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akfımızın kurucusu ve onursal başkanımız Prof. Dr. Abdurrahman 
Kılıç’ın ardından bir yazı yazmak bizim için gerçekten çok zor. Kendi-
sinin liderliğinde daha yapacak çok işimiz, çok projemiz vardı. Bu çok 

erken ayrılığın bize yaşattığı üzüntünün yanında, hayatımızda çok büyük bir 
boşluk oluştu.

Liderlik hocamızın karakterinde vardı. Yaptığı her işin lokomotifi olmuş, Tür-
kiye’ye yangın korunumunun bilimsel bir konu olduğunu öğretmiştir. Sektö-
rün gelişmesinde çok büyük emeği olmuştur. Ülkemizde yangın konusunda 
faaliyet gösteren neredeyse her kişi ve kurumda onun katkısı vardır desek 
yerinde olur. Türkiye’nin son 30 yılda yangın korunumu konusunda kaydettiği 
ilerlemenin baş mimarıdır. Ülkemizi yangın korunumu konusunda gelişmiş 
ülkeler seviyesine yaklaştırmak için bitmeyen azmiyle çalışıp, hepimize ilham 
kaynağı olmuştur.

Sadece yangın korunumu değil, makina mühendisliğinin diğer alanlarında da 
çok değerli çalışmaları olmuş, binlerce öğrenci yetiştirmiştir. Eğitimci kimli-
ğiyle dokunduğu her bireyin bilgisini artırmış, ufkunu açmıştır.

Abdurrahman hocamız gerçek bir beyefendiydi. Her zaman nazikti. Büyük 
küçük demeden herkese büyük bir sevgi ve saygıyla yaklaşırdı. Ardı arkası 
kesilmeyen sorularımızı asla yanıtsız bırakmazdı.

Hocamız sadece mesleki anlamda çalışmaları olan biri değildi. Tarihe, sa-
nata, doğaya olan tutkusu herkesçe bilinirdi. Tam bir Cumhuriyet aydınıydı. 
Aydınlığıyla etrafına ışık saçar, hepimizi aydınlatırdı. Onun ışığı olmadan 
yolumuzu bulmak hepimiz için artık çok daha zor olacak.

Hocamızın Türkiye Yangından Korunma Vakfı’nı kurarken ne kadar mücadele 
ettiğini, ne tür zorlukları aştığını biliyoruz. Vakfın tüm paydaşlarını bir arada 
tutmak, Türkiye’de yangın bilincini yaymak ve artırmak için nasıl çaba sarf 
ettiğinin hepimiz şahidiyiz. Son ana kadar bu yolda savaştığının bilincindeyiz. 
Şimdi artık bize düşen, onun bıraktığı yerden bu bayrağı alarak daha ileriye 
taşımaktır. Her alanda bıraktığı mirasa sahip çıkmaktır. Bu büyük insanın 
bize bıraktığı sorumluluğun bilinciyle biz de bundan sonra tüm benliğimizle 
mücadeleye devam edeceğiz. Onun boşluğunu doldurmak mümkün olmasa 
da, öğrencileri olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağımıza ve ona layık 
olmaya çalışacağımıza söz veriyoruz.
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HABERLERARDINDAN

Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç

1 Nisan 1951’de, Malatya’da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi’nde 1974’te lisans, 1976’da 

yüksek lisans ve 1982’de doktora eğitimlerini tamamladı. 1985’te İTÜ Makine Fakültesi’nde Yardımcı Doçent 

olarak çalışmalarına başladı. 1989-1994 yılları arasında İstanbul İtfaiye Müdürü olarak görev yaptı. Bu sırada 

1991 yılı itibarıyla İTÜ Makine Fakültesi’nde Doçent unvanı ile ders vermeye devam etti. Aynı okulda 1997 yılı 

itibarıyla Profesör unvanı ile çalışmalarını sürdüren Kılıç, çok sayıda yüksek lisans ve doktora tez danışmanlığı 

görevi üstlenmiş, yine çok sayıda makale ve bildiriye imza atmıştır.
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TÜYAK Sempozyum Bildiriler Kitabı, TÜYAK Yayınları, Editör: A.Kılıç, 2015

Ateşi Tutan Eller-Ateş Kahramanları, Teknik Yayıncılık, Yazar: A.Kılıç, 2010
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Güneş Enerjisi, Kipaş, Yazarlar: A.Kılıç ve A.Öztürk, 1983

Termodinamik Özelik Bağıntıları, İTÜ Küt.No:1246, Yazarlar: A.Öztürk ve A.Kılıç, 1982
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Ardından...Ardından...
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HABERLERARDINDAN

Çok Değerli Abdurrahman Kılıç Hocamızı 
kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. 
Yeri doldurulamaz büyük kaybımız...

Mesleğe yeni başladığımız yıllarda, bi-
nalarda yangın söndürme sistemi ola-
rak, sadece çatı aralarında 2 m3’lük su 
depoları ile bina kat hollerinde yangın 
dolapları kullanılırdı. Bu günkü çağdaş 
yangın söndürme sistemlerine Abdur-
rahman Hocamızın mücadelesi ve azmi 
sayesinde ulaştık. Hocamız İstanbul Be-
lediyesi İtfaiye Müdürlügü’nde başlat-
tığı çalışmaları daha sonra ilgili Bakan-
lıklar düzeyinde de ısrarla sürdürerek, 
son derece önemli “Türkiye Yangından 
Korunma Yönetmeliği”ni ülkemize ka-
zandırdı. 

Tasarım ve uygulama sırasında karşı-
laşılan bazı sorunlar ile yönetmelikte 
görülen bir takım eksikliklerin gideril-
mesi amacıyla Abdurrahman Hocamı-
zın oluşturduğu çalışma komisyonunda 
ben de görev alma şansı bulmuştum. 
2019 yılında, yaklaşık 6 aylık süreçte, 
Hocamızın inanılmaz disiplini ve ça-
lışma temposu ile hazırlanan “Revize 

Yangın sektöründe, Sevgili Abdurah-
man Hocam’ın derslerini dinleme ay-
rıcalığına sahip bir öğrencisi olma gu-
rurunu hep yaşadım.

1977 Yılında girip, bekletilerek 1978 yılı 
girişlilerle bitirdiğimiz çalkantılı dönem-
de, hem muhteşem bir hoca, hem onun 
dostluğunu kazanmıştık. Birbirimize düş-
künlüğümüz hem bazı arkadaşlarımızın 
hem de Abdurrahman Hocamız gibi 3-4 
hocamız sayesinde olmuştu. Onu ara-
mızda görmekten, o da bizle olmaktan 
çok mutlu olup dünya çapında başarılı 
olan öğrencileri ile gurur duyardı.

Mezuniyet sonrası 10 yıl sonra dönüp 
de yangın sektörüne girerken hakkım-

Abdurrahman Hocamızın insanlık adı-
na, özellikle can güvenliği için hayati 
önem taşıyan yangınla mücadele ko-
nusunda çok büyük hizmetleri oldu ve 
bu hizmetler ülke çapında değer buldu. 
Bu gün söndürülen her yangında, kur-
tarılan her canda büyük katkıları var 
ve olmaya devam edecektir. 

Çok Değerli Abdurrahman Kılıç Hoca-
mızı rahmet ve saygıyla anıyor, ışıklar 
icinde uyumasını diliyorum.

Abdullah Bilgin

bir konuma geldi. Ardında bu bayrağı 
taşıyacak kişiler yetiştirdi.

Yaklaşık 40 senelik tanışıklığımızda;
anlattığı fıkralarla küçükken kızımın,
efsane ders anlatımı ile öğrencilerinin,
ruhu okşamayı bilmesiyle arkadaşlarının,
yangın sektöründeki kaptanlığı ile bu 
sektörde çalışanların,
bilgeliği ile karşılaştığı kişilerin düşün-
celerindeki boşluğu dolduran, kalbini 
kazanan Hocamız Ruhun şad olsun.

Seni hep yaşatacağız.

Öğrencin
Adalet Nuzumlalı
77 Makine / İTÜ

Büyük Kaybımız, Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç Hocamız;

Sevgili Hocam’a

Yangın Yönetmeliği” Çevre ve Şehir-
cilik Bakanlığı’na bizzat Hocamız ta-
rafından sunulmuştu. Hocamızın son 
çalışmalarından biri olan söz konusu 
revize yönetmeliğin de daha fazla bek-
letilmeden en kısa sürede yayınlana-
rak ülkemize kazandırılmasını temen-
ni ediyorum.

Abdurrahman Hocamız ile 2007-2008 
yıllarında 8. Dönem TTMD Yönetim Ku-
rulu’nda birlikte çalışmıştık. TTMD Ulus-
lararası Yapıda Tesisat Sempozyumu’nu 
Organizasyon Kurulu Başkanı olarak 
Hocamızın katkıları ile yapmış, engin 
birikiminden yararlanmıştık. 

Yangın ile ilgili her hangi bir konuda 
fikrini almak veya soru sormak için 
kendisini her aradığımızda, her soru-
muza uzun uzun cevaplar verir, bizleri 
aydınlatana kadar kıymetli zamanını 
harcardı. Yangın söndürme sistemle-
ri konusunda gerçekleştirmiş olduğu 
pek çok konferans, seminer, çalıştay 
ve panellerde Abdurrahman Hocamızı 
son derece teknik ve esprili sunumla-
rıyla hatırlayacağız. 

da verdiği referans “Adalet kendini size 
gösterecektir’’ olmuştur ve bu destekle 
girdiğim sektörde 25 yılım geçti. 

Bu sürede Hocamın sektöre yaptığı 
katkıları izledim. Türkiye yangın yönet-
meliğine sahip oldu ve yangına karşı 
önlemlerle dünya standartlarına sahip 
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ARDINDAN

Senin arkandan senin için yazılar yaz-
mak da kaderde varmış. Bana “sevgili 
dostum” derdin. Benim arkadaşım ve 
dostumdun. Benim için yerin çok farklı 
idi. İnsanlar beni çağırdıklarında akılla-
rına sen de gelirdin ve seni de çağırır-
lardı. Sanki benim bir parçam gibiydin. 
Senin bendeki yerinle, benim sendeki 
yerim aslında biraz farklıydı. Sen her-
kesle iyiydin, herkes seni sever, her-
kes seni arardı. Ne kadar çok sevildi-
ğini, seni kaybettikten sonra daha iyi 
anladım. Arkasından bu kadar üzüleni, 
ağlayanı samimi seveni olan kimse ha-
tırlamıyorum. Aslında sevgi vermekle 
ilgilidir. Sevginin felsefi tanımı, vermek, 
karşılık beklemeden vermektir. Sen 
hayatın boyunca çevrene o kadar çok 
şey verdin ki bunun sonucu bir sevgi 
çemberiyle çevrildin. 

En büyük emeği ise yangın ve itfai-
ye için verdin. Neredeyse bu sektörü 
kurdun ve var ettin. Nasıl beni seninle 
birlikte anıyorlarsa, yangını da seninle 
beraber anıyor insanlar. Burada bunu 
anlatacak değilim ama bizim arka-
daşlığımızın başlangıcında da yer alan 
projelerden biri, yangın projesiydi. Yıl-
lar geçti, seninle üniversitede birlikte 
olduk, sektörde birlikte olduk, sosyal 

Gittiğini öğrendiğim gün, yorgun yıla 
verilmiş bir molanın ilk günüydü. İs-
tanbul’dan kaçmıştım. Onu uğurlamaya 
gidemedim. Olduğum rüzgârlı bahçe-
de, bu haberin bende yarattığı üzüntü 
ile üstümdeki bir buluta sığındım. Uzun 
uzun düşündüm ‘keşke’leri, ağladım ek-
silen hoşluğun yaratacağı boşluğa, ken-
dimi gülerken buldum onunla yaptığı-
mız ayaküstü sohbetleri hatırladığımda.

2007 yılı idi, Hoca ile telefonda kendimi 
tanıtıp teklif isteme gafletinde bulun-
muştum. Sonra Gümüşsuyu’na gittim. 

Yaşarken ne kadar yakınsak, ölümünde 
o kadar uzak kaldık. Aniden, haber ver-
meden vedalaşmadan gittin. Bana ve 
dostlarına sadece anılar kaldı. O anıların 
içinde bir tanesini, ortak olarak düzen-
lediğimiz son toplantımızın, emeklilik 
toplantımızın anısını, fotoğrafını pay-
laşıyorum burada. Birlikte çalıştığımız 
gibi, neredeyse birlikte emekli olduk. 
Fakültede yıllarca birlikte çalıştığımız; 
neşemizi, bildiklerimizi, gençliklerini ve 
gençliğimizi paylaştığımız, arkadaşları-
mıza bir veda toplantısı düzenlemiştik. 
Sevgili eşlerimizle objektife bakarken 
yılların hüznü, dolu bir hayatın gururu 
o günlere ulaşmanın sevinci ikimizin de 
tebessümünde yansımış gibi görünüyor. 

Vedalaşamadan ayrıldığım arkadaşım, 
nur içinde yat...

Ahmet Arısoy

di yemeklerimiz, tadı damakta kalan 
Cuma kahvaltıları, birlikte gururla imza 
atacak projelerimiz vardı. Onu en son 
2020 Aralık ayında görmüştüm. Ekran-
dan tabi. Özlemiştim, hemen yazmıştım 
yeni yılın yapılacaklar listesine. Ama 
gelen yıl öncekini aratacak uğraşlar yı-
ğınca önüme, yılın yarısına nasıl geldi-
ğimi anlayamadan ‘o güzel adam atına 
bindi ve gitti’.

Seni özleyeceğim Hocam.

