
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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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-
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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-

75 



EMAN 

mesi ve Kur'an okuması şartıyla bu ema
nı kabul ettiler. Ebu Bekir bir müddet 
konulan şartlara uyduysa da daha son
ra evinin bahçesine bir mescid yapması. 

açıktan Kur 'an okuması müşriklerin İb
nü'd-Düğunne'ye şikayetine sebep oldu 
ve ondan Ebu Bekir 'e verdiği emanı ge
ri almasını istediler. Hz. Ebu Bekir İ b
nü 'd-Düğunne'nin isteği üzerine emanı
nı iade etti (Buhari. "Kefa.J.et", 4; "Mena
lpbü'l- enşar", 45) Bu olay, Cahiliye dev
ri Arap toplumunda mevcut eman gele
neğinin ayrıntılarını yansıtmaktadır. 

Emanın en açık olanı yazılı belge şek

linde verilenidir. Rivayete göre Hz. Pey
gamber. hicreti sırasında Kureyş'in koy
duğu büyük ödülü kazanmak için ken
disini takip eden ve karşılaştığı olaylar 
sebebiyle pişmanlık duyan Süraka b. Ma
lik el-Müdlici'ye isteği üzerine yazılı bir 
eman vermiştir (BuharT. "Men&Jpbü'l -en
şar", 45 ). Bu emanname deri bir parşö

mendi. Emanı yazanın Hz. Ebu Bekir mi, 
Amir b. Füheyre mi olduğu hususu ihti
laflıdır (Muhammed HamTdullah. el-Veşa'i

l!:u 's -siyasiyye, s. 54) . Mekke'nin fethine 
kadar emannameyi saklayan Süraka o 
gün belgeyi Hz. Peygamber'e gösterin
ce ResCıl-i Ekrem. "Bugün vefa ve iyilik 
günüdür" diyerek emanına vefa göster
miştir (İbn Kayyim el-Cevziyye, lll, 55) . 

Medine döneminde kurulan İslam dev
letinin iç ve dış politikasında geçerli hü
kümler arasında eman önemli bir yer al
mıştır . Bu dönemden itibaren yabancı 
kişi ve t opluluklara askeri ve sivil anlam
da verilen emanların bol örneklerine rast
lanmaktadır. Medine'de nazil olan. "Eğer 
müşriklerden biri senden eman dilerse 
Allah ' ın kelamını işitip dinleyineeye ka
dar ona eman ver, sonra -müslüman ol
mazsa- onu güven içinde bulunacağı bir 
yere ulaştır'' (et-Tevbe 91 6 ı mealindeki 
ayetin müşriklerle ilgili olması emanın 
sadece müslümanlarla müşrikler ara
sında bir akid olduğunu düşündürürse 
de Hz. Peygamber Medine döneminde 
müslüman olup önceki suçlarından do
layı kalplerindeki korkuyu atamayanla
ra ve Ehl -i kitap'tan olanlara da eman
lar vermiştir. Bunlar arasında amcası 

Hz. Hamza'nın katili olan Vahşi gibi · ki
şiler de vardır (Ayni, ı. 233). ResQI-i Ek
rem'in Ehl-i kitap'tan bazılarına verdiği 
emannamelerin (kitabü emn) bir kısmı 
günümüze kadar ulaşmıştır. Bunlardan 
Necranlılar'a verilen ve Mugire b. Şu'be 
tarafından yazılanı besmele ile başlar ; 

ardından, "Bu Allah resulünün Necran 
halkı için yazdığ ıdır " diye devam eder. 
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Oldukça uzun olan emanname ile, yıllık 

