
ei-EMALI 

( Jl..~\) 

İbnü'ş-Şeceri'nin 
(ö. 542 / 1148) 

daha çok Arap dili ve edebiyatının 
çeşitli meselelerini ele aldığı eseri. 

L ~ 

Her biri risale şeklindeki seksen dört 
meclisten meydana gelen eser. ibnü ' ş
Şeceri'ye sorulan çeşitli soruların cevap
larından oluşmuştur. Bazı bölümlerinde 
mevcut yazılış tarihlerinden 524-526 
( 1130 -1132) yılları arasında kaleme alın
dığı anlaşılmaktadır. 

el-Emô.lf, muhtelif gramer konuları, 
meşhur Arap şairlerinin bazı şiirleri, lu
gat, belagat, aruz. kafiye, ayet tefsirle
ri, tarih. ahbar ve naklettiği şiirlerde ge
çen şehirlere dair bilgiler ihtiva etmek
tedir. Bazan "fasıl" veya "mes'ele" başlı
ğı altında konu dışına çıkan müellif muh
temel soruları cevaplandırmakta . zaman 
zaman edebi ve tarihi bilgilere yer ver
mekte, meşhur dilcilerin konuyla ilgili 
görüşlerini sıralamakta, sonunda da ken
di görüş ve tercihini belirtmektedir. Gra
mer kaideleri ve dile dair çeşitli açıkla
malar eserde geniş yer tutmaktadır. 

ibnü' ş- Şeceri eserini tamamladıktan 
sonra çağdaşı ibnü ' l-Haşşab kendisinden 
kitabının sema* ını istemiş, bu isteğinin 
kabul edilmemesi üzerine el-Emô.lf'nin 
bazı kısımlarını tenkit için bir reddiye 
yazmış, ibnü'ş-Şeceri de el - İntişô.r adlı 
risalesiyle bu reddiyeye cevap vermiştir. 

el -Emô.lf Seyyid Zeynelabidin el-MO
sevi, Habib Abdullah b. Ahmed el-Alevi 
ve Abdurrahman el-Yemanf'nin ortak 
tashihleriyle iki cilt halinde basılmıştır 

(Haydarabad ı 3491 1930) Bu baskı , ese
rin Asafiye Kütüphanesi· nde bulunan I. 
cildiyle Freitz Krenkow vasıtasıyla elde 
edilen istanbul kütüphanelerindeki nüs
halarından birinin ilk cildinin bir kısmı
na ve ll. cildinin ekserisine dayanmakta
dır. Faydalanılan istanbul nüshasının ye
ri ve numarası belirtilmemiştir. Beyrut'
ta ofset baskıları da yapılan bu neşir ek
siktir. Hatim Salih Damin, eserin geri 
kalan altı meclisini Ma lem yünşer mi
ne '1-Emtili 'ş- Şeceriyye adıyla yayımla
mıştır (Beyrut 1984) . Mahmud Muham
med et-Tanahi Asafiye ve Ragıb Paşa 
kütüphanelerindeki nüshaları esas alarak 
eser ve müellif hakkında uzunca bir mu
kaddime ilave etmek suretiyle kitabın 
tamamını üç cilt halinde neşretmiştir (Ka
hire 1413 / ı992) 
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Ali b. Osman el-Üşi'nin 
(ö. 575 / 1179 [?]) 

Matüridiyye akaidine dair 
manzum risalesi. 

~ 

Müellifi tarafından el -Emô.lf diye ad
landırılan ve daha çok bu isimle tanınan 
risale, beyitlerinin son kelimeleri "lam" 
harfiyle bittiği için el-Kaşfdetü '1-lamiy
ye fi 't-tevl}.fd, başlangıcına atfen ~aşf
detü yej{_ulü 'l- cabd veya Bed'ü'l-emô. 
lf şeklinde de anılmıştır. Bazı kaynaklar
da el-~aşfdetü'l-Hanefiyye olarak kay
dedilen risale (Brockelmann, GAL Suppl., 

