
Cemil Candaş’ı unutmayan değerli dostlarım, mefhum olayın üzerinden geçen iki yıl boyunca bu sürecin 

peşini bırakmayan kıymetli insanlar; sevgili dostumuz, arkadaşımız, meslektaşımız Cemil’i anmak ve 

onu unutmadığımızı, davasının peşini bırakmayacağımızı bir kez daha haykırmak için bir aradayız. 

Cemil Candaş; Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasının pek çok kurulunda çeşitli görevlerde yer 

almış, Ankara Şubenin ilk başkanı olma onurunu yaşamış, hem özel hem meslek hayatında her zaman 

örnek bir insan olmuş, İstanbul Şube Yönetim Kurulu üyesi iken ve Şişli Belediye Başkanlığı İmar ve 

Planlamadan Sorumlu Teknik Başkan Yardımcılığı görevini sürdürürken görevi başında katledilmiş, 

yeri dolduramayacak bir meslektaşımızdı. 

Cumhuriyet değerlerine sahip çıkan; Odada, sendikalarda çalışmaktan yorulmayan, örgütlenme için 

mücadele eden, emekten ve her zaman doğrudan yana bir insandı. 

Bazen bazı olaylar bir anda değil de yavaş yavaş gelir: Cemil de Şişli Belediye binasında, görevi başında 

vurulmadan önce tehditler almış, saldırılara uğramış; ama ne yazık ki koruma talebi yerine 

getirilmemişti. Sevgili Cemil’in yapılması istenen yağmaya, talana, rant savaşlarına, çıkar odaklarına 

karşı olduğu için bu elim olayla karşılaştığını biliyoruz.  

Belediyelerin; çıkar odaklarına göre değil de toplumun değerlerine göre hizmet üretmesi, gelen projeleri 

buna göre değerlendirmesi olması gerekendir. Ancak ne yazık ki son zamanlarda toplumcu belediyecilik 

kavramının içi boşaltılmaya çalışılıyor, bu değerlere sahip çıkan insanlar susturulmaya çalışılıyor. Cemil 

Candaş da Şişli Belediyesine gelen usulsüz işlere, ruhsat verilmemesi gereken projelere hayır dediği 

için, sahte evraklara göz yummadığı için önce tehditler aldı, saldırılarla karşılaştı ve ardından da ne 

yazık ki silahlı saldırıya uğradı.  

İstanbul; metropol olması, kentsel dönüşüme, yeni projelere elverişli yapısı ile pek çok kesim tarafından 

rant merkezi olarak görülüyor. Meslek etiklerini, toplumsal değerleri kendi çıkarlarının yanında bir hiç 

gibi gören bu kesimlere karşı çıkmak, onların yoluna taş koymak, toplumcu belediyeciliği vaz geçilmez 

bir değer olarak görmek ise susturulması gereken bir şeymiş gibi görülüyor. Son yıllarda İstanbul’daki 

rantın milyon dolarları bulduğu ifade edilirken Şişli gibi bu anlamda gözde bir ilçede de bu çıkar 

odaklarının kendilerine alan yaratmaya çalıştığı acı bir gerçek.  

Gerek İstanbul özelinde gerek Türkiye genelinde; her alanda olduğu gibi rant savaşları ayyuka çıkmış 

durumda. Yapılması gereken ise Cemil gibi gözünü budaktan sakınmadan, bunlara karşı durabilmek ve 

geriye kalan ailelere onurlu bir isim, meslektaşlara örnek bir mücadele bırakabilmek.  

Bizler de Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak her zaman bu tür rant savaşlarının karşısında 

olduğumuzu dile getirdik, getirmeye de devam ediyoruz. Meslek etiğimiz, savunduğumuz değerlerimiz; 

toplumsal mücadelemizdeki en önemli güçlerimiz. Bizler mesleğimizi çıkar odakları için, rant peşinde 

koşanlar için değil; toplumun, halkın yararına yürütmeye devam edeceğiz. Tıpkı Cemil gibi.  

Cemil Candaş’ın davası halen devam ediyor, umuyoruz ki siyasallaşmaya başlayan hukuk, bu kez 

devreye girmez ve adalet gerçekten tecelli eder, bu olayın arkasındaki tüm isimler açığa çıkar ve gereken 

cezaları alır. Azmettiricilerin kimliklerinin de belli olması bu davanın aslında en önemli ayağı.   

Cemil Candaş’ı bir kez daha özlem ve saygı ile anarken; onu unutmayan ve şu an burada olan/olamayan 

herkesi selamlıyorum ve olayın aydınlatılması için gereğinin yapılması adına her zaman mücadele 

edeceğimizi ve bu işin peşini bırakmayacağımızı gerek Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası adına, 

gerekse bir dost olarak bir kez daha belirtmek istiyorum.  

Işıklar içinde uyu Cemil Candaş… 