2000 takım elbise karşılığında Necran 
halkının canları. dinleri, toprakları. mal
ları. aşiretleri ve onlara tabi olanlar Al
lah'ın himayesi (civar) ve O'nun peygam
beri ve elçisi Muhammed 'in emanı (zim
met ) altına a lınmıştır (İbn Kayyim el-Cev
ziyye, lll, 628-646). Hz. Peygamber'in ver
diği emanlar, daha sonra hükümdarlar 
ve şahıslar tarafından verilen yazılı eman
ların üs!Qbunun oluşmasında etkili ol
muştur. Emanlar müemmin ve müste'
minin durumuna göre değ işiklik arzet
mekle beraber genellikle, "Bu falanın fa
lan için yazdığı emandır" ibaresi, bes
ınele veya Allah'a hamd ile başlar. ar
dından güvence altına alınan şeyler ve 
tarih zikredilir, arkasından da bunların 
Allah'ın, Resulünün ve eman veren kişi

nin emanıyla güvencede oldukları belir
tilirdi. Emanı veren hükümdarsa onu övü
cü sözler de emannamede yer alırdı. Mu
hasara sırasında verilen umumi eman
lardan bazı kimseler hariç tutulabilirdi. 
Bu tür emanlar sadece gayri müslimle
re verilmezdi ; müslümanların kendi ara
larında çıkan iç savaşlar sırasında da bir
birlerine eman verdikleri olurdu. Kalka
şendi Subl}.u'J- a cşa'da değişik eman
namelerden örnekler vermektedir (Xlll, 
328 - 350) 

Müemmin tarafından müste'mine gön
derilen veya bizzat verilen bir eşya ken
disine eman verildiğine delalet edebilir
di. Bu eşya eman verenin giydiği bir el
bise veya taktığı bir yüzük olabilirdi. Ey
le yahudileri, Hz. Peygamber tarafından 
kendilerine bu anlamda bir hırka veril
diğini iddia ederlerdi (bk. HIRKA-i ŞERiF). 

ResCıl-i Ekrem, Mekke'nin fethedildiği 

_gün hayatından endişe ederek şehirden 
kaçari Safvan b. Ümeyye'ye eman işare
ti olarak bir hırkasını göndermiştir (el
Muvatta', "Nika.J.:ı", 44 ; bunun sarık oldu
ğu da rivayet edilm iştir , bk. Abdülhay el
Kettani, ı. 270-27 ı ı . Ebu Müslimname'
de geçen "eman yüzüğü" ifadesi (bk. Ta

rama Sözlüğü, lll, 1458) bu geleneğin da
ha sonra da devam ettiğini göstermek
tedir. Bu tür eşya eman verildiğinin bir 
kanıtı olarak muhafaza edilirdi. Kuşat
ma sırasında müslümanlardan birinin 
söylediği ve kinaye yoluyla da olsa eman 
anlamı taşıyan yahut bu şekilde yorum
lanan bir söz veya davranışın da eman 
gibi telakki edildiği görülmüştür. Bu ko
nudaki uygulama ve yorum farklılıkları 
meseleyi oldukça karmaşık hale getir
diği için İmam Serahsf. bir alimi nahiv 
ve fıkıh alanında imtihan etmek için ona 

eman konusunun sorulmasını tavsiye et
miştir (Şerf:ıu 's -Siyeri'l-kebfr, 1, 252) . 

Müslüman kadınların, mümeyyiz ço
cukların ve savaşa katılma izni olan müs
lüman kölelerin eman verdiğini ve bu
nun geçerli sayıldığını gösteren örnek
ler de vardır. Hz. Peygamber, "Müslü
manların emanı birdir; en aşağı derece
de bulunan bir müslüman da eman ve
rebilir" demiştir (Buhari, "Cizye", I O, "Fe
ra 'iz", 21. "ttişam", 5). ResQI-i Ekrem, kı
zı Zeyneb'in kocası Ebü'I-As b. Rebla'ya 
ve fetih günü amcası Ebu Talib'in kızı 

