
HKMO  Genel  Başkanımız  sayın  Ertuğrul  Candaş’ın  törende  yaptığı  konuşma  metni
aşağıdadır:

“Sevgili Cemil Candaş dostları; asıl konuşmama başlamadan önce, bir hususu özellikle açıklamak
isterim. 

O da şudur: Anons edildiği üzere, adım Ertuğrul CANDAŞ. Bir kısmınızın bildiği, birçoğunuzun da
soyadımdan dolayı tahmin ettiği gibi, Cemil CANDAŞ ile akrabayız. Hem anadan, hem de babadan
çift taraftan yakın akrabayız. 

Bilmenizi istiyorum ve altını çizerek söylüyorum. Ben sadece Cemil CANDAŞ’ın yakın bir akrabası
olarak  burada  bulunmuyorum.  Ya da,  ben  sadece  abi  dediğim,  çok  sevdiğim  birini  kaybetmiş,
kahrolmuş  bir  kişi  olarak  ta  burada bulunmuyorum.  Ben,  aynı  zamanda,   Harita  ve  Kadastro
Mühendisleri  Odası adına, genel başkanı sıfatımla bu kürsüdeyim. Konuşmam da bu çerçevede
hazırlanmıştır. Birazdan takdim edeceğim konuşmam kişisel duygularımdan ziyade, temsil ettiğim
Odanın düşünceleridir. Bunun böyle bilinmesi bizler için çok önemlidir.

Bu ön bilgilendirmelerimden sonra, asıl konuşmama başlıyorum.

Sevgili Cemil Candaş dostları,

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Cemil CANDAŞ’ın bizleri bırakıp gittiğine inanmıyor. Hani
bazı insanlar, bazı ruhlar vardır ya, onlar hiç gitmezler, gider gibi yaparlar, bir yerlerde, yaşamın
katmanlarında hep yaşamaktadırlar ya, öyle hissediyoruz ki, Cemil CANDAŞ da onlardan birisi ve
şu anda aramızda, en güzel gülüşüyle şu anda bir yerlerden bizleri izliyor. 

Hepinizin huzurunda, büyük bir onurla ve gururla, Cemil CANDAŞ’ın önünde saygı ile eğilerek
kendisini selamlıyorum. 

Sevgili Cemil Candaş Dostları, 

Biz Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak Cemil CANDAŞ’ı şöyle tanıyoruz:

Odamızın hemen hemen her organında aktif görevler üstlenmiş, mesleğini çok seven, işini doğru
yapan, yaşama sevinci olan, esprili, çok ama çok zeki, yoldaş ve dost birisidir.

Yaşarken bir ışık topu, gittiğinde de ışığı sönmeyen, aydınlanmaya inanmış, onun ışığını yaymayı
kendine  şiar  edinmiş,  cumhuriyet  devriminin  kazanımlarını  benimsemiş,  ilkelerini  özümsemiş,
emekten  yana  tavrını  koymuş,  devrimci,  demokrat,  mücadeleden  yılmayan,  mangal  yürekli,
dernekçi, sendikacı, odacı ve örgütçü birisidir.  

Mücadelesinde, kavgadan kaçmazken, insan sevgisini asla ve asla unutmayan, her çevre ve doğa
tahribatına karşı  yürütülen mücadelenin ya önünde ya arkasında, ama mutlaka içinde yer alan
birisidir.

Dost edinebilen, en sevdiği eşyalarını paylaşacak ve hediye edecek kadar dost canlısı, yakınları
için dostluğu çok değerli,  ailesine düşkün,  vefa  duygusundan asla  ödün vermeyen,  büyüklerine
daima saygılı, en küçüğün karşısında küçüldükçe büyüyen, yaşarken kimseyi unutmayan, göçtükten
sonra da unutulmayan birisidir.

Örfünü, adetini, folklorunu en güzel yaşayan, Beşikdüzülü ve Trabzonsporlu dur.

Kendisine saygısını hiç yitirmemiştir. Kısaca “Adam” gibi “Adam”dır o.  

Sevgili Cemil Candaş Dostları, 

Sıralamaya çalıştığım özellikleriyle tanıdığımız Cemil CANDAŞ malumlarınız olduğu üzere, görev
yerinde katledilmiştir. Onu katledenler kimlerdir? Hepimiz biliyoruz ki yakalanan alçaklar olayın
ancak figüranlarıdır. 

Cemil CANDAŞ’ın katledilmesinin emrini verenlerin Şişli`de, İstanbul’un başka yerlerinde yağma,
talan, çıkar ilişkileri ile yerel yönetim anlayışını yozlaştıran karanlık odaklar olduklarından eminiz.



Kent yönetimini kamusal bir alan görmeyip, imar yolsuzluğu yapıp, sahte evraklar düzenleyip, rant
vurgunu peşinde koşup, haksızca, zalimce, insafsızca paralar kazanıp ciplerine binen, katlarında,
yatlarında, villalarında gününü gün eden alçak, hain çeteler; sizlere sesleniyorum: Bu kez baltayı
taşa değil, kayaya vurdunuz. 

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası olarak hepinizin huzurunda bir kez daha haykırıyoruz; bu
işin  sonu  nereye  kadar  giderse  gitsin,  kime  ya  da  kimlere  kadar  uzanırsa  uzansın,  siyasi
bağlantıları ne olursa olsun, pes etmeden, yorulmadan bu katil çetenin peşini bırakmayacağız. 

Cemil CANDAŞ’ı ve katlediliş nedenini bir an bile unutursak, katillerinin ve azmettirici şebekenin
peşini bir an bile bırakırsak vicdanımız kurusun, kalbimiz taş olsun. Bu işin peşini bırakmamak,
sonuna kadar süreci takip etmek Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası’nın ilkeleri kapsamında
bizler için bir namus borcudur. Ve bizler bu namus borcumuzu seve seve ödeyeceğiz.

Şişli Belediye Başkanımız Sayın Hayri İnönü, Şişli eskisi gibi yönetilmeyecek diyerek ilgililere ve
tüm Türkiye’ye aslında çok önemli mesajlar veriyor. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası bu
mesajları eksiksiz almıştır. 

Sayın İnönü, bilmenizi isteriz ki, mücadelenizde yalnız değilsiniz, mücadeleniz mücadelemizdir. Bu
süreçte 500 bine yakın mühendis-mimar ve şehir plancısı üyesi olan TMMOB ile birlikte, omuz
omuza yürüyoruz. 

Göreceksiniz bu haklı mücadelemiz kazanılacak ve artık bu ülkede güçlü olanın, nüfuzlu olanın,
parası olanın değil, haklı olanın  borusu ötecek. 

Sözlerimi burada bitirirken, son sözüm sevgili Cemil CANDAŞ’a dır.

Sevgili  Cemil CANDAŞ, cennet daha mı kahkaha dolu seninle bilemiyorum.  Işıklar içinde yat.
Gözün arkada kalmasın. Ezgi ve Nurcan bizler için de emanetindir.

Biz seni iyi tanırız, sen de bizi. Sana sözümüz sözdür, katillerin ve onları azmettirenler cezalarını
çekecekler.  Örgütlü  yapımıza,  yılmadan  yürüteceğimiz  mücadelemize,  devletimize  ve  hukuka
güveniyoruz. Adalet mutlaka yerini bulacaktır.

Tekrar hepimizin başı sağ olsun.

Saygılarımla…”