Alev Akın

Sevgili Abdurrahman,

Bana öğrettiklerin, kazandırdıkların, bıraktıkların için çok teşekkür ederim.

hayatta birlikte olduk. Burada bir anı-
nı anlat dediklerinde hangi anımı an-
latayım? Seninle sayısız anılarım var. 
İçlerinden birini seçmek diğerlerine 
saygısızlık olur. Yaptıklarını anlat de-
diklerinde, belki en çok birlikte düzen-
lediğimiz sempozyumlardan, kongre-
lerden, toplantılardan söz edebilirim. 
Birlikte düzenlediğimiz, katıldığımız ne 
kadar çok toplantı var. Yine de bunlar 
arasında TTMD sempozyumları, ön-
celikle anılması gerekir. Her sempoz-
yumda, en az bir yıl öncesinden baş-
layan sürekli toplantılarla devam eden 
bir süreç yaşardık. Neredeyse, bütün 
toplantıların açılışını sen yapardın ve 
kapanışını ben… Toplantıları kapatır-
ken Mevlana’nın bir lafını kullanırdım: 
“Bugün söylenecek ne varsa söyle-
dik. Yarın yeni şeyler söylemek lazım 
cancağızım…”

Sevgili Abdurrahman, bugün söylenecek 
ne varsa söyledin ve arkanda inanılmaz 
değerler bırakarak gittin. Yarın yeni şey-
ler söylemek lazım. Evet, inanıyorum ki 
geride bıraktıkların, sevenlerin, öğrenci-
lerin bu yeni şeyleri söylemeye devam 
edecekler ve onların hatırasında hep 
yeni şeyler söylemeye devam ederek 
yaşayacaksın.

Tanıştık, sohbet ettik, anladı tedirginli-
ğimi. ‘Benim işim alevlerle, merak etme 
seninle iyi anlaşacağız’ dedi. O gün o 
tedirginliğim yerini derin bir güvene 
bırakmıştı. Onun bana güven dozunu 
bilmiyorum ama ben masamda onu 
(ve tabi ki çok değerli ekip arkadaşla-
rını) almadan içimin rahat etmediğini 
biliyorum. Bir sohbette sormuştum bizi; 
‘İŞTE Proje Yönetimi; işte proje yöneti-
mi’ demişti. Anladım ki hep yanımızda, 
bir sözleşme ile bağlanmamış olsak da.

Daha Rus lokantasında yenecek ikin-
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HABERLERARDINDAN

İnsanlar vardır, bilgili
İnsanlar vardır, yol gösterici
İnsanlar vardır, ışık saçan
İnsanlar vardır, nazik
İnsanlar vardır, içten
İnsanlar vardır, dost canlısı
İnsanlar vardır, tevazulu
İnsanlar vardır, eli öpülesi
İnsanlar vardır, sevilesi
İnsanlar vardır, HEPSİ...

Unutamayacağım Hocam, Dostum, 
Arkadaşım, Ağabeyim

Sn. Abdurrahman KILIÇ anısına...

Barbaros Demiralp

İnsanları nasıl motive edeceğini iyi bili-
yordu. Bana “Okyanus” derdi. Sen De-
niz olamayacak kadar büyüksün derdi. 
 
Bir gün, şirketten arkadaşlar ile bir 
müşteri ziyaretinden geliyoruz. Şe-
hirlerarası bir yolda arabayı kullanıyo-
rum, telefonum çaldı. Ekranda büyük 
harflerle Abdurrahman Kılıç yazıyor. 
Arabadaki iki arkadaşım yangın işin-
de yeniler, ismi görünce bir sessizlik 
oldu. Adrenalin yükseldi. Telefonu aç-
tım “Okyanusum” diye bağıran bir ses. 
“Hocam” dedim “Nasıl yardımcı ola-
bilirim?” “Okyanusum” dedi yine ses. 
Konuştuk, gülerek kapattık telefonu. 
Telefon kapanır kapanmaz arkadaşlar 
“Deniz Hanım, sizi Abdurrahman hoca 
aradı, inanamıyoruz” dediler. “Eğer bizi 
arasaydı, arabayı kenara çeker, hazır 
ola geçer, selamı çakarak dinler, İstik-
lal Marşı’nı söyleyerek telefonu kapa-
tırdık” dediler.

Bizim için öyle bir efsanedir, anlatabi-
liyor muyum? Bizim için yangın sektö-
rünün kurucusudur, lideridir, hamisidir.

Unutamayacağım 
Hocam, Dostum, 
Arkadaşım, AğabeyimBana “Okyanus” derdi

Şimdi arkasında kalan yeri dolduru-
lamaz boşluğa bakıp, okyanus olanın 
kendisi olduğunu söylemek isterdim. 

Söyleyemediğim her kelime omzumda 
bir yüktür artık.

Deniz Atik

Bir defa gerçek bir Hoca idi Abdurrah-
man Hoca...

Yılmadan öğretirdi.

Ofiste karşısına oturttuğumuz genç 
grup liderlerine, proje sorumlularına 
bıkmadan, usanmadan ve her daim 
güleryüzle anlatırdı. Konuşurken ara 
sıra coşar, ayağını yere vurur, karşısın-
dakinin gözlerinin içine bakar, anlattık-
larının anlaşıldığına emin olmak isterdi. 

kadar gürdü sesi, kalbi ise son derece 
yumuşak. Gözlerinin ışığından oku-
nurdu iyiliği...

Otuz yıl çalıştık birlikte ama pek erken, 
pek şaşırtarak bıraktı bizi.

Daha öğrenecek çok şeyim vardı oysa 
ondan...

Emre Arolat

Abdurrahman Hocam...

“Bakınız bir defa o merdivenin çok 
daha geniş olması gerekir. Buradan 
kaçacak olan insan sayısı belli. Bir dü-
şününüz lütfen. Ayrıca bu salonun ka-
pıları mutlaka dışarı açılmalı. Cephede 
bu malzemeleri kullanmanızı önermi-
yoruz...” 

Havalıydı, karizmatik ve nüktedandı 
ama aynı zamanda tevazu sahibi bir 
beyefendiydi. İçeri girer girmez deği-
şirdi ofisin havası. Duvarları çınlatacak 
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Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç için yazıla-
cak özgeçmişte kendisinin akademik 
ve idari başarıları ayrıntılı olarak gö-
rülecektir. Bu kısa yazıda arkadaşımın, 
dostumun insani yönlerinden birkaç 
satırı kayda geçirmek amaçlanmıştır.

Yaşamayı, tüm canlıları ve çevresini 
seven, “biz” olmayı bilen, her zaman 
sempatik, yazdığı kitapları zaman za-
man gözden geçirmemi isteyen, duy-
gularını ve fikirlerini içtenlikle açan bir 
meslektaş olarak gördüm kendisini.

İstanbul Yangın Projesi sırasında ya-
kın çalışma fırsatım olmuştu. Ayrıca 
İSKİ’nin içme suyu sistemi matematik 
modelini kullanarak, acil ihtiyaç duyu-
lacak bir bölgeye suyun yönlendiril-
mesi senaryolarını birlikte çalışmıştık.

Abdurrahman Hoca gibi hem mesleki 
olarak hem insani olarak yüksek nite-
liklere sahip bir kişinin arkasından yazı 
yazmak kolay değil. İnsan kelime da-
ğarcığının yetersiz kaldığını hissediyor. 
Hepimizin bildiği gibi hem çok zeki hem 
çok donanımlı bir insandı. Sektörümüze 
katkıları anlatmakla bitecek gibi değil. 
Yıllar sonra bile güncelliğini koruya-
cak çalışmaları, kitapları, seminerleri, 
dersleri. Bunlar çok iyi bildiğimiz konu-
lar. Ben ise biraz daha farklı bir yönüne 
değinmek istedim. Hocam edebiyata 
da çok meraklı bir insandı. Şiir çok se-
verdi. Birkaç şair onun için çok özeldi. 
Özdemir Asaf da bu şairlerden biriydi. 
Zaman zaman yazılarında da bahsetti-
ği gibi, hayatının bir döneminde, Prof. 
Cahit Arf’ın kiracısı olarak, onlarla iç içe 
yaşamış. Aynı sokakta Özdemir Asaf 
da oturuyormuş. Abdurrahman Hoca 
da hep gidip kendisiyle tanışmayı arzu 
etmiş. Ancak iş yoğunluğu, koşturmaca, 
hazırlanacak dersler, okunacak sınavlar 
arasında bir türlü sıra gelmemiş. Özde-
mir Asaf’ın sürekli oturduğu çay bahçe-

Güneş enerjisini Türkiye için kullan-
mak konusunda ilk çalışanlardan bi-
riydi. MKE ile birlikte bir güneş paneli 
geliştirerek üniversite-sanayi etkile-
şiminin güzel ve ilklerden bir örneğini 
oluşturmuştu.

Bazı günler öğle molalarında briç veya 
tavla oynayarak güzel anıları paylaşır-
dık. Bu anlardan birini bulabildiğim fo-
toğrafla belgelemek istedim.

Dost ve candan arkadaşımız Prof. Dr. 
Abdurrahman Kılıç en çok “güzel in-
san” yönüyle hafızalarımızda kalacak.

Prof. Dr. Haluk Karadoğan
İTÜ Makina Fakültesi
Emekli Öğretim Üyesi

dı. Herkese söyleyecek bir güzel sözü, 
bir iltifatı olurdu. Bunu da asla basma 
kalıp cümlelerle yapmaz, kimseyi ge-
çiştirmezdi. Mesleki özelliklerinin ya-
nında şiirle, müzikle, kendi yetiştirdiği 
çiçeklerle, çektiği fotoğraflarla dolu, çok 
derin bir iç dünyası vardı.

Özdemir Asaf;
“Yalnızlık paylaşılmaz,
Paylaşılırsa yalnızlık olmaz” diye tarifle-
miş yalnızlık duygusunu. Abdurrahman 
Hoca bizim dostumuz arkadaşımız oldu-
ğu sürece, biz yakınındaki kişiler, yal-
nızlık duygusunu yaşamadık. Şimdi ise 
ondan öğrendiklerimizle, anılarımızla, 
hayatımıza kattığı değerlerle zengin-
leşmeye devam edeceğiz.

Hocam, şair “Bütün dünyayı kucakla-
mak istedim, kollarım yetişmedi” diyor 
ama sizin kollarınız biz yakınınızdakilere 
hep yetişti. Binlerce teşekkürler. Işıklar 
içinde uyuyun.

Handan Özgen

“Kumandan-ı Azam Muazzam Abdurrahman Bey/Efendi”

Bütün Dünyayı Kucaklamak İstedim…

Yangın Yönetmeliği hazırlığında “yan-
gın pompaları”nı benden öğrenmeyi 
istemese de TÜYAK’ın panellerinde 
beni mutlaka görmek isterdi, giderdim.

Birlikte Denizli’ye bir konferans için 
gittiğimizde kar yüzünden mahsur kal-
mıştık. İki saatlik konuşma için iki gün 
harcayıp dönebilmiştik.

Bir gün Örcünlü Köyü’nden fakülteye gel-
diğinde, önceki gece “hayatının en güzel 
uykusunu uyuduğunu” gülerek anlatınca 
meraklandık, kendisine sorduk. Meğer-
se hırsızlar geceleyin plastik pencereyi 
tornavida ile açıp içeriye uyutucu gaz 
sıkmışlar, cüzdanları, araba anahtarlarını, 
arabaları alıp gitmişler! Örcünlü’yü çiçe-
ğiyle böceğiyle çok sevdiğini, buraya bü-
yük bir ev yaptıracağını söylerdi, olmadı.

sine gidip, kendisiyle tanışma, sohbet 
etme fırsatı bulamadan, çok da erken 
yaşta, ünlü şair hayatını kaybetmiş. Hep 
hayıflanırdı Abdurrahman Hoca. Tanış-
ma fırsatı varken tanışamadığı, ertele-
diği için. Sakın hiçbir şeyi erteleme diye 
tavsiyede bulunurdu. 

Sadece bir tavsiyeyle kalmadı tabii. 
Pek çok konuda pek çok şey öğrendim 
kendisinden. İnanılmaz zarif bir insan-
dı. Bir arkadaşımızın söylediği gibi, in-
sanın kendisini iyi hissetmesini sağlar-
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Sayın Abdurrahman Kılıç’la zannediyo-
rum tanıştığımızda yıl; 1993’tü. O tarih-
lerde profesyonel çalıştığım şirketin ge-
nel müdürü ile birlikte TÜYAK Yangından 
Korunma Eğitim Vakfına ve Derneğine 
katılım ve destek için kendisini İstan-
bul Teknik Üniversitesinde ziyaret ettik.

O tarihlerde henüz 26 yaşında birkaç 
yıllık iş deneyimi olan bir mühendis ol-
mama rağmen son derece saygılı ve 
teşvik edici davranışlarının beni ono-
re ettiğini ve cesaretlendirdiğini unut-
mam mümkün değil, o tarihten sonra 
uzun yıllar sürecek bir dostluk abi- kar-
deş ilişkisi böylece başlamış oldu. Tür-
kiye Yangından Korunma Eğitim Vakfı 
ve Dernek yönetim kurulunda birlikte 
çalıştığımız dönemler çalışkanlığı ve iş 
disiplini ile hepimizi hayretler içerisinde 
bırakan bir yapısı olduğunu da gülüm-
seyerek hatırlıyorum.

Abdurrahman Bey ömrünün tamamını 
Yangından Korunma alanında mevzu-
at oluşturmaya harcadı desek inanın 
abartmış olmayız. Bu gün bu ülkede bu 
hususta bir mevzuat var ise en başta 
Abdurrahman Bey’in gayret ve çabaları 
asla unutulmaz bunu yadsımak herhal-
de çok büyük bir yanılgı ve ahde vefa-
sızlık örneği olur.

mız kendileri idi, keza bugün uluslararası 
bir nitelik kazanmış olan düzenli Yangın 
Sempozyumları ne kadar Vakıf Başkanı 
olduğum dönemde tarafımca başlatılmış 
olsa da, eğer Prof Dr. Abdurrahman Kı-
lıç’ın çalışmaları ve desteği olmasa bunu 
başarmamız mümkün olmazdı.

