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İLMİYYE SALNAMESİ'NDEN (*) : 

1\:'I:EŞİHAT-I İSLAMİYYE TARİHÇESİ (**) 

-I-

Bu silsile-i eelllenin pişvası «Sıddik-ı A'zaımı radiya'llahu Teala anlı 

Efendimiz Hazretleridir. 
Canib-i Celil-i Hazret-i Risalet-Penahi'den iftaya me'zun oduldarı Üınmc

hat-ı tevarih-i mu'teberede muharrerdir (1). Ve Kuzat-ı İslamiyyenin pir ve 
pişvası dahi Esedu'llahi'l-Gaalib Ali b. Ebi Talib radiya'llahu Teala anh Efen
dimiz Hazretleri 'dir. Fahrü 'l-Mürselln Efendimiz Hazretlerinin asr-ı Alilerin
de ibtida Kadı olarak Yemen'e i'zanı buyurdular (2). 

Hulefa~yı Abbasiyye 'den Harunü 'r-Reşid Hazretleri zamamuda emr-i iftil 
ile mansıb-ı kaza «Kaadı'l-Kudatıı unvaniyle İmaın-ı A'zam Efendiıniz-Ha{c:
retlerinin tilmiz-i alileri Fişva-yı fukaha-yı alem İmam Ebu Yusuf Hazretk
rinde içtima' eylemiştir (3). 

«Şeyhülislamıı unvan-ı cellli Hicret-i Seniyye 'nin dördüncü 
hur eyledi. Asr-ı mezkurda «İslamıı kelime-i miibeccelesinc izafet 

asrında zn
suretiyle zu-

(*) nıniye Sa1namesi, Şeyhülislamlık Makamı yayınlarından «Ceride-i İlmiyeı, 
adlı derginin 1334 yılında bir defa çıkarılmış olan ekidir. Büyük boyda, 736 sayfadıt· . 

. Eserin 304 - 641 inci sayfalarında Meşihat-i İslamiye Tarihçesi başlıklı bir önsözde:rı 

sonra 124 Şeyhillislamın hal tercemeleri yer almakta {ilk Şeyhülislam Mehmed . 
Şemseddin Fenari Efendi ile başlayıp 124 üncü Şeyhülislam Mustafa Hayri Efendi ilc· 
son bulmakta) dır. Büyük bir ernekle meydana gelmiş ve tarihi değer taşıyan bu 
kısmı dergimizde yayınlamayı, meslek mensupları için, faydalı saydık. 

Sonraki Şeyhülislamlar ile Şer' iye ve Evkaf Vekilieri ve Diyanet İşleri- Başkan-
larının hal tercemelerini de ekleyerek evvelce başlanılmıŞ bu hayırlı işi devam ettir
mek istiyoruz. 

(**) Tarih-i Osmani Encümeni A'zasından fazıl-ı şehir Ali Emiri Efendi Haz
retleri canibinden İlmiyye Salnamesi için ithat olunmuştur. 

(1) Evvelu men efta mine's-sahbi'l-emcadi radiya'llahu T'eala anhüm Ebu 
Bekrini's-Sıddiku ve !em yekün yüfti ahadün bi-mahdari Resüli'llahi salla'llahü 
Teala aleyhi ve selleme ğayru Ebi Bekrin radiya'llahü Teala anh. 

r «Tarihu'l-Huaefii» 
(2) E·vvelü kaadin baasehü Resil.lu'llahi salla'llahü Teala aleyhi ve selleme 

ile'l-Yemeni Aliyyü'bni Ebi Talibin radiya'llahü Teala anhü fekaaıe ya ResUlallahi 
etab'asunı: ila kühı1li'I-Yemeni ve la ilm e Ii-bi'l-kadaai kaale ResQJu'llahi salla'llahu 
Teala aleyhi ve selleme: İntalik ile'I-Yemeni fe-inna'llahe se-yehdi kalbeke ve yü. 
sebbitü lisaneke. Fekane Umaru radiya'llahu T'eala anhu yakulu fi hutahihi: Aliy
yün akdana. Ve kaalet ümmü'I-Mü'minine Aişetü radiya;llahu T'eala anha: Aliyyün 
a'lemun.nasi bi' s-sünneti ve kaale'bnü Abbasin radiya'Ilahu Teala anhu: U'tiye 
Aliyyün tis'ate a'şari'l-ilmi ve hüve a'Iemühüm bi'l-uşri'l-baki. 

