ANMA

Nihat ETİZ beyin kaybını üzüntüyle öğrendik.
Çocukluk yıllarında yaşadığımız Akhisar’da onu hem Bolu kökenli bir ailenin
genci olarak hemşehri kimliği ve özelliği
ile hem de aynı kentte üniversiteli gençler içinde sivrilmiş, ilgi, sevgi ve takdirle
izlenen biri olarak tanımıştım.
Akhisar’da 1950’li yılların başlarında o tarihlerde var olan Halkevi’nin etkinliklerinde münazara, şiir geceleri etkinliklerinde
milli gün programlarında izlemiştik.
Kader bizleri lise yıllarında Nihat ağabeylerin şehir merkezindeki güzel evlerine
kiracı yaptı. O güzel vesileyle Nihat abinin
harika kütüphanesini izleme imkânı buldum. O zengin kütüphanede bazı klasikleri, sanat dergilerini, Mülkiye dergisini,
Kazgan yıllıklarını okuma şansına ulaştım.
Özellikle mülkiyeli yönünü, bazı gazetelerdeki sanat ağırlıklı gazete kupürlerini,
idarecilikle ilgili bazı yayınlarını dikkatle
değerlendirdim.

Vali
M. Nihat
Etiz’in
Ardından
Utku ACUN / E. Vali
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Aslında içimde günden güne derinleşen,
güçlenen bir mülki idare amiri, kaymakam olmak arzusu vardı. O evde yaşadığımız üç yıl içinde okuduğum yayınları,
izlediğim Nihat abinin kentteki saygın
kimliği etrafında şekillenen görüntü beni
iyice etkiledi.
Yaz tatillerinde kendisini yakından izledim. Sıkı tanış oldum. Hatta bir ara Manisa’da kaymakamlık stajı yaparken Akhisar
Kaymakam vekili bile oldu
Tüm olgular hayat yolumu çizdi mülkiyeli
olacaktım. Bunun için en etkin yol o günlerde Siyasal Bilgiler Fakültesinde eğitim
görmekti. Nihat abide bu arzumu körükledi.
Bu yakınlaşma ne iyi ki ilerleyen yıllarda
bizi meslektaş yaptı. Ankara’ya yakın Beypazarı kaymakamlığım yıllarında Nihat
abinin, beraber çalıştığımız merkezdeki
bazı valilerimizin teklifleri kabul edildi-
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ğinde ilk defa Ankara merkezi dışından yönetim kuruluna üye seçilmek
suretiyle derneğimizde beraber
çalışma olanağı bulduk. Nihat ETİZ
bey Genel Sekreterdi. İstanbul vali
yardımcılığına atanana kadar yakın
çalışmamız devam etti.
Nihat ağabey 1960 ihtilalinden sonra Hakkâri Valisi olmuştu. Aslında
8 yıllık bir mesleki kıdemle ulaşılan
bu terfi erken gerçekleşmişti. Nitekim özel sohbetlerimizde kendisi de
bunu kabullenirdi. Tecrübe eksikliği
şanssızlığı olmuştu.
Sonraki yaşamında merkezde Mülkiye Müfettişi olarak ve merkezde
Bakanlıkta yürütülen bazı araştırma
ve mesleki çalışmalarda etkinlikler
gösterdi.
En önemlisi, Türk İdareciler Derneğinde yönetim kurulu üyeliği, sonra
6 yıl gibi uzun bir süre genel sekreterlik görevi yapmasıydı.
Bu süre içinde bir yandan İdarecinin
Sesi gazetesinin yayınına omuz verirken bir yandan da Kızılay da Çankaya Kaymakamlığına yakın bir binada kirada hizmet vermeye çalışan
Dernek Genel Merkezinin, Yenişehir’de Anadolu Kulübüne yakın bir
yerde kat sahibi olmasını rahmetli
Vali Enver KORAY beyle birlikte,
meslektaşlarımızı ikna ve yardımlarıyla gerçekleştirdiler.
Aynı dönemde, 1971’lerde mülki
idare camiasına kazandırılan Ayvalık
Dinlenme Tesislerinin gelişmesine
katkıda bulundular. Hatta Nihat abi
Tesis Yönetim Kurulu Başkanlığını da
birkaç yıl üstlendi.
Daha sonraları Ankara’dan İzmir’e
göç etti. Orada da derneğimizi bırakmadı. Mülkiyeliler Birliği İzmir
Şubesinin bina ve lokalinden yararlanan derneğimize el attı. Şube başkanlığını üstlendi. Uzun yıllar şube
başkanlığını yaptı.