Kendisini seviyor, sayıyor ve özlüyoruz. 
Kendisi ile Gümüşsuyu’ndaki Rus Lo-
kantasında yemek yemeyi de, sohbet 
etmeyi de özlüyoruz.

Kendi sıkıntı ve acılarını paylaşmayı sev-
mezdi, hep pozitif ve yapıcı bir anlayışa 
sahipti. Dayanamadığı tek şey; bilme-
diğinin farkında olmayan, bildiğini zan-
neden cahillerdi.

Sevgili hocam, huzur içinde istirahat et. 
Bir insan, bir öğretmen, bir dost, bir abi 
olarak tüm vazifelerini bu topluma karşı 
fazlasıyla yerine getirdin. Huzur içinde 
ebedi istirahatına geçebilirsin.

Seni Seven Dostların Adına,
Norm Teknik Malzeme Ticaret İnşaat 
Sanayi A.Ş.

İsmail Turanlı
Yönetim Kurulu Üyesi

Sevgili hocam, huzur içinde istirahat et

2008-2014 yılları arasında Türkiye Yan-
gından Korunma Eğitim Vakfı ve Der-
neğinin Yönetim Kurulu Başkanı olarak 
kendisi ile üç dönem çok yakın çalışma 
fırsatım oldu. Bitmez tükenmez enerji-
si sayesinde Yangından Korunma bilin-
cini geliştirmek için birlikte mücadele 
ettik, Türkiye genelinde yaygın olarak 
düzenlediğimiz seminerlerle 10.000’in 
üzerinde mimar ve mühendise eriştik ve 
yangından korunma hususunda bilinci 
artırmak için çaba gösterdik. En büyük 
destekçimiz, en ses getiren konuşmacı-

Bulunduğu yeri geliştirerek yeniden ta-
nımlayıp, bu tanıma uyacak bir şekilde 
donatıp, kendisini ve çevresindekileri 
de bu donatının içinde görebilen sıra-
dışı insanlar vardır. Bu insanlar bilgile-
ri, merakları, katılımcılıkları, enerjileri 
ve neşeleriyle kendilerini de etrafla-
rındakileri de geliştirmek için yaşarlar.

Özellikle ekip çalışması gerektiren iş-
lerde bu niteliklere sahip insanların 
varlığı hayati derecede önemlidir. Onlar 

rinden hep hayatı/hayatımızı konuş-
tuk; kendisini belirgin bir biçimde ifade 
edecek kadar açık, emin olduğu şey-
ler konusunda tavizsiz, karşıt görüşleri 
dinleyecek kadar eşitlikçi, yeni ve dü-
şünmeye değer fikirler için uzlaşmacı, 
olanlarla olması gerekenler arasında 
arabulucu, yine görüşmek isteyeceği-
niz kadar neşeli ve aydınlık bir insandı 
Abdurrahman Hoca.

Nevzat Sayın

Neşeli ve aydınlık bir insandı Abdurrahman Hoca

olmadan olmaz! Böyle biri olmak öğre-
nilebilir bir şeydir; ama öğretilebilir bir 
şey değildir. Olması gereken her şeyin 
tam o sırada, tam o kıvamda olmuş ol-
ması gerekir ki ardışık olarak öğreni-
lebilsin ve bu öğrenilenlerle böyle bir 
mertebeye erişilebilsin.

Abdurrahman Hoca bu mübarek insan-
lardan biridir benim için. İlk tanıştığı-
mız günden beri yapılar, mimarlıklar, 
mühendislikler, güvenlik, siyaset üze-
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Saygıdeğer Hocamız Abdurrahman Kı-
lıç ile ilgili iki anımı sizlerle paylaşmak 
istedim.

1. Yaptığımız bir işle ilgili işverenler-
le toplantı yapıyoruz. Bana İsmail Bey 
diye hitap etti. Beni iyi tanıdığı için dil 
sürçmesi diye algıladım.

“Hocam benim adım İsmet” diye dü-
zeltmeye kalktım. “Senin adını çok iyi 
biliyorum. Az önce bana Abdullah Bey 
diye hitap ettin. Düzeltesin diye bile-
rek söyledim” dedi. Hocamdaki incelik 
ve zarafet işte bu.

2. 2019 Eylül’ünde Hocamla birlikte 
doğu gezisi yaptık. Bu Eylül’de ikinci 
gezimizi yapacaktık. Kısmet değilmiş.

Bu gezide köy kahvesine gittik ve ye-
rel halkla sohbet ediyoruz. Oradakiler 
bizden yaşlı ve Türkçeleri zor anlaşı-
lıyor. Ben “Hocam” diye hitap ediyo-
rum. Amcalardan biri “hangi camide” 
diye sordu. Hocam her zamanki çele-
bi haliyle “camide değil, üniversitede 
hocayım” diye yanıtladı.

Abdurrahman Hoca ile onlarca yıl pro-
jelerde, STK’larda, sempozyum, semi-
ner, çalıştay vb. etkinliklerde, seya-
hatlerde, dostluk ortamlarında birlik-
te olduk. Geriye dönüp baktığımda 
yangın güvenliği bilincinin sektörde 
ve toplumda oluşmasının mimarı ol-
duğunu söyleyebilirim. Ülkemizde ya-
salar, yönetmelikler çıkarılır, kurallar 
konur, ancak konu, birileri tarafından 
sahiplenilmeyince hep eksik bir uy-
gulamaya dönüşür. Abdurrahman Kı-
lıç her platformda konunun takipçisi 
oldu. Yenilenmesinde ve gelişmesinde 
katkı koydu. Tartışılan ve açıklanmaya 
muhtaç noktalarda “hocaya soralım” 
kavramı ortak bir reflekse dönüştü.
Abdurrahman Hoca konuları çok iyi 

gibi gülümseyerek bana bakıyordu.

İşte Abdurrahman Hocam bu;
Kimseyi kırmadan yapması gerekeni 
hissettiren ve her kültürden, her yaştan 
insanlarla anlaşabilen harika bir insan...

Sevgi ve Saygılarımla,
İsmet Mura

tum” diye hitap ederdi. Bana da hep 
bu şekilde seslendi. Mesleki çalışmalar 
yanında tarih, felsefe ve ülke sorunları 
konusunda çok güzel konuşmalarımız 
oldu. Derin bir tarih belleği vardı, ta-
rihçi olmayan birisinin Osmanlı ve din-
ler tarihi konusundaki bilgisine hayran 
olmuştum. Aynı zamanda demokrasi, 
cumhuriyet ve laiklik ile ilgili kuruluş 
değerlerini radikal şekilde savunur-
du. Bir konuşmamızda Anadolu’da sık 
kullanılan “Bereket” sözcüğünün geniş 
anlamına felsefi yaklaşım da katarak 
bir saatten fazla tartışmıştık, birlikte 
vardığımız anlamına uygun olarak ışı-
ğın bereketli olsun “Değerli dostum”.

Kani Korkmaz

Hocamdaki incelik ve zarafet...

“Değerli dostum”

Ben hemen atıldım. “Aynı zamanda 
İstanbul’un gelmiş-geçmiş en iyi it-
faiye müdürü” dedim. Amcalar bir şey 
anlamamış gibi bana baktılar. Ben 
nasıl tarif edeyim diye düşünürken, 
Hocam “Tulumbacı Başı” dedi. Hepsi 
bir ağızdan “Ha öyle desene. Çok gü-
zel” dediler. Hocama döndüm “Herke-
sin anladığı dilden konuşacaksın” der 

anlatır, bulunduğu ortamın enerjisini 
yükseltir, bilgiyi paylaşır, çevresinde 
insanların gelişmesine katkı koyardı. 
Usanmadan yurdun her yerinde se-
miner verdi; makaleler, kitaplar yazdı, 
daha da yazacaktı.

Hoca bazı arkadaşlarına “Değerli dos-
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Prof. Dr. Nurettin Sözen ve Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Belediye 
Başkanlıkları döneminde İstanbul Beledi-
yesi (bugünkü adıyla İstanbul Büyükşe-
hir Belediyesi) İtfaiye Müdürlüğü yapmış 
olan Merhum Tulumbacı Ağası (bu un-
vanı çok severdi) Prof. Dr. Abdurrahman 
Kılıç Hocam ile 1998 yılında, Merkez İt-
faiye Müdürlüğünde görevli olduğum 
zamanda tanışmış idim.

2003-2009 yılları arasında Binaların Yan-
gından Korunması Hakkındaki Yönet-
melik (BYKHY) hazırlama teknik komis-
yon üyesi olarak Hocamın kendi evinde, 
Ankara ve İstanbul’da teknik komisyon 
üyeleri ile birlikte çalışmalarımız oldu.
BYKHY 2007 yılında yayımlandıktan son-
ra değişik illerde Yönetmelik Uygulama 
seminerlerine katıldık. Adanalı olmam 
hasebi ile bu seminerlerden Adana’da 
olanını, özellikle benim için istemişti ve 
bu seminer bana göre diğerlerinden çok 
daha güzel olmuştu.

Hiçbir maddi bağa dayanmayan tama-
men karşılıklı saygı ve sevgi bağına bağlı 
bir dostluğumuz olmuştu. Bir iki haftayı 
geçmez ben aramaz isem o arardı.

Yangından korunma teknolojilerinin Tür-
kiye’de kamu-özel sektör alanında geliş-
mesi için sempozyumlar ve seminerle-
rin düzenlenmesine öncülük etmiştir. Bir 
daha hem kamuyu hem de özel sektörü 
bir araya getirebilecek onun gibi bir “Tu-
lumbacı Ağası” geleceğine pek ihtimal 
vermiyorum.

Sözlerime son verir iken Darüzziyafe’deki 
bir yemekte sohbet esnasında Merhum 
Hocam “senden önce ölürsem, arkam-
dan benim için dua eder misin?’’ demişti. 
Hocamın bu isteğini hemen her gün ye-
rine getirmeye çalışıyorum. 

Mekanın cennet olsun Tulumbacı Ağası...

Numan Bulburu

Mekanın cennet olsun Tulumbacı Ağası...

Merhum Hocam Türkiye’deki itfaiyelerin 
gelişimi için çok uğraştı. Özellikle her it-
faiye teşkilatında “Teknik-Mühendis” 
kadroların kurulması için mücadele verdi.

Anlatacak çok hatıralarımız oldu. Bi-
rinde; yurtdışından dönerken Marmara 
Denizi üzerinde fırtınaya yakalanmıştık. 
Pilot uçağın dengesini çok zor sağlıyor-
du. “Aman Numan, dua et Adanalı’nın 
duası kabul olur’’ demişti. Zor durumda 
dahi şaka yapmayı bilirdi.

Hocamızı saygı, minnet ve rahmetle anıyorum

Sayın Abdurrahman Hocamız ile 1989-
1994 yılları arasında birlikte çalışma 
şansım oldu. Kendisinin akademik kişiliği 
yanında, itfaiye ve itfaiyecilere verdiği 
değer, mütevazı kişiliği ile her zaman 
örnek aldığımız biri olmuştur. Türk İtfa-
iye Teşkilatı’nın gelişimi, belli bir statüye 
kavuşması, özellikle de yangın güvenlik 
tedbirlerinin günümüzdeki noktaya gel-
mesinde öncü bir rol oynamıştır.

Kendisi ile yaşadığım birçok anı olmuş-
tur. Hocamızın kaleme aldığı “Ateş Kah-
ramanları” adlı kitapta “Bir Hanı Na-
sıl Yaktım” başlığıyla bahsettiği, 1993 
yılında Eminönü bölgesindeki yangın 
olayında yaşadıklarımızı kısaca tekrar-
lamak istiyorum.

İtfaiye Müdürü’müz Sayın Abdurrahman 
Hocamızla birlikte hanın içine girdik. Üst 
kata kadar çıktık; handa yangın yoktu. 
Çarşılı Gürün Han’ın, Sabuncu Han’ın ol-

sizle arayarak Çarşılı Gürün Han’a bir kol 
çıkarmalarını istedi. Depo için için yanı-
yordu. Yapacağımız fazla bir şey yoktu. 
İtfaiye ekipleri gelinceye kadar hanın ta-
mamı dumanla doldu ve yangın hızlı bir 
şekilde yayılmaya başladı. Sonrasında 
gelen ekipler yangını söndürmek için tüm 
imkanlarıyla mücadelelerini sürdürdüler.

İtfaiyede olduğu sürece birçok tehlikeyi, 
üzüntüyü ve sevinci birlikte yaşadık. İt-
faiyeciler arasında fark gözetmedi. On-
lara her zaman saygı ve sevgi doluydu. 
Ülke genelinde hak ettikleri yere gelme-
leri için büyük çaba sarf etti. Her zaman 
dürüst kaldı. Türk İtfaiyesi için önemli bir 
kayıp olan Sayın Abdurrahman Hocam, 
tüm çalışmaları ve yaklaşımı ile yeri dol-
durulamaz bir kişiydi. Kendisinden çok 
şey öğrendiğimiz saygıdeğer Hocamızı 
saygı, minnet ve rahmetle anıyorum.

Mehmet Sumeli

duğu avluya bakan küçük bir pencere-
si bulunuyordu ve pencere cam bölme 
içinde sentetik ipliklerle dolu bir depoya 
açılmıştı. Pencereden depoya yangın her 
an geçebilirdi. Sayın Abdurrahman Ho-
camız ile etrafa bakarken, deponun he-
men yanında bir yangın dolabı olduğunu 
gördük. İlk aklımıza gelen, yangın dola-
bı ile deponun içini ıslatmak ve yangının 
Çarşılı Gürün Han’a geçişini engellemek 
oldu. Hocam “hemen hortumu ser, yan-
gın dolabını aç” diyerek hortumu çabuk 
götürmem için bana seslendi. Bir taraftan 
“çabuk, çabuk” diye bağırıyordu. Hortu-
mu serdik ve vanayı açmak istediğimiz-
de yangın dolabının bir boruya bağlantı-
sının olmadığını, duvara tutturulduğunu 
ve borunun ucunun boşta olduğunu gör-
dük. Olacak şey değildi, depoda yangın 
başlamak üzereydi. İtfaiye ekipleri diğer 
hanların içerisindeydi ve başka bir ekibi 
Çarşılı Gürün Han’a getirmek uzun zaman 
alırdı. Hocam hemen grup amirlerini tel-
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Aradığımda veya buluştuğumuzda “Can 
Dostum, nasılsın?“ diyerek çok içten ve 
sıcak bir seslenişle başlardı konuşma-
ya. İş hayatında ciddi, çalışkan otoriter 
ve kararlı olan sevgili Abdurrahman Kı-
lıç; özel buluşmalarımızda sevgi dolu, 
güler yüzlü ve sıcak bir insandı.