ı . 764), lll. Murad dönemi (1574-1 595) bil
ginlerinden Muhammed b. Malkoca 'ya 
ait Türkçe şerhinde asıl metin için şari
hin kullandığı "lamiyye-i kelamiyye" ter
kibinin bazı araştırmacılar tarafından 

benimsenmesiyle bu adla da literatüre 
geçmiştir (Kürkçüoğlu , lll 1 ı -2, s. Il Kay
nakların bir kısmında SÖZ konusu risale
nin başka müelliflere nisbet edildiği kay
dedilmekteyse de bunun doğru olmadı
ğı anlaşılmaktadır (Abdülgani en-Nablu
si . s. 53-54) 569 (1 174) yılında kaleme 
alınan risalenin ( Keş{ü '?· ?unün, ll , 1530) 
altmış yedi veya altmış sekiz beyitlik ba
zı yazma ve basma nüshaları bulunmak
la beraber genellikle altmış altı beyit ola
rak nazmedildiği kabul edilir. 

islam akaidinin temel konularını ila
hiyyat, nübüwat ve sem'iyyat şeklinde
ki klasik şemaya genellikle sadık kala
rak işleyen risale, konusunun tevhid ol
duğunu belirten bir beyitle başlayıp Al
lah'ın zatının ve sıfatlarının ele alındığı 
beyitlerle devam eder. Bu bölümde hal
ku'!- Kur'an. rü'yetullah, haberi sıfatlar. 
insan fiili ve aslah gibi konulara temas 
edilmiş, ayrıca bu mevzularda Ehl-i sün
net'e muhalif görüşler ileri süren fırka
lara karşı zımnf tenkitler yöneltilmiştir. 
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Eserde nübüwete dair konular özetlen
dikten sonra evliyanın kerametlerinin 
hak olduğu vurgulanır. Hulefa-yi Raşi

din arasında Ehl-i sünnet tarafından ya
pılan geleneksel fazilet sıralamasının ar
dından ashaba dil uzatmanın dinen caiz 
olmadığı ifade edilir. eJ-Emôlf'nin daha 
sonraki beyitlerinde ağırlıklı olarak iman 
konusu ele alınmış ve Ehl-i sünnet'in tek
fir anlayışı dile getirilmiştir. Tekvin ile 
mükewen arasındaki ilişki. ma'dO.m*a 
şey denilip denilemeyeceği gibi itikadf 
ekaller arasındaki tartışmalı bazı kelam 
problemlerine işaret eden beyitlerden 
sonra ölüm, ölüm sonrası hayat ve ahi
ret halleri ele alınmıştır. Risale. müelli
fine hayır duada bulunulmasını temen
ni eden beyitlerle sona erer. 

Bilhassa manzum olması ve özlü bilgi 
vermesi sebebiyle öğrenim ve ezberlen
me açısından kolaylık sağlayan bu önem
li Matürfdi akaid risalesi. medreselerin 
başlangıç sınıflarında okutulan akaid ve 
kelam metinleri arasında çok rağbet gör
müş, pek çok defa istinsah edilmiş, üze
rinde tercüme ve şerh olarak birçok ça
lışma yapılmıştır. Müsteşriklerce de ter
cüme edilerek neşredilmiş olan el-Emô
lf'nin (P. V. Bohlen, Carmen arabicum 
Arnali Dictum, Regensburg 1825) çeşitli 

yerlerde ve tarihlerde yapılmış baskıları 
bulunmaktadır (bk. Serkis, I, 499) 

