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BİR İTFAİYE DUAYENİ
Baki Akansel

 İtfaiye sevgi yuvasıdır, itfaiyeye 
bir kez giren bu sevgi ile yoğrulur ve ömrü 
boyunca bu sevginin tılsımıyla yaşar. Nerede 
bir itfaiyeci görse içi titrer, klakson sesleri 
siren seslerine dönüşür. Karanlık gecelerdeki 
alevlerin parlayışı, dumanın ürpertici yük-
selişi gözünde yansır. İtfaiyecilik özü sevgi 
olan bir meslektir. Bu sevgiyi en çok yaşayan 
ve yaşatanların başında, Türk İtfaiyesi’nin 
gelişmesine büyük katkısı olan ve itfaiyede 
silinmez izler bırakan itfaiye duayeni Baki 
Akansel’dir.  
 Türkiye İtfaiyeleri’nin bugünkü 
seviyeye gelmesinde, kuşkusuz birçok değerli itfaiye amirinin katkısı olmuştur. 
Bu amirler içerisinde silinmez iz bırakan ve büyük emeği geçenlerden biri Baki 
Akansel Kumandan’dır. İtfaiyede bir gelenek vardır, daha doğrusu vardı. Alt rüt-
bedeki itfaiyeciler üst rütbedekilere “kumandan” diye hitap ederdi. Yangınların 
söndürülmesini yöneten itfaiyeciler, tıpkı bir savaşı yöneten komutanlar gibidir. 
Nedense, kumandan ve komutan aynı anlamı taşımasına rağmen, askeriyede “ko-
mutan” kelimesi kullanılırken, itfaiyede “kumandan” kelimesi tercih edilmiştir. 
İtfaiyenin en değerli kumandanlarından biri olan ve benden kıdemli olan Baki Bey 
benim de kumandanım sayılır.
 Günümüzde ne yazık ki yeni amirler, geçmişte itfaiyeleri yüceltmek için 
ömürlerini harcayan kumandanları saygıyla anmak ve gelecek nesillere tanıtmak 
yerine, unutturma gayreti içinde oluyorlar. Oysa her yeni gelen daha öncekilerin 
ördüğü duvarın üzerine bir tuğla koyarak duvarı yükseltmiştir. Baki Bey geçmişte 
örülen duvarın üzere bir tuğla değil yüzlerce tuğla koyan, itfaiyenin gelişmesine 
büyük katkısı olan bir kumandandır.
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 Baki Kumandan’ı, Değirmendere’deki 
evinde ziyarete gittiğimde beni sokakta karşıladı.  
“En genç itfaiyeci benim!” dercesine delikanlılara 
taş çıkartacak enerjisi ve görünümüyle bana doğru 
yaklaştı. Dimdik duruyordu, yaklaştım elini öpmek 
istedim. Gözleri ışıl ışıl parlıyordu. Koluma girdi 
evine girdik. Yıllarını itfaiye için harcamış bir itfaiye 
sevdalısı ile geçmiş yılları konuştuk. “Seksen üç 
yaşındayım ve hayatta kalan en yaşlı itfaiyecilerden 
biriyim” diye söze başladı. Yıllar öncesindeki olay-
ları anlatırken her olayı yeniden yaşıyordu. Bazen 
heyecanlanarak, bazen duygulanarak, bazen gözleri 
dolarak nasıl itfaiyeci olduğunu, neler yaptığını 
anlattı. 
 Baki Kumandan, 1928 yılında Erzincan’da doğar. Çocukluğunun ilk yılları 
Erzincan’da geçer.  1939 depreminden sonra ailesi Erzincan’dan Kayseri’ye gider. 
Kayseri’de bir sene kadar kalırlar. Abisi İsmail Hakkı Akansel, Ankara’da Harp 
Okulu’na kaydolunca aile Kayseri’den Ankara’ya taşınır. Ankara’da Yenişehir’de 
otururlar. Ankara İtfaiyesi, şimdiki Opera Meydanı denilen, o zamanlar Hergelen 
Meydanı olarak bilinen yerdedir. İşte Baki Kumandan’ın itfaiye sevgisi o tarih-
lerde, daha on dört yaşında iken başlar. Boş zamanlarında sürekli itfaiyeye gider 
itfaiyecilerin talimlerini seyreder. İtfaiye Müdürü Şükrü Başman’ı izler ve içinden 
“Ben de itfaiyeci olacağım, bir gün Ankara İtfaiyesi’ne müdür olacağım” diye 
geçirir. Küçük Baki’nin bu arzusu yıllar sonra gerçekleşir.
 Ankara’da ortaokulu bitirdikten sonra tahsilini yarım bırakıp, askere gider 
ve hayallerini gerçekleştirecek ilk adımı bahriyede denizaltı filosunda atar. Üç sene 
boyunca, Erken isimli geminin yangın ekibinde çalışır. Gemide yangın eğitimlerine 
ve yangın tatbikatlarına katılır.