Hepimiz onu itfaiye müdürlüğü yaptığı 
dönemden ve hazırladığı, sürekli gün-
cellediği yangın yönetmeliklerinden 
tanıdık. Daha önceleri binaların çatı 
arasına konan 2 m3 su deposu ve her 
katta 1 adet yangın dolabından oluşan 
basit yangın tasarımı yapılırdı.

Önce yangın riskini azaltacak önlem-
leri, yangın algılama, söndürme ve du-
man tahliye sistemlerini oluşturarak 
insanların yangından zarar görmeden 
güvenli bir şekilde tahliye edilmesini 
sağlamayı hedefleyen yönetmelikleri 
oluşturdu, geliştirdi ve sürekli güncel-
ledi. Bu konuda da çok başarılı oldu. 
Kendisine hepimiz teşekkür borçluyuz.

Yönetmelikleri yayımlamadan önce se-
miner salonlarında mühendis ve mi-

Abdurrahman Hocam’la ardı ardına beş 
TTMD Sempozyum’unda ekibinde ça-
lışma ve en yakın çevresinde yer alma 
şansı yakalamış olmak büyük bir onur, 
ancak çok erken kaybedişimizin ardın-
da kalmak çok zor ve üzücü.

Abdurrahman Hocam bir hayatın asa-
let-zerafet-nezaket ve çok özenilerek 
yaşanması gerektiğini gösterdi. 

Yalnız mesleği-uzmanlığı-hocalığı-bi-
lim insanlığı ile değil, hayatın içinde ne 
varsa değer ve emek vermek gerekti-
ğini gösterdi. 

Yalnız sevgi ile değil büyük bir saygı ile 
yaklaşmak gerektiğini gösterdi. İnsanın 

Akşamları da Türkiye’den gelen arka-
daşlarımız ile yemekte buluştuğumuz-
da çok keyifli bir ortam oluşuyordu. 
Sevgili Abdurrahman Kılıç yine ilgi oda-
ğıydı. İstanbul’da bir arkadaş toplantı-
sında veya Fatih’teki büryan salonunda 
ya da sevgili Önder Foçan’ın caz konse-
rinde arkadaşlarımız ile birlikte olmak 
çok güzeldi. Kendisinden sonra bu işi 
devam ettirebilecek kişi olarak Sevgili 
Kazım Beceren’i hazırladı.

Son dönemde tarihi yapıları yazmaya 
başladı. İTÜ Gümüşsuyu, Taşkışla Maç-
ka’daki Binaların tarihçesini yazıyordu 
ve keyifle okuyorduk bu ilginç ve ya-
rarlı bilgileri.

Bir de yarım kalmış bir işimiz oldu: 
“Madenlerde yangın güvenliği ve sön-
dürme sistemleri”.

Sevgili Abdurrahman seni hep çok sev-
dim, ışıklar içinde uyu.

Rüknettin Küçükçalı
Makine Y. Mühendisi

yak Sempozyum’unda aynı kişinin açı-
lış konuşmasını yapacağını belirterek 
beni aramış ve kaçırmamamı istemişti. 
Konuşma sonrası da beni tanıştırırken, 
bütün yukarıda yazdıklarımı anlatmıştı. 
Onca uğraşı-çalışma-yoğunluk içinde 
unutmamıştı. 

Eminim bir yerlerden bizi gözlüyordur. 
Bundan sonra hep eksikliğini hissede-
rek yaşayacağız. 

Umarım hepimiz onun sayısız özellik-
lerinden bazılarını sürdürebilir ve bize 
kattıklarını geleceğe taşıyabiliriz.
Ruhu şad olsun.

Tuba Bingöl Altıok

Değerli Arkadaşım, Sevgili Abdurrahman Kılıç,

Ruhu şad olsun

marlara anlatır, tartıştıktan sonra ya-
yımlardı. Seminerlerde ve sempozyum-
larda konuşmasını hep tam (+) dolu sa-
lonlarda yaptı. Her zaman ilgi odağıydı 
saygı ve sevgi çemberi ile kuşatılmıştı.

İtfaiye müdürü olduğu dönemde, yan-
gınlarda en önde, elinde yangın hortu-
munun nozulu ile su sıkarken gördük 
yürekli arkadaşımı.

Seminerler ve sempozyumlardan sonra 
da birlikte oluyorduk. Tesisat sektörü-
nün, Türkiye’nin ve Dünya’nın gelece-
ği ile ilgili görüşlerimizi paylaşıyorduk.

ASHARE Kış Toplantılarında da birlikte 
oluyorduk. Chicago, New York, Orlan-
do, vb. şehirlerde gündüz seminerler, 
forumlar, teknik gezilere katılıyorduk. 

yaşama dair bir duruşunun olması ve 
her ne yaşanırsa yaşansın o duruştan 
vazgeçilmeyeceğini gösterdi.

Kendisinden hep her yaptığı ile ders al-
dım sanırım.

Herkes için sıradan sayılabilecek bir 
anıda aslında bu büyük özeni ve de-
ğeri yaşadım.

TTMD olarak çok uzun ve yoğun ça-
lışmalarla hazırlanan ve organizasyon 
ekibinde olduğum Clima 2010 Dünya 
Kongresinin açılışına bir aile büyüğü-
mün cenazesi nedeniyle katılamamış 
ve açılış konuşmasını dinleyememiş-
tim. Hocam Clima 2010 sonrası ilk Tü-
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Seni 1977 yılında yüksek lisans eği-
timime başladığımda, kendisi güneş 
enerjisi konusunda doçentlik tezini ha-
zırlamakta olan hocam Eşher Berköz’ün 
yönlendirmesi ile tanıdım. Önce güneş 
enerjisi sonra zamana bağlı rejimde ısı 
transferi probleminin çözülmesi için 
gerekli temel bilgileri sayende çok iyi 
öğrendim. 

İlerleyen yıllarda sana arada bir şaka 
yollu takılacak kadar dostluğumuz da 
pekişti. Senin lügatında “cadı” merte-
besine de bu dostluğumuz sayesinde 
ulaştım.

Gidişinle ülkemiz çok büyük bir değe-
rini kaybetti. 

Handan, Tuba, Hırant, Sarven, sen ve 
ben ne güzel bir grubumuz vardı. Ama 

luğa çıkana kadar seni hep çok özleye-
ceğiz. Huzur içinde uyu sevgili hocam.

Prof. Dr. Zerrin Yılmaz

Abdurrahman Hocam,

sen oyunbozanlık yapıp erkenden ay-
rılıp gittin. Asla bir daha o çok neşeli 
geçen yemekli toplanmalarımız gibi bir 
buluşma olamayacak. Biz de son yolcu-

Sektörümüzün başı sağ olsun

Bazıları dünya döndüğü sürece, “yaşam-
da benim de iyi bir katkım olsun” çabası 
içindedir. Küçük ya da büyük bir iz bırak-
mak umudu ile yürümeyi seçtiği bir yolu 
vardır. Kimileri bunu sessizlik içerisinde 
başarırken, kimi ise kargaşa içerisinde 
gerçekleştirir. Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç 
Hocamız da yaşamı boyunca çok insanın 
hayatına dokundu ve herkeste ayrı bir iz 
bıraktı. Gittiği her yerde bıraktığı izlerin 
birikimi, sessiz kalamayacak kadar bü-
yüdü ve bu yayında ses buldu. Her daim 
sevilmeyi ve güzel yad edilmeyi hak 
eden hocamızın eserleri, başarıları nesil-
den nesile aktarılacak, şüphesiz ki onun 
değerlerinin yaşamasını sağlayacaktır.
 
Hz. Muhammed (s.a.v.): “İki gününü birbi-
rine eşit geçiren, ziyandadır” diye buyur-
muştur. Abdurrahman Hocamız, bu düstur 
ile çalışmış ve gençlerimize örnek olmuş-
tur. Her gününü etrafını aydınlatmaya ve 
hem kendi hayatına hem de çevresine 

“Bak, bunu düşünmek lazım” demişti. 
Daima kendini düşünmeye, yorumla-
maya, çözümlemeye adamıştı. Öyle ki 
yüksek bir hayal gücü ile düşünür, bilgi 
ve birikimleriyle yorumlardı.

İklimlendirme Meclisinin, İSİB’in tüm 
faaliyetlerinde, çalıştaylarda ve Sektör 
Strateji Belgesinin hazırlanmasında Ab-
durrahman Hocamızla beraber çalıştık. 
Kendisiyle farklı birçok organizasyon ve 
projede yer aldık. Yetiştirdiği mühendis-
ler de bugün birbirinden önemli görevler 
üstlenerek, hizmet ediyor. Kendisini ha-
yırla yad edeceğiz. İnşallah eserleri pa-
yidar kalacak ve yetiştirdiği arkadaşlar 
da yokluğunu aratmayacaktır.

Allah rahmet etsin, mekanı cennet ol-
sun. Sektörümüzün başı sağ olsun.

Zeki Poyraz

katkıda bulunmaya adamış önemli bir 
bilim adamıdır. Daima yapıcı eleştirileri-
ne tanık olduğum hocamız sadece bilim 
adamı değil, namütenahi bir gönül insa-
nıydı. Nevi şahsına münhasır kişiliğiyle 
gönüllere hitap eder, kimseyi kırmazdı.

Bir gün kıymetli hocamıza, “’Ey ateş! 
İbrahim’e karşı serin ve esenlik ol’ de-
dik.” (Enbiya: 69) ayetini hatırlatarak, 
Hz. İbrahim’in ateşe atıldığı hadiseyle 
ilgili şu soruyu sordum: “Hocam, acaba 
ateşin zararsız hale gelmesini bulmak 
mümkün mü?”



Ardından...
Sevil Kılıç:

“Yokluğu çok zor”
RÖPORTAJ
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“Yokluğu çok zor”
Sevil Kılıç:

Sevil ve Abdurrahman’ın tanışma 
hikâyesi

Abdurrahman Kılıç adını ilk kez 2003 
yılında ondan danışmanlık teklifi alına-
cak bir projede duymuştum. 2006 yı-
lında ise bir projede karşılaştık. Mimar 
olduğum için ben de kendisini işleri-
miz vesilesiyle “Hoca” diye tanırdım. 
Çok etkileyici bir insandı. İşe bakışı, 
öne sürdüğü çözümleri beni çok etki-
lemişti. Tabiri caizse kendisine ben de 
hayran olmuştum.

Ona olan hayranlığım, öğrencilerin 
öğretmenlerine duyduğu hayranlık gi-
biydi ve yıllarca sürdü. Kendisi ile Haliç 
Kongre Merkezi Binası, Küçükçekmece 
Belediye Binası gibi birçok büyük pro-
jede birlikte çalıştık; dolayısıyla on-
dan yangın güvenliği hakkında çok 
şey öğrendim. 

 
Zaman içinde birbirimizi daha yakın-

dan tanıdık. Önce çok iyi iki arkadaş, 
sonra sevgili olduk ve İtalya - Mila-

no’da yakın çevremizin katıldığı bir ni-
kahla evlendik.

Ev hayatımız
Abdurrahman evde iş hayatından çok 

farklı bir insan değildi. Bazen çok şef-
katli, çok yumuşak, çok babacan ve âşık 
bir sevgili; bazen çok inatçı, dediğim de-
dikti. Yani tatlı sert biriydi diyebilirim. 

Özünde, çok ince ruhlu bir insandı. 
Bana kendimi hep çok özel hissettirirdi. 

Biz Abdurrahman Hoca’mızı bilim insanı olarak tanıdık, çalışmalarıyla bildik. O bizim için hep “Hoca” 
idi. Hoca olmayan Abdurrahman Kılıç’ın bir eş ve insan olarak nasıl olduğunu kıymetli eşi Sevil Kılıç’tan 
dinledik. Eşi konuşurken gözleri dolu dolu, Kılıç Abdurrahman Hoca’yı değil, Abdurrahman’ı anlattı...
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yıp koşarak yanına gelir ve tabii ödül-
lerini alırlardı. 

Örcünlü - Çatalca 
Hafta sonları ise fırsat buldukça Ça-

talca - Örcünlü Köyü’ndeki evimizde 

vakit geçirmeyi çok severdi. Orada be-
raber seçtiğimiz, yetiştirdiğimiz meyve 
ağaçları, üzümler, çiçekler ile tek tek 
ilgilenir, dolaşıp neredeyse her birinin 
hatırını sorardı.

Seyahat etmeyi yeni yerler 
görmeyi severdi

İşlerinden vakit bulabildiği zamanlar-
da seyahat ediyorduk. Çok iyi bir se-
yahat arkadaşıydı. Her konuda bilgisi 
vardı. Çok okuyan, araştırmacı ruhlu bir 
insan olduğundan, birçok şeyi Google’a 
bakmadan önce ona sorardım. 

 
Son zamanlarda tiyatroya çok gitme-

ye başlamıştık sezon biletleri alırdık. Ta 
ki pandemi başlayana kadar.

Kızları 
Onun üç kızı vardı. Birincisi kızımız 

Duygu, diğerleri köpeğimiz Fındık ve 
kedimiz Fitnat. Kızımla birbirlerini se-

Şiir okumayı ve yazmayı da severdi. 
Yazdığı şiirleri toparlayıp bir kitap ha-
line getirmeyi istiyorum.

