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TMMOB 21. Dönem Yönetim 
Kurulu, 35. ve 36. dönemler 
Denetleme Kurulu Üyesi ola-

rak görev yapan Orman Mühendisi 
Sümmani Can’ı sonsuzluğa uğur-
ladık. Elektrik Mühendisleri Odası 
(EMO) Etik Komisyonu çalıșmalarına 
da önemli katkılarda bulunan Can 
için 16 Șubat 2009 tarihinde Ankara 
Karșıyaka Mezarlığı’nda cenaze töreni 
yapıldı. TMMOB içerisinde demokrasi 
mücadelesini yılgınlığa düșmeden 
sürdüren Can “öğrenmeye meraklı, 
düșünen, soran, sorgulayan, araștıran, 
öğrendiklerini bașkalarıyla paylașmaya 
önem veren” kișiliği ile hatırlanıyor. 

TMMOB’yi bugüne tașıyan değerleri 
yaratanlardan biri olan olarak bilinen 
Can, TMMOB’de 21. Dönem Yöne-
tim Kurulu Üyesi ve 35 ve 36’ıncı 
dönemlerde ise Denetleme Kurulu 
Üyesi olarak görev yaptı. TMMOB’deki 
görevlerin yanı sıra çeșitli TMMOB bi-
rimlerinin çalıșmalarında da görev alan 
Can, EMO 38 ve 39’uncu dönemler 
Etik Komisyonu çalıșmalarına önemli 
katkılar sundu. EMO’dan arkadașları 
Sümmani Can’ı Elektrik Mühendisli-
ği’ne anlattılar. 

‘TMMOB’ye Yürekten 
Bağlıydı’

EMO Etik Komisyonu Bașkanlığı yap-
mıș olan Kimya Yüksek Mühendisi 
İhsan Karababa, Sümmani Can’ın ki-
șiliğini “ilkeli, kendiyle ve herkesle ba-
rıșık, görevden kaçmayan, TMMOB’ye 
yürekten bağlı, birlikte düșünüp birlikte 
üretmeyi ilke edinmiș, bireysel ve ben 
merkezli davranıșlardan uzak” bir mü-
hendis olarak özetliyor. Can’ı verilen 
görevden kaçmayan, onuru ile göre-
vini yerine getirmeye çalıșan kișiliği ile 
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sunduğunu da anımsattılar. İhsan 
Karababa, Sümmani Can’ın KESK’e 
bağlı Tarım Orkam-Sen’in kurucula-
rından olduğunu hatırlatırken, șöyle 
devam etti:  

“Sade tavırlı, tevazu sahibi, engin 

gönüllü, dost, gerçek anlamıyla 

‘çelebi’ bir kișiliğe sahip arkadașı-

mız Sümmani artık aramızda değil. 

Sümmani amansız hastalığını da 

ölümü de, dost karșılar gibi șikayet-

siz, sitemsiz güler yüzle karșıladı. 

Dostları onu her zaman sevgi ve 

saygıyla anacaktır.”

EMO Etik Komisyonu’ndaki çalıșma 
arkadașı Cengiz Göltaș ise, Sümmani 
Can’ın yașamı boyunca savunduğu 
değerlerin takipçisi olduğunu vur-
guluyor. Can’ın bu mücadeleyi sür-
dürürken yüzünde gülümsemeyi de 
hiç eksik etmediğini belirten Göltaș, 
Can’ın bulunduğu her ortamda kabul 
gören ve saygıyla karșılanan kișiliğini 
de șöyle anlattı: 

“Sakin ve anlayıșlı kișiliğiyle karșı-

sındakini dinlemeyi, ne söylediğini 

hatırlayan çalıșma arkadașı Karababa, 
onu șöyle anlattı: 

“Yașamında üç lüksü vardı. Bu üç 

lüksü kendisinin ayrılmaz parçası 

gibi idi. Koltuğun altındaki gazete-

si, elinden düșürmediği sigarası ve 

hiç doymadığı çayı. Çayı o kadar 

çok severdi ki önüne konan yiyecek 

ya da içecek seçenekleri ne olursa 

olsun, onun değișmez tercihi ‘Ben 

bir çay içeyim’ olurdu. TMMOB top-

lantılarında, paltosunun önü açık, 

koltuğunda gazetesi olan güler yüz-

lü birini gördüğünüzde bilirdiniz ki 

bu kiși kesin Sümmani’dir.”

