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Hulusi Bey: Birisi İzmir mebusu, daha başkaları var tanımıyorum. Fakat bunların hürmet 

ettikleri uzun boylu, nurani bir çehre, bembeyaz bir sakal böyle vakur bir duruşuyla bizim 

bulunduğumuz yere geldi. Biz de tabur imamı bize ikindi namazını kıldırıyor, ikindi namazını 

kılmışız tesbihteyiz. Mescid ittihaz ettiğimiz yerin kapısında durdu, döndü onlara; 

“Efendiler!” dedi “Zaferin sırrını burada arayın.” Ayetin delalet ettiği mana bilfiil çıkmıştır. 

Cenab-ı Hak öyle buyuruyor işte.  

“Siz Allah’a yardım ederseniz, Allah’ta size yardım eder.” Evet, yine bilmeyenlerin bilmesi 

için ordunun son taarruz emrindeki bir tek maddesi şuydu: Bütün zabitan ve efrat, o günkü 

yazı şekline göre, bütün zabitan ve efrat muharebeye abdestli olarak girecek. Su bulunmazsa 

teyemmüm edilecek. İslam ordusu, laf değil ha, İslam ordusu. Biz Kafkas Azerbaycan’ına 

gittiğimiz zamanda da ordunun adı İslam ordusuydu. Fakat o zaferdeki İslam ordusunun 

hali başka. Ne faydaki o zaferi biz su-i istimal ettik. Yani edenler etti. Kader-i ilahinin ters 

bir cephe alması, bu milletin kaderinin tersine dönmesi mukaddermiş işte. Biz bil istihkak bu 

işin tersine ….   Nasıl olduysa oldu. Çok karıştırmaya gelmez, bugünümüze hamd edelim, çok 

fırtınalar, çok dağdağalar, çok musibetler gördük. Cenab-ı Hak o gördüklerimizi tekrar bize 

çektirmesin. Âmin.  

-:  Hâlbuki dost ve düşmanın ittifakıyla, tekzib emaresi hiç bir kitabda yoktur. Öyle ise, 

tasdik vardır. Madem mutlak bir surette tasdik vardır ve madem şu tasdikin vücudunu 

iktiza eden kat'î bir illet ve esaslı bir sebeb vardır; biz dahi, o tasdikin vücuduna delalet 

eden üç hüccet-i katıa ile isbat edeceğiz: 

  Birinci Hüccet: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm Kur'anın lisanıyla onlara 

der ki: "Kitablarınızda benim tasdikim ve evsafım vardır. Benim beyan ettiğim 

şeylerde, kitablarınız beni tasdik ediyor." 

 

 



gibi âyetlerle, onlara meydan okuyor. "Tevratınızı getiriniz, okuyunuz ve geliniz; biz 

çoluk ve çocuğumuzu alıp Cenab-ı Hakk'ın dergâhına el açıp, yalancılar aleyhinde 

lanetle dua edeceğiz!" diye mütemadiyen onların başına vurduğu halde, hiç Yahudi bir 

âlim veya Nasrani bir kıssîs, onun bir yanlışını gösteremedi. Eğer gösterseydi, pek çok 

kesrette bulunan ve pek çok inadlı ve hasedli olan kâfirler ve münafık Yahudiler ve 

bütün âlem-i küfür, her tarafta ilân edeceklerdi. Hem demiş: "Ya yanlışımı bulunuz 

veyahut sizinle mahvoluncaya kadar cihad edeceğim!" Hâlbuki bunlar, harbi ve 

perişaniyeti ve hicreti ihtiyar ettiler. Demek yanlışını bulamadılar. Bir yanlış 

bulunsaydı, onlar kurtulurlardı. 

 

İkinci Hüccet: Tevrat, İncil ve Zebur'un ibareleri; Kur'an gibi i'cazları olmadığından, 

hem mütemadiyen tercüme tercüme üstüne olduğundan, pek çok yabanî kelimeler 

içlerine karıştı. Hem müfessirlerin sözleri ve yanlış tevilleri, onların âyetleriyle iltibas 

edildi; hem bazı nâdanların ve bazı ehl-i garazın tahrifatı da ilâve edildi. Şu surette o 

kitablarda tahrifat, tağyirat çoğaldı. Hattâ Şeyh Rahmetullah-i Hindî (allâme-i meşhur) 

kütüb-ü sâbıkanın binler yerde tahrifatını, keşişlerine ve Yahudi ve Nasara ülemasına 

isbat ederek, iskât etmiş. İşte bu kadar tahrifatla beraber, şu zamanda dahi meşhur 

Hüseyin-i Cisrî (Rahmetullahi Aleyh) o kitablardan yüz ondört delil nübüvvet-i 

Ahmediyeye dair çıkarmıştır. "Risale-i Hamîdiye"de yazmış. O risaleyi de, Manastırlı 

Merhum İsmail Hakkı tercüme etmiş. Kim arzu ederse, ona müracaat eder, görür. 