Aklının hep işlerinde, kitaplarında 
olduğunu bilirdim. Aslında ben de iş 
odaklı bir mimar olduğum için bu ko-
nuda uyumluyduk. Birbirini entelektü-
el olarak besleyen çiftlerdendik. Bilgi-
sayarı olmadan sadece bir TV izlemek 
çok nadir yaptığımız bir şey idi. Ge-
nelde hem bilgisayarda çalışır hem de 
film yarışma vb. izlerdik. En sevdiğimiz 
yarışma Kelime Oyunu idi.

Bahçe sevgisi
En büyük keyiflerinden biri de bah-

çemiz ile uğraşmak ve köpeğimiz Fın-
dık ile yürüyüşe çıkmaktı. Bahçede en 
çok manolya ağacını sever, açtığında 
fotoğraflarını çekmekten çok büyük 
keyif alırdı. Yürüyüş esnasında karşı-
laştığı tüm köpekler onu uzaktan tanı-
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ver ve iyi anlaşırlardı. Kafa dengiydiler. 
Kızımız İngiltere’de doktor olarak çalı-
şıyor ve sık sık bizi ziyarete geliyordu. 
Her gelişinde birlik olup bana şakalar, 
sürprizler yaparlardı.

 
En son sürprizi ise bu kez kızım ile 

ben planlayıp, o yürüyüşteyken yaptık. 
Bu bizim ona son şakamız oldu… Bir 
daha ne yazık ki olamayacak...

O mükemmel bir insandı 
Girdiği her ortama pozitif enerji ya-

yardı ve herkesle samimi bir diyalog 
kurabilme yeteneği vardı. Öğretmeyi 
de çok seven bir insandı. Bazen Ana-
dolu’dan itfaiyeciler onu arar, bir şeyler 
sorarlardı. Herkese sabırla cevap verir, 
gönül kırmazdı. Kendisinden yardım 
rica edildiğinde elinden gelen desteği 
asla esirgemezdi.

Türkiye’de ne zaman bir yangın çık-
sa, televizyonlarda o olurdu. Ben de 
bazen onunla stüdyolara gider açıkla-
malarını dinlerdim. İşine aşıktı, insanla-
rı aydınlatmayı çok severdi. “Ben bilim 
insanıyım, her kim bilimle ilgili bir şey 
sorarsa cevap vermem lazım” derdi. 
Siyasal fikrini işine asla karıştırmazdı. 
Hiçbir ayırım yapmadan tüm kanalların 

davetlerini kabul ederdi. Gazetecilerle 
çok iyi anlaşır, hiçbir soruyu yanıtsız 
bırakmazdı. O mükemmel bir insandı…

Müzik dinlemeyi, beğendiği müzikle-
ri dostları ile paylaşmayı severdi. 

Son yazdığı kitabını 
yayınlatacağım

Son kitabı, aslında bir Macar olan 
ve Osmanlı’nın son dönemlerinde İt-
faiye’de Paşa olarak görevlendirilen 
Kont Oden Szechenji hakkında bir ça-

lışmaydı. Şu anda kitap yayına hazır. 
Ben de basımı için yapılması gereken 
ne ise yapacağım. 

Son dönemlerde çalışmalarından do-
layı kendine yeterli vakit ayıramaması 
beni çok üzüyordu. Onu masadan kal-
dırmak için bahaneler üretirdim. Her 
güne bir küçük etkinliğimiz mutlaka 
olurdu. Ama şimdi, keşke daha çok ıs-
rar etseydim diyorum.

Onu çok özleyeceğim... 



Ardından...
Dr. Kazım Beceren: 

“34 yıllık yol arkadaşlığı, kardeşlik hangi 
cümle ile anlatılabilir, bilmiyorum...” 

RÖPORTAJ
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“34 yıllık yol arkadaşlığı, kardeşlik hangi 
cümle ile anlatılabilir, bilmiyorum...” 

Dr. Kazım Beceren: 

İTÜ Makine Fakültesi’nde yüksek li-
sans yapıyordum. Bir yıl sonra, araş-
tırma görevlisi kadrosu için bir sınav 
açılmıştı. 1987 yılının Mart ayıydı. Hid-
rolik Makinalar Ana Bilim Dalı için baş-
vurdum, sınava girdim. Çünkü benim 
İTÜ Makine Fakültesi’nde üniversite 
öğrencisi olduğum yıllarda lisans se-
viyesinde bir uzmanlaşmaya gidilmişti. 
Son sınıfta altı dal vardı, ben Hidrolik 
Makinaları seçmiştim. Yüksek Lisans 
tezimi de bu alanda seçmiştim. Dola-
yısıyla o bölümde asistan olmak için 
sınava girmiştim. Ama sınav sonuçları 
açıklandığında yaşamımın yönünü be-
lirleyen bir sürprizle karşılaştım: Sınavı 
Termodinamik ve Isı Tekniği Ana Bilim 

Dalı’nda Araştırma Görevlisi olarak ka-
zanmıştım. Abdurrahman Kılıç Hoca ile 
çalışacağım söylendi. O zamana ka-
dar kendisinden ders almamıştım, ta-
nımıyordum kendisini. İlk tanışmaya 
gittiğimde, İstanbul Belediyesi ile İTÜ 
arasında bir araştırma projesi yürütü-
lüyordu ve Hoca bu projenin koordina-
törü idi, çok uzun süreler çalışıyordu. 
Hidrolik makinalar konusunda yüksek 
lisans tezi aldığımı, böyle devam edip 
edemeyeceğimi sorduğumda Hoca çok 
net bir biçimde “Sen artık Termodina-
mik ve Isı Tekniği Ana Bilim Dalındasın, 
bir başka Ana Bilim Dalında tez alamaz-
sın” dedi. Çok açık sözlüdür, düşünce-
sini, kararını, olması gerekeni çok net 

biçimde dile getirmişti. İlk tanıştığım-
da bu tavrından etkilendim. Bir yandan 
Araştırma Görevlisi olarak çalışırken İs-
tanbul Belediyesi ile İTÜ ortaklığındaki 
projeye de beni dahil etmişti.

Abdurrahman Hoca, bu proje için 
günde en az 12 saat çalışıyordu 

Hocanın o projenin başına geçme-
si bir tesadüftü aslında. Bu proje ilk 
açıklandığında Ayazağa’da rektörlükte 
bir toplantı yapılmıştı. O zamanın rek-
tör yardımcısı Fuat Bey (Prof. Dr. Fuat 
Yavuz Bor) idi. Bütün fakültelerin ka-
tıldığı bir çalışmaydı. Bizim fakülteyi 
temsilen de Aksel Öztürk Hoca katıla-
cakmış ancak işi olduğu için Abdurrah-
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man Hoca katılmış. Abdurrahman Hoca 
çok girişken, açık fikirli olup düşüncü-
lerini kendine saklamayan her ortam-
da rahatlıkla ifade edebilen birisidir. 
Bu proje ile ilgili fikirlerini söyleyince 
rektör yardımcısı Fuat Bey “Bu projenin 
başında sen olacaksın, itiraz da kabul 
etmem” demiş. O dönemde benim de 
içinde olduğum, çok sayıda fakülteden 
çok sayıda kişinin dahil olduğu çok ke-
yif aldığımız çalışmalar Abdurrahman 
Hoca’nın koordinatörlüğünde gerçek-
leştirildi. Hoca uzun saatler bu proje 
için çalışıyordu, neredeyse üniversi-
tede yatıyordu diyebilirim. Bu süreçte 
bir yandan proje üzerine çalışırken bir 
yandan da derslere giriyorduk birlikte. 
Birden fazla konu ile aynı anda ilgile-
nirken “şu konu ile ilgileneyim, diğer-
lerinin liderliğini başkası yapsın” de-
miyordu. Üniversitede farklı öğretim 
üyeleri tarafından verilen ortak dersler 
vardı, aynı ders farklı öğretim üyele-
ri tarafından üç veya dört farklı sınıfta 
verilirdi. Derslerin sınavları ise ortak 
yapılırdı. Hoca, bunun koordinasyonla-
rını da üzerine alırdı. Fakültedeki tüm 
derslerin sınavlarının hangi sınıflarda 
yapılacağı, sınıflarda kimlerin gözet-
men olarak görevlendirileceği konu-
sunda da bilgisayar programları yazar 
ve bu programlar kullanılarak sınavlar 
düzenlenirdi. Bir mükemmeliyetçi tara-
fı vardı. Kendisini tanıdığımda yardımcı 

doçentti, karşısındakinin ünvanı veya 
mevkisi onun için önemli değildi, kafa-
sına yatmayan bir husus varsa açıkça 
söylerdi, fikrini savunurdu. Abdurrah-
man Hocam’ın tez danışmanlığında jüri 
tarafından başarılı olduğu ifade edilen 
bir yüksek lisans tezi yaptım. Tez Jüri-
si, Hocayı da beni de tebrik etti. Çok 
mutlu oldum. İstanbul Belediyesi ile 
İstanbul Teknik Üniversitesi ortak pro-
jesi tamamlandığında Hoca dört ay-
lığına eğitim amaçlı Japonya’ya gitti, 
Japonya dönüşü ise belediyede görev 
aldı. İstanbul Belediyesi ile Üniversite 
arasında anlaşma ile yapılan araştır-
ma projesi Belediye Başkanı Anavatan 
Partisi’nden Bedrettin Dalan dönemine 
aitti. Hoca’nın İtfaiye Müdürü olması ise 

Nurettin Sözen’in belediye başkanlığı 
döneminde olmuştur. Ne kadar doğ-
rudur bilemem ama Nurettin Sözen, 
Bedrettin Dalan döneminde başlama-
sına rağmen devamına onay verdiği 
tek proje Abdurrahman Hocanın ko-
ordinatörlüğünü yaptığı proje olarak 
ifade edilmişti o dönem. Bu projenin 
devam etmesinde kanımca Hoca’dan 
etkilenmiş olunmasındandır. Hoca yap-
mış olduğu çalışmalarda hangi taraf 
olursa olsun asla siyaset yapmaz, her 
zaman işe, tekniğe odaklı bir yaklaşı-
mı sergilerdi.

İtfaiye Müdürlüğü döneminde de 
yoğun temposu devam etti 

Hoca’nın İtfaiye Müdürlüğü döne-
minde Fakülteye çok sık gelemese de 
akademik çalışmalarını sürdürüyordu, 
vermiş olduğu dersleri kesinlikle ak-
satmazdı, öte yandan benim doktora 
çalışmalarıma başlamıştık. Zaman ka-
zanabilmek için tez danışmanım olarak 
birlikte çalışmak üzere özellikle akşam-
ları itfaiyeye gidiyordum. İstanbul Be-
lediyesi -İTÜ ortak projesindeki çalış-
ma temposu, İtfaiyede daha da artarak 
devam etti. Çok hiperaktifti. Akşam sa-
atleri, mesai bitiminden sonra sadece 
benim tez çalışmama değil, itfaiyey-
le ilgili konulara, mesai arkadaşlarına 
da zaman ayırırdı, bu yüzden tez için 
yaptığımız görüşmeler zaman zaman 
kesintiye uğrardı. İtfaiyeden ayrıldı-
ğında yıl 1994’tü. Belediye Başkanı 
değiştiğinde bir süre daha çalışmayı 
sürdürdü ama fikir uyuşmazlığı oldu-
ğu için ayrıldı ve tam zamanlı olarak 
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Üniversiteye döndü. Sonraki yıllarda 
Hoca’nın tam zamanlı olarak Üniver-
sitede olması sayesinde Doktora tez 
çalışmamın sonlarına gelmiştik, daha 
fazla birlikte çalışma fırsatımız oldu.

Azimli, üretken, güçlü bir kişilikti 
Üniversite okumak için Kahraman-

maraş’tan İstanbul’a gelmiş. Ailesinin 
maddi olanakları öğrenim hayatını sür-
dürebilmesi için yeterli değilmiş. Öğ-
rencilik yıllarında hayatını salt kendi 
çabasıyla idame ettirmiş. Bir yandan 
üniversitede okurken öte yandan Te-
kel fabrikasında işçi olarak çalışmış. 

Türkiye Yangın Yönetmeliği için 
büyük özveriyle çalıştı

1994’te okula döndüğünde sadece 
öğretim üyeliği onun gibi hiperaktif 
bir kişi için yeterli olamazdı. İtfaiye 
Müdürlüğü döneminde TÜYAK Vakfı-
nı kurmuştu. Bir taraftan Vakıf ile ilgi-
li çalışmalarını devam ettirdi. Hocanın 
gönlünden geçen; Türkiye’nin bir Yan-
gın Yönetmeliğinin olması idi. Beledi-
ye ile İTÜ’nün ortak yürüttüğü proje 
yaklaşık 11 cilt kitap haline geldi. Ho-
ca’nın İtfaiye Müdürü olduğu dönem-
de İstanbul Büyükşehir Belediyesi için 
bir Yönetmelik çıkarmıştı. Ama Hoca-
nın esas amacı Türkiye geneli için bir 
Yangın Yönetmeliği olmasıydı. Bunun 
alt yapısı için 1994’ten 2002 yılına ka-
dar uğraştı. Vakıf olarak çeşitli bakan-
lıklara durumu anlattı. 2002’den önce 
Vakıf olarak dönemin Cumhurbaşkanı 
Süleyman Demirel’e ziyarete gitmiş-
lerdi. Süleyman Demirel’e bir sunum 
yaptı. Hoca, “Bu Yönetmelik için de bir 
babalık yapın” diye bitirmiş sunumu. 
Etkili bir konuşma olmuş. Ondan son-
ra da Yönetmelik çalışmaları hızlandı. 
Çeşitli STK’lardan gruplar oluşturul-
du. Herkes yönetmeliğin bir parçasını 
yazmaya başladı ve sonunda 2002 
Türkiye Yangın Yönetmeliği çıktı. Ta-
mamen Hocanın çabalarıyla ve onun 
koordinatörlüğünde çıkan bir yönet-
melik olduğunu söyleyebilirim. Son-
ra bu yönetmeliğin 2007, 2009 gibi 
tüm revizyonlarında, hem Sivil Savun-
mayla hem o zamanki adıyla İmar İs-
kan Bakanlığı ile yapılan toplantılarda 
hep Hocanın önderliğinde gerçekleşti. 