Arapça Şerhleri. 1. Neffsü'r - riyai li
icdami'l-emrai. Halfl b. Ala en-Necca
rf'ye (ö . 632/ 1234) ait kısa bir şerhtir 
(Keşfü 'z.zunün, ll , ı 350). Eserin Süleyma
niye Kütüphanesi 'nde iki nüshası bulun
maktadır (Şe hi d Ali Paşa, nr. ı 704 1 6 ; Kı
lı ç Ali Paşa, nr. 1027/ 3) 2. el-Hidayemi
ne'l-ictij{_öd. Muhammed b. EbO Bekir 
er-Razi (ö 666/ 1268 [ ?[) tarafından ka
leme alınmış hacimli bir şerhtir. Şarih 
eserini el-Fıkhü'l- ekber, es-Sevô.dü'l
a c?Gill, el- <il]f.idetü 't - Tahô.viyye gibi 
ilk dönem kaynaklarından faydalanarak 
hazırladığını ve kasidede mevcut bütün 
bilgileri değerlendirdiğini ifade etmek
tedir. Şerhin Süleymaniye Kütüphane
si'nde yazma nüshaları bulunmaktadır 

(Hasan Hüsnü Paşa, nr. 11 95; Laleli , nr. 
3738; Hafid Efendi, nr. 45 2/20; Mu ra d 
Buhar!, nr. ı45/ 2). 3. Dercü 'l-mecô.lf if 
şer hi Bed 'i'l- emalf. Muhammed b. E bO 
Bekir b. Cemaa'ya (ö 819/ 14 16) ait olan 
bu muhtasar şerh beyitleri bir iki kısa 
cümleyle izah etmektedir (Süleymaniye 
Ktp ., Uileli. nr. 3770) Katib Çelebi bu ese
rin müellifi tarafından M alla c u '1 -misal 
fi'l- caj{_ö 'idi'l-İslô.miyye v~ menbe c~ ,l
kemô.l fi'l- mesa 'ili'l- kelô.miyye if şer-
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Jıi '1- ~aşideti '1- terideli '1-ldmiyye şek
linde adlandırıldığını belirtir (Keş{ü'~:-?u · 

nan, ll, 1350. krş. a.e., IL 1720). 4. pav,ü '1-
me"ali ii şer}ıi Bed,i'l-emali. Ali el
Karl (ö 1014 / 1605) tarafından kaleme 
alınan eser el-Emali'nin en meşhur şerh
lerinden biridir. Bağdatlı İsmail Paşa bu 
şerh i Tu}ıfetü '1- e 'ali if şer hi Bed, i'l
emali adıyla kaydetmektedir (liahu'l-mek· 

nan, ı. 24 1 ). Pek çok yazma nüshası bu
lunan eser İstanbul'da birçok defa ba
sılmıştır (1 278, 1312, 1319) Şerhin Mu
hammed Abdüllatif Salih Ferfür tarafın
dan gerçekleştirilen neşrinde (Beyrut, ts.) 
hemen her sayfada, "Ebhas fi'l-akrde" 
genel başlığı altında naşir tarafından ya
pılan el-Emalf'ye ve bazı akaid konula
rına dair çeşitli değerlendirme ve ekle
meler bulunmaktadır. s. Dav,ü 'l - le,alf 
ii şerJıi Bed, i'l- e mali. Bağ d atlı İsmail 
Paşa'nın, Ezher şeyhlerinden Ahmed b. 
Ali es-Sendübi (ö 10971 1686) tarafın
dan yazıldığını belirttiği (Tzahu 'l-meknan, 
11 , 74. 233-234) bu şerhin Kayseri Raşid 
Efendi Kütüphanesi'nde değişik adla ka
yıtlı (nr. 696/ 3) bir nüshası bulunmakta
dır (Yurdagür, s. 4 7) 6. Nul]betü 'l-le, ali 
li- şerJıi Bed, i'l- em ali. Muhammed b. 
Süleyman el-Halebi er-ReyhavT'nin (ö 

ı 288/ 187 I) kaleme aldığı bu şerh el
Emali üzerine yapılan hacimli ve muh
tevalı çalışmalardan biridir. Eserin Sü
leymaniye Kütüphanesi'nde bir nüsha
sı bulunmaktadır (Hac ı Mahmud Efendi. 
nr. I 384) Nul]betü 'l-le, ali, herhangi bir 
nüsha belirtilmeden istinsah edilip of
set olarak yayımlanmıştır (İstanbul 14071 
1986) 7. el-Menhecü '1- 'ali ii şerJıi'l
Emalf. Süleymaniye Kütüphanesi'nde bir 
nüshası bulurian (Ul.leli, nr. 226 ı) bu şer
hin müellifi tesbit edilememiştir. 

