
dının da zimmi olacağı bu fetvalarda be
lirtilmiştir. Öte yandan başlangıçtan be
ri devlet kendi tebaası olan zirnıniyi har
biden hukuken üstün görmüştür. Ebüs
suud Efendi'nin, emanla gelen harbile
rin zimmi lehine şehadet edemeyeceği
ni. bu konuda ahidnamelerde yer alan 
hükmün cahil katipler tarafından yazıl
dığını belirten, "Na- meşru olan nesne
ye emr-i sultani olmaz" şeklindeki sert 
fetvası buna bir örnektir (Fetava·yı Ebüs· 

suud Efendi, vr. 19 1 •ı. 

Diğer bir husus da emanlı tüccarın ken
di elçi veya konsolosları vasıtasıyla iş yap
ması gerekirken muhtelif sebeplerle doğ
rudan Osmanlı. makamları ile muhatap 
olmasıydı. Buna engel olmak için çeşitli 
hükümler çıkarılmıştır. İstanbul kayma
kamına, İstanbul ve Galata kadılarına hi
taben çıkarılan 1699 tarihli bir fermanda 
müste'men tüccarın elçileri marifeti ve 
arzlarıyla müracaat etmeyip kendi arzu
hali ile iş görmesine engel olunması ve 
bu nevi arzuhallerin reddedilmesi emre
dilmektedir (Ahmed Refik. s. 27, hk. 37) 

XIX. yüzyılda Doğu 'yu gezmek, Kudüs'e 
kutsal ziyarette bulunmak isteyen Av
rupalı ve Amerikalı seyyahların. macera 
meraklısı zenginlerin kendi elçilikleri va
sıtasıyla Osmanlı Devleti'nden aldıkları 

pasaport ve mürur tezkireleri de emanın 
bir türünü teşkil etmektedir. Ancak bun
ların kutsal yerleri ziyaret etmeye yönelik 
gibi görünen isteklerinin arkasında asıl 
amaçlarının Avrupa'da kurulmaya başla
nan müzeler için antika eşya ve yazma 
eser toplamak ve bunun da ötesinde Os
manlı şehir ve kasabalarında misyoner
lik faaliyetlerinde bulunmak olduğu Os- · 
manlı makamlarınca anlaşılmış, bu se
beple faaliyetlerinin devamlı takip edil
mesi mahalli idarecilerden istenmiştir. 

Emanname, eman fermanı tabirleri 
kaynaklarda sıkça geçmekteyse de bunla
rın çoğunlukla savaş sonunda gayri müs
limlere verilen zimmet taahhüdü, ahidna
me. hatta bazan menşur veya berat ma
hiyetinde olduğu görülmektedir. Nitekim 
Fatih Sultan Mehmecf'in Galata halkına 
verdiği emanname ahidname adıyla da 
anıldığı gibi Yavuz Sultan Selim'in, Ku
düs'ün fethi üzerine Rum ve Ermeniler'e 
verdiği çeşitli imtiyaz ve muafiyetleri içi
ne alan bir emanname vermiş olması da 
(TSMA, nr. E 4312, 5585; Uzunçarşılı v.dğr., 
ı . fas., s. 7, nr. 66, 67) bu şekilde değer
lendirilebilir (ayrıca bk. AHİDNAME). 

Emannameler diğer padişah belgeleri 
gibi üstünde tuğra taşımakta. unvan kıs
mında ise yemin cümleleri yer almakta-

dır. Fatih'in emannamesi, "Ben ulu pa
dişah" şeklindeki unvandan sonra Allah'a, 
resulüne, ilahi kitaplara. 124.000 pey
gambere, dedesinin, babasının, kendisi
nin ve oğlunun başlarına, kuşandığı kılı
ca yemin ederek başlamakta, daha son
ra bahşedilen haklar sayılmakta ve ta
rihle bitmektedir. Eğri Kalesi'ni emanla 
teslim alan lll. Mehmed'in kale halkına 
verdiği emanname ise yeminden sonra. 
" Bindiğim at, kuşandığım kılıç hakkı için" 
ibaresiyle başlamaktadır (Peçuylu İbra

him, II, 194) 
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~ MEHMET İPşiRLİ 

İslam Hukuku. Gerek Hz. Peygamber 
ve Hulefa-yi Raşidin dönemindeki eman 
uygulamaları, gerekse ileriki dönemler
de devletler arası ilişkilerin aldığı yeni 
şekiliere bağlı olarak emanın kapsam ve 
amacındaki kısmi değişmeler. İslam hu
kuk doktrinindeki eman kavram ve te
lakkisinin asli kaynaklarını teşkil eder. 
İslam hukuk literatürünün devletler arası 
hukuka ilişkin bölümlerinde emanın şekli. 
meydana gelişi, sonuçları, eman verme 
yetkisi gibi konularda ayrıntılı bir hukuk 
doktrini gelişmiş, hukuk ekaileri köklü 
bir geçmişi ve yaygın bir uygulaması olan 

EMAN 

bu kurumu hukuki bir anlatım ve açıkla
maya kavuşturmak için çalışmışlardır. 

İslam hukukçuları emanın kuruluş ve 
geçerliliğiyle ilgili olarak bazı unsur ve 
şartların mevcudiyetini gerekli görmüş
lerdir. 