STK’lardan gelen önerilerin değerlen-
dirilmesi, maddeleştirilmesi dahil tüm 
süreci yönetiyordu.

Danışmanlık hizmetleri ile birlikte 
çok sayıda projeye destek verdik

1994 sonrası dönemde Hocaya da-
nışmanlık konusunda sürekli başvu-
rular geliyordu. Hoca zaten Milli Sa-
raylar’ın, Türkiye Büyük Millet Mecli-
si’nin danışmanıydı. Fahri olarak pek 
çok sayıda projeye destek vermiştir. 
İTÜ bünyesinde, profesyonel olarak 
birlikte yangın danışmanlığı hizmetini 
yürütmeye çalıştık.

İngiltere’den “teşekkür” etmek 
için geldiler 

İstanbul Kültür Sanat Vakfı İKSV’nin 
Ayazağa’da yapılan, çeşitli etkinlik 
salonları bulunan büyük bir projesi 
vardı. Henüz 2002 Yangın Yönetme-
liği çıkmamıştı. İstanbul Büyükşehir’in 
yönetmeliği vardı ama bu nitelikteki 
bir yapı için yeterli olabilecek kap-
samı yoktu. İKSV bu konularda İngil-
tere’den dünyaca ünlü bir firmadan 
yangın güvenliği alanında danışman-
lık ve projelendirme hizmeti alıyor-
du. Biz Hoca ile birlikte o proje için 
çalışırken temel bir hata tespit ettik. 
Özellikle insanların yoğun olduğu bir 
balkon katında çıkışların yetersiz ol-
duğunu gördük, bildirdik. İKSV’nin yö-
neticileri “nasıl olur, biz dünya çapın-
da uzmanlarla çalışıyoruz” dediler ve 
bizim tespitimize itiraz ettiler. Yangın 
güvenliği ile ilgili İngiliz Standartları-
na göre yapıldığı belirtilen proje için 
oturup İngiliz Standartlarına göre uy-
gunsuzluğu belirten bir rapor hazırla-
dık. Bu rapor İngiltere’ye ilgili firmaya 
gönderildi. Söz konusu firmanın İngil-
tere’deki yangın güvenliği ile ilgili de-
partmanın başındaki yetkili, Hoca ile 
görüşmek üzere İstanbul’a geldi. “Çok 
titiz bir şekilde incelemişsiniz projeyi, 
çok teşekkür ediyoruz. Çok haklısınız 
bizim arkadaşlarımızın gözünden kaç-
mış” dedi. Hoca, proje kim tarafından 
hazırlanmış olursa olsun bir aksaklık 
bir hata söz konusu ise doğru bildiği 
bir şeyi, dayanağını da vurgulayarak 
savunur, doğru yapılana kadar da ar-
kasında dururdu.

“Yaş”sızdı... Her yaştan insanla 
kolaylıkla, samimi sohbetler 
edebilen böyle birini tanımadım

Hoca çok samimi bir insandı. Sek-
törde herkese dokunmuşluğu var-
dır. Hocanın bir kişi hakkında yüzüne 
söyleyemeyeceği bir şeyi arkasından 
konuştuğunu hiç görmedim. Ne dü-
şündüğünü de açıkça, insanların yü-
züne karşı söylerdi. İnsanları kırma-
maya özen gösterirdi. Ama bilerek, 
kasten yapılan olumsuz bir hareketi 
de asla affetmezdi. O konuda da çok 
netti. Arkasından iş çeviren insanla-
rı sevmezdi. Bir projede bir hata ol-
duğunda muhakkak söyler, ama çok 
nazik bir şekilde ifade etmeye özen 
gösterirdi. Birlikte çalıştığı insanlara 
çok saygı duyardı. Unvanı ne olursa 
olsun, onları bir astı olarak değil, ça-
lışma arkadaşı olarak görürdü. İnsan-
larla ilişkileri çok iyi, samimiydi. Yaşı 
kaç olursa olsun, ben onun kadar ça-
buk samimiyet kurabilen, gönülden 
sohbet edebilen kimseyi görmedim. 
Kızım 3-4 yaşındayken onunla da çok 
iyi diyalogu vardı. Çünkü 3-4 yaşında 
da olsa karşısındakini bir birey olarak 
görür, ona göre sohbet ederdi.

Belki de duygusal bir reddediş 
hali bu... Biliyorum ama henüz 
anlamaya hazır değilim 

Benim için bir iş arkadaşının çok öte-
sinde, bir abi, hatta bir baba gibiydi. O 
da beni hep bir kardeşi olarak gördü-
ğünü ifade ederdi. Bu duyguları ifade 
etmek çok zor aslında. Bendeki yerini, 
değerini ne zaman çok daha iyi anla-
dım? Vefatının ardından dergiler, der-
nekler onun hakkında yazı yazmamı 
istediler. Bazı şeyleri kabullenemiyo-
rum açıkçası, o yazıları yazarsam sanki 
kabullenecekmiş olacağım ve asıl o za-
man kaybetmenin tüm ağırlığı altında 
kalacağım gibi geliyor. Yazarsam, tüm 
yaşanmışlıklar ardımda kalacak gibi bir 
huzursuzluk duyuyorum, yazamıyorum, 
yazmıyorum. Belki de duygusal bir red-
dediş hali bu. O şimdi aramızda değil 
biliyorum ama ofiste odası var ve şim-
di daha fazla dikkatimi çekiyor; biz her 
gün kendi aramızda bir şey konuşurken 
içinde Hoca’mızın adı geçmeyen o ka-
dar az cümlemiz var ki... 



Ardından...
Sosyal Medyada

Abdurrahman Hoca
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Sosyal Medyada 
Abdurrahman Hoca

Abdurrahman Hoca’nın Twitter hesabı, şimdi kıymetli eşi Sevil Kılıç tarafından yönetiliyor. Sevil Kılıç, 
28 Eylül’de yaptığı paylaşımda, “Sevgili eşimin hesabını onun anıları doğrultusunda ben yönetmeye 
çalışacağım” diyor.

Abdurrahman Hoca sosyal medyada da her zaman ilgi çekici paylaşımlar yapardı. İşte onlardan 
bazıları...
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4 Mayıs 2021
Son zamanlarda birçok belediyenin kadrolu itfaiye 
elemanı alması güzel bir faaliyet. Ama artık yeni itfaiye 
elemanları için itfaiye okulu mezunu olanların alınması 
zorunlu olmalıdır. Çağdaş itfaiyeler için bu şarttır.

14 Mart 2021
Her itfaiyecinin farklı bir siyasi görüşü olabilir ama 
itfaiyeye asla siyaseti getirmemelidir. Yöneticiler, 
sendikalar ve dernekler siyasi davranmamalıdır. 
İtfaiyede çalışan sadece itfaiyeci olmalıdır.

10 Mart 2021
Türkiye’de İtfaiyelerin var olduğunu söyleyebilmem için, 
itfaiyeciliğin teknik bir iş olduğunun görülmesi ve ITFAIYECİ 
TEKNİK KADROSU’nun çıkarılması şart. İtfaiyelerde 
çalışanlar var ama itfaiyecilik yasal olarak meslekten 
sayılmıyor. Öyleyse bu yerlere itfaiye denemez

8 Mart 2021
8 Mart 1857 yılında bir dokuma fabrikasındaki grevde, 
polisin saldırısında çıkan yangında 129 kadın işçi can verir. 
1910 yılından itibaren 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü 
olarak anılır. Dünyada ilk kadın itfaiyeci Molly Williams’ı ve 
bütün kadın itfaiyecileri saygıyla anıyorum

6 Mart 2021
Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde, 1900’lü yılların 
başında, erkek egemen bir kurumda tulumbacılık yapan, 
ilk kadın itfaiyeci olan Tulumbacı Bahriye’yi saygıyla 
anıyorum ve tüm kadın itfaiyecileri kutluyorum.

5 Ocak 2021
Politikacıdan bilim insanı olmaz, bilim insanı ise politika 
ile ilgilenmez, tıpkı gerçek itfaiyecilerin politikacı 
olmayacağı gibi.

13 Aralık 2020
Bütün dinlerde, kutsal sayılan objelerin yangında 
mucize eseri yanmadığına inananlar vardır. Oysa obje, 
yanmayan parçaların altında kalmıştır veya yanmaz 
malzemeden yapılmıştır veya aşağıdaki gibi yanan 
yüzeyin altında (ters çevrilmiş) kalmıştır. Mucize olmaz.

30 Kasım 2020
Yangında, önceden tahmin edilmesi gereken tehlikeler 
vardır. Duman, Alev, Isı, Çökme, Patlama

29 Kasım 2020
Yangın bir bela-yı tâkat-suzdur ki İstanbul’da ba’is 
olduğu zayiat gümüşten birkaç şehr-i azim inşasına 
kâfidir. Hele bu zayiatın içinde birtakım giran-kıymet 
eserler vardır ki uğurlarında dünyalar sarf edilse 
telafileri mümkün olamaz.
Namık Kemal

21 Kasım 2020
Türkiye’de itfaiyelerin itfaiye olabilmesi için, devleti 
yönetenlerin insana değer vermesi, yöneticilerin 
itfaiye ile yükselmemesi itfaiyeyi yükseltmeye 
çalışması, itfaiyecilerin neme lazımcılığı bırakması, 
dernekler ve birlikler itfaiye onurunu yükseltmek için 
çalışmalıdır.

21 Kasım 2020
Gelişmiş ülkelerde ve insana değer veren ülkelerde 
itfaiyeler çok önemli ve itfaiyeciler çok değerlidir. 
Dünyada insan canına malına değer veren ülkeler 
medeni ülkelerdir. Ülkemizde itfaiye ve itfaiyecilerin 
değeri bilinmiyor. Önce itfaiyeciler kendi değerini 
bilmelidir.

21 Kasım 2020
Bir ülkenin medeniyet seviyesi, itfaiyelere ve 
itfaiyecilere verdiği değerle doğru orantılıdır

23 Eylül 2020
İstanbul İtfaiyesi Yöneticileri; yangın projeleri 
kontrollerini ve Yangın Önleme Birimini, Zabıta 
Müdürlüğünden yeniden İtfaiye Müdürlüğü bünyesine 
almıştır. İtfaiyenin gelişmesi için önemli bir adımdır. 
Kutluyorum.

9 Eylül 2020
Sultan Abdülaziz yangından çok korkardı, Akaretler 
binalarını, Dolmabahçe Sarayı’nın çevresinde bulunan 
Vişnezade, Valide Çeşme, Beşiktaş Köyiçi’ndeki ahşap 
binaların yangınlarına set olup Saraya geçmesini 
önlemek için yaptırmış.
(Mecelle-i Umur-i Belediyye, O.N.Ergin, s.1126)

8 Eylül 2020
Amonyum fosfatlar, orman yangınları ve çalılık 
yangınlarının yayılımını azaltmak için en etkili ve 
çevre açısından güvenli yangın geciktiricidir. Büyük 
yangınlarda su yerine kimyasalların kullanılması 
yangının yayılmasını yavaşlatır ve daha kısa sürede 
söndürülmesini sağlar.

8 Ağustos 2020
Kısır döngü. İklim değişikliği orman yangınlarını artırıyor, 
orman yangınları iklim değişikliğine sebep oluyor, 
Uydu görüntülerine göre 2020 Temmuz ayında Amazon 
Ormanlarında çıkan yangınların oranı geçen senenin 
Temmuz ayına göre %28 daha fazla olmuş.

5 Ağustos 2020
Almanya’da, Alman İtfaiye Gazetesinin (Deutsche 
Feuerwehr Zeitung) ilk sayısı 1860 yılında yayınlandı. 
Türkiye’de henüz bir itfaiye gazetesi yok, bir itfaiye 
dergisi de yok.



