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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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EMiN
tır.

Bir anlamda memura benzeyen eminin tek sorumluluğu üzerine aldığı görevi yerine getirmek olup kendisine tevdi
edilen işten sağlanacak kar veya uğra
nacak zarar emini tayin eden kimseye
veya makama aitti.
Osmanlılar'da birçok hizmet emin eliyle yürütülürdü. Matbah emini, sarayın
mutfağı olan Matbah-ı Amire'nin bütün ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlüydü. Darphane emini paraların basıl
dığı devlet darphanesinin yetkilisiydi.
Arpa emini, ıstabi-ı Amire denilen has
ahırlara arpa ve malzeme sağlamakla
görevliydi.

Bazı askeri müesseselere ait işlerin yürütülmesinde yine eminler görevlendiriliyordu. Bunlar arasında en önemlileri
tophane. cebehane, tersane ve baruthane
eminleriydi. Yine yeniçeri çukasının satın alma işleri çuka emini tarafından görülürdü. Büyük yapıların giderlerine bakmak ve hesaplarını tutmak bina eminlerinin göreviydi. Diğer emanet görevlerinde olduğu gibi bu hizmetler de sürekli olmayıp inşaatın sona ermesiyle biterdi.
Bunların dışında emanetle yönetilen
istanbul, Galata, Gelibolu, Edirne ve Bursa gibi şehirlerde harc-ı hassa eminleri
vardı. Bu eminler aslında sarayların ve
saraylıların yiyecek ve giyecek giderlerini, aylıklarını, saray için çalışan bazı meslek sahiplerinin (ehl-i hiref) ücretlerini,
emeklilerin emekli maaşlarını, duacıla
rın (duagO) vazifelerini, giderleri hazinece karşıtanan cami ve mescidlerdeki görevlilerin maaşlarını öderlerdi. Bunlardan
Gelibolu ve Galata harc-ı hassa eminleri tersane giderlerine de bakarlardı. Bilhassa XVI. yüzyılda Galata harc-ı hassa
emini tersane işlerini yürütmek ve derya beylerinin salyanelerini ödemekle de
yükümlüydü. istanbul harc-ı hassa emini sonraları şehremini olmuştur.

Eminler söz konusu giderleri karşıla
mak üzere hazineden nakit para alabildikleri gibi hazinece bazı mültezimlere
havale ile ittizam bedellerinden de tahsilat yaparlardı. Bu ödemeler sonradan
borçlarına mahsup edilirdi. Bu bakım
dan eminin özellikle mukataa ve ittizam
kurumu ile bağı sıkıydı. Dirlik uygulamasından sağlanan devlet gelirleri, ulQfesi en az olan yeniçeriden padişah dahil
milyonluk hasları olan beylerbeyi ve vezirlere kadar bütün dirlik sahipleri arasında taksim edilirdi. Padişah dışında
kalan ulüfeliler, makam ve hizmetlerine
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ayrılan hazineye ait geliri şahsen tahsil
eder ve bunu görevlerinin gerektirdiği
yerlere, şahsi masrafiarına ve beslemekle yükümlü oldukları cebelüler ile silah,
at ve bazı mühimmata sarfederlerdi. Padişah ise kendi payına düşen ve "has"
denilen gelirini bizzat toplamadığından
bunu bazı kurum ve görevliler yoluyla
tahsil eder, gelirini kendi masraftarına
ve saray giderlerine harcar. beslediği kapıkulu askerinin mevacibini öderdi. Ayrıca memur statüsünde olan aylıkçı (müşaherehor) ve yıllıkçılarının (salyaneci) maaşlarını bu gelirden karşılardı. Bütün bu
tahsilat ve giderlerde eminler önemli rol
oynuyorlardı. Nitekim padişah hassı olan
gelirlerin tahsili eyaletlerde has eminleri vasıtasıyla sağlandığı gibi ittizama da
verilebilirdi.

öte yandan cizye ve nüzül, avarız, kürekçi, lağımcı bedelleri gibi vergilerin
tahsili işi hizmeti geçmiş bazı kimselere
"vazife" adı altında verilirdi. Ayni olarak
tahsil edilen sürsat, nüzül gibi vergiler
ise genelde kadılar eliyle veya bunların
gözetimi altında tahsil edilirdi. Bunların
dışında kalan hazine gelir kaynakları mukataa şeklinde ayrı bir kurum haline getirilir ve tahsil işi, riskini üsttenecek müteşebbislere açık arttırma ile ihale edilirdi. Bu özel müteşebbise "mültezim"
deniyordu. Mukataalara örnek olarak
gümrükleri, darphanelerde altın, gümüş
veya bakır para bastırıtmasını zikretmek
mümkündür. Yine maden ocaklarından
hazine payının tahsili, şehirlerdeki kapanların işletilmesi, mezbahalarda kesilen hayvanların rüsümunun toplanması, tuzla ve şaphaneler gibi işletme veya
tahsildarlık işlerinde mukataa usulü uygulanıyordu.

Mültezim arttırma ile bir mukataaya
talip olunca "tahvil" adı verilen üç yıllık
bir süre içinde hazineye belli bir meblağ ödemeyi taahhüt etmekteydi. ittizam bedelinden fazla gelir sağlanması
halinde mültezim kar eder. eksik tahsilat durumunda ise zarara uğrardı. Ancak hazine yararı için mukataa sürekli
olarak arttırmaya açık tutulurdu; bu şe
kilde mültezim karında aşırı artışın önü
alınırdı. Şartların ve ortamın elverişli olması ve mültezimin kar etmesi halinde
diğer müteşebbisler tahvil sonunu beklemeden ittizam bedelini arttırabilir ve
mukataa, eski mültezimin vazgeçmesi
halinde yeni talibine verilirdi. Eski mültezim ise tasarruf ettiği gün üzerinden
hesabını keserdi. Elverişsiz durumlarda
veya savaş zamanlarında, mültezim bir

indirim yapılması şartını koşmamışsa
mukataa zarar ederdi. Mültezimin taahhüt ettiği bedeli ödeyememesi halinde kendisi ve kefilleri sorumlu tutulurdu. Bu gibi durumlarda mukataaya talip çıkmadığı için mukataa bir emin tarafından işletilirdi. Emin memur statüsünde olduğundan kar veya zarardan
sorumlu değildi ve bu sıfatla kararlaştı
rılan yevmiyesini ücret olarak alırdı. Mukataaların emin eliyle işletilmesine "emanet" denirdi.
Emin, mukataayı bir müddet idare ettikten sonra mültezim gibi tahvil süresi
için bir meblağ önerebitir ve emanetle
birlikte iltizamı kabul edebilirdi. Emanetle iltizamı birleştiren bu işletme tarzına "emanet ber-vech-i iltizam", emine de "emin ber-vech-i iltizam" adı verilirdi.
XVII. yüzyılın ortalarında kapanan Osmanlı darphaneleri iltizamla işletiliyor
du. Bu tarihten sonra bu asrın sonuna
kadar aralıklarla çalışan istanbul Darphanesi daha çok emanetle yönetiliyordu. Canlı bir faaliyet içine girdiği XVII.
yüzyılın sonunda istanbul Darphanesi bir
çeşit emanet mahiyetindaki nezaret yöntemiyle çalıştırılmıştı. Darphane nazırı
aynı zamanda Gümüşhane, Ergani ve
bağlı madeniere de nezaret etmekteydi.
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