el-Emali'nin bunların dışında, Musan
nifek lakabıyla tanınan Alaeddin Ali b. 
Muhammed el-Bistamfye (ö 875 / 1470) 
ait özel bir ad taşımayan şerhin Süley
maniye Kütüphanesi'nde nüshası bulun
maktadır (Yazma Bağışlar, nr. 336). Ayrı
ca kaynaklarda el-Emali şerhleri ara
sında sayılan ve Süleymaniye Kütüpha
nesi'nde nüshaları ŞerJıu [Kaşfdeti] '1-
Emali adıyla kaydedilmiş bulunan (İz

mir, nr. 121 ; Yazma Bağışlar, nr. 12691 18 ; 
Esad Efendi, nr. 3772 / 3; İbrahim Efendi, 
nr. 237; Mihrişah , nr. 200/ 13; Fatih, nr. 
3012 / 1) şerhler arasında Şemseddin en
Niksari, Muhammed b. Ahmed ei-Anta
kT. Radıyyüddin Ebü'l-Kasım b. Hüseyin 
ei-Bekri. Ahmed b. Ömer b. Muhammed 
Abakandi gibi müelliflerin şerhleri sayı

labilir. Kaynaklarda zikredilmemekle bir-

74 

likte Osmanlı alim ve müderrislerinden 
Davüd-i Karsi'nin de (ö 1169/ 1756) el
Emali'ye Arapça bir şerh yazdığı ve bu 
şerhin Türkiye dışındaki çeşitli kütüp
hanelerde nüshalarının bulunduğu (Lef
koşe Sultan ll. Mahmud Ktp., nr. 1431; Sa
raybosna Gazi Hüsrev Bey K tp., nr. 3284/ I) 

tesbit edilmiştir (DİA, IX, 30) 

Eserin kaynaklarda adları zikredilip 
nüshalarına henüz rastlanmayan şerh
leri arasında şunları saymak mümkün
dür: 1. el-Feva,idü'l-merçiıyye şer}ıu'l
Kaşideti'l-lamiyye. Bağdatlı İsmail Pa
şa tarafından İbn Demirtaş Muhammed 
b. Abdullah ei-Çerkeşi'ye (ö 93 11 I 525) 
nisbet edilmiştir (Tzahu 'l-meknan, ll , 210). 
2. 'j~dü'l-le,ali ti'l-Emali Bu şerh de 
Bağdatlı İsmail Paşa tarafından Cema
leddin Yusuf b. Muhammed ei-_Makdi
si'ye nisbet edilir ve telifinin 955 ( 1548) 
yılında tamamlandığı belirtilir (a.g.e., ll, 
110) 3. Kenzü'l-le,ali ii şerhi Bed,i'l
emali. Bağdatlı İsmail Paşa bu şerhin 
müellifinin Alaeddin Ali b. Abdülbaki b. 
Kadihan olduğunu ve eserin telifinin Me
dine'de 979 ( 1571) yılında tamamlandı
ğını kaydeder (Tzahu'l-meknan, ll , 387) 
4. el-Le, ali if şerJıi Bed, i'l- e mali. Ka
tib Çelebi bu şerhin müellifini Hüseyin 
b. İbrahim b. Hamza b. Halil olarak kay
detmektedir (Keşfü'?·?unan, ll, 1350) S. 
Neşrü 'l-le, ô.lf ii şerJıi na?mi'l- Emali. 
Eser Ömer Rıza Kehhale tarafından Ab
dülhamid b. Abdullah el-AIOsfye (ö. 1906) 
nisbet edilmektedir (Mu'cemü 'l-mü,e/

li{fn, V, 102). 

