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bir dinlenme

gelmiştir.
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İslamiyet'ten önce
Hz. Peygamber' e verilen
sıfatiardan biri.

Emin sözlükte "kendisine güvenilen.
etmeyen, sözünde duran. vefalı; başkalarından korkmayan kimse" anlamına gelir. Kaynaklarda belirtildiğine
göre Hz. Muhammed. Cenab-ı Hakk'ın
himayesi sebebiyle Cahiliye devrinin yaygın kötülüklerinden hiçbirine bulaşma 
dan tertemiz büyüdü. Çevresinde en
mert. en iyi huylu, en asil. komşulu k haklarını en iyi gözeten, en uysal, en doğru
sözlü ve en güvenilir kimse olarak tanın
dı. Allah Teala bütün bu iyi sıfatları onda bir arada topladığı için "Muhammedü'l-emin" lakabı ile meşhur oldu. Bunun bir delili, Hz. Muhammed'in gençlik
yıllarına rastlayan Kabe'nin tamiri ve Hacerülesved'in yerine konulması olayın
daki rolü ve gördüğü kabuldür. Her kabilenin bu şerefli işte pay sahibi olmayı
istemesi üzerine ihtilaf çıkmış , problemin çözümü ertesi gün Kabe'nin önünde görülecek ilk şahsa bı rakılmıştı. Yolu
beklenen bu zatın Hz. Muhammed ol-

hıyanet

duğu görülünce herkes, "el-Emin geliyor" diye memnuniyetini belirtmişti (Müs·
ned, lll, 425) . Bu olay onun eskiden beri
emin sıfatıyla tanındığını göstermektedir. Yine İs lamiyet'ten önce. haksızlığa
uğrayanların hakkını korumak üzere
Mekke'de kurulan hilfü'l-fudOI cemiyetine aktif bir üye sıfatıyla katı lmıştır. İs
lam'dan önce Kureyş'ten bazı kişilerin
kıymetli eşyalarını Hz. Muhammed'e
emanet ettikleri de bilinmektedir.

ResOl-i Ekrem ilk vahyi müteakip evine
Hz. Hatice kendisine, "Korkma! Allah'a yemin ederim ki O hiçbir zaman seni utandırmaz. Çünkü sen akrabana bakarsın, işini görmekten aciz olanların işlerini görürsün; fakire yardım
eder, mi safiri ağırlarsın; hak yolunda
ortaya çıkan meselelerde halka yardım
edersin" (Buhari, "Be d'ü ' l -v aJ:ıy", 3) diye teselli verirken onun emin sıfatını dile getirmekteydi. Hz. Peygamber'in damadı Ebü'l-As. henüz müslüman olmadan önce karısı Zeyneb hakkında söylediği bir şiirde ondan "el-eminin kızı " diye söz etmiş (Süyütf, s. ı ı 6). ResOlullah'ın
şairi Ka'b b. Malik de onu methederken
"el-emin" ifadesini kullanmıştır (ag.e.,
s. ı ı 5).
geldiğinde

İlahi vahyi aynen tebliğ etmesi, vazifesini gereği gibi yapması itibariyle Hz.
Peygamber bu unvanını İslami dönemde de devam ettirmiştir. Hayatı bütün
yönleriyle incelendiği zaman ResOl-i Ekrem'in her bakımdan emin olduğu ; ayrı
ca onun iş hayatında , komşuluk ilişkile
rinde ve diğer alanlarda müminlerin de
bu vasfa sahip olmaları için büyük gayret sarfettiği görülür.
"Birine emniyet edip güvenen" anlamındaki emin kelimesi Kur'an-ı Kerim'de ResOl-i Ekrem hakkında, "O Allah'a
inanır, müminlere güvenir'' (et-Tevbe 91
6 ı) ifadesi içinde geçmektedir. Yemen'den gelen bir malın taksimi sırasında ,
"Allah 'tan kork ya Muhammed!" diyen
birine Hz. Peygamber, "Yoksa siz bana
güvenmiyar musunuz? Ben göktekilerin
bile eminiyim" demiş (Buhari, "Megiizi",
6 ı ); diğer bir ri vayete göre ise. "Bana siz
güvenmezseniz yeryüzündeki insanlar
hakkında hiç Allah güvenir mi?" karşılı 
ğını vermiştir (Buhari. "Enbiya'", 6, "Tev~id" 23; Müslim. "Zekat", 143, 144). Gönlü İslam' a tam manasıyla ısınmamış bazı kimselerin itirazları bir yana bütün
sahabiler ResOl-i Ekrem'i emin olarak
tanımış ve ona bağlanmışlardır.
Güvenilir olma hasleti bütün peygamberlerin başta gelen vasıfları arasında-

dır. Kur'an-ı

Kerim'de Hz. Nuh. HOd, Salih, LOt ve Şuayb kıssaları anlatılırken her
birinin "kavimlerine gönderilmiş emin
elçiler" olduğu belirtilmektedir (eş-Şua
ra 26 / ı 07, 125. 143 , 162, 178). Hz. Musa
da Firavun ve adamlarına hitaben. "Ey
Allah ' ın kulları! Bana gelin. doğrusu ben
size gönderilmiş emin bir elçiyim" (ed Duhan 441 18) demiştir. Diğer taraftan
Mısır hükümdan Hz. Yusuf'u yüksek bir
mevkiye getirmek isterken ona, "Bugün
sen yanımızda yüksek makam sahibi ve
emin birisin" (Yusuf 12/54) diye güvenini belirtmiştir.
Vahyi ulaştırmakla görevli bir melek
olan Cebrail'e İslami literatürde "ROhulemin" denilir. Nitekim Kur ' an-ı Kerim'de, "O (Kur'an) şüphesiz değerli, güçlü,
arşın sahibi (Alla h 'ın) katında itibarlı bir
elçinin (Cebrail'in) getirdiği sözdür. O orada sayılan , güvenilen bir elçi dir" (et-Tekvir 8 I 1 ı 9-2 I) denilmekte ve böylece Cebrail hakkında da emin kelimesi kullanıl
maktadır. Kadi İyaz. bu ayetteki emin
kelimesiyle Hz. Peygamber'in kastedildiğini ileri sürer.
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EMİN
Osmanlı devlet teşkilatında
bazı hizmetleri

L

yürütmekle görevli kimse.

_j

"Kendisine bir şey emanet edilen, güvenilir kimse, mutemet" anlamına gelen
emin (emTn ) kelimesi, Osmanlılar'da belli
bir görevi yerine getirmesi istenen ve
bunun karşılığında ücret alan, ancak üstlendiği vazifeden dolayı herhangi bir risk
altına girmeyen görevli için kullanılmış-
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