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Bireylerarası ilişkilerde kimi zaman önemli “buluşmalar” bireysel tarihe
damga vurur. Kimi zaman da “buluşamamalar” tarih olur. Benim, kendisiyle
tanışmadan yıllarca “öğretmenim” yaptığım, yazılarını, kitaplarını, anılarını ve
yaşamını izlediğim, “yaşamda ve yargıda devrimci duruş” ustası Avukat Halit
Çelenk ile tarih olan ilişkim ikincisine girer.

Yıllarca, çeşitli toplantılarda dinlediğim hatta tokalaştığım halde bir türlü
tanışamamıştık. Aslında bu, bir “dolu yaşam” ile bir “genç kusur”
buluşamamasıydı… Anayasa Mahkemesinde görev yaptığım dönemde, Sevgili
Erşen Şansal’ın aracılığıyla bir telefon görüşmesi yaptık. Beni gıyaben tanıdığını,
çalışmalarımı izlediğini söyledi. Deniz, Yusuf ve Hüseyin’in idam kararlarıyla ilgili
Anayasa Mahkemesi kararı üzerine uzun uzun konuştuk.

Daha sonra, biri Türkiye işçi Partisi’nin Anayasa Mahkemesi tarafından
kapatılması kararının gerekçesiyle, ikincisi güncel bir Mahkeme kararıyla ilgili
olmak üzere iki kez daha telefon görüşmesi yaptık. Her ikisinde de birincide
olduğu gibi uzun uzun sohbet ettik. Artık telefon dostu olmuştuk.

6 Haziran 2009, imza günüydü. Önce elimdeki eski bir kitabını da yanıma
alıp imzalatmayı düşünmüştüm. Sonra vazgeçtim. İmge Kitabevi’nin arka
bahçesinde, oradaki bütün kitaplarının yeni baskılarını alıp kuyruğa girdim.
Önümde bir genç vardı. Lise öğrencisiymiş. Elinde eski bir “İdam Gecesi Anıları”
kitabı… Epeyce yıpranmıştı. Genç, kitabı -biraz da çekinerek- bir koltuğunun
altına sıkıştırıyor, bir eline alıyordu. Merak ettim, kitabı nereden aldığını sordum.
“Babamın kitapları arasından” dedi. Kitaba baktım, ilk baskı, 1978… Sırası
gelince, kitabı uzattı. Halit Çelenk, ilk baskı kitabı görünce, heyecanlandı. Kitabın
üstüne durumu anlatan uzun bir metin yazdı ve imzaladı.
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Sıra bana geldiğinde, kendimi tanıttım. Çok mutlu oldu, telefon
konuşmalarımızdan söz etti. “İdam Gecesi Anıları”nın 15. baskısına, “Bugün
şahsen tanışmamız beni çok mutlu etti. Demokrasi mücadelesinde başarılar diler,
saygı ve sevgilerimi sunarım” notunu yazdı. “Demokrasi Masalı” kitabını ise
“Türkiye’de demokrasi gerçekten bir masaldır. Hepimiz bu masalı her gün
yineleyerek yaşıyoruz. Hepimize başarılar diliyorum” notuyla imzaladı.

2009 Haziran’ındaki bu buluşmadan sonra, 5 Mayıs 2011’de aramızdan
ayrıldı Halit Ağabey… Daha doğru anlatımla, “Sınıfsız, sömürüsüz bir toplum
uğruna, bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm savaşımı uğruna verilen zor ama
ödünsüz bir mücadeleyle geçen 90 yıllık bir yaşam, 5 Mayıs 2011’de doğanın
yasalarına yenildi. Halit Çelenk, idamlarından 39 yıl sonra, oğulları, yoldaşları,
müvekkilleri olan Deniz, Yusuf ve Hüseyin’in yanına aktı gitti.” Bu anlatım, yeni
hazırlanan Halit Çelenk Sitesinden alındı.

Halit Ağabey, kitaplarıyla aramızda yaşarken, sevgili dostlarımız Serpil
Çelenk Güvenç ve Kaya Güvenç’in çabaları ve dostlarının katkılarıyla bir siteyle
de yaşamaya devam edecek (http://www.halitcelenk.org) Yaşam öyküsü,
kitapları, yazıları, söyleşileri, hakkında yazılanlar, dava dosyaları, fotoğraflar ve
videolarla dolu, dopdolu bir site… İçinden ayrılmanın olanaksız olduğu bir tarih
mirası…

Ayrıca, tüm katkılara da açık… Tanıklıkları ve birikimleri, mücadele
edenlere aktarmanın bir aracı olarak gören, Halit Çelenk'le yolları bir davada, bir
toplantıda, bir mitingde ya da yaşamın herhangi bir noktasında kesişmiş olan
dostların tanıklıklarına ve belgelerine açık bir site…

Hukuku, hukuksuzluğu, hukuksuzluğun evrensel boyutu emperyalizmi,
kapitalist sömürünün toplumsal yaşama ve hukuka etkilerini, Türkiye’de
1940’ların ikinci yarısından bu yana yaşanan karşı devrim baskılarını, devrimi ve
devrimcileri yok etme çabalarını, asıl olarak da bu kadar batak içinde gerçek
demokrasi, bağımsızlık ve sosyalizm mücadelelerinde nasıl dik duruş
gösterileceğini, “geleceğe adanmış bir ömür” içinde görmek isteyen herkese
vereceği çok şeyi olan bir yaşam Halit Çelenk… Devrimin de devrimcilerin de yok
edilemeyeceğini gösteren bir yaşam…

Sözü, “İdam Gecesi Anıları” kitabının 15. Baskısına Şubat 2009’da yazdığı
“Önsöz”ün son iki paragrafıyla, Halit Çelenk ile bitirelim:

“Sosyalizmi yeryüzünden idamlarla, katliamlarla silmek isteyenler
öncelikle insanın düşünce yetisini ortadan kaldırmak zorundadırlar; çünkü
insanlar düşündükçe haksız ve vahşi düzeni değiştirmek için mücadelelerini
sürdüreceklerdir.

Denizler gibi, Yusuflar gibi, Hüseyinler gibi…”
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