
 

ABDULKADİR DENİZLİOĞLU 

Bediüzzaman hazretlerinin 1959’un son ayları ile 1960’ın ilk aylarında Ankara’ya doğru toplam dört seyahati 
oluyor. Ancak 11 Ocak 1960 tarihindeki son Ankara ziyareti gerçekleşmiyor, Hz. Üstad Ankara’ya yakın 
Gölbaşı’ndan geri dönüyor. Bu hadisenin bütün ayrıntıları Ağabeyler Anlatıyor-7 kitabımızdan, Refet Kavukçu 
hatıralarından okunabilir. Bediüzzaman önceki üç Ankara ziyaretinde, Ulus’ta bulunan Beyrut Palas Otelinde 
kalıyor. Ankara seyahatlerinin şahidi bütün ağabeylerin anlattıkları hatıralarda, bir zat var ki, mutlaka adı 
geçmektedir. Ankara İrtica Masası Şefi Abdulkadir Denizlioğlu’dur bu zat. Polis Abdulkadir Ankara’da Hz. Üstad’ı 
ve talebelerini takip etmekle memur edilmiştir. Bu zatın fotoğrafı Tarihçe-i Hayat kitabının son sayfalarında, 
Bediüzzaman’ın arkasında yürürken görülmektedir.  

Kader, Polis Abdulkadir’in 27.12.1969 tarihinde Ankara Maltepe Dersanesine yaptığı baskın sırasında bizi de 

karşı karşıya getirmişti. Baskında Bayram Yüksel Ağabey de vardı. Bu hadisenin ayrıntılarını ‘Ağabeyler 

Anlatıyor-1’ kitabına bırakıyorum. O baskında, sonradan çok mühim mevkilere gelecek yüzden fazla üniversite 

talebesi vardı. Polis Abdulkadir’in baskından sonra sadece 16 kişiyi alıp götürmesi dikkatimi çekmişti. Bizler 

serbest kalmıştık. Mahkemeye verilen 16 kişiden sadece Ahmet Cevat Yaşar birkaç ay hapis yatmış, diğerleri 

serbest bırakılmıştır. 

Diğer kitaplarımızda önemli hatıraları bulunan Ankara’dan emekli, müezzin Mehmed Mandal hoca, Abdulkadir 

Denizlioğlu’nu iyi tanıyor. O kadar ki Abdulkadir Denizlioğlu’nun hem oğlunun hem de kızının nikâhını kendisi 

kıyıyor. Mehmed Mandal bize, bu polisin Üstad’a ve nur talebelerine karşı ilk başlarda menfi tutumlar içinde 

olduğunu; fakat Hz. Üstad’ın kendisiyle bir görüşme yaptıktan sonra dostluk gösterdiğini, hatta yapacağı 

baskınları bile önceden haber göndererek bilgilendirdiğini söyledi. Bu kesin ifadelerden sonra, Denizlioğlu’nu 

tanıyan diğer ağabeylerin de benzer sözleri olduğunu hatırladım, teyid için tekrar onlara başvurdum. Bunları 

dinledikten sonra, ağabeylerin kanaatlerini yayınlamak istedim. İşimiz kimseyi aklamak veya mahkûm etmek 

değildir… 
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İrtica Masası Şefi Abdulkadir Denizlioğlu’nun Maltepe baskını gazetelere konu olmuştu. Haberde o baskında 

bulunan ve haklarında dava acılan Ankara hizmet erlerinden 16 kişinin isimleri de yazılmış. 

Mehmed Mandal Anlatıyor:  

27 Aralık 1959 günü Zübeyir ağabeyden Üstadın Ankara’ya geleceğine dair bir telgraf geldi. Said Özdemir 

ağabeyin Ulus’taki Beyrut Palas Otelinin ortağı ile bir ilgisi vardı, orayı hazırladık. Daha Üstad Ankara’ya 

girmeden polisler, gazeteciler oteli işgal ettiler. Üstad resim çektirmiyordu, biz kendisini 3. kattaki odasına kadar 

çıkardık. Üstad divana çıktı, tamam kardeşlerim dışarı çıkın manasında elleriyle bir işaret yaptı.  

Biz Üstadın yanından çıktıktan biraz sonra “Polis şefini çağırın” demiş Üstad. Polis Şefi, İrtica Masası Şefi Afyonlu 

Baş Komiser Abdulkadir Denizlioğlu idi. Abdulkadir dersaneleri basan, eserleri müsadere eden, nurcuları takip 

eden menfi bir polisti. Denizlioğlu Üstad’ın odasına girdi, biraz sonra çıktı. Dedi ki: “Artık bu zatın aleyhinde 

olamam ben.” “Üstad sana ne dedi Abdulkadir Bey?” dedim. Üstad bana: “Kardeşim, otuz sene evvel âlem-i 

menamda üstadım Abdulkadir Geylani Hazretleri bana dedi ki; ‘Sen otuz sene sonra Merkez-i Hükümette 

mühim bir zatla görüşeceksin, ismi benim ismimden olacak, ‘ismin Abdulkadir mi?’ dedi. ‘Evet, efendim’ dedim. 

‘Görüştüğünüzde o zat kırk yaşında olacak, ‘bugün kırk yaşında mısın?’ dedi. ‘Evet, efendim’ dedim. Daha 

öbürlerini söylemem” dedi. Üstad’ın yanında yarım saat kadar kalıp çıkmıştı. Hatta o gün, “Evde kırk yaşı 

kutlamaları için pastalar hazırlanıyordu” da demişti bana. Bunları Abdulkadir Denizlioğlu ile bizzat ben 

konuştum, başkasından nakil değildir. Abdulkadir’in Tarihçe-i Hayatta bulunan İbrahim Canan’ın çektiği 

fotoğrafta başı gözükür. 

