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Benim de dahil olduğum kuşağın yaşı 60’ı aştıkça, geçmişe ilişkin anı kitapları yayımlanmaya
başlandı. 1980 öncesinin üzerinden en az 32 yıl geçti. O yılları sosyalist hareket içinde yaşayanların bir
bölümü artık hayatta değil. Büyük bölümü ise sosyalizm/komünizm mücadelesinden ve hatta
inancından koptu/koparıldı.
1960’ların ve 1970’lerin sosyalist/komünist hareketinin tarihi kapsamlı bir biçimde yazılmadı.
İletişim Yayınları’nın hazırladığı ansiklopedi ve kitap önemli çabalardır; ancak bu konuda daha
kapsamlı çalışmalara gerek olduğu açık. Sosyalist/komünist hareketin farklı kollarının ayrı ayrı
tarihlerinin yazılması da önemli.
Bu nitelikte çalışmaların yapılmasına büyük katkıda bulunacak bir kaynak, artık korkusuzca
yayımlanan anılardır.
Esasında Türkiye sosyalist/komünist hareket içinde kötü bir alışkanlık vardı. Yaygın ve yoğun
işkenceler nedeniyle polisin ve istihbarat örgütlerinin bildiği birçok konu, ilgili hareketin içinde veya
dışında gizlenirdi. Bu da bazı hataların tekrarlanmasının nedenlerinden biriydi.
Türkiye sosyalist/komünist hareketi içinde Dr.Hikmet Kıvılcımlı’nın özel bir yeri vardır. Görüşlerine
katılırsınız, katılmazsınız; ancak Dr.Hikmet Kıvılcımlı’ya saygısızlık edemezsiniz. Dr.Hikmet Kıvılcımlı
çizgisindeki birçok insan için de aynı değerlendirme yapılabilir.
Kıvılcımlı hareketinin önemli isimlerinden biri Selaattin Okur’dur.
Selaattin’le Deri‐İş’te çalıştığı dönemde tanıştık. Deri‐İş’in yıllarca yükünü çeken insandı.
Sendikanın her işine koştururdu. Fırsat bulup görüştükçe, daha önce başka sendikalarda da çalıştığını
öğrenmiştim. Doktorcu olduğunu biliyordum. Ancak özellikle 1990’lı yıllarda bile bu konuda fazla soru
sorma alışkanlığımız yoktu.
Selaattin bir ara Deri‐İş’in tarihini de yazdı. Ancak sendika bu önemli çalışmayı yayımlamadı.
Birkaç ay önce Selaattin Okur’un Nasıl Geçti Anlamadım, Anılar, Düşünceler kitabı basıldı (Rezan
Yayıncılık, 212/565 97 09).
Kitaptan ben çok yararlandım. Selaattin’i okumadan Dr.Hikmet Kıvılcımlı çizgisini ve yaşadığı
bölünmeleri öğrenmek olanaklı değil. Ayrıca 1969 yılında Türkiye’den Filistin’e gidip silahlı eğitim alan
ilk grup içinde Selaattin’in bulunduğunu öğrendiğimde çok şaşırdım. İlk grup 1969 Haziran’ında
gitmiş. Bu grupta Deniz Gezmiş, Cihan Alptekin, Erim Süerkan, Yusuf Küpeli ve Selaattin Okur varmış.
Naif Havatme’nin Filistin’in Kurtuluşu İçin Demokratik Cephe örgütüne gitmişler, Havatme ile
konuşmuşlar, bu örgütün kampında askeri eğitim almışlar ve Türkiye’ye dönmüşler.
Selaattin’in sendikalardaki deneyimi ve sendikacılara ilişkin gözlemleri de son derece önemli.
Türkiye sosyalist/komünist hareketinde saygın bir isim olan Dr.Hikmet Kıvılcımlı’nın ve
arkadaşlarının (ve diğer bazı kişi ve örgütlerin) eleştirel bir tarihini öğrenmek isteyenler de, Türkiye
sendikacılık hareketinin önemli olaylarına ilişkin değerlendirmelerden yararlanmak isteyenler de, son
50 yıllık siyasal gelişmeleri bir sosyalistin gözünden izlemek isteyenler de Nasıl Geçti Anlamadım
kitabını okumalıdır.
Selaattin kitabını şöyle bitiriyor: “İşçilerin bilincini artırmak ve onların mücadelesini başarı ile
sonuçlandırmak için yıllarımı verdim. Takdir işçi sınıfımızın.”
İşçi sınıfımız ne kadar takdir eder bilemiyorum, ama Selaattin Okur’un bu işleri takdir edilmek için
yapmadığını biliyorum ve anılarını yayımlamasını sevinçle karşılıyorum.