Ardından...
Fotoğraflarla

Abdurrahman Hoca
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Ardından...
Abdurrahman Hoca’nın 

Kaleminden
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Yangının Kaynağını Bulun

Göreve başlayalı birkaç ay olmuştu. Bir yaz sabahı 
erkenden telefon çaldı. İtfaiye Komuta Merkezi arı-
yordu. Beyoğlu tünelde Yapı Kredi Bankası’nın yan-
dığını söyledi. Araç dışarıda bekliyordu. Olay yerine 
vardığımda, binanın giriş katında bulunan banka 
şubesinin içi duman doluydu ve kapıdan içeriye it-
faiyeciler su sıkıyordu. İçeride nerenin yandığı gö-
rünmüyordu. Ne var ne olmuş diye sorduğumda, 
önemli bir şey olmadığını söylediler. Peki, neresi 
yanıyor dediğimde bir şey söyleyemediler. Camı 
kırın duman çıksın bakalım dedim, camı kırdılar du-
man gitti, zemin katta hiçbir yangın görünmüyor-
du. Biraz sonra duman iyice çekilince asma tavan 
arasında kabloların yandığını fark ettik. Muhteme-
len kemiricilerin kabloya zarar vermesi nedeniyle 
kısa devreden yangın meydana gelmiş ve kablolar 
yanmaya başlamış içerisi tamamen duman dolmuş, 
yangın olmamasına rağmen zemin kata tutulan su 
ile bütün bilgisayarlar zarar görmüştü. Oysa yangın 
zemin katta değildi. İlk öğrendiğim ve ilk bilinmesi 
gereken hususlardan biri yangının kaynağının bulun-
masıdır. Yangının kaynağının bulunabilmesi için ön-
celikle dumanın tahliye edilmesi gerekir. Eğer yangı-
nın olduğu mekânda pencere varsa itfaiye geldikten 
sonra, önce pencerenin açılması, açılamıyorsa kırıl-
ması gerekir. Yangın bodrum katta ise duman atım 
fanları çalıştırılmalı yoksa turbex fanlarla dumanın 
boşaltılarak yangının kaynağı bulunmalıdır. Çoğun-
lukla pencerenin açılmasının hava girişi nedeniyle 
yangını büyüteceği düşünülerek pencere açılmaz, 
bu doğrudur. Gerçekten pencere açıldığı veya kırıl-

dığı zaman taze havanın girmesi ile yangın parlar. 
Bu nedenle itfaiye olay yerine gelmeden yangına 
hava girişi sağlanmaz. New York itfaiyesi olay yeri-
ne gelmeden önce Duman Atış fanlarının çalıştırıl-
masını ve pencerelerin açılmasını yasaklamıştır. Bu 
husus itfaiye gelmeden önceki durum içindir. İtfaiye 
olay yerine geldiği zaman olaya müdahale edeceği 
noktaları belirler, hortumları serer ondan sonra pen-
cereyi açar veya camı kırar. Eğer duman atışı sıra-
sında parlama olursa, parlama noktasını su tutarak 
söndürür. Asma tavan arası yangınların kaynağının 
bulunması ve söndürülmesi zordur. Öncelikle yangın 
kaynağının yeri tahmin edildikten sonra asma tavan 
kancalarla indirilerek yangın söndürülür. Yangın kay-
nağının bulunması konusunda önceden alınan ted-
birler büyük yarar sağlar. Duman dedektörü varsa 
yangının ilk algılamanın yapıldığı noktaya yakın bir 
noktada başladığı kesindir. Ofislerde asma tavan 
arasına duman dedektöründen daha çok sprinkler 
sisteminin yapılması uygundur. Böylece hem yan-
gın kaynağı belli olur hem de otomatik söndürme 
sağlanır. Ayrıca, kiracı değişip asma tavanı değiştiri-
leceği zaman mekân korumasız kalmaz. İtfaiyeciler 
olay yerine geldiğinde, yangın olan mekânda yo-
ğun duman varsa öncelikle dumanın dışarı atılma-
sını düşünmeli, yangının kaynağını tahmin etmeden 
dumana su tutulmamalıdır.
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Söndüğünden Emin Olmak

Japonya’da itfaiye eğitimi yaptığım sırada hocalar 
derslerde “Yangının söndürüldüğünden emin olun, 
söndüğüne karar verdikten sonra en az yarım saat 
olay yerinden ayrılmayın” diyorlardı. Bunu o kadar 
çok söylüyorlardı ki ezberlememek mümkün değil-
di. İstanbul İtfaiyesi’nde göreve başlayalı üç-dört ay 
olmuştu. İtfaiye Komuta Merkezi’nden, Kağıthane’de 
bir deponun yandığı anonsu yapıldı. Yakın olan ekip-
ler olay yerine vardıktan yaklaşık yarım saat sonra 
Ekip Amiri yangının söndürüldüğünü haber verdi. 
Ben devreye girerek, yangının söndüğünden emin 
olmadan olay yerinden ayrılmamalarını söyledim. 
Ekip Amiri cevap olarak kontrol ettiklerini tamamen 
söndüğünü belirtti. Bu görüşmelerden yaklaşık yarım 
saat sonra itfaiye Komuta Merkezi yeni bir anons ya-
parak aynı adreste yangın başladığını belirtti. Ekip 
gruba dönmüştü, yeniden olay yerine hareket etti. 
Ben de olay yerine gittim. Yangın birkaç saat çalış-
madan sonra söndürüldü ama depo tamamen yok 
oldu. Yanan yer bir kimya deposuydu. Daha sonra 
deponun sahibi ile görüştük çok üzgündü. Kendisine 
deponun sigortası yok muydu diye sordum? Depo-
nun sigortalı olduğunu ama yeterli parayı alsa bile, 
kimyasal malzemeleri temin etmesinin zor olduğunu, 
gerçekte kimyasal malzemelerin de önemli olma-
dığını asıl müşterilerin önemli olduğunu, müşterile-
ri kaybettiğini, yeniden müşterileri bulamayacağını 
belirtti. Birinci yangında pek bir kaybının olmadığını 
asıl büyük zararın ikinci yangında meydana geldiğini 
söyledi ve ağladı. Çok üzüldüm. Gerçekten de depo 
ve fabrika yangınlarında asıl kayıplar yanan malze-

melerden değil, müşteri kayıplarından olmaktadır. 
Belli bir süre müşterilerin ihtiyaçları karşılanmadığın-
da müşteriler başka firmalarla bağlantı yapmaktadır. 
Yeniden müşteri portföyü oluşturmak uzun zaman 
almaktadır. Ekip Amiri’ni çağırdım ve uzun uzun böy-
le durumlarda ne yapması gerektiğini anlattım. Ceza 
vermedim. En büyük ceza yaptığı hatanın sonucunu 
görmesiydi. Elemanların ceza ile değil eğitimle ge-
liştirileceğine inanıyordum. Bu amirin bundan sonra 
bir depo yangınında araç bekletmeden ayrılmasının 
mümkün olmayacağından emindim. Bağdadi duvar-
larda ve depolardaki yangınlar sinsidir. Küçük bir kı-
vılcım çok az oksijen ile beslenerek yavaş yavaş bir 
canavarın büyümesi gibi büyür, birdenbire çevresini 
tutuşturarak yangını başlatır. Bazen pamuk depo-
su gibi depolarda, bir kıvılcımın beş-altı saat son-
ra bile yangın başlattığı görülmüştür. Yangınlarda 
söndüğüne karar verdikten sonra, olay yerinde en 
az yarım saat hatta bir saat bir araç bekletilmelidir. 
Söndüğünden emin olmak duman görmemek de-
ğildir, kıvılcım ihtimali olan her noktanın aktarılarak 
kontrol edilmesidir.
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Bir Hanı Nasıl Yaktım?
Yasak savmak için yapılan, kurallara uygun olarak 
oluşturulmayan yangın söndürme tesisatları, hiç ya-
pılmamasından daha fazla zarara sebep olabilmek-
tedir. Ülkemizde var olduğu belirtilen birçok yangın 
korunum tesisatı, sadece görünürde var olup, gerçek 
anlamda standartlara uygun olarak yapılan ve iste-
nilen görevi yerine getirebilecek durumda olanların 
sayısından ne yazık ki fazla değildir. Bir akşam Eminö-
nü bölgesinden bir yangın haberi geldi. 22 Eylül 1993 
günü, saat 21:00 civarlarındaydı. Eminönü bölgesinde 
gece saatlerinde kalan insan sayısı az olduğundan, 
binaların iç kısımlarındaki yangınların fark edilmesi 
zaman almakta, yangın büyüyerek dışarıdan görü-
lür hale geldikten sonra, bekçi veya polisler tarafın-
dan itfaiyeye haber verilmektedir. Olay günü, itfaiye 
olay yerine ulaştığında, etrafı yüksek hanlarla çevrili 
olan Sabuncu Han’ın tamamının alevler içinde olduğu 
görüldü. Söndürme çalışmalarına ve bitişik hanların 
korunması yönünde çalışmalara başlandı. Sabuncu 
Han, etrafı yüksek hanlarla çevrili bir ada içinde bu-
lunmaktaydı ve bekçisi yoktu. Muhtemelen işyerleri 
kapatıldıktan hemen sonra, hanın iç kısmında yanma 
başlamış, civarda kimse olmadığı için görülememiş ve 
yangın bir saat devam ettikten sonra çatıya ulaşınca, 
karşıda bulunan Çarşılı Gürün Han’ın bekçileri yangını 
görmüş, telefon bulunmadığı için karakola yürüyerek 
gitmişler ve polise haber vermişler. Polis itfaiyeye ha-
ber verinceye kadar yangın yandaki hanlara sirayet 
etmiş. Olay yerine ulaştığımda, yangın Çarşılı Gürün 
Han’a henüz geçmemişti. Bence ülkemizin en değerli 
itfaiyecilerinden olan o tarihteki yardımcım Mehmet 
Sümeli ile birlikte hanın içine girdik, üst kata kadar 
çıktık; handa yangın yoktu. Çarşılı Gürün Han’ın, Sa-
buncu Han’ın olduğu avluya bakan küçük bir penceresi 
bulunuyordu ve pencere cam bölme içinde sentetik 
ipliklerle dolu bir depoya açılmıştı. Pencereden depo-
ya yangın her an geçebilirdi. Mehmet Bey ile etrafa 
bakarken, deponun hemen yanında bir yangın dolabı 
olduğunu gördük. İlk aklımıza gelen, yangın dolabı ile 
deponun içini ıslatmak ve yangının Çarşılı Gürün Hana 
geçişini engellemek oldu. Mehmet Beye seslenerek 

“Hemen hortumu ser, yangın dolabını aç” dedim ve 
ben müdahale etmek için deponun cam kapısını kır-
maya başladım. Cam kapıyı kırdığımda hava sirkülas-
yonu arttı. Mehmet Beye hortumu çabuk getirmesi 
için seslendim. Bir taraftan “Çabuk çabuk” diye ba-
ğırıyordum. Mehmet Bey “dolabın içi boş vana yok” 
dedi. Olacak şey değildi, yangın dolabı kapağı vardı 
ama içinde bir şey yoktu. Depoda yangın başlamak 
üzereydi. İtfaiye ekipleri diğer hanların içerisindeydi. 
Hemen grup amirlerini telsizle arayarak Çarşılı Gürün 
Han’a bir kol çıkarmalarını istedim. Depo tutuşmaya 
başladı. Yapacağımız hiçbir şey yoktu. Aşağı indik. İt-
faiye ekipleri gelinceye kadar hanın tamamı dumanla 
doldu ve yangın büyüdü. Yangın söndürüldü ama han 
enkaza dönüştü. Hanın yanmasına, yangın dolabının 
bir boruya bile bağlantı yapılmadan, yasak savmak 
için duvara tutturulmuş olması neden olmuştu. Yan-
gın dolabını görmeseydik kapıyı kırmayacaktık. Kapıyı 
kırmadan itfaiyeyi çağırsaydık yangın genişlemeye-
cekti. Yangın dolabının bağlantısı olsaydı, yangın baş-
lamadan önlenecekti ve han yanmayacaktı. Olaydan 
sonra hataları bulmak ve öğüt vermek teorik olarak 
çok kolaydır. “Önce yangın dolabını kontrol edip son-
ra kapıyı kırmak gerekirdi. Kapı kırıldığı için taze hava 
nedeniyle tutuşma hızlandı, kapı kırılmasaydı yan-
gın daha geç başlardı” diye yorum yapılabilir. Fakat 
yangın anında, uzun bir süre düşünmek için zamanı-
nız yoktur. Yan taraftaki binalarda alevler metrelerce 
yükselirken ve bir an önce kontrol altına almak için 
çaba sarf ederken, yangın dolabının duvara boş olarak 
tutturulduğunu düşünmek kolay olmuyor. Başka bir 
yangında hortum dolabı bir boruya bağlanmıştı; ama 
boruya bağlanan yangın dolaplarında su olmadığını, 
su olan yangın dolaplarında ise su basıncının ve debi-
sinin çok yetersiz olduğunu çok gördüm. Bir tesisatın 
var olmasından daha da önemlisi, uygun tasarlanması 
ve uygun yapılmasıdır. Uygun olmayan bir tesisatın 
olması, gereksiz güven oluşturmaktadır. Halkın eği-
tilmesi ve denetimlerin yapılması şart.
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Pat Pat
Bütün yangınlar ilk başladığında küçük olduğundan, 
ilk müdahalenin yapılması önemlidir. Erken müdaha-
le, erken söndürmeyi sağlar ve yangının büyümesini 
önler. İlk müdahaleyi yapacak kişilerin en azından bir 
söndürme cihazını nasıl kullanacağını ve yangını sön-
dürmek için ne yapacağını iyi bilmesi gerekir. Bunun 
için de ilk müdahale edecek personele eğitici prog-
ramlar hazırlanmalı ve tatbikat yapılmalıdır. Eğitim-
ler olaylara önceden hazırlıklı olmayı ve gerçek bir 
yangında ne yapılması gerektiğini öğrettiği için, bir 
eğitimci olarak, eğitime her zaman önem verdim. Bu 
eğitimlerden birini de CNN’in desteği ile yaptık. CNN 
TÜRK TV’den “Yaşam için 5 Dakika” isimli bir program 
hazırlığı için bana geldiler. Yangın ve deprem konu-
sunda eğitim amaçlı kısa filmler hazırlayacaklarmış. 
Görüşmelerden sonra yangın söndürücülerin nasıl 
kullanılacağı konusuna eğitici spotların hazırlanma-
sına karar verdik. Çekimleri bizim evde yaptık. Evin 
mutfağında yangın çıkarıp taşınabilir söndürme ciha-
zı kullanımı ve deprem sonrası yangılar konularında 
çekimler yaptılar. Söndürme cihazlarının kullanımını 
basit bir şekilde anlatmak ve kolay hatırlanmasını 
sağlamak için ilk defa bu programda PATPAT kelime-
sini kullandım. PATPAT dediğim kısaltma, taşınabilir 
söndürme cihazlarının kullanım esasını açıklamakta-
dır. Panik yapma, alarm ver, tüpü al, pimi çek, aleve 
yaklaş, tetiğe bas... Amerika Birleşik Devletlerinde, 
özellikle okullarda, taşınabilir söndürme cihazları-
nın kullanımı öğretilirken PASS (Pull, Aim, Squeeze, 
Sweep) sistemi uygulanır. Pimi çekin, yangına yöne-
lin, tetiği sıkın, yangın alanını süpürün. Ülkemiz için 
PATPAT’ı belirlerken Amerika Birleşik Devletleri’nde 
uygulanan PASS sisteminden esinlendim. Bu sistemi 
esas alarak Türkçe’de kolay ezberlenebilen ve sön-
dürme cihazının kullanımını açıklayacak kelimeleri 
bulmaya çalıştım. Yangın durumunda en büyük teh-
like paniktir. Bu nedenle ilk kelime olarak “Panik” 
kelimesini seçtim. Kişiler bir olay durumunda “panik 
yapmamalıyım” diye kendini telkin etmelidir. Yangın 
büyükse ve duman fazla ise ortamı terk etmeli, de-
ğilse kendini riske atmadan söndürmeye çalışmalıdır. 