«Tarihu'l-Fukaha» 
(3) Evvelü men lukkıbe «Kaadı'l-Kudat» Ebu Yüsüfe sahibü Ebi Hanifete 

Kaadı'r-Reşidi zekerehü'bnü'I-Esiri fi'I-ezhari. 
«Kitabü'I-vesayil ila Ma'rifeti'I-E,vayil» 
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hur eden elfaz-ı ta'zimiyye bundan ibaret olmayıp İmadü'l-İslam, Falwii'l-İs
lam, Rüknü'l-İslam, Zeynü'l-İslam, Şemsü'l-İslam, Gemalü'l-İslam, Zıyaü'F 
İslam, Behaü'l-İslam, Hüccetij'l-İslam, Burhanü'l-İslam, Nazzamü'l-İslam gi~ 
bi daha birçok evsa:f-ı ta'zimiyye zuhiir ve tedavül etmeğe başlamış ise de bun
ların her biri ancak bir kaç zata. münhasır kaldı. 

Lakin Şeyhülislanı unvan-1 inisiyle birçok eazım-ı ulema. ve :fudala-yı fu
kaha kesb-i iştihar eylediler. Devlet-i Aliyye-i Osmaııiyye 'nin zuhiirundan ev
vel «Şeyhü'l-İslam» unvanını ilıraz eden zevat-ı fazıla üç sınıfa ayr1labilir : 

Birincisi, zamanmda bir şehir ahalisi tarafından «Şeyhü'l-İslaımı ıtlak 
olunan (4). 

İkincisi: <<Şeyhülislam» lakab-ı alisiyle şölıre-i Mak olan (5). 

Üçüncüsü: İftaya. ba-icazetnanıe: me'zun olarak kesb-i iştilıai' eden zevat-ı 
aliyedir ( 6). 

Kitab-ı A'lamü'l-ahyar'da nlema-yı ızamdan hangi zevat-ı aliyeye .<<Şey

hülislam» denildiği şöylece ta'rif olunur. 

«F'ııkaha-yı ızanı ve fudala-yı fihamdan şol sahib-i sadr-i iftaya ıstılahat-; 
örfiyyede «Şeyhillislam» denilir ki, aralarında tahaddüs eden münazaa ve mu
hasamadan dolayı hall-i müşkilat-ı enam eyleye» 

Ve bu ta'rif-i müfidden sonra Hicret-i Seniyye'nin beşinci ve altıncı asır
larmda a'lam-ı nlema-yı Hanefiyye'den «Şeyhülislaım> unvanını ihraz eden
lerden : 

Şeyhülislam Ebu'I-Hasen Ali es-Suğdi, 

Şeyhillislam Ata b. Hamza es-Suğ·di, 

Şeyhülislam Ali b. Muhammed el-İsbicabi, 

Şeyhillislam Abdü'r-Reşid Cedd-i sahibü'l-Hulasa, 

Şeyhillislam Burhanü'd-Din Ali el-Merğinani sahibü'l-Hidaye. 

(4) Ebu Abdi'llahi'bn.i Umara Fahru'd-Dini'r-Razi ve kane yahduru meclisehu 
bi.medineti Heratin erbabu'l-mezahibi ve'l-makalati ve yes'el11nehu ve hüve yücibu 
külle sallin bii-ahseni icabetin ve recaa bi-sebebi:Qi halkun kesirun mine't..tayife
ti'l-Kerramiyyeti ve ğayruhum ila mezhebi EhlFs-Sünneti ve kane yulakkabu bi-
Herate Şeyha'l-İslam. «Vefeyat-ı Thn-i Hallikan» 

(5) Şeyhu'l-İslami lakabu cemaatin mine'l-eimmeti ve'§tehere bih8. ınde'l

ıtlakı Aliyyü'bnü Muhammedi'bn-i İsmaile'I-İsbicabt 
«El-Cevalıirü'l-Mudie» 

(6) .şeyhu'l-İslami Ebu'l-Muzafferi Radıyyü'd-Dini Muhaınmedü'bnü İbrahi
me'l-Burhaniyyi ekarra lehu ehlü zernanibi bi·ehliyyeti'l-fetva ve ecazehu Şeyhu'l
İslami nizamü'l-miUeti ve'd-dini Muhammedü'bnü Hüseyni'I-Bariıyyü; ve tarihu 
icazetihi senete 677. «Ketaibü'l-A'lam» 
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Nizamü'd-Din Ömer b. Burhanü'd-Din Hazaratını tasrih ve ta'dad eyli
yor (7). 