Gölcük Deniz Fabrikaları 
 Terhis olduğunda, Gölcük Deniz Fabrikaları’nın ilanını görür. Buraya 
başvurur ve sınaî gazlar bölümünde çalışmaya başlar. Deniz Fabrikası’na girişini 
şöyle anlatır: “Oraya gittiğimde Haluk Tezcan diye bir yüzbaşı vardı, sonra amiral 
oldu. ‘Yeni bir fabrika kuruluyor, sen biraz okumuşsun, oksijen, asit, karbondioksit 
nedir bilirsin, bunlar üzerinde çalışacağız, mazotu yakacağız asetilen yapacağız, 
havadan da oksijen yapacağız” dedi. Böylece sınai gazları fabrikasında çalış-
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maya başladım. O devrin de en iyi ücretlerinden birini alıyordum. Donanmanın 
bütün yangın söndürme cihazları oraya geliyor, karbondioksit dolduruluyordu. O 
zamanlar bir de Amerika’dan gelen soda asitli cihazlar vardı, soda asitle içerisi-
ne sülfürik asit, sodyum bikarbonat konur ve köpük oluşturulur. Amerika’dan da 
küçük aktarma kompresörleri gelmişti. En çok o işe emek sarf ettim. En çok o işle 
ilgilendim. Sonradan Almanların kimyasal kuru tozlu cihazları geldi. Cihazları 
gemilere de gönderiyorlardı. Söndürme cihazlarını görmek ve öğrenmek için hemen 
gönüllü oldum.”
 Baki Bey, hayat arkadaşı Nedime Hanım ile 1951 yılında evlenir. Bütün 
zorluklara birlikte göğüs gererler. Nedime Hanım, çalışkanlığı ve özverisi ile 
Baki Bey’in yükselmesinde en büyük yardımcısı olur. Gün olur uzun yangınlar-
da gecelerin geçmesini, gün olur günlerce süren eğitimlerden dönmesini bekler. 
Evliliklerinin ellinci yıl dönümünü çoktan kutlamış olan Nedime Hanım ve Baki 
Bey, hala 58 yıl öncesinin saygı ve sevgisi ile birbirlerine destek olmaktadırlar.  