Türkçe Şerhleri. 1. Lamiyye-i Kelamiy
ye Şerhi. llL Murad dönemi bilginlerin
den Muhammed b. Malkoca tarafından 
kaleme alınmıştır. Eserin, özel kütüp
hanesindeki yazma bir mecmua içinde 
bulunan nüshasını tanıtan Kemal Edip 
Kürkçüoğlu, llL Murad'a ithaf edilen bu 
şerhte asıl metin için "Lamiyye-i Kela
miyye" adının kullanıldığını. kendisinin de 
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bu tabiri benimsediğini belirtir (AÜİFD, 
lll / 1-2, s. ll . 2. Merahu'l-meali ii şer
hi'l-Emali(İstanbul 1266, 1304). Mater
cimAsım Efendi (ö. 12 35 / 1819)tarafın
dan kaleme alınarak lll. Selim' e ithaf edi
len eser el-Emali'nin en çok rağbet gö
ren şerhlerindendir. Bu eserde, ketarn 
ve akaid ilmine dair geniş bir mukaddi
meden sonra her beytin şerhi ve ince 
gramer tahlilleri yapılmış, kelime anlam
ları üzerinde durulmuş, böylece oldukça 
hacimli bir eser meydana getirilmiştir. 

Kütüphanelerde pek çok yazma nüshası 
bulunan şerhin daha başka baskıları da 
vardır. 3. Keşfü 'l-meali şerhu Bed'i'l
emalf (İstanbul 129 ı' ı 328 j?j; ayrıca bk. 
özege, IV. ı818). Müellifi Damad - ı Gelen

. bevi olarak tanınan Mehmed Şükrü b. 
Ahmed Ata'dır. Eserde "meal-i beyt" ve 
"ma'na - yı beyt" başlıklarıyla yapılan açık
lamalarda sık sık ayet ve hadisiere baş
vurulmuş, ayrıca ek başlıklarla tamam
layıcı bazı bilgiler verilmiştir. 4. Kaside-i 
Emali Tercümesi (İstanbul ı 305). Mek
teb-i İdadi-i Mülkiyye müdürü Mehmed 
Şükrü Efendi'ye ait olan bu eserde ön
ce beyitlerin bütün kelimelerinin açıkla
masına yer verilmekte. ardından da bey
tin geniş bir açıklaması yapılmaktadır. 

Tercümeleri. 1. Lamiyye-i Kelamiy
ye. llL Murad'ın isteği üzerine Tacü't
tevan"h müellifi Hoca Sadeddin Efendi 
tarafından asıl metnin vezin ve kafiye
siyle yapılan bu tercümeyi Kemal Edip 
Kürkçüoğlu "Lamiyye-i Kelamiyye" baş
lığı altında açıklamalı bir makale için
de neşretmiştir (AÜİFD, lll / 1-2. s. 1-21) 
Kürkçüoğlu. kendi özel kütüphanesin
deki bir yazma risale mecmuası içinde 
yer alan bu tercümenin kenarında, da
ha eski bir dille kaleme alınmış müellifi 
meçhul manzum bir Türkçe tercümenin 
daha bulunduğunu kaydetmektedir. 2. 
Kaside-i Emali Tercüme-i Manzilmesi 
(İstanbul ı 302) Mekteb-i Sultani mual-



timlerinden Hafız Refi' Efendi tarafın
dan yapılan bu tercümede asıl metnin 
vezni muhafaza edilmişse de nazım şek
li olarak mesnevi tercih edilmiş, beyti 
beyitle karşılamaktan ziyade tafsilat ver
me yoluna gidilmiştir. 3. Necm-i Zebre
~ün. Mütercimi tesbit edilemeyen bu 
Farsça tercüme Hafız Refi' Efendi· nin 
eseriyle birlikte neşredilmiştir (İstanbul 
1302). Bu tercümede de kasidenin asıl 

vezni kullanılmış, ancak kafiye "lamiy
ye"den "hemziyye"ye çevrilmiş, beyitle
rin altına da yer yer şerh mahiyetinde 
bazı notlar eklenmiştir. C. Brockelmann. 
eserin Na?-mü'l-le'ôli adlı iki matb\3 
Farsça şerhinin daha bulunduğunu kay
detmektedir (İA, Xl ll, 75) . 
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EMAN 
( .;,L.~I) 