Can’ın TMMOB’nin etkinliklerine ka-
tılım sağlamaya özel önem verdiğini 
belirten EMO Etik Komisyonu’ndaki 
çalıșma arkadașları, diğer demokratik 
kitle örgütlerinin çalıșmalarına katkı 
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Elektrik Mühendisleri Odası (EMO), elim bir kazada yitirdiği çalıșma 

arkadașlarını unutmadı. Dönemin EMO Adana Șubesi Yönetim Kurulu 
Bașkan Yardımcısı Tevfik Okumuș, Yazmanı İbrahim Atalı ve Saymanı 

Celal Polat ile EMO Denetleme Kurulu Üyesi Mehmet Aysan aramızdan 
ayrılıșlarının 12. yılında düzenlenen törenle anıldılar.  

Samsun’da gerçekleștirilen EMO Koordinasyon Kurulu Toplantısı’na katıl-
dıktan sonra dönüș yolunda 6 Nisan 1997 tarihinde Merzifon yakınlarında 
geçirdikleri trafik kazasında yașamlarını yitiren dönemin EMO Adana Șubesi 
Yönetim Kurulu Bașkan Yardımcısı Tevfik Okumuș, Yazmanı İbrahim Atalı, 
Saymanı Celal Polat ile EMO Denetleme Kurulu Üyesi Mehmet Aysan anısına 
mezarları bașında anma töreni gerçekleștirildi. Aramızdan ayrılıșlarının 12. 
yıldönümünde düzenlenen törene Okumuș, Atalı, Polat ve Aysan’ın aileleri, 
dostları ve meslektașlarının yanı sıra EMO Adana Șubesi Yönetim Kurulu 
üyeleri katıldı. Dostlarının arkadașlarını anlattığı ve anılarını paylaștığı anma 
törenine EMO Yönetim Kurulu Bașkanı Musa Çeçen de katıldı. EMO Yönetim 
Kurulu Bașkanı Çeçen de törende yaptığı konușmada, Tevfik Okumuș, İbra-
him Atalı, Celal Polat ve Mehmet Aysan’ın EMO için önemini anlattı. <<

anlamayı ilke edinmiș bir insandı. 

O yönüyle de çok sevilirdi. Yalnızca 

kendisi gibi düșünenler tarafından 

değil, iș arkadașları tarafından, 

gençler tarafından, çocuklar ta-

rafından da çok sevilirdi. Orman 

mühendisi olarak orman mühen-

disleri camiası içerisinde de bu ki-

șiliğiyle ağabeylik rolü üstlenmiștir. 

Onu okumayı çok seven bir insan 

olarak hatırlıyorum. Elinde hiç ga-

zetesi eksik olmazdı. Hep yanında 

birkaç kitap tașırdı; roman, hikaye, 

bilimsel ya da teknik, mühendislik 

kitapları olsun. Herkes tarafından 

kabul gören, olgun, toparlayıcı, 

hoșgörülü bir kimliği vardı.”

EMO Etik Komisyonu Üyesi Seyit 
Çankaya da, Sümmani Can’ın alçak-
gönüllüğüne vurgu yaparak, “Müte-
vazi, her zaman görev bilinciyle ișini 
aksatmadan gelen, özverili, olayları 
sorgulayan, meslek disiplin ayrıșma-
sını asla ön plana çıkarmayan, bildik-
lerini esirgemeyen bir arkadașımızdı. 
Keșke her insanda bu özelliklerden bir 
tanesi olsa…” dedi.

EMO Etik Komisyonu’ndan Necati İpek 
de Sümmani Can’ın “babacan” kișiliği-
ne vurgu yaparken, “Gerçekten yașa-
mın her alanında ilkeli davranan, etiği 
sözde değil özde yașayan, bilge fakat 
oldukça alçak gönüllü bir ağabeyi-
mizdi. Devrimci mücadele süreçlerine 
aktif katılım sağladığı ve bu yüzden çok 
acılar çektiği, belli etmemeye çalıșsa 
da yüzünden okunuyordu. Gerçekten 
yüreği insan sevgisiyle dolu mülayim 
bir insandı” diye konuștu. 

Sümmani Can’ın arkadașı Elektrik-
Elektronik Mühendisi Hașim Aydıncak 
ise Sümmani Can’ın TMMOB’ye bağlı 
odalardaki saygın yerini șöyle anlattı: 

“Her oda onu kendinden sayardı. 
Örneğin diğer odaların temsilcileriyle 
birlikte EMO’da yürütülmekte olan 
TMMOB adına mühendislik etiğine 
ilișkin çalıșmalara katılımı, EMO An-
kara Șubesi’nin 30. Yıl Ormanı’nın 
olușturulmasına verdiği desteği ile 
EMO’cular O’nu kendilerinden birisi 
olarak görürlerdi.”