Petrol Ofisi Yangın Emniyet Amiri
 Baki Bey için Gölcük Deniz Fabrikaları küçük gelmeye başlar ve sınaî 
gazlar fabrikasındaki zamanla monotonlaşan işinden sıkılır. İçindeki gelişme 
ve araştırma arzusu, onu yeni alanlar aramaya iter. Sınai gazlar fabrikasındaki 
cihazların Ankara’da Dışkapı’daki tamir fabrikasına da gittiğini öğrenir ve Kara 
Kuvvetleri Personel Dairesi’ndeki akrabası yardımıyla Ankara’ya tayinini çıkart-
tırır. Ankara’ya gider ve orada Kara Kuvvetleri’nin tanklarındaki cihazlara azot 
ve karbondioksit doldururlar. İki sene orada çalışır ve daha sonra burası da dar 
gelmeye başlar. O sıralar, Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü’nde depolarındaki yangın 
önlemlerini kontrol edecek bir uzman aranmaktadır. Baki Bey, uzman olarak mü-
racaat eder ve hemen işe başlatılır. Türkiye’deki Petrol Ofisi depolarının yangın 
emniyet amiri olur. Bütün depoları inceler, cihazlarını kontrol eder, personelin 
yangın eğitimlerini yaptırır. Petrol Ofisi’nde işler iyi gider, bütün şehirleri dolaşır, 
her gittiği şehirde şehir itfaiyelerini ve fabrika itfaiyelerini gezer, itfaiye araçları 
üzerindeki pompa sistemlerini inceler. Fakat, zamanla Petrol Ofisi de dar gelmeye 
başlar. Hayalleri büyüktür. Daha ilk başta, Ankara İtfaiye Müdürü olmaya karar 
vermiştir. Hedefine yaklaşmak için bir şeyler yapmalıdır. Eğitim için Amerika’ya 
gitmeli ve bir şekilde Ankara İtfaiyesi’ne girmelidir.  
 Yeni bir iş için harekete geçer. Birçok girişimde bulunur. Bu geçiş dönemini, 
biraz buruk biraz sitemli anlatıyor: “Azot Sanayi Kütahya’da yeni kuruluyordu ve 
itfaiye amirliği için gazetelere ilan vermişlerdi. Müracaat ettim. Hiç unutmuyorum, 
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Salı günü İdari Meclisi toplandı, Çarşamba günü oraya 
gittim ve bana ‘bir hafta sonra belli olacak’ dediler. Bir 
hafta sonra yine sonuçlandırılmadı. Petrol Ofisi’nden 
bir tanıdık bana ‘Ağabey benden duymuş olma 
ama senin dosyanı İstanbul’a gönderdiler, bu 
azot sanayinde amirlik yapar mı yapamaz mı diye 
İstanbul’a soruyorlar’ dedi. Hemen trene atlayıp 
İstanbul’a gittim. O tarihler yetmişli yıllardan 
önceydi, İstanbul’da Tarık Özavcı müdür muavi-
ni ve Tevfik Himalaya da müdürdü. Tevfik Bey’in 
yanına girmek zordu. Tarık Bey’in yanına gittim ve 
tesadüfen Tevfik Bey de oradaymış. ‘Dün gönderdik, 
hakkında o kadar güzel yazı yazdık ki, hayırlı olsun işin’ 
dediler. İki gün sonra Ankara’ya personel müdürü hanımın 
yanına gittim. ‘Biz sizi alamayacağız, çavuş olarak istiyorsanız alalım, siz İtfaiye 
Okulu mezunu değilsiniz’ dedi. Oysa, ben Petrol Ofisi’nde çalışırken otuza yakın 
İtfaiye Okulu mezunu benim emrim altında çalışıyordu.”