İslam ülkesine girmek 
veya İslam ordusuna teslim olmak 

isteyen bir yabancıya verilen 
can ve mal güvencesi. _ _j 

"Emin olmak, güvenmek" anlamında
ki Arapça emn kökünden türemiş bir 
isim olan eman "güven, güvence, güven
lik" manasma gelir. Hukuk terimi olarak 
İslam ülkesine (darülislam) girmek veya 
İslam ordusuna teslim olmak isteyen 
yabancı gayri müslime (harbl} can ve mal 
güvencesi sağlayan taahhüt veya akdi 
ifade eder. Bu tarifte yer alan harbf, is
lam devletiyle arasında barış antlaşma
sı bulunmayan yabancı devlet tebaası 
demektir. Eman Kur'an-ı Kerim 'de ay
nı manaya gelen civar kelimesiyle ifa
de edilmiştir (et-Tevbe 91 6). Hadislerde 
ise ayrıca ahd ve zimmet kelimeleri de 
kullanılmıştır (bk. Wensinck, el·Mu'cem, 

••emn", "'ahd", ~~~imnıe", ~~cevr" md.leri) . 

Eman isteyen kimseye müste'min, eman 
verilene müste'men, eman veren kişiye 
de müemmin denir. 

Eski Türkler'de eman geleneğinin var
lığına dair bir açıklık olmamakla birlikte 
eski Türkçe'de "kefalet" anlamına ge
len oka kelimesi emana yakın bir ma
nayı ifade eder ki (Dfvanü lugati 't- Türk, 

ı. 40) eman da bir nevi kefalettir. Türk
çe'de daha çok aman şeklinde söylenen 
kelime Dede Korkut Kitabı'nda ünıem 
olarak kullanılmışsa da ·Aman diyeni öl
dürmedi" (!, ı ı5, ı94) cümlesinde oldu
ğu gibi terim anlamıyla veya ona yakın 
anlamda birkaç yerde geçmektedir. Ema
nın "korkusuzluk, müslüman bir fatihin 
cizye vermeyi kabul eden topluluğa kar
şı verdiği himaye sözü" şeklindeki tanı
mı İslam'dan sonra kazandığı manayı 
ifade etmektedir. 

Tarih ve dille ilgili literatür eman ge
leneğinin Sami kökenli olduğunu göste
riyorsa da farklı toplumlarda benzer uy- -
gulamalara her zaman rastlanmıştır. Es
ki çağlarda sığınma ihtiyacı duyan kim
seler için en güvenli yerler daha çok ma
bedlerdi. Eski Yunan'da tapınaklar, ya
hudi ve hıristiyanlarda havra ve kilise
ler, manastırlar ve bunların müştemilatı, 
kurban kesim mahalleri başlıca sığınma 
yerleriydi. Bunların dışında, Eski Ahi d 'in 
çeşitli yerlerinde kaydedildiğine göre yan
lışlıkla adam öldüren veya bir suç işle

yen kimsenin belirlenen güvenli şehirle
re (city of refuge) sığınması eman anlamı 
taşıyordu (Tesniye, 191 ı -13 ; Sayı lar, 351 
9-34; Yeşu, 20/ 2-9). Suçlular sığındıkları 
bu güvenli şehirlerde oranın yaşlı ve tec
rübeli kişileri tarafından yargılanır ve 
suçsuzlukları ortaya çıktığı takdirde gü
vence altına alınırlardı. Ancak kasten 
adam öldüren veya suç işleyene cezası 
verilirdi (Çıkış, 21 / 14 ; ı. Krallar, 2/ 28-34) . 
Yeryüzündeki mabedierin en önemlisi 
olan Kabe'nin ve çevresinin "harem" ola
rak nitelendirilmesi bu özelliğinden do
layıdır. Kur'an'da, Hz. İbrahim'in güven
li bir belde olması için dua ettiği (el-Sa
kara 2/ ı 26) Mekke'ye, "Emin (güvenli} 
beldeye andolsun ki" denilerek yemin 
edilir (et-Tin 95 / 3); ayrıcaMescid-i Ha
ram'a girenin emniyet içinde olacağı be
lirtilir (Al-i İmran 3/ 97) Mekke'nin fet
hi sırasında Harem'i güvenli bölge ilan 
eden ve bütün insanlara eman veren Hz. 
Peygamber sadece dokuz kişiyi bunun 
dışında tutmuş ve "Kabe'nin örtüsüne 
yapışmış olsalar dahi" öldürülmelerini 
emretmiştir (Nesa!, "Tahrim", 14). Mek-