Dost oldu ondan sonra Abdulkadir Denizlioğlu. Kızının nikâhını ben kıydım, oğlunun nikâhını da ben kıydım. Beni 
götürdü nikâh için. Emek Mahallesinde Hasan ve Kardeşi Mehmet Armutçuoğlu’nun yaptırdıkları bir 
apartmandan bir daire aldık ona, orada oturuyordu. Üstad’a sonradan cidden dost olmuştu. Üstad’la 
görüşmesinden sonra menfi tarafları gitti, müspet tarafları kaldı. Çünkü baskından önce eserleri toplayın falan 
diye haber veriyordu bize. Muskacıları, tarikatçıları da takip ederdi. Onun göreviydi bu işler. Abdulkadir 
Denizlioğlu memleketi Afyon da bir ara MHP’den Belediye Başkanlığı için adaylığını koydu, ama kazanamadı. 
1985-90 yıllarında Ankara’da vefat etti. Son zamanlarını, tarihî Ulus Zincirli Camiinde “Cami Yapım ve Bakım 
Derneği”nin Başkanı olarak geçirdi. 

İBRAHİM CANAN ANLATIYOR:  

Fotoğraftakileri şöyle tanıtayım: Bediüzzaman Said Nursi, Said Özdemir, elinde sepet olan hizmet minibüsünün 

şoförü Hulusi Ok, arkasındaki Astsubay Hasan Okur, Üstadın arkasındaki uzun boylu olan Mehmet Günay 

Tümer. Üstadın arkasındaki kısa boylu Ali Rıza Öztürk. Onun arkasında sadece alnı görünen Mehmed Mandal. 

Başı öne doğru eğik olan Emirdağlı Nureddin Benli.  

Arkada sadece başı görünen Abdülkadir Denizlioğlu’dur. Sivil polis, Ankara İrtica Masası Şefidir. Aslında, çok da 

menfi bir adam değildi, ama bizi bir zaman sabaha kadar Emniyet Müdürlüğünde bekletmişti.  
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Ekrem Köker Anlatıyor:  

Ankara’da 1958-1963 yılları içerisinde defalarca mahkemeler açıldı hakkımızda. En son, ihtilalda bizim 
dersanede karakol kurmuşlar, geleni götürüyorlardı. Said Özdemir Ağabey zaten içerdeydi. Karakolda 14 kişi 
birikti. Orada ifademizi aldılar. O zaman içlerinde polisten başka binbaşı, yarbay gibi birkaç tane subay da vardı. 
İrtica Masası Şefi Polis Abdulkadir Denizlioğlu da vardı. Bir Binbaşı sordu: “Ne ile geçiniyorsun?” Ben de: “Otuz 
lira ile geçiniyoruz” dedim. O zaman tayınatımız otuz liraydı. Binbaşı: “Yahu ben üç yüz lira ile geçinemiyorum, 
sen otuz lira ile nasıl geçiniyorsun?” dedi. İrtica Masası Şefi Abdulkadir Denizlioğlu dedi ki: “Komutanım, bunlar 
yalan söylemez, doğru söylerler, inanın” dedi. Öyle bir şahitliği olmuştu bize. Bir defasında da bana: "Yahu 
Ekrem, peşinde 30 tane polis var" demişti. Böyle takip edilirdik. Allah-u âlem bu adam çok menfi biri değildi. 
Üstad’ımız ona çok iltifat ederdi.  

Veli Işık Kalyoncu Anlatıyor:  

Ankara İrtica Masası Şefi Abdulkadir Denizlioğlu da bir sandalyede oturuyor, ifade alıyordu. Beni görünce “İşte 
bu!” dedi. “Dün gece Bahçelievler’de apartmanların kapısının altından broşürleri atan bu, eşkâli bu” dedi, beni 
göstererek. “Sen nereden biliyorsun şimdi bunu?” dedim. “Aynı senin eşkâlin” dedi. “Ben dün gece geldim, 
burada bile değildim” dedim. Bileti de atmamıştım, cebimdeydi. Çıkardım gösterdim polis Abdulkadir’e. “İyi 
tamam” dedi, geçti.  

Astsubay Hasan Okur Anlatıyor:  

Üstad otele (Beyrut Palas) geldiğinde ben otelde kalıyordum, ama müşteri olarak oda tutmuştum. Üstad 
gelmeden önce, Tarihçe-i Hayattaki fotoğrafta başı görülen Ankara İrtica Masası Şefi Abdülkadir Denizlioğlu ve 
polisler tek tek oteldekileri indirdi. Ben müşteri olduğum için içerde kaldım. Her taraf polis ve gazeteci 
kaynıyordu. Abdülkadir Denizlioğlu, Üstad’ın teşrif ettiği günün akşamı bulunduğumuz kata çıkarak bana: “Biz 
senin kim olduğunu biliyoruz, sen buraya uygun olup olmayan insanlarını bizden daha iyi bilirsin, bizim 
maksadımız güvenliktir, onun için buranın güvenliğini sana bırakıyorum, bize yardımcı olabilirsin” demişti. 

Said Özdemir Anlatıyor:  

Abdulkadir Denizlioğlu emekli olunca Zincirli Camii Yaşatma Derneği başkanlığını yapmıştı. Onu dostluğunu 
duymadım. (Konu hakkında son görüştüğüm Said Özdemir Ağabey oldu. Diğer ağabeylerin anlattıklarını 
kendisine aktardıktan sonra böyle cevap verdi. Ö. Özcan) 

 

 

 


