From: Oktay Küçükkiremitçi
Sent: Tuesday, December 27, 2016 9:49 AM
To: 'mulkiye1981-85@yahoogroups.com' <mulkiye1981-85@yahoogroups.com>
Subject: ilter..

kaybettik ilter’imizi.. o koca sesli, koca yürekli, koca beyinli, kocaman kahkahalı
adam 8-9 aylık bir süreç içinde veda etti gitti bize..
geç tanıdım ilter’i. 2006 yılıydı malatya’da inönü üniversite’nin düzenlediği bir
kurultayda karşılaştık ilk defa.. bi sunum yapacaktı, grafiklerle başı dertteydi. serdar
abi (şahinkaya) tanıştırdı, “oktay çözer sorunu” dedi, gerçekten de çok zor bir şey
değildi, hallettik sorunu ve dostluğumuz sanki ezelden beri geliyormuş sıcaklığı ile
başladı.. genellikle konferanslarda, kurultaylarda, kongrelerde karşılaştık ve genellikle
de bu karşılaşmaları gecenin devamında işretle, muhabbetle devam ettirdik, şahinkaya,
ben, o... ve “yolluklarımızı” almadan ayrılmadık, hep ilter’in hatırlatması ile..
inanılmaz kapasiteli bir adamdı, hayatı mücadele içinde geçmişti, her açıdan hep
sorunlarla devam eden hayatına hep kahkaha ile bakardı ve öyle saptamaları öyle
bulguları vardı ki, ben her seferinde çözümlemelerine hayran olurdum bu kocaman
adamın..
çok üretkendi ve üretkenliğini hiçbir zaman parayla endekslememişti, değme anayasa
ve idare hukukçusuna taş çıkarırdı, bilhassa özelleştirmelere karşı açtığı davalar içtihat
yaratmıştı, tek başına kazandığı iptal davalarının hepsi hukuk dersi niteliğindeydi.
planlama kurultaylarından birisini daha düzenlemenin arefesinde buluşmuştuk ekibin
tamamı mart ayı sonlarında, kızılay göksu’da, akşam... hazirun’da geçtiğimiz günlerde
kaybettiğimiz aykut bey (göker), yavuz ege, cemal taluğ, bilsay kuruç, hakan özyıldız,
serdar şahinkaya, oğuz türkyılmaz, ozan zengin, ilter ve ben vardık. çok zayıflamıştı
ilter (zaten ezel evvel zayıf bir adamdı oysa) ve öksürüyordu, daha 2-3 hafta öncesinde
buluşmuştuk ve çok iyiydi gördüğüm kadarıyla. cigara arasına çıktığımızda “hayırdır
ne oldu” diye sordum, “geçtiğimiz günlerde çok üşüttüm herhalde oktay ben” dedi,
“kötü üşüttüm” dedi. meğer o mel’un hastalık pençesini atmış sevgili dostuma..
sonrasında serdar abi ve bilsay hoca’nın ilter’e ısrarları ve cemal taluğ hocanın
aracılığı ile teşhis ve tedavi süreci başladı ankara üniversitesinde..
ve kötü gitti lanet olsun ki kötüsü imiş akciğer kanserinin.. o ise hiç düşürmedi gardını,
hatırlarsınız hasta iken bile örneğin mülkiyehaber.net’de sitesinde ohal le ilgili
değerlendirmeler yazdı ve objektif gözle bir kez daha okuyun, gerçekten hukuk dersi
gibi yazdıkları..
kaybettik dostumuzu bu sabaha karşı 05:30’da..
cenaze yarın (28.12.2016 çarşamba) kocatepe camiinden öğle namazından sonra
kalkacak ve karşıyaka’da defnedilecek..
mülkiye çok değerli bir evladını, bizler çok değerli dönem arkadaşımızı, ülke bir
aydınını, ben bir dostumu kaybettim, başımız sağolsun, allah rahmet eylesin, nur
içinde ışıklar içinde yatsın ilter..
Oktay Küçükkiremitçi