Bir yangın durumunda ilk yapılması gereken husus-
lardan biri de yangının başkalarına duyurulmasıdır. 
Söndürme cihazı alınmadan önce alarm verilmesi 
yani yangının duyurulması gerekir. Yangın mutla-
ka başkalarına duyurulmalı, çevredekilere itfaiyeye 
haber vermeleri istenmelidir. Yangın cihazını aldık-
tan sonra emniyet pimi çekilerek cihaz hazır duruma 
getirilir. Bundan sonra, rüzgâr arkaya ve duman öne 
alınmalı, yangın kaynağına yaklaşılmalı ve hortum 
alevin dibine doğrultulmalıdır. Söndürmenin başarı-
lı olması için söndürme maddesinin yanan madde-
nin üzerine gelmelidir. Çoğu zaman, yeterli eğitimi 
almayan kişiler, yangın durumunda paniklemekte, 
yangına yaklaşmadan uzaktan tetiğe bastıkları için 
söndürücü madde alevin dibine ulaşmamakta, sön-
dürme maddesi bitmekte ama yangın sönmemekte-
dir. Yangın söndürme cihazının nasıl kullanılacağının 
PATPAT ile anlatıldığı spot film Türkiye’nin birçok böl-
gesindeki okullara dağıtıldı. Ülkemizin gelişmiş ülke-
ler seviyesine çıkması için ihtiyacımız olan tek şey 
çağdaş eğitimdir. Güvenlik eğitimi de eğitimlerden 
biri olmalıdır. Umarım yararlı olmuştur.
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Serçeye Uçaksavarla Ateş Etmek
Sönmeyen yangın yoktur. Her yangın yanıcı madde bit-
tiğinde söner veya üzerine su tutularak erken ya da 
geç söndürülür. Önemli olan fazla su kullanmadan ve 
genişlemeden, yangının erken söndürülmesidir. Yan-
gının erken söndürülmesi teknik bilgi gerektirir. Teknik 
bilgi, yangını tanımak, kullanılacak malzemeleri doğru 
seçmek, yangına doğru müdahale demektir. Halk ara-
sında “İtfaiye gelirse yangından daha fazla zarar verir” 
deyimi çok bilinen yakıştırmalardan biridir. Bunun söy-
lenmesinin nedeni, itfaiyenin yangınlarda sıktığı suyun 
yanmayan kısımlara verdiği zarardan kaynaklanmakta-
dır. Gerçekten de fazla sıkılan su, özellikle katlı binalarda 
yangın olmayan alt katlardaki yanmayan eşyaları ısla-
tarak büyük zarar vermektedir. İstanbul İtfaiye Müdür-
lüğü’nde göreve başladıktan sonra, iki yıl (1989- 1991) 
süreyle Berlin İtfaiyesi’nden Dr. Lutz Strauss ile beraber 
çalıştım. Kendisi İstanbul İtfaiyesi’nde danışman olarak 
bulunuyordu. Yangın söndürme konusunda Japonya’da 
edindiğim deneyimden sonra, Strauss’un tecrübesinin 
de yangın söndürme konusundaki bilgimin gelişmesinde 
çok yararı oldu. Kimya mühendisiydi ve tehlikeli mad-
delerin söndürülmesi konusunda doktorası vardı. Birlik-
te bazı yangınlara gittik. Söndürme şekillerini ve yapılan 
hataları tartıştık. Kendisinden itfaiyenin çalışma sistemi 
hakkında bir rapor hazırlamasını istedik. Strauss birkaç 
aylık incelemesi ve yangınlarda uygulanan söndürme 
yöntemlerini izlemesinin ardından raporunu hazırladı. 
Raporda “İstanbul İtfaiyesi’nde serçeye uçaksavarla ateş 
ediliyor” diye yazmıştı. Haklıydı, küçük yangınlara hat-
ta bir söndürme tüpü ile sönecek yangınlarda bile çok 
miktarda su kullanıldığı oluyordu. O tarihlerde itfaiyede, 
çoğunlukla yüzlük denilen B tipi hortum kullanıldığından 
alevlere bol miktarda su sıkılıyor ve tanklardaki su kısa 
sürede bitiyordu. Elbette yangını çok kısa sürede sön-
dürmek çok önemli ama suyun israf edilmemesi ve su-
yun yanmayan kısımlara verdiği zararının azaltılması da 
önemlidir. Alevlere rastgele su tutulması yerine, müm-
künse yangının kaynağına, alevin dibine su sıkılması ile 
daha az su kullanılarak yangının söndürülmesi sağlana-
bilmektedir. İtfaiye araçlarında farklı çaplarda 15-20-25-
30 metre uzunluğunda hortumlar bulundurulur. Avrupa 
Birliği normlarına göre itfaiyecilerin kullandığı hortumlar 

A, B, C ve D tipi olarak sınıflandırılır. A tipi hortumların 
(Ala hortum ve alıcı hortum da denilmektedir) iç çapı 
110 mm’dir. Bu tip hortumlar besleme hortumu olarak 
kullanılır. İtfaiye araçlarının pompaları veya taşınabilir 
motopomplar ile göl, gölet, dere, havuz, sarnıç veya 
denizden alınan su, A tipi hortumlarla dağıtıcılara taşınır. 
B tipi hortumlar (iç çapı 75 mm) saldırı hortumu olarak 
kullanıldığı gibi besleme hortumu olarak da kullanılır. Çok 
büyük yangın olmadıkça B tipi hortumlar saldırı hortumu 
olarak kullanılmaz, daha çok besleme hortumu olarak 
kullanılır. İtfaiye araçlarının pompalarına veya hidrant-
lara bağlanan B tipi hortumdan dağıtıcılarla iki veya üç 
adet C hortumuna geçiş sağlanır. C tipi hortumlar saldırı 
hortumlarıdır. İç çapı 42 mm veya 52 mm olan bu hor-
tumlar su hattının en sonunda yangını söndürmek için su 
veya köpükle yangına müdahale edilen hortumlardır. D 
tipi hortumların iç çapı 25 mm olup bunlar tambura sarılı 
olarak veya yangın dolabı içerisinde kullanılır. Strauss, iyi 
bir gözlemci ve iyi bir eğitmendi. Raporu hazırladıktan 
sonra itfaiyecilerin eğitimine başladık. Önce eğitilecek 
kişilerin değil, eğitecek kişilerin eğitimine başladık. Altı 
aylık bir eğitimden sonra eğiticilerin eğitimi tamamlandı 
ve daha sonra bu kişiler diğer personeli eğitmeye baş-
ladı. Eğitimden sonra yangınlarda C tipi hortumlar daha 
çok kullanılmaya başlandı. Yangın üzerine uygulanabi-
lecek su miktarı hortum çapına göre ve lans özelliğine 
göre büyük ölçüde farklılık gösterir. Yapının hacmi, yan-
gın ve yakıt yükü ile yangının büyüklüğü, hangi ebatta 
hortumun ilk önce çıkarılacağını ve etkin su dağıtımında 
kullanılacağını belirler. Çoğu itfaiyecinin bildiği genel ku-
ral, küçük yangına az su, büyük yangına çok su gerek-
tiğidir. C tipi hortumdan akan su miktarı daha az oldu-
ğundan hem tüketilen su miktarı daha az olmakta hem 
de itfaiyeciye gelen kuvvet az olduğundan hortumu bir 
kişi daha rahat tutabilmektedir. B tipi hortum kullanıl-
ması durumunda ise debi fazla olduğundan bir kişi hor-
tumu tutmakta zorlanmakta, hatta basınç yüksek oldu-
ğunda hortumu zapt edememektedir. Yangın küçükse C 
tipi hortum hatta yangının yayılma ihtimali yoksa ve çok 
küçükse D tipi hortum daha uygun olmaktadır.
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ANEKDOTLAR...

Türklerin Olduğu Mahalleye İki Ayrı Ekip

İstanbul İtfaiye Müdürlüğüm sırasında Almanya it-
faiyesiyle, daha çok da Berlin itfaiyesiyle, müşterek 
çalışmalarımız oldu. İstanbul İtfaiyesi’nde kullanılan 
araçların tamamı Almanya standartlarına göre üre-
tildiğinden, Almanya itfaiyesi ile ilişkilerimiz diğer 
ülkelere göre daha yakındı. Beraber birçok çalışma 
yürüttük. Belli aralıklarla, Berlin İtfaiye Müdürlüğü’n-
den bazı elemanlar İstanbul’a geliyordu ve İstanbul 
İtfaiyesi’nden bazı elemanlar Berlin’e gidiyordu. Ben 
de İstanbul İtfaiye Müdürü olarak Berlin’e iki kez git-
tim. Bir defasında Berlin İtfaiye Müdürü Hern Bröe-
mer şehri gezdiriyordu. Söz, halkın yangın sırasın-
daki davranışından açıldı. “Biliyor musunuz, Türkle-
rin olduğu mahallede yangın çıktığında iki ayrı ekip 
gönderiyoruz” dedi. Anlam veremedim. Niye ki, 
dercesine yüzüne baktım. “Ekiplerden biri sizinkile-
rin söylediklerini yapıyor, diğer ekip de yangını sön-
dürüyor” dedi. “Şuraya su tutun, şuradan müdahale 
edin veya daha fazla su sıkın gibi isteklerde bulunu-
yorlar. Bu isteklerin çoğu yanlış oluyor ve yangının 
söndürülmesini geciktiriyor. İsteklerini yapmadığınız 
takdirde ise itfaiye yanlış müdahale etti veya kasıtlı 
olarak söndürmedi gibi dedikodular yapılıyor. Biz de 
iki ekip gönderiyoruz, ekiplerden biri yangını söndü-
rürken diğer ekip mahalle sakinlerinin istediklerini 
yapıyor. Böylece hem yangını söndürüyoruz hem de 
halkı memnun etmiş oluyoruz” dedi. Biraz bozulur 
gibi oldum. İçimden tuhaf ve ilginç diye geçirdim. 
Sonra benzer durumlarla bizim de karşılaştığımızı 
hatırladım. Yangın sırasında benim de çok şaşırdığım 
olaylar oldu. Bizim insanımız yardım severdir. Kötü 
niyetle değil, yardımcı olmak için müdahale etmek 
ister. Sadece yangın söndürme değil her konuda fikir 
yürütür. Yangının nasıl söndürüleceğini, ülkenin na-
sıl idare edileceğini, ekonominin nasıl düzelteceğini 
bilmeyen yoktur. Konuşmak görüş bildirmek iyi de, 
yangın sırasında yanlış yönlendirmeler kötü sonuçlara 
neden olabiliyor. Hatırlıyorum bir keresinde, Eminö-
nü’nde bir han yanıyordu ve çatı çökmüştü. İç kısım 
cehennem gibiydi. İtfaiyecileri içeri sokmak mümkün 
değildi. Duvarları siper edip merdivenli araçlardan 
iç kısma su vererek yangının bastırılmasına çalışılı-

yorduk. Vatandaşlardan iki kişi ısrarla duvarı yıkma-
mızı ve oradan yangına müdahale etmemizi istedi. 
Uygun olmadığını söyleyip yanlarından uzaklaştım. 
Biraz sonra bu kişilerin gazetecilere, itfaiyenin yan-
gına yanlış müdahale ettiği için yangının büyüdüğü-
nü söylediklerin duydum. Oysa duvar yıkılsaydı, alt 
kısımdan ani oksijen girişi olacak, alev dili oluşacak, 
yangın dar sokağa yayılacak ve karşındaki binalar da 
yanacaktı. Sokak içindeki itfaiye araçları da zarar gö-
recekti. Yangın sırasında vatandaşların yangına mü-
dahalesine müsaade edilmemeli fakat yangınla ilgili 
mümkün olduğu kadar çok bilgi alınmalıdır. Olay yeri 
daima bilinmeyen ve belirsiz unsurlarla çevrilmiştir. 
Bu unsurlara bağlı olarak olay yerindeki amir, vere-
ceği kararların nasıl uygulanacağını gözden geçirerek 
karar vermek zorundadır. Bir kararın verilmesi için 
öncelikle doğru bilgi gereklidir. Yanlış bilgilendirmeler 
itfaiye çalışmalarını sekteye uğratır. “İçeride biri var 
mıydı, yoksa yok muydu? İçeride parlayıcı, patlayıcı 
madde var mı, yok mu” gibi benzer sorulara vatan-
daşların her biri farklı bilgi verir. Olay yerinde tespit 
edilen birçok bilgi ve ayrıntı birbiriyle çelişir. Kime 
inanacağınızı şaşırırsınız. Vatandaşların söyledikleri-
nin çoğu başkasından duyduğudur. Ayrıca bilgi kişi-
den kişiye aktarılırken de değişebilir. Bunların çoğu 
yanlıştır demek doğru değil, gerçek olanları da var-
dır. Bu nedenle bilgiyi alınan kaynak çok önemlidir. 
Eğer bilgiyi veren kişi rahat değilse ve kötümserse, 
o zaman verdiği bilgileri etkiler ve yanlış yönlendi-
rebilir. Bilginin her zaman bilinmeyenleri de içerdiği-
ni unutmamak gerekir. İnsan hayatının konu olduğu 
bir durumda, hiçbir bilgi göz ardı edilmemeli mutla-
ka araştırılmalıdır. 
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