Hava Meydanları İtfaiye Amirliği
 Azot Sanayi’ne girmek için yaşadığı hayal kırıklığı devam ederken, tesadü-
fen aradığı hava yollarında ikram servisinde şef olarak çalışan yakın dostları Osman 
Bey’den Yeşilköy İtfaiye Amirliği’nin boş olduğunu öğrenir. Hemen ertesi günü 
trenle İstanbul’a gider. Meydan müdürü ile aralarında ilginç bir konuşma geçer. 
Başmüdür konuşmasından çok etkilenir. Gidip dilekçe vermesini ve Ankara’dan 
takip etmesini isterler. Havacılıktan fazla anlamadığını düşünerek fazla ilgilenmez. 
Bir ara havalimanına uğradığında kendisinin arandığını ama adresini yazmadığı 
için bulamadıklarını öğrenir. Seyrüsefer Daire Başkanı’na itfaiye amiri olmak 
istediğini söyler ve 1958 yılında ‘bütün havalimanlarındaki yangın emniyetinden 
sorumlu kişi’ olarak işe başlar. Tam 13 sene Hava Meydanları’nda çalışır. Bütün 
meydanlarda itfaiye teşkilatı kurulur. Bu arada yüzlerce kez Ankara İtfaiyesi ile 
yangına gider. Her geçen gün itfaiyecilik ile ilgili bilgi ve tecrübesini artırır.
 Baki Bey havalimanında da henüz amacına ulaşmamıştır. Amerika’ya 
itfaiye eğitimine gitmek için uğraşır. Sonunda başarır ve Türkiye’de ilk defa bir 
sivil itfaiyeci Amerika’ya gider. Amerika’da dört ay boyunca itfaiye eğitimi alır. 
Chicago’dan Miami’ye kadar olan bütün bölgede deniz, hava, kara itfaiyelerini 
inceler. Bilgi ve görgüsünü artırır.
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Ankara İtfaiye Müdürlüğü
 Baki Bey’in Hava Meydanları’ndaki işi çok 
iyi olmasına rağmen asıl hedefi Ankara İtfaiyesi’ne 
adım atmaktır ve artık bunun zamanı gelmiştir. 
Hava Meydanları’ndaki tecrübesi ve Amerika’da 
aldığı eğitim İtfaiyeye geçmesi için yeterlidir. Bir 
yolunu bulup 1970 yılında Ankara İtfaiyesi’ne 
müdür muavini olarak tayinini yaptırır. Artık, Baki 
Bey değil Baki Kumandan’dır. O zamanki Ankara 
İtfaiye Müdürü Kemal Bey ile altı yıl birlikte çalışır. 
Kemal Bey’in vefatından sonra 1976 yılında Anka-
ra İtfaiye Müdürü olur. Kemal Bey için “Rahmetli 
Kemal Ağabey hakikaten ağabeydi. Herkes kendini 
namuslu bilir ama hayatımda tanıdığım hakiki 
adamlardan biri Kemal Bey’di. Öldüğü zaman do-
labını açtık, baca temizlemek için para vermişler, üstünü almamışlar. Makbuzunu 
koymuş, üstüne de parasını koymuş, herkes hayret etti” demektedir. 
 Ankara İtfaiye Müdürü olduktan sonra İtfaiyeye birçok yenilik getirir. Fi-
berglas miğferi Ankara İtfaiyesi’ne ilk defa Baki Kumandan getirmiştir. Bir yangında 
elektrik direği yıkılır ve elektrik olan teller Kumandan’ın miğferinin üzerine düşer. 
Elektrik kesilmeden düşen tellerden onu İtfaiyeye aldığı miğfer kurtarır. 
 Müdürlüğü sırasında daha çok personelin özlük hakları ile ilgilenir. 
Türkiye’de 24-48 vardiya sistemi Ankara İtfaiyesi’ne ilk kez uygulanır. Böylece 
bir tam gün çalışan itfaiyeci iki gün dinlenme olanağı bulur. Personele, aba kumaşı 
elbiseler yerine Sümerbank kumaşından dahili yazlık-kışlık ve harici yazlık-kışlık 
elbiseler giydirir. Süvari pantolon yerine düz paça pantolon giymelerini temin eder. 
Türkiye’de ilk defa, Ankara İtfaiyesi’nde deri-kösele çizme kaldırılarak yerine 
lastik çizme verilir. Bugün itfaiyelerde kullanılan kokartlar, ilk kez Baki Kumandan 
döneminde kullanılmaya başlanır. Erlere siyah, amirlere beyaz yağmurluk yaptı-
rılır. Kösele ve bakır miğferler kaldırılarak yerine erlere kırmızı, amirlere beyaz 
fiberglas miğfer dağıtılır. Esat, Kurtuluş ve Site grup binaları en modern tarzda 
yaptırılır. Yine Türkiye’de ilk defa Ankara’da itfaiye misafirhanesi açılır. İtfaiye 
teşkilatları içerisinde ilk defa self-servis tepsileri ile Ankara İtfaiyesi’nde yemek 
dağıtımını da Baki Kumandan başlatır. Başlangıçta amirler sıraya girmeyi kabul 
etmezler, hatta en az 15-20 gün yemek yemezler. Daha sonra yemeklerini almaya 
boşları kaldırmamaya razı olurlar.
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 Baki Kumandan, itfaiye alarm santralinde, alarm operatörü olarak bayan 
memurlar görevlendirir. Bu konuda yaptıklarını kendisinden öğrenelim: “İtfaiye 
Genel Müdürlüğü’nde sekreter odası vardı. Bir arkadaşın kızını oraya oturtturduk, 
diğer kızları da santrale koyduk. Bir kere şunu kabul etmek lazım, erkeklerden 
daha heyecansızlar. Yangınlarda onların konuşmaları daha güzel. İtfaiyeceler 
santraldeki bayan operatörleri önce kabul etmediler ve gürültü patırtı oldu, ama 
sonra hepsi alıştı.” 
 Ankara İtfaiye Daire Başkanlığı yapan Faruk Kurutuz, “Baki Bey itfaiyeci-
likte büyük çığır açan bir itfaiyecidir. İtfaiyecilerin önderiydi, itfaiyecilerin 70’li yıl-
larda teknolojiye kavuşmasında en büyük rehberdi. O yıllarda Ankara İtfaiyesi’nde 
giyim-kuşam daha çok askeri süvari birliklerine yakındı. Deri çizmelerimiz ve çok 
uzun kalın kıl kumaşlardan paltolarımız vardı. Yemeklerin değişmesinde çok büyük 
bir önderlik yapmıştır. Hatta bir sözü vardır: Ankara itfaiyesi Türkiye’de ilk defa 
çorap ve kazak alan itfaiyedir. Gerçekten de araçta gereçte büyük bir çığır açan 
insandır” diyor. 
 İtfaiye içinde çalışmaları devam ederken, yetmişli yıllarda başlayan ve 
itfaiyede olmaması gereken siyaset Ankara İtfaiyesi’ne bulaşır. Belediye Personel 
Müdürlüğü tarafından “bunu onbaşı yapın, bunu çavuş yapın, bunu amir yapın” 
diye emirler verilmeye başlanır. Hiçbirini kabul etmez. O zamanki Ankara Belediye 
Başkanı Vedat Dalokay’a gider ve “Sizin arkadaşlarınız çok şey istiyor, ben de 
yapmıyorum, böyle giderse beni bir gün buradan atarsınız. Bunca sene çalıştım, 
emeklilik cüzdanıma itfaiyeci yazılsın isterim” der. Belediye Başkanı kalması için 
çok ısrar etse de, Baki Kumandan kararlıdır. Bir akşam emekli olmaya karar vererek 
1976 yılında emeklilik dilekçesini verir. Müdürlüğü bu yıl biter ama itfaiyeciliği 
asla bitmez.

