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Oya Baydar, kamu çalışanlarını ele alırken yalnızca memurlardan söz ediyor. Halbuki sayıları
zannediyorum 300 bin dolayında olan sözleşmeli personel de memurlarla birlikte örgütleniyor ve
bazı işkollarında sözleşmeli personel ağırlıkta (Telekom gibi).
Oya Baydar, kamu çalışanları sendikalarının KESK, Türkiye Kamu-Sen ve Memur-Sen içinde
örgütlendiğini söylüyor. Unuttuğu, 1995 yılında kurulan Demokratik Kamu-İş Konfederasyonu da
var.
Oya Baydar şöyle yazıyor: "1988'den itibaren, başta eski bir örgütlenme geleneğine sahip olan
öğretmenler olmak üzere, memurlara sendika hakkı tanınması için mücadele eden en aktif
kesimlerin kurduğu sendikalardan oluşan KESK..." (s.20)
Kamu çalışanlarının örgütlenmesi mücadelesi, 1985 yılı sonunda yapılan bir toplantıda Alpaslan
Işıklı'nın başlattığı bir tartışmayla gündeme girdi; abece Dergisi ve Eğit-Der ile gelişti ve 28 Mayıs
1990 günü Eğitim-İş'in kurulmasıyla önemli bir aşamayı kaydetti. Dönüm noktaları, 1985 ve
1990'dır. Oya Baydar, KESK'in genel merkezinin Ankara'da olduğunu belirtmektedir (s.20).
KESK'in genel merkezi İstanbul'dadır.
Oya Baydar, Türkiye Kamu-Sen'le ilgili olarak şunları yazıyor: "1992'de Ankara'da kurulmuş olan,
1995'ten sonra kuruluşunu resmen tamamlayan Konfederasyon..." (s.21)
Türkiye Kamu Sen önce 5 Mayıs 1989 tarihinde Türkiye Kamu Çalışanları Kalkınma ve Dayanışma
Vakfı (TÜRKAV) olarak örgütlendi. Türkiye Kamu Sen ise 24 Haziran 1992 tarihinde Ankara
Valiliği'ne yaptığı başvuruyla resmen kuruldu. Birinci olağan genel kurulunu 20 Aralık 1992, ikinci
olağan genel kurulunu da 22-23 Haziran 1996 günleri topladı.
Oya Baydar, MİSK konusunda şunları yazıyor: "MİSK, 1987 sonunda, yasal engelleri aşabilmek
için kendini feshederek Yurt-İş adı altında yeniden kurulmuştur. Faaliyet yapamayan ve bir varlık
gösteremeyen örgüt, sadece İzmir'de kurabildiği birkaç sendika ile 1993'te bu defa BİSK (Birleşik
İşçi Sendikaları Konfederasyonu) adıyla yeniden ortaya çıkmış, bu ad değişikliği de bir işe
yaramayınca, 1994'te yeniden MİSK olarak genel kurul toplamıştır." (s.19)
MİSK 19-20 Aralık 1987 günleri toplanan genel kurulunda adını Yurt-İş (Yurt İşçi Sendikaları
Konfederasyonu) olarak değiştirdi. Kendisini feshetmedi; yeniden kurulmadı. 1988 yılında Türk
Cevher-Sen'in MİSK'ten ayrılması üzerine, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 28.9.1988 günü
Ankara Valiliği'ne bir yazı yazarak, MİSK'in fesih işlemlerinin başlatılmasını istedi. Konfederasyon
1988 sonlarında münfesih duruma düştü. MİSK, 22-23 Ocak 1994 tarihinde yeniden kuruldu. Önce
BİSK adıyla kurulan ve adını daha sonra MİSK'e dönüştüren bu yeni örgütlenmenin, hukuki açıdan,
daha önceki MİSK'le bir bağı yoktur.
Oya Baydar'ın 1998 yılı Aralık ayında yayımlanan Türkiye'de Sendikacılık Hareketi kitabı
kesinlikle temel başvuru kaynağım Türkiye İşçi Sınıfı Tarihi kitabının ikinci cildi değil.