Hem pek çok Yahudi üleması ve Nasara üleması, ikrar ve itiraf etmişler ki: 

"Kitablarımızda Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü Vesselâm'ın evsafı yazılıdır." Evet, 

gayr-ı müslim olarak başta meşhur Rum Meliklerinden Hirakl itiraf etmiş, demiş ki: 

"Evet İsa Aleyhisselâm, Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâm'dan haber veriyor." 

Hem Rum Meliki Mukavkis namında Mısır hâkimi ve ülema-i Yehud'un en 

meşhurlarından İbn-i Suriya ve İbn-i Ahtab ve onun kardeşi Kâ'b Bin Esed ve Zübeyr 

Bin Bâtıya gibi meşhur ülema ve reisler, gayr-ı müslim kaldıkları halde ikrar etmişler 

ki: "Evet kitablarımızda onun evsafı vardır, ondan bahsediyorlar." 

Hem Yehud'un meşhur ülemasından ve Nasara'nın meşhur kıssîslerinden, kütüb-ü 

sâbıkada evsaf-ı Muhammediyeyi (A.S.M.) gördükten sonra inadı terkedip imana 

gelenler, evsafını Tevrat ve İncil'de göstermişler ve sair Yahudi ve Nasranî ülemasını 

onunla ilzam etmişler. Ezcümle, meşhur Abdullah İbn-i Selâm ve Vehb İbn-i Münebbih 



ve Ebî Yâsir ve Şâmul (ki bu zât, Melik-i Yemen Tübba' zamanında idi. Tübba' nasıl 

gıyaben ve bi'setten evvel iman getirmiş, Şâmul de öyle.) ve Sa'ye'nin iki oğlu olan Esid 

ve Sa'lebe ki; İbn-i Heyban denilen bir ârif-i billah bi'setten evvel Benî Nadîr Kabilesine 

misafir olmuş. 

 demiş, orada vefat etmiş. Sonra o kabîle Resul-i 

Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm ile harbettikleri zaman Esid ve Sa'lebe meydana çıktılar, 

o kabîleye bağırdılar:  Yani: "İbn-i 

Heyban'ın haber verdiği zât budur; onunla harbetmeyiniz!" Fakat onlar onları 

dinlemediler, belalarını buldular. 

 Hem ülema-i Yehud'dan İbn-i Bünyamin ve Muhayrık ve Kâ'b-ül Ahbar gibi çok 

ülema-i Yehud, evsaf-ı Nebeviyeyi kitablarında gördüklerinden, imana gelmişler; sair 

imana gelmeyenleri de ilzam etmişler. 

 Hem ülema-i Nasara'dan, bahsi geçen meşhur Buheyra-i Rahib ki; Resul-i 

Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm Şam tarafına amucasıyla gittiği vakit on iki yaşında idi. 

Buheyra-i Rahib, onun hatırı için Kureyşîleri davet etmiş. Baktı ki, kafileye gölge eden 

bir parça bulut, daha kafile yerinde gölge ediyor. "Demek aradığım adam orada 

kalmış!" Sonra adam göndermiş, onu da getirtmiş. Ebu Talib'e demiş: "Sen dön 

Mekke'ye git! Yahudiler hasûddurlar; bunun evsafı Tevrat'ta mezkûrdur; hıyanet 

ederler." 

 Hem Nastur-ul Habeşe ve Habeş Reisi olan Necaşî, evsaf-ı Muhammediyeyi 

(A.S.M.) kitablarında gördükleri için, beraber iman etmişler. 

 Hem Dağatır isminde meşhur bir Nasranî âlimi; evsafını görmüş, iman etmiş; 

Rumlar içinde ilân etmiş, şehid edilmiş. 

 Hem Nasranî rüesasından Hâris İbn-i Ebî Şümer-il Gasanî ve Şam'ın büyük dinî 

reisleri ve melikleri, yani Sahib-i İlya ve Hirakl ve İbn-i Natur ve Cârud gibi meşhur 

zâtlar, kitablarında evsafını görmüşler ve iman etmişler. Yalnız Hirakl, dünya saltanatı 

için imanını izhar etmemiş. 