İtfaiyeden Sonra
 Ankara İtfaiye Müdürlüğü’nden ayrıldıktan sonra İstanbul’a gelir. Müdür-
lükten ayrılmıştır ama itfaiyeden kopamaz. Her gün Kağıthane İtfaiyesi’ne gider. 
O günleri şöyle anlatıyor: “İtfaiyeye alışıyorsunuz ve oradan çıktıktan sonra sudan 
çıkmış balığa dönüyorsunuz. Öyle bir bunalıma girdim ki; belli de etmiyordum. 
İstanbul İtfaiyesi beni kurtardı. Her pazar günü beni alıp bir yere götürürlerdi. 
Kağıthane İtfaiyesi’nden çıkmıyordum” diyor.
 Daha sonraları, itfaiye içinde olmasa da itfaiye ile ilgili işlerde çalışır. 1987-1990 
tarihleri arasında İzmir Tariş Genel Müdürlüğü’nde Emniyet ve Güvenlik Uzmanı 
olarak, 1991-1995 tarihleri arasında Sabancı Holding’e bağlı Dusa Sentetik İplik 
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Fabrikası’nda İtfaiye Müşaviri olarak görev 
yapar. Ayrıca, on ay Lassa Lastik Fabrikası’nda 
personele yangından korunma eğitimi verir. 
Eğitme ve öğretme çalışmalarına hiç ara vermez. 
1997 yılı başından beri ise; Kocaeli Üniversitesi 
İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Meslek Yüksek 
Okulu’nda zaman zaman öğrencilerine İtfaiye 
Tarihi, İtfaiye Psikolojisi ve mesleki hatıralarını 
ve tecrübelerini anlatmaktadır.
 Ankara İtfaiyesi Müzesi’ni gezdiği-
nizde, Baki Kumandan için hazırlanan köşede 
eski yıllara döner, itfaiyeler için neler yaptığını 
görürsünüz. Tüm itfaiyeciler, Türk İtfaiyesi’nin 
gelişmesine büyük katkısı olan, itfaiyede bir-
çok ilke imzasını atan ve itfaiyede silinmez izler bırakan, yaşayan itfaiye duayeni 
Baki Akansel Kumandan’a şükran borçlu olduklarını unutmamalıdır.