EMAN 

ke'nin her zaman "harem" olduğunu bil
diren ResOl-i Ekrem kendisine yalnız 

kısa bir süre için savaş izni verildiğini 

de belirtmiştir (İbn Kayyim el-Cevziyye, 
IJI , 4ı ı -4 ı 2) 

Eman uygulamasının Arap toplumun
da İslam öncesi döneme uzanan köklü 
bir geçmişi vardır. Kabile hakimiyet ve 
sorumluluğunun ön planda olduğu de
virlerde eman, hem kabileler arası sa
vaşlarda belli şahıs ve gruplara teslim 
olmaları halinde mal ve canları için gü
vence vererek gereksiz yere kan dökül
mesini önleyici ve barışı kolaylaştırıcı, 

hem de topluluklar arası ticari ve sosyal 
ilişkilerin artması için kabile veya şehir 
devletinin hakimiyet alanı dahilinde ya
bancıların güven içinde dolaşmasını sağ
layıcı bir fonksiyon üstlenmiştir (bk. Ci
VAR) 

Cahiliye döneminde Arap yarımadası
nın her tarafına dağılmış olan kabileler 
arasındaki ilişkilerde belli bazı teamül
ler hakimdi. Kabileler topraklarından ya
bancıların izinsiz geçişine müsamaha 
göstermezdi. Ancak aralarında bir ant
laşma bulunan kabile mensupları diğer 
kabile topraklarından rahatça geçebilir
di. Mekkeli tüccarlar ticaret yapabilmek 
için kabile reisieriyle anlaşmak ve geçiş 
izni almak zorundaydılar. Can ve mal gü
venliği için hükümdarlar, kabile reisieri 
ve fertleri eman akdi yaparlardı. Eman 
akdinin mutlaka yazılı olması gerekmi
yordu. Emana delinet eden bir eşya, bir 
söz veya hareket bunu ifade edebiliyor
du. Bir kabilenin ileri geleni kendi kabi
lesi içinde veya bir başka kabilede her
hangi birine eman verebilirdi. Müemmin 
eman verdiği kişinin can, mal ve namu
sunun korunmasında sorumluluk taşır, 
gerektiğinde onu müdafaa ederdi. Arap
lar buna büyük bir değer verirlerdi. 

İslam tarihinin ilk devrindeki bazı eman 
verme olayları İslam öncesi geleneğin 
bir devamı niteliğindedir. Mekke döne
minde Hz. Peygamber, amcası EbO Ta
lib'in eman anlamı taşıyan himayesiyle 
müşriklerin muhalefetine rağmen mü-

. cadelesine devam edebildi. Ebü Talib'in 
ölümü üzerine müşrikler suikaste varan 
girişimlerde bulundular. Hz. EbO Bekir, 
müşriklerin zulmünden bıkıp Habeşis

tan'a hicret etmek maksadıyla Mekke 
ile Yemen arasındaki Berkülgımad mev
kiine kadar gitmişken burada karşılaş
tığı Kare kabilesi ileri gelenlerinden İb
nü'd-Düğunne'nin kendisine kefil (car) 
olması üzerine geri döndü. Kureyş ileri 
gelenleri onun sadece evinde ibadet et-
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