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Eğitim-Sen bir süre önce çok güzel bir iş yaptı. Kutluyorum. 
 

Türkiye Öğretmenler Sendikası (TÖS) 4 - 8 Eylül 1968 günleri Ankara’da bir Devrimci Eğitim 
Şurası topladı. Çok önemli olan bu Şura’da yapılan konuşmalar ve sunulan tebliğler, daha sonra 
bir kitap olarak TÖS tarafından yayımlandı (TÖS, Devrimci Eğitim Şurası, Yay.No.4, Ankara, 
1969). Bu kitap bende vardı. O döneme ilişkin yayınlar 12 Mart’ın ve 12 Eylül’ün kitaplara 
saldırısının ardından iyice azalmıştı, bu yayınları bulmak son derece zordu. Eğitim-Sen bu kitabın 
tıpkı basımını yaptı. Gerçi tıpkıbasım pek iyi değil; bazı bölümler kolay okunmuyor. Ancak yine de 
son derece önemli bir hizmet yapılmış. 
 

Şura’nın son günü TÖS Genel Başkanı Fakir Baykurt’un konuşmasının ardından Türk 
Edebiyatçılar Birliği adına Şura’ya katılan Can Yücel kürsüye çağrıldı.  
 

Kitabın bu bölümü şöyledir 1: 
 

Fakir Baykurt konuşmasını, “Devrimci Eğitim Şurası, 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. 
Şura sona erdi.” 

 

Bu önemli ant, Fakir Baykurt’un Bir TÖS Vardı isimli anı kitabında da yer alıyor. Fakir Baykurt’un 
anlatımına göre, bu andı öneren ve metnini hazırlayan kişi, Can Yücel’di. İşin ilginç yanı, 
ilkokullarda söylenen andı hazırlayan kişi de, Can Yücel’in babası Hasan Ali Yücel’di 2: 
 

TÖS’ün Devrimci Eğitim Şurası’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 bağlayıcı metinde açıkça ifade edilmiştir. 
 

Çok az bulunan bu önemli belgenin tıpkıbasımını yaparak özellikle eğitim hizmetkolu çalışanlarına 
ilettiği ve tarihimizin daha iyi tanınmasını sağladığı için Eğitim-Sen’i tekrar kutluyorum, Fakir 
Baykurt’u ve Can Yücel’i saygıyla anıyorum.  

                                                 
1 TÖS, Devrimci Eğitim Şurası, 1969, s.505. 
2 Baykurt, Fakir, Bir TÖS Vardı, Papirüs Yay., İstanbul, 2000, s.126.  