İtfaiyeye Getirdiği Yenilikler
- İtfaiye santralinde operatör olarak bayan memurlar görevlendirir. 
- İtfaiye teşkilatları içerisinde ilk defa self-servis yemek dağıtımı başlatır. 
- Ankara İtfaiyesi’nde telsiz şebekesi kurdurur.
- Kösele ve bakır miğferler kaldırılarak yerine erlere kırmızı, amirlere beyaz 

fiberglas miğfer dağıtılır.
- Esat, Kurtuluş ve Site grup binaları en modern tarzda yaptırılır. 
- Türkiye’de ilk defa 24-48 vardiya sistemi Ankara İtfaiyesi’nde uygulanır.
- Aba kumaşlardan giyilen elbiselerin yerine Sümerbank kumaşından dahili yazlık-

kışlık, harici yazlık-kışlık elbiseler personele giydirilir.
- Personelin süvari pantolon yerine düz paça pantolon giymeleri temin edilir.
- Kösele çizme giyimi kaldırılarak yerine lastik çizme dağıtılır.
- Şapkalardaki kokartlar kaldırılarak bugün kullanılan kokartlar yaptırılır.  
- Türkiye’de ilk defa Ankara’da itfaiye misafirhanesi açılır.

Gördüğü Kurslar
- 1964’te Amerika’da dört ay ihtisas eğitimi.
- 1969’da Tahran (İran) ve Karachi (Pakistan)’da on beşer günlük vazife başı 

eğitimi.
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- 1974’te Frankfurt, Roma ve Viyana İtfaiye Teşkilatlarının incelenmesi.

Yazdığı Kitaplar 
- Yangın ve Söndürme Cihazları (1962)
- Yangınlardan Korunma Genel Tedbirleri (1967)
- İtfaiye Tarihi (2008, basılmadı)

Hazırladığı Talimatlardan Bazıları 
- Hava Meydanı İtfaiyecileri İçin Temel Bilgiler
- Hava Meydanlarında İtfaiye ve Kurtarma Hizmetleri Rehberi
- İş Emniyeti Tedbirleri
- Halat ve Düğümler
- İtfaiyeciler İçin Önemli Gazlar Rehberi
- Yangın ve Kazalardan Korunma Genel Tedbirleri
- İtfaiye Temel Eğitim Kursu Notları