M:aamafilı ınezkur asırlarda «Şeyhülislamı> lakabiyle iştihar eden zevıh··ı 
aliye müşilrün-ileyhimden ibaret olmayıp : 

Şeyhillislam EbU İsmail Abdullah b. EbU Mansur b. Muhammed el-En
sari (8). 

Şeyhillislam Muhammed b. lVIuhammed b. Muhammed Ebi Bekr el Bellii (9) 

Şeyhillislam es-Seyyid Muhanuned b. Ahmed b. Hamza b. el-Hüseyn lı. 
Ali el-Haşim i 

Şeyhülislam Ahmed en-Namıkı 'I-Cami el-Herevi 

Şeyhülislam Alaü'd-Din el-Kaad_i Aliyyü'l-Mervezi 

Şeyhülislam Alaü'l-Eimıne Sedid b. Muhammed el-Hayyati 

Şeyhülislam Ebu Mansur Ahmed b. Muhammed b. Said b. lVIuhammed 
el-İstivai 

Şeyhülislam Muhammed b. el-Hüseyn b. Muhammed el-Buhari el-ma'rM 
. bi-Haher-Zade 

Şeyhülislam Alaü'd-Din Ebu Hamid Muhammed b. Abdü'l-Hamid el-Es
mendi es-Semerkandi 

Şeyhillislam İzzü'd-Din el-Kindi el-Müfti hi-Seınerkand Üstad-ı sahibü'l
Hulasa 

Şeyhillislam Celalü 'd-Din Muhammed İbn-i Şeyhü'l-İslam Ali b. Mu
hammed 

Şeyhülislam Nizamü'd-Din Ömer b. Şeyhü'l-İslam Ali b. Ebi Bekr 

Şeyhülislaın İmadü'd.:Din Ebi Bekr İbn-i Şeyhü'l-İslaın valid-i sahibü'l
FUsul 

Şeyhülislaın Ebu Muhammed Zekeriyya İôn:i Muhammed İbn-i Ebi Bekr 
el-Kureşi el-Özkeııdi 

(7) Ve kAne'l-urfu alA enne Şeyhu'l-İslami yustalahu ala men tasaddara li'l
iftai ve halli müşkilati'l-enami flma şecere beynehum mine'n-nizai ve'l-hisami mi
ne'l-fukahai'l-ızami ve'l-fudalai'l-:fihami. Ve kadi'ştehere-biha min ahyari'Lmae
ti'l-hamiseti ve's-sadiseti a'lamun ve hum: Şeyhu'l-İslami' Ebu'I-Haseni Aliyyini's
Suğdi; ve Şeyhu'l-İsHimi Atau'bnu Hamzete's-Suğdi; ve Şeyhu'l-İslami. Aliyyu'bnu 
Muhammed el-İsbicabi, el-M:üfti bi-Semerkand; ve Şeyhu'l-İsHl.mi Abdu'r-Reşidi 

ceddu sahlbi'l~Hulasati iftiharu'l-milleti T'ahir b. Muhammed b. Abdi'r-Reşid; ve 
Şeyhu'I-tsıami Burhanü'd~Dini Ali el-Mürğ'inani sahibu'l-HidAyeti; ve Şeyhu'l-İs
lami Nizamu'd-Dini Umaru'bnu Şeyhi'l-İslam Burhani'd-Din. 

«Ketaibu A'lami'I-Ahyar» 
(8) Lakab-i vey «Şeyhu'l~tslam» est. Ve murad be-Şeyhi'l-İslam, her-ca ki der 

in kitab, mutlak vakı' şüde est vey est. «Nefehatü'l-Üns» 
(9) Muhammedü'bnü Muhammd'bn-i Muhammedin Ebu Bekrini'l-Lahmiy-

yü'l-Belhiyyü. El-Mulakkabu bi-Şeyhi'l-İslam. «El-C'evahirü'l-Mudie» 

21 



Şeyhiiiislam Cemaliid-Din Ali b. İbrahim b. Hisam b .. Ahmed el-Halebi 
Hazaratı asırlarında Şeyhiiiislam unvan-ı iUlsiyle iştihaı; eylemişleı· ve bun
lardan maada dahi pek çok ulema-yı ızaın ve fukaha-yı benam o nam-ı ali ilc 
arayiş-i mesned-i fetva olmuşlardır. 

