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İsmet Metin-Eşi ve
Kızı’nın Ardından
B
Metin İlyas AKSOY / E.Vali-Müsteşar

u yazımı arkadaşımız İsmet
METİN’in ailesi ile birlikte 03
Mayıs 2017 günü Adana’da
katledilişinin acısı ile yazıyorum.

Sınıf arkadaşları olarak topluca onu
Zonguldak ve Karaman’da ziyaret
ettik. Hepimizle ayrı ayrı ilgilendi ve
ağırladı.

Şimdi onun çok kısa bir özgeçmişini
vermek istiyorum.

Üç kızı vardı. Eşi Nurşen hanıma çok
büyük sevgi ve muhabbetle bağlıydı. O, bizim değer verdiğimiz bir
hanımefendiydi. Büyük kızı Özlem
Kanada’ya yerleşmişti. Diğer kızları
Didem ve Senem Ankara’da yaşıyordu. İki torununa da çok düşkündü.
Kendisi bütün sınıf toplantılarımıza
mutlaka katılırdı. Emeklilik döneminde de meslektaşlarından ve sınıf
arkadaşlarından hiç kopmadı.

Kendisi Mülki İdare’yi 1964 yılında
Hatay’da staja başlayarak seçti. Kaymakam olduktan sonra sırasıyla; Seben, Solhan, Kiğı, Acıpayam, Saruhanlı ve Görele ilçelerinde hizmet verdi.
Adana Vali yardımcılığından sonra
ilk Valiliği Bingöl’deydi. Daha sonra
sırasıyla; Ağrı, Zonguldak, Karaman
ve Kırklareli illerinde görev yaptı.
Valilik hizmetleri arasında üç defa
Merkez Valiliğinde bulundu. 2006
yılında emekli oldu.
Onun yöneticiliği ve yaşam tarzı bu
şekilde uzamadan sıkça değişiyorsa,
kendisinin hiç bir olayı geçiştirmeden, üzerine giderek sonuçlandırmasındandır. Bu yüzden uzun yıllar
aynı il ve görevlerde kalamadı.
Sağlam bir Türk milliyetçisiydi. Hatay’lı oluşuyla övünürdü. Babasının,
Hatay’ın ilk Cumhurbaşkanı Tayfur
SÖKMEN’in koruması olduğunu
söyler, bununla gurur duyardı.
Arkadaş canlısıydı. Dara düşen herkese yardıma koşardı. Hastanelerden, İdare Mahkemesindeki sıkıntılarımıza kadar uğraşır, yardımcı
olmaya çalışırdı.
Mülkiyeli olmaktan kıvanç duyardı.
Çok okurdu. Evinde titizlikle düzenlediği geniş bir kitaplığı vardı.
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Zonguldak ve Karamanı ziyaretimizde halkın onu çok sevdiğini, gittiği
yerlere yenilikler getirdiğini gördük.
1999 yılındaki büyük depremde,
depremzedelere onun ayrı mesken
yapma programı uygulaması, o felaketin içinde çok faydalı oldu.
Ben de o zaman Samsun Valisi olarak bu programdan faydalandım.
Son yıllarda ikamet ettiği Ankara-Çayyolu’nda bulunanlar ve diğer
meslektaşları ile sık sık beraber
oldu. Onda dostluk ve arkadaşlığın
akrabalıktan ileri olduğunu gördük.
Bu yıl Mayıs ayı başında Hatay’da
olacağını söylemişti. Olaydan sonra
oraya hayırlı bir iş için (kız isteme)
gittiğini öğrendik. Adana’da eşinin
yeğeni tarafından, kendisinin eşi
Nurşen hanımın kızı Senem’in ve
baldızı ile onun oğlunun silahla kat-

2014 Yılında Karaman Yolculuğunda Yol Üstünde Bir Lokanta Bahçesinde Eşlerimizle
beraber...

ledildiğini duyunca perişan olduk.
Aile mahvoldu.
Emekli Vali arkadaşımız Alaettin
TURHAN sınıf adına olay mahalline gidebileceğini söyledi. Bakanlığımız Müsteşarı Sayın Muhterem
İNCE’den araç tahsisi talebinde bulunduk. Büyük bir anlayışla kabul
etti. Ayrıca çelenk siparişi verdik.
Alaettin bey hem Adana, hem de
Hatay’daki cenaze törenlerine katıldı. Böylece sevgili arkadaşımız ve
ailesini acılar içerisinde ebedi istiraatgâhlarına yolcu ettik.
Mekânları cennet olsun.
Bu olayın bıraktığı acıyı unutabilmek
kolay değil.
Çayyolu’nda Camiide okunan Mevlidinde dost ve arkadaşları bulundular. Meslektaşları yanında görev
yaptığı yerlerden gelenler bile vardı.
Türk İdareciler Derneği Genel Başkanı, Eski bakanlar da vardı.
Mevlid’ten sonra hepimiz sessizce
evlerimize döndük.
Her şeye rağmen hayat acısıyla, tatlısıyla devam ediyor.