Ümmü Hani'nin kocasının iki yakınına 
verdiği emanları (Buhari, "Cizye", 9) ka
bul etmiştir (İbn Kayyim el-Cevziyye, V. 
89). Hz. Ömer devrinde İran'a karşı ya
pılan savaşlar sırasında muhasara edi
len kaleye bir köle tarafından okla fır

latılan ve " Korkmayın" anlamına gelen 
Farsça not kaledekiler tarafından eman 
şeklinde yorumlanmış ve bunun üzerine 
dışarı çıkmışlardır. Ancak müslümanlar 
bu emanın geçerli olup olmadığı husu
sunda ihtilaf etmişler, konuyu bir mek
tupla bildirdikleri Hz. Ömer kendilerine, 
"Köle de müslümanlardan biridir ve ema
nı geçerlidir" cevabını vermiştir (Şerf:ıu 's

Siyeri ' l -kebfl; I, 256; Muhammed Hami
dullah, el-Veşa'iku 's-siyasiyye, s. 411) . 

İslam fütuhatı sırasında müslüman
ların bilhassa kuşattıkları şehirlerde bu
lunan düşmaniara canlarına, mallarına, 

ibadethanelerine dokunmamak üzere 
emannameler yazıp verdikleri ve bunun 
savaşı sona erdiren bir usul olarak sık
ça kullanıldığı yönünde kaynaklarda bir 
hayli bilg i ve rivayet mevcuttur. Bunlar
dan bir kısmının bazı şartlar taşıdığı da 
olurdu (a.g.e., s. 98-99, 116-121 , 494-495, 

502) . Daha sonraki dönemlerde bu eman
namelerin yanı sıra seyahat ve ticaret 
için verilen emanlarla müslümanların iç 
çatışmalar sırasında birbirlerine verdik
leri emanlar da önemli bir yekün tut
maktadır (Kalkaşendi, Xlll, 329-351) . Böy
lece İslam döneminde emanın savaş es
nasında düşmandan belli bir şahsa. top
luluğa veya bir bölge halkına tanınan do
kunulmazlık güvencesinden ticaret. diplo
masi, eğitim, seyahat gibi çeşitli sebep
lerle İslam ülkesinde bulunmak isteyen 
yabancıya verilen imtiyaz ve güvenceye 
kadar geniş bir kapsam kazandığı ve gi
derek bir kurum haline geldiği görülür. 
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liJ NEBİ BozKURT 

Osmanlı Dönemi. Osmanlı Devleti'nde 
eman anlayışı esas itibariyle İslami telak
kiye dayanmaktaysa da Osmanlılar' ın çok 
farklı millet ve devletle olan çeşitli müna
sebetleri sonunda emanın daha geniş bir 
muhteva ve oldukça yaygın bir uygula-

ma alanı kazandığı dikkati çeker. Ayrıca 
Osmanlı Devleti'nin kuruluş- yükseli ş de
virlerindeki uygulama ile XVI I- XVll l. yüz
yı llarda Batı ' nın Osmanlılar karşısında 

güç kazandığı ve nihayet XIX. yüzyılda 
diplomaside mütekabiliyetin benimsendi
ği dönemlerdeki eman uygulamaları da 
farklılıklar göstermektedir. Zi ra eman 
bir ülkenin dış siyaseti ve gücüyle ilgili 
bir kavram olarak uygulanmaktadır. 

Osmanlı kaynaklarında çok çeşitli şe
killerine rastlanan emanın en yaygın ola
nı bir beldenin, bir kalenin fethi öncesin
de veya sonrasında uygulanan biçimidir. 
Ancak bu eman. klasik anlamdaki eman
dan ziyade savaştan sonra zimmilerle 
yapılan zimmet akdi ve bu akid çerçe
vesinde zimmiler için verilen dokunul
mazlık güvencesi mahiyetindedir. Tek 
taraflı bir taahhüt niteliğindeki bu bel
gelerin emanname olarak da anılması. 
gayri müslimlerin temel hak ve hürri
yetleri için belli güvenceler getirmiş ol
masına dayanır. Fatih Sultan Mehmed 
dönemindeki bazı uygulamalar bu ko
nuda tipik özellikler taşımaktadır. Fatih 
istanbul'un fethinden hemen sonra Ha
ziran 1453'te Galata Cenevizlileri'ne bir 
emanname (ahidname) vermiş, bu eman
name daha sonra Latinler'e de teşmil 
edilmiştir . Aslı bugün mevcut olmayan 
bu belgenin çeşitli sOretleri ve tercüme
leri bulunmaktadır. Paris Bibliotheque 

