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UNUTULMAZ BAŞKAN
MUSA ÖZDEMiR
Ali Rıza AYDIN*
1976 yılında,

Sayıştay Denetçi Yardımcılığı giriş sınavını
çevremdeki kimi kişiler, iyi bir tercih
yaptığımı, Sayıştay'ın iyi bir kurum ve Başkanı "Musa
ÖZDEMiR"in de önemli bir kişi olduğunu söylemişlerdi.
Göreve başladığımda, Musa Özdemir'in "Sayıştay"ın değil,
"Sayıştay Denetçileri Derneği"nin Başkanı olduğunu
öğrendim. Ancak, Musa'yı tanıdığımda, O'nun kimilerince
Sayıştay Başkanı olarak tanınması beni hiç şaşırtmadı.
Kurumunu, mesleğini ve unvanını; bilgisi, insancıllığı ve
alçakgönüllülüğüyle en iyi temsil eden bir kişi vardı
karşımda. Kısa sürede dost olduk ve dostluğun o
tanımlanması zor güzelliğini birlikte yaşadık.
Kimi zamanlar hiç anımsanmayan, hatta dinazorluğun
unsurları arasında gösterilerek unutturulmaya çalışılan
"meslek ahlakı"; kurumunu ve mesleğini mevcut
koşullarla değil, gelişen ve sürekli geliştirilmesi gereken
bir yapıda görme alışkanlığı; inceleyen, sorgulayan ve
senteze varan araştırma yeteneği; genel koşullardan
soyutlanmayan, ama özeli ihmal etmeyen yaklaşımı; bireyi
de toplumu da önemseyen gerçekçiliği ... Saymakla
bitmeyecek, çoğalttıkça da alçakgönüllülüğü nedeniyle
onu üzecek üstün nitelikleri ile unutulmaz bir insan, gerçek
bir dosttu Musa.
Ortak eylem birliğine ve bu yolda örgütlenmeye inancı
yüksekti; hem örgütlenme konusunda hem de kurulu
örgütlerin etkin ve verimli çalışmaları, üyelerinin ve
toplumun gönencine yönelik çabaları ve etkileme güçleri
konusunda emeğini hiç esirgemedi. Bireylerin "toplumsal
yaşama yön veren temel kararların alınmasında söz ve
karar sahibi" olamayışlarını, kimi kesimler için örgütlenme
hakkının elde edilemeyişine, kimi kesimler için de
örgütlenmenin iyi kullanılmamasına bağlardı.
Örgütlenmenin bekleneni verebilmesini, 1980 yılında
yazdığı bir yazıda; "Bu yolda bugün başarılması gereken
iş, kitlesel örgütlenme için var olan olanakların sonuna
kadar kullanılması ve daha ileri düzeydeki örgütlenme
hakkı için mücadeledir. Bunun için kitle örgütleri üst
düzeyde bütünleşerek, ortak eylem birliğine girmelidir"
şeklinde açıklıyordu ("Memurların Örgütlenme Sorunu",
Sayıştay Denetçileri Derneği Meslek Dergisi Mali Hukuk,
Yıl 1O, Sayı 63).
kazandığımda,

*Anayasa Mahkemesi Raportörü (Sayıştay Uzman Denetçisi)

O'nu, bir sempozyumda oturum başkanı, bir panelde
hararetli tartışmacı olarak görenler, mahallesindeki basket
sahasında oğlu Erdem ve arkadaşlarıyla birlikte basket
oynarken de gördüler. O'nu, bir çok sendika, dernek ve
meslek odasının vazgeçilmez danışmanı olarak görenler,
kimin başı sıkıntıya girerse ona koşarken de gördüler. O'nu,
teori ve uygulamayı hamurlaştırarak, güzel Türkçesiyle
yazdığı yazılarla tanıyanlar, kendine özgü sesiyle ve elinde
rakı bardağıyla türkü söylerken de tanıdılar. Hem semah
oynadı, hem de yaşadığı toplumun ve dünyanın kötü
gidişine, dengesizliğe ve adaletsizliğe bayrak açtı.
Yoruldu, yılmadı, direndi; hep sorumluluk duygusuyla
ayakta kaldı; sağlıklıyken de, hastalığında da ... Hastalığına
karşın, dostluğun ve insanlığın gereklerini, zamanının
çoğunu geçirdiği ve emeğini esirgemediği sendikaları,
dernekleri ve meslek odalarını hiç unutmadı; "önce dostluk
sonra can" dedi. Ankara dışında bulunduğum bir sırada,
kızım Başak'ın başına gelen bir kazadan sonra eşim,
hastaneye koştuğunda, Musa'yı kendisinden önce oraya
gitmiş buldu. Eşim ve kızım Ankara dışındayken beni
evinde konuk etme ısrarı ve zorlaması yüzünden ceketimin
yırtılan kolu, onun inatçılığının değil düşüncelerini
gerçekleştirmesindeki direncinin simgesiydi. Hasta haliyle,
kızımın yeni açtığı avukatlık bürosunu ziyaret etmesi,
O'nun dostluğunun ve insana bakışının bir başka küçük
örneği.

Denetçileri Derneği
görevi, Derneğin 12 Eylül sonrası zorunlu tasfiye
edildiği 7 Ekim 1983 yılına kadar fiilen devam etti. Ancak
O, görevinin hukuken tamamlanmasına karşın hep "Musa
Başkan" oldu; bundan sonra da olmaya devam edecek.
ismiyle, duruşuyla, düşünceleri ve felsefesiyle, insan
ve toplum için verdiği savaşla hiç unutulmayacak Musa.
Bana, "dayıcığım" diyen sevgili dostum; nerede
olursan ol hedeflediğin dünyaya ulaşmadıkça, rahat
durmayacaksın; sorgulayan tavrın, fikirsel ve örgütsel
öncülüğün devam edecek, biliyorum. Bu da bana direnç
kaynağı oluyor. Kimseye, "O şimdi uzaklarda" diyemem.
Bir şeyi daha unutma; Sen hastalığa yenildin, ama
hedeflerine ulaşmayı engelleyen kara eylül bulutlarına
yenilmedin. insanlığın aydınlık geleceği için senin yolunda
yürüyen dostların var. Çok önem verdiğin dernekler,
sendikalar ve meslek odaları, Sana her zaman danışacaklar
ve Sen de onlara her zaman destek olmaya devam
edeceksin.
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