Mısır Kıt'ası 358 senesinden i'tibaren Mülılk-ı Ffttımiyye yedine geçmiş 

olduğundan Salahü'd-Din-i Eyyubi Hazretlerinin 568 senesinde zaptı ve Mü
luk-ı Fatımiyye 'nin inkırazı üzerine mezahib-i ehl-i Sünnet m ıleibince müfti
ler ta 'yininden sonra kıt 'a-i mezkurede dahi «Şcyhülislaımı lakab-ı alisiyle pek 
çok fuzala-yi ızam telkib olunanık kesb-i iştihar eylediler. 

Ba'dehu ser-amedan-ı ulema-yı Hanefivvc 'den Mevlana Muhammed L 
el-Hüseyn b. Muhammed el-Barii Hazretleri <<Müfti'l-Enam ve Şeyhülislam)) 

unvanıarının sahib-i ictimaı olmuştur (10). 

İşte Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye 'nin yümn-efza-yı zühılr olduğu esnada 
beyne'l-ulema. Müfti '1-Enam ve Şeyh ii 'I-İslam un vanları mevcud olup Iakiu 
unvan-ı mezkur resmi bir sılret te olmadığı gibi sahipleri de azl ve nasb.a tabi' 
değiller idi. 

* ** 
Kazaskerlik ınansıb-ı eelili dahi pek kadim olup ·ezcümle 362 senesinde vefat 
eden fuzaladan Muhammed b. Abdu'r-Rahman b. Ebu Bekr el-Bağdadi Ka
zasker idi (ll). Andan sonraları da Kazaskerlik devam eylemiş ve hatta 641 se
nesinde irtihal-i dar-ı bekaa eden M·evlana Necmii'd-Din Halil b. Hiiseyn b. 
Ali el-Hamevi, Mülılk-ı Eyyılbiyye'den Melikii'l-Adil· Ebıl Belu'in Kazasker'~ 
bulunmuş idi (12). 

Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye'de Kanuni Sultan Süleyman Han Hazretle
rinin evasıt-ı ahd-i saltanatları _Şeyhiilislamlarından Çivi-Zade Şeyh Muhyi'd· 
Din Mehmed Efendi 948 senesinde ilk defa olarak mesncd-i eelil-i fetvadan in
fikak eylemiş ve yine ilk defa olmak üzere tenzil-i sınıf ile Rumeli Kazas
kediği 'ne ta 'yin olunmuştur. 

Elf-i kamil tarihine kadar da bir zatın iki defa Şeyh ii 'l-İslanı olması gay
ri.mesbuk iken Hicret-i Seniyye'nin bin sali receb'inde mesned-i fetvadan ma'
zul olan Bustan-Zade Melımed Efendi 600 akça vazife ile tekaaiid edildiği hal-

(10) «Şeyhu'l-İslami ve Müfti'l-Enami» nizamü'l-milleti ve'd_.din Muhammed 
b. el-Iiüseyn b. Muhammed el-Barii radiya'llahu anhu; ve ka.d cemaa beyne riyAse-
teyn: Ed-Dini ve'd-dünya. «Ketaibü'l-A'lam» 

(ll) Ve liye Kadae'l-askeri; ve aşe sittine seneten; ve kane re'sen n ilmi'l-ke
lami; habiren bi't-tefsiri; ve lehu kitabun fi'r-reddi ale'LYehüdi; ve kitabu Umdeti'l-
:i:::dilleti ve kitabu't-Tefsir. «El.-Cevahi'ru'l-Mudie» 

(12) El-Halilu'bnu Aliyyi'bni'l-Huseyni'bn-i Aliyyini'.l-mulakkabi Necmi'd-Dini'l
Hamav!yy. Ve liye kadaa'l-askeri li'l-Meliki'l-adili Ebi Bekrini'bni Eyyüb. 

«El-Cevahiru'l-Mudie:. 



de 1006 sefer'inde tenzil-i sınıf ile Rumeli Sadrına ta.'yin ve sene-i mezkure 
şevval 'inde saniyen calı-ı eelil-i fetvaya suud eylediğ·inden tekerrür-i Meşihat 
ilk defa bu za.tt.a vukua geldi. 