Girişimleriyle, Derneğimizin Karşıyaka’da üç daire sahibi olmasını
sağladılar.

Seçkin bir meslektaşımızdı.

İzmir Şubesi Derneğimizin etkinlikleri, kitap, dergi, bülten yayınları
gezi düzenlemeleriyle en başarılı
şubesi oldu. İlerleyen yaşına rağmen meslektaşlarımız onu Derneğimizin şube yönetiminin başından
ayırmadılar.

Seçkin kişiliği ile Derneğimize, Bakanlığımıza meslektaşlarımıza hizmetlerinin saygı ve şükranla anılacağına inanıyorum.

Genel
Başkanlık
dönemimde,
2007’de genel merkez olarak İzmir
şubemize en başarılı şube ödülü
verdik.
Kendisiyle bağımızı hiç koparmadık.
Hem özelde hem de mülki idare
amirlerinin güçlü bir meslek örgütüne sahip olması gereğine yürekten
inanmış kişiler olarak daima hevesle
ve meşveretle çalıştık.
Ölümünden bir iki ay evvel yaptığımız son telefon görüşmemizde yaşı
için Yaradan’ımıza teşekkür ederken
yaşadığı evde oluşan yeni bina yapma girişimlerinden yakınmıştı.
Üzülerek öğrendim ki korktuğu başına gelmiş ev naklinin getirdiği sıkıntılar yanında Covid-19 salgınının
kurbanı oluvermiş.
Çok üzgünüm…
Ankara’da iken bana bir vasiyeti olmuştu. Bir gün Ankara’daki dernek
lokalinde bir iki arkadaşıyla yanıma
gelerek “sana bir vasiyetim var” demişti.
“BANA BİRGÜN EMRİ HAK VAKİ OLDUĞUNDA mezarımın başında ya
da BAKANLIK’ta benim için bir tören
düşünülürse son konuşmayı senin
yapmanı istiyorum,” demişti. Ne yazık ki mümkün olmadı.
Ani ölümü, mevcut şartlar, değerli eşinin rahatsız olması nedeniyle
bize haber ulaşamadı. Kaybını dergimizden öğrendim.

Seçkin bir insandı.

Değerli eşine, oğullarına ve de meslektaşlarımıza başsağlığı diliyorum.
Yüce Allah’ın Rahmeti üzerine olsun, ışıklar içinde uyusun.

AKHİSAR MEKTUBU
Akhisar’ı görmeden geçme İzmir’e
Gör bahar nasıl olurmuş, yaz nasıl
Yeşil nasıl atmış kendini yere
Toprağında cömertliği var bu yıl
Bakma işçisinin üstündeki kire
Akhisar’ı görmeden geçme İzmir’e.
Bizim ev 12 numaralıdır
Paşa mahallesi 13’üncü sokakta
Ya sen gel ya mektup yaz iki satır
Sevda cümleleri kaldı dudakta
Gönül yaralıdır, dost yaralıdır
Bizim ev 12 numaralıdır.
Nihat Etiz dersen tanırlar beni
Bilmezler ki bir de Mustafa’sı vardır
Sen yaz yine de geleceğin günü
Beklerim malum önümüz bahardır
Şiirler okurum sana yepyeni
Nihat Etiz dersen tanırlar beni.
M. NİHAT ETİZ
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