 Hem bunlar gibi Selman-ül Farisî, o da evvel Nasranî idi. Resul-i Ekrem 

Aleyhissalâtü Vesselâm'ın evsafını gördükten sonra, onu arıyordu. 

 Hem Temim namında mühim bir âlim, hem meşhur Habeş Reisi Necaşî, hem 

Habeş nasarası, hem Necran papazları; bütün müttefikan haber veriyorlar ki:"Biz, 

evsaf-ı Nebeviyeyi kitablarımızda gördük, onun için imana geldik." 

Üçüncü Hüccet: İşte bir nümune olarak Tevrat, İncil, Zebur'un Peygamberimiz 

Aleyhissalâtü Vesselâm'a ait âyetlerinin birkaç nümunesini göstereceğiz: 

  Birincisi: Zebur'da şöyle bir ayet var: 

"Mukîm-üs Sünne" ise, ism-i Ahmedîdir. 

İncil'in âyeti: 

 

Yani: "Ben gidiyorum, tâ size Faraklit gelsin!" Yani, Ahmed gelsin. 

  İncil'in ikinci bir âyeti: 

 

Yani: "Ben Rabbimden; hakkı bâtıldan fark eden bir peygamberi istiyorum ki, ebede 

kadar beraberinizde bulunsun." Faraklit,  manasında 

Peygamber'in o kitablarda ismidir. 

  Tevrat'ın âyeti: 

 



Yani: "Hazret-i İsmail'in vâlidesi olan Hacer, evlâd sahibesi olacak ve onun evlâdından 

öyle birisi çıkacak ki, o veledin eli, umumun fevkinde olacak ve umumun eli huşu' ve 

itaatle ona açılacak." 

  Tevrat'ın ikinci bir âyeti: 

 

Yani: "Benî İsrail'in kardeşleri olan Benî İsmail'den senin gibi birini göndereceğim. Ben 

sözümü onun ağzına koyacağım, benim vahyimle konuşacak. Onu kabul etmeyene azab 

vereceğim." 

  Tevrat'ın üçüncü bir âyeti: 

 

  İhtar: Muhammed ismi, o kitablarda "Müşeffah" ve "El-Münhamenna" ve 

"Hımyata" gibi Süryanî isimler suretinde, "Muhammed" manasındaki İbranî 

isimleriyle gelmiş. Yoksa sarih Muhammed ismi az vardı. Sarih miktarını dahi, hasûd 

Yahudiler tahrif etmişler. 

  Zebur'un âyeti: 

 Hem Abadile-i Seb'adan ve kütüb-ü sâbıkada çok tedkikat yapan Abdullah İbn-i 

Amr İbn-il Âs ve meşhur ülema-i Yehud'dan en evvel İslâm'a gelen Abdullah İbn-i 

Selâm ve meşhur Kâ'b-ül Ahbar denilen Benî İsrail'in allâmelerinden; o zamanda daha 



çok tahrifata uğramayan Tevrat'ta aynen şu gelecek âyeti ilân ederek göstermişler. 

Âyetin bir parçası şudur ki: Hz. Musa ile hitabdan sonra, gelecek peygambere hitaben 

şöyle diyor: 

 

  Tevrat'ın bir âyeti daha: 

 

 İşte şu âyette "Muhammed" lafzı, Muhammed manasında Süryanî bir isimde 

gelmiştir. 

  Tevrat'ın diğer bir âyeti daha: 

 İşte şu âyette, Benî İshak'ın kardeşleri olan Benî İsmail'den ve Hazret-i Musa'dan 

sonra gelen peygambere hitab ediyor. 

  Tevrat'ın diğer bir âyeti daha: 

  

İşte "Muhtar"ın manası; "Mustafa"dır, hem ism-i Nebevîdir. İncil'de, İsa'dan sonra 

gelen ve İncil'in birkaç âyetinde "Âlem Reisi" ünvanıyla müjde verdiği Nebinin tarifine 

dair: 



   

İşte şu âyet gösteriyor ki: "Sahib-üs seyf ve cihada memur bir peygamber gelecektir." 

Kadîb-i Hadîd, kılınç demektir. Hem ümmeti de onun gibi sahib-üs seyf, yani cihada 

memur olacağını, Sure-i Feth'in âhirinde 

 

  

âyeti, İncil'in şu âyeti gibi, başka âyetlerine işaret edip, Muhammed Aleyhissalâtü 

Vesselâm sahib-üs seyf ve cihada memur olduğunu İncil ile beraber ilân ediyor. 