Rumeli Kazaskerliği Rumeli 'nin mebildi-i fethinde ve Anadolu Kazasker
liği dahi Ebu'l-F~sth Sultan Mehıned Han Hazretlerinin zaman-ı şahanelerin
de ihdas olunmuş ve Yavuz Sultan Selim Han zamanına kadar ol suretle de· 
vam ed egeimiş iken 920 senesinde Diyarbekir ve müteakıben Halebü 'ş-Şehbô. 
ve havaEsi .. feth ve tashir olunınakla merkezi Diyarbekir (Amid) şehri olmak 
üzere Arap ve Acem Kazaskerliği namiyle bir Kazaskerlik daha ihdas olu
narak fudala-yı meşhureden :Th[evlana Hakimü'd-Din İdris-i Bitlisi Hazretleri
ne tevcih huyurulmuş idi. İdris-i Bitlisi'den sonra Diya.rbekir Kadısı Müeyyed
Zade :Th[evlana Abdü'l-Hayy Çelebi mezkur Kazask~rliğe ta'yin olundu. 923 
tarihinde iklim-i Mısır'ın fethinden sonra mansıb-ı mezkur -müstakil ve üç 
Kazasker ile Divan-ı Padişahi pür-zinet olmak münasip görülmekle Fenari-Za
delerden İstanbul Kadısı M<Chmed Şah Fenari Efendi 'ye tevcih olundu. 

Müşarün-ileyh Halep şehri haricinde Padişah-ı Alem-Penah ile ibtida-yı 
ınülakaatında nezd-i Hüınayiln 'a. yanaşıp giderken atının serkeşlik etmesi ha
sebiyle çamura düşmüş ve Padişah-i Cih&n-Penah Hazretleri bu halden tetay
yür etmiş olmağla Mehmed Şah Efendi'yi Edirne kazasına nakl ve mansıb-ı 

mezburu Dersaadet'te bulunan ve meslek-i ulemil.dan yetişen meşhur Piri Pa
şa'ya sipariş buyurmuşlar idi. Müşarün-ileyh isti'fa etmekle Anadolu Sadeı 
Kadri Ef-endi'ye ısmarlandı. Müteakıben Piri Paşa. Sadrazam oldu. Kadri 
Efendi ile hukuk-ı kadimeleri olduğundan Arap ve Acem Kazaskerliği Külliy
yen ilga ve Anadolu Kazaskeri ile iktifa olundu (13). 

* ** 
Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri evahir-i ahd.-i saltanatlarma karib bir 

zamanda Edirne canibine teşrif ederek oradan ba-emr-i ali Rumeli ve Anadolu 
Saclaretlerinin ikisini de Şeyhülislam-ı meşhur Zenbilli Alaü 'd-Din Ali Cema
li Hazretlerine tevcih buyurmuş ise de müşarün-ileyh Hazretleri bast-ı i'tizar 
ile kabul eylemediğinden lüzum-ı ibimalarını arz etmiş o zamandan şimdiye ka· 
dar her iki Kazaskerlik dahi mevcud bulunmuştur. 

Bunun tafsili şöyledir ki, Yavuz Sultan Selim Han Hazretleri Edirne 'yi 
teşrif huyurdukları esnada Şeyhülislam Zenbilli Mevlana Alaü'd-Din Ali el
Cemaii Efendi Sultan-ı müşarün-ileyh Hazretlerini teşyi' ederek avdet eyle
mekte iken yolda kayd-bende çekilmiş dörtyüz adama tesadüf etti. Hallerinden 
istifsar eylediktc dediler ki, bazirganlardır Hazret-i Padişah harir iştirasını 
men' etmişlerdi. Bunlar emre muh8Jefet ettiklerinden mahkUm-ı siyaset olmuş
lar. Bu cevabı işiten müfti-i nıüşarün-ileyh Hazr(ltleri derhal avdetle Hazret-i 
Padişaha at üzerinde mülaki oldu. 

(13) Atayi, Zeyl-i Şakaayık. 



