tanımlamaktadır. TÖS de bu 
milletin çıkarlarını ve egemenliğini savunmaktaydı. Bu tavır aşağıda yer alan alıntıda açıkça 
görülmektedir: 
 

“Bir kısım öğretmenler, daha çok iktidardaki partinin etkisiyle, adlarının başına ‘milliyetçi’ sıfatını 
takarak ayrı örgütlenme yoluna giderken TÖS, öğretmenlerin esasta gerçek milliyetçiler 
olduğunu bilerek, bu sıfatın öğretmenlik sözü içinde zaten yer aldığının bilincini içtenlikle 
duyarak, böyle bir sıfat takınmayı gereksiz görmüş, tüzük ve programlarının üstünlüğü, ölçüleri 
ve ilkeleri dolayısıyla öğretmen çoğunluğunu çatısı altında toplamış, yurt yüzeyinde 535 şube 
açmıştır.”1 

 
TÖS Genel Başkanı Fakir Baykurt, anılarında bir yöreyi anlatırken şunları söylemektedir: 
“Buralara Milliyetçiler girememiş. Okulların yönetimi halis milliyetçi TÖS üyelerinin elinde.”2 
 
Eski DİSK (özellikle 1967-1975 dönemi) de aynı özellikleri taşımaktadır.  
 
DİSK’i kuran sendikaların 1967 yılında yayımladıkları "Türk-İş Üyeliğinden Ayrılma Hakkında 
Rapor"da, "Niçin Türk-İş'ten ayrılmak istiyoruz?” sorusuna verilen yanıtlardan bazıları 
şunlardır: 
 

"7) Türk-İş milli bir kuruluş olmaktan çıkmış, Amerikan yardımlarıyla ayakta duran bir kuruluş 
olmuştur... 
8) Türk-İş kendi bütçesiyle ve kendi aidat geliri ile memurlarının aylıklarını veremez hale 
düşmüştür... 
9) Türk-İş, Yurt gerçeklerine ve Türkiye şartlarına aykırı bir eğitim politikası gütmekte, Amerikan 
Hükümetinin Türkiye'de uygulatmak istediği sendikacılık politikasına göre hareket etmektedir... 

                                                 
1 Baykurt, F., İfade, TÖS Savunması, Eğitim-İş Yay., Ankara, 1994, s.65. 
2 Baykurt, F., Bir TÖS Vardı, Papirüs Yay., İstanbul, 2000, s.305. 



10) Türk-İş, tam bağımsız, kişiliği olan, onurlu bir politika izlenmesini isteyenlere karşı, yalnız 
Amerikalıların çıkarına göre ayarlanan bir düzeni kurma eğilimindedir..."3 
 
"Biz devrimciliği; bugünkü tutucu, gerici, ekonomik, sosyal ve politik ilişkilerin Anayasa uyarınca 
değiştirilmesi ve Anayasa ilkelerinin hayata uygulanması anlamında alıyoruz."4 

 
DİSK’in anti-emperyalist ve millici çizgisi 1970 yılında yapılan genel kuruluna sunulan 
çalışma raporunda daha net bir biçimde ifade edilmiştir: 
 

“DİSK, haksızlık gören, hakları çiğnenen, yasalar zorlanarak özgürlüğü ve tercih hakkı 
gasbedilmek istenen bütün işçilerin kurtuluş umududur. DİSK, çaresizlik içinde kıvranan ve ne 
yapacağını bilmeyen eğitilmemiş insanların, insanlık onuruna yakışır bir hayata kavuşturulmasını 
sağlayacağına inandığı bir umut kapısıdır. DİSK, gerici güçlerin ve sömürücü sınıf ve tabakaların 
kolayca at oynattığı Türkiye’de bu bozuk düzenin Anayasa uyarınca değiştirilmesini isteyenlerin 
devrimci cephesinde ağırlığı olan bir örgüttür. Türkiye’nin az gelişmişlikten kurtarılması, 
sömürüye son verilmesi, yabancı sermaye egemenliğinin kaldırılması bu cephenin zaferine 
bağlıdır. Ulusal Kurtuluş Savaşı felsefesine dönüşülmesi ancak ve ancak DİSK’in temsil ettiği tam 
bağımsızlık doğrultusunda ve sonu sosyalizmi kurmaya varan çizgide elde edilecek ortak 
başarılara ve alınacak mesafeye bağlıdır. Bu nedenle toplumumuzun en devrimci sınıfı olan işçi 
sınıfını temsil eden DİSK, bu amaca varacak yolda istiklal-i tam için yola çıkmış olanlarla ve de 
bağımsız sosyalist Türkiye ülküsünü gerçekleştirmek isteyenlerle ortak bir cephe kurulmasında 
büyük zorunluluk görür. DİSK’in toplumdaki yeri, aynı hedefe varmak isteyenlerin ön safındadır.” 5 

TÖS’ün mirasçısı olduğunu ileri sürenler ve bugünkü DİSK, eğer bu anti-emperyalist ve 
ulusalcı çizgiyi sürdürmezlerse, mirasçılıkları tartışmalı hale gelir.  
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