Tevrat'ın Beşinci Kitabının Otuzüçüncü Babında şu âyet var: "Hak Teâlâ, Tur-i 

Sina'dan ikbal edip bize Sâîr'den tulû' etti ve Fâran Dağlarında zahir oldu." 

 İşte şu âyet nasılki "Tur-i Sina'da ikbal-i Hak" fıkrasıyla nübüvvet-i Museviyeyi 

ve Şam Dağları'ndan ibaret olan "Sâîr'den tulû-u Hak" fıkrasıyla, nübüvvet-i İseviyeyi 

ihbar eder. Öyle de bil'ittifak Hicaz Dağları'ndan ibaret olan Fâran Dağları'ndan 

zuhur-u Hak fıkrasıyla, bizzarure risalet-i Ahmediyeyi (A.S.M.) haber veriyor. Hem 

Sure-i Feth'in âhirinde  hükmünü tasdikan, Tevrat'ta Fâran 

Dağları'ndan zuhur eden peygamberin sahabeleri hakkında şu âyet var: "Kudsîlerin 

bayrakları beraberindedir ve onun sağındadır." "Kudsîler" namıyla tavsif eder. Yani: 

"Onun sahabeleri kudsî, sâlih evliyalardır." 

 Eş'iya Peygamber'in kitabında, Kırkikinci Babında şu âyet vardır: "Hak 

Sübhanehu âhir zamanda, kendinin ıstıfagerde ve bergüzidesi kulunu ba's edecek ve ona 

Ruh-ul Emîn Hazret-i Cibril'i yollayıp, din-i İlahîsini ona talim ettirecek. Ve o dahi, 

Ruh-ül Emîn'in talimi vechile nâsa talim eyliyecek ve beyn-en nâs hak ile 

hükmedecektir. O bir nurdur, halkı zulümattan çıkaracaktır. Rabbin bana kabl-el 

vuku' bildirdiği şeyi, ben de size bildiriyorum." 

 İşte şu âyet gayet sarih bir surette, Âhirzaman Peygamberi olan Muhammed 

Aleyhissalâtü Vesselâm'ın evsafını beyan ediyor. 



 Mişail namıyla müsemma Mihail Peygamber'in kitabının Dördüncü Babında şu 

âyet var: "Âhirzamanda bir ümmet-i merhume kaim olup, orada Hakk'a ibadet etmek 

üzere, mübarek dağı ihtiyar ederler. Ve her iklimden orada birçok halk toplanıp, Rabb-

ı Vâhid'e ibadet ederler. Ona şirk etmezler." 

 İşte şu âyet, zahir bir surette dünyanın en mübarek dağı olan Cebel-i Arafat ve 

orada her iklimden gelen hacıların tekbir ve ibadetlerini ve ümmet-i merhume namıyla 

şöhretşiar olan ümmet-i Muhammediyeyi tarif ediyor. 

 Zebur'da Yetmişikinci Babında şu âyet var: 

 "Bahrden bahre mâlik ve nehirlerden, Arz'ın makta' ve müntehasına kadar 

mâlik ola.. ve kendisine Yemen ve Cezayir Mülûkü hediyeler götüreler.. ve padişahlar 

ona secde ve inkıyad edeler.. ve her vakit ona salât ve her gün kendisine bereketle dua 

oluna.. ve envârı Medine'den münevvir ola.. ve zikri ebed-ül âbâd devam ede.. Onun 

ismi, şemsin vücudundan evvel mevcuddur. Onun adı, güneş durdukça münteşir ola..." 

 İşte şu âyet, pek aşikâr bir tarzda Fahr-i Âlem Aleyhissalâtü Vesselâm'ı tavsif 

eder. Acaba Hazret-i Davud Aleyhisselâm'dan sonra Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü 

Vesselâm'dan başka hangi nebi gelmiş ki; şarktan garba kadar dinini neşretmiş ve 

mülûkü cizyeye bağlamış ve padişahları kendine secde eder gibi bir inkıyad altına almış 

ve her gün nev'-i beşerin humsunun salavat ve dualarını kendine kazanmış ve envârı 

Medine'den parlamış kim var? Kim gösterilebilir? 

 Hem Türkçe Yuhanna İncili'nin Ondördüncü Bab ve otuzuncu âyeti şudur: 

"Artık sizinle çok söyleşmem, zira bu âlemin reisi geliyor. Ve bende, onun nesnesi aslâ 

yoktur!" İşte "Âlemin Reisi" tabiri, "Fahr-i Âlem" demektir. Fahr-i Âlem ünvanı ise, 

Muhammed-i Arabî Aleyhissalâtü Vesselâm'ın en meşhur ünvanıdır. 

  

 