«Bir mikdar adamlar bendetmişler, eğer murad kati ise inda'llalı lıalal 
değildir.» dedi. Sultan Selim Han Hazretleri münfail olup <<Ya .1\fevlana., rı. i
zam-ı alem için sülüs-i alemin katli lıalal değ·il midir?>> dedikte «<Ialaldir. Şol 
zamanda ki umur-ı cihan halel-pezir olup fitne-i uzma ola. Bu öyle değ·ildir.>> 
cevabını verdi. Sultan Selim Han «Bundan büyük fitne ve fesat olur mu ki, be
nim emrime mulıiUefet edeler.>> huyurunca «Bunlar emr-i Sultana muhalefet 
etmemişdir. Zira sen bu hususa ümena nash eylemişsin. Ala tarikı 'd-delale 
izindir.>> dedi. Yine Sultan Selim Han Hazretleri cevaba tesaddi ederek «Ben 
sana dedim ya, umur-ı Saltanata i'tiraz etmek senin vazifen değildir.ı> hıtab-ı 
mehabet-rizinde bulundu. 

Zenbilli Ali Efendi «Bu umur-ı ahirettir. Buna taarruz benim vazifem
dir.» cevabını verip selam vermeksizin Hazret-i Padişalı'dan ayrıldı. 

Sultan Selim Han Hazretleri bi-huzur ola:rak bir müddet. olduğu mahaide 
durup derya-yı tefekküre daldı. Mevkib-i Saltanatı teşkil eden erkan ve ricaliıı 
her biri atları sırtında mütehayyir durdular. 

Ba'dehu Su}tan-ı Kanıkar Hauetleri zikr olunan dörtyüz mücrimin cüm
lesini afv u ıtlak eyledikten başka Edirne Şehrine vasıl oldukta Şeyhtilislam 
Zenbilli Ali Efendi'ye hitaben «İki Kazaskerlik mansıbım cem' edip sana ver
dim. Zira bildim Iri cümle sözünde hak üzeresin.ıı 

Mealinde emr-i Hüınayun irsal buyurmuşlar ise de yukarıda zikri sebk ey
lediği üzere Müfti-i müşarüp.-ileyh Hazretleri mansılı-ı kazadan iba ve arz-ı 
i'tizar eyledi (14). 

(Devam edecek) 

(14) tnne's-Sultan Selim Han zehebe ila medineti Edirne, fe-şeyyeahu'l-mev
le'l-mezkf:ıru; 'fe-lakıye fi't-tarikı erbaa mi ete reculin meşdf:ıdine bi'l-hibali; fe-suile 
an ha!etihim, fe.kaalu i:nnehum halefft emre's-Sultani ve kad işterevf:ı'l-harira ve 
kane kad menaa's-Sultanu an zalike fe-zehebe'I-mevla'l-mezkf:ıru ile's"Sultani ve hu
va riUtibun. Fe-kelieme fihim ve kaale: la yahillu katluhum. Fe-ğadibe-s-Sultanu ve 
kaale: Eyyuhe'l-mevla, ema yahillu katlu sülüseyi'I-alemi li-nizami'l-baki? Kaale 
neam; ve !altin iza edda ila halelin azimin. Kaale's-Sultanu Ve Etyyü halelin a'zamu 
min muhalefeti'I-emri? Kaale'l-mevla: Haülai lem yuhalifO.. emreke li-enneke na
sahte'l-umenae ale'l-hariri. HAza izen bi.tarikı'd-dilaleti. Kaale's-Sultanu: Leyse 
umf:ıru's-saltanati min vazifetike. Kale: İnnehu min umf:ıri'l-ahireti·; ve inne't-taar
ruda leha min vazifeti. Sümme farakahu'l-mevla'l-mezkf:ıru ve lem yüsellim aleyhi; 
ve hasale li's-Sultan Selim Han hiddetün azimetün hatta vakafa ala feresihi zama
nen kesiran ve'n-nasü vakıfline kuddamehu ve halfehu mütehayyirine fl zalike'l-em
ri. Sümme inne's-Sultan Sellm Han lemma vasale ila menzilihi ata ani'l-külli. Ve 
lernma vasala ila Edirne; ersele ileyhi em ren ve kaale fihi: A'taytuke kadae'l-aske .. 
ri ve cemaatu leke fihi beyne't-tarafeyni Ii-ennı: tahakkaktu enneke tetel{ellemü bi'l
hakkı. Fe-ketebe'l-mevle'l-mezkf:ıru fi cevabihi ve kaale: Vasale ileyye kitabuke, 
sellemeke'llahu ve ebkaake, ve emertenı: bi'l-kadai ve innı: ,mütemessilun emreke; illa 
enne.li maa'llahi ahden: en la yasdura minnı: lafzu «hakemtm>. 
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