EMAN 

Nationale'de bulunan bir sOretin başın
da emannamenin aslının Rumca yazılıp 
üzerine tuğra çekildiği belirtilmektedir. 
Fatih Sultan Mehmed'in bu emanname
sinin tesiri büyük olmuş, gerek Osmanlı 
hukukçuları gerekse zaman zaman im
tiyazları kısıtlanan gayri müslimler bu 
emana atıfta bulunarak davalarını teyit 
etmek istemişlerd i r. Bazı Bizans soylu
larının ve onların yakınlarının vaktiyle 
Bizans ' ı ihya etme sevdasına düştükle
rini hatıriayıp vehme kapılan Yavuz Sul
tan Selim'in, Rumlar'ın ya müslüman ol
malarını veya istanbul'u terketmelerini 
emretmesi karşısında Şeyhülislam Zen
billi Ali Efendi'nin padişaha dedesi Fa
tih 'in bunlara emanname bahşettiği. şu 
anda böyle bir uygulamanın şer'an caiz 
olmayacağı yönünde bir fetva verdiği. 

ancak Yavuz'un emannameyi görmek is
tediği, bu sebeple çağrılan patriğin bel
genin bir yangında yandığını söylemesi 
üzerine şeyhülislamın olayın ispatının 

yeterli olacağını bildirdiği ve çok yaşlı 

iki yeniçerinin Divan-ı Hümayun'da böy
le bir emanname verildiğ i konusunda 
şehadette bulunmasıyla meselenin hal
ledildiği şeklindeki rivayet (Mustafa Nüri 
Paşa , 1, 80-8 1) bu anlayışın tipik bir ör
neğidir . Aynı şekilde Fatih döneminde 
Bosna ' nın fethi sırasında Mahmud Pa
şa'nın Bosna kralına verdiği eman da 
tartışma konusu olmuştur. Bölgede ke
sin hakimiyet kurmak isteyen Fatih Sul
tan Mehmed. kendi arzusu dışında ve
rilen bu emanı ileride problem olacağı 
düşüncesiyle hükümsüz saymak için şer'i 
mesnet ararken ulemadan Ali Bistami'
nin. "kulun verdiği emanı sultanın dev
let menfaatine aykırı bulduğunda kaldı

rabileceğ i" yolundaki fetvası ile emanı 
geçersiz saymış ve buranın kılıçla fet
hedildiğini ileri sürerek kral ve yanında

ki üç beyi ortadan kaldırtmıştır. Fatih'in 
bu icraatı , devlete bağlılığı ve kamu dü
zenini temin. isyan ve fesadı önleme ted
birine dayandınlarak caiz görülmüşse 

de ona muhalif çevrelerin tepkisine yol 
açmıştır. 

Osmanlı döneminde kalelerin kuşatıl
ması ve fethi sırasında emanın ve bir ka
leyi barış yoluyla teslim anlamına gelen 
"vire ile teslim"in sıkça karşılaşılan bir 
uygulama olduğu bilinmektedir. Osman
lı belgelerinde ve kroniklerinde "eman. 
eman vermek. eman kağıdı" gibi tabir
ler yanında "vire, vire ile teslim. vire ka
ğıdı, vire bayrağı" tabirlerine de rastlan
maktadır. Belgelerden anlaşıldığına gö
re eman ile vire aynı anlamı veya birbi-
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