1. Taraflar. Eman akdinin tarafları eman 
veren ile eman isteyendir. Eman vere
cek kimse mükellef herhangi bir müslü
man, devlet başkanı veya temsilcisi ola
bilir. Aralarında İmamiyye, Zeydiyye ve 
İbazıyye'nin de bulunduğu birçok mez
hep imamı, "Müslümanlar kendileri dı
şındakilere karşı tek bir el gibidir. -Kendi 
aralarında ise- kanları ve malları eşittir. 
En düşük seviyede olanları dahi onlar 
adına eman verebilir" (İbn Mace, "Diyat", 
31; Ebu Davüd, "Cih&d", 147) mealindeki 
hadise dayanarak kadın- erkek, hür- köle 
mükellef bulunan her müslümanın ver
diği emanın geçerli olduğunu kabul eder
ken Maliki mezhebinden İbnü'l- Maci
şun ve İbn Habib es-Sülemi devlet baş
kanının onayı şartını getirmektedirler. 
Şafii, Ahmed b. Hanbel, Muhammed b. 
Hasan eş-Şeybani ve bir rivayete göre 
Ebu Yusuf ile İmam Malik kölenin ema
nını geçerli sayarken Ebu Hanife ve Sah
nün, bir başka rivayete göre de Ebu Yu
suf ve Malik bunun için efendisinden ci
hada çıkma izni almış bulunmasını şart 
koşmuşlardır. Ebu Hanife'nin daha sonra 
bu görüşünden döndüğü de rivayet edi
lir. Alimierin çoğunluğu mümeyyiz ol
mayan çocuk ve akıl hastasının emanını 
geçersiz sayarken mümeyyiz çocuğun 

emanı konusunda farklı görüşler belirt
mişlerdir. Malik b. Enes, Ahmed b. Han
bel ve Muhammed b. Hasan eş-Şeybani 
mümeyyiz çocuğun emanını caiz görmek
te, Ebu Hanife, Ebu Yusuf, Şafii, bir ri
vayete göre Ahmed b. Hanbel ile Zey
diyye, İmamiyye ve İbazıyye mezhepleri 
aksini savunmakta, Sahnün ise devlet 
başkanının onayı şartını koymaktadır. 

Zirnıninin verdiği emanın caiz olmadığı 
hususunda ise bütün alimler görüş bir
liği içindedir. 

Eman isteyen taraf kadın veya erkek, 
herhangi bir dine mensup veya dinsiz, 
tek bir kişi ya da bir topluluk olabilir. 
Bir erkeğe verilen eman hem kendisi
nin hem de yanında bulunan aile fertle
rinin can ve mallarını hukuki güvence 
altına alır. Eman isteyen kişide casus
luk, sabotaj, kışkırtıcılık gibi zarar ver
meye yönelik bir kastın olmaması şartı 
aranmaktadır. 

2. İrade Beyanı. Emanda aslolan, eman 
verecek kimsenin iradesini cebir ve hile 
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gibi ayıplardan uzak bir şekilde beyan 
etmesidir. Bazı alimler, emanın çift ta
raflı irade beyanı olan icap ve kabul ile 
gerçekleşebileceğini ileri sürerken ço
ğunluk sadece eman verenin tek taraflı 
irade beyanını yeterli görmüştür. Ancak 
Maliki ve Hanbeliler müste'menin ken
disine eman verildiğini bilmesi ve bunu 
reddetmemesi şartını getirirken Hane
filer eman verildiğine dair sözlü ifadeyi 
açıkça duyması kaydını koymaktadırlar. 

Şafiiler de akdin sıhhati için, yabancının 
kendisine eman verildiğini bilmesi ve 
davranışlarıyla da olsa kabul ettiğini be
lirtmesi şartını ileri sürmektedirler. 

Her müslüman, kendisinden eman ta
lep eden yabancıya olumlu veya olum
suz cevap verme hürriyetine sahiptir. 
Ancak hiçbir kötü niyeti olmaksızın sa
dece Allah ketarnını dinlemek veya is
lam dinini öğrenmek isteyen bir yaban
cıya eman verilmesi Tevbe sOresinin 6. 
ayetine dayanılarak vacip sayılmıştır. 

Eman vermek için yabancının talepte 
bulunması da şart değildir. Bunun bir 
örneğ i, Hz. Peygamber'in Mekke'nin fet
hi esnasında birkaç kişi hariç bütün şe
hir halkına verdiği emandır. 

irade beyanı sözlü, yazılı ve zımni ol
mak üzere çeşitli şekillerde yapılabilir. 

Sözlü beyan, "Sana eman verdim" ; "Ema
nım altındasın " gibi açık ifadelerle (el 
emanü's-sarlh ) olabileceği gibi, "Gel"; " Hoş 

geldin" ; " Başımızın üstünde yerin var" 
türünden kapalı lafızlarla da (el -eman bi 'l
kinaye) olabilir. Yazılı eman (el-eman bi'l
kitabe) elden verilen ya da posta yoluyla 
gönderilen bir belge olabilir. Zımni eman 
ise (el-eman bi'l - i şare) karşı tarafın anla
yabileceği birtakım işaret veya alamet
lerle gerçekleşebilir. Mesela Hz. Peygam
ber'in bir defasında eman verdiğinin bir 
delili olarak Safvan b. Ümeyye·ye sarığı
nı gönderdiği bilinmektedir (Taberi, lll , 
63). Eman bizzat verilebileceği gibi asil 
adına vekil, bir topluluk adına mümes
sil tarafından da verilebilir. Ayrıca biz
zat istenebileceği gibi vekil veya mümes
sil aracılığı ile de istenebilir. Esas itiba
riyle şekil şartlarını belirleyen örf ve ih
tiyaçlardır. Farklı yer ve zamanlarda fark
lı uygulamalar söz konusu olabilir. 

3. Konusu. Emanın konusu eman veri
len kimsenin güvenliğinin sağlanması

dır. Bunun, müste'menin kendi can gü
venliğine ek olarak yanındaki malların , 

eşinin ve velayeti altındaki diğer aile 
fertler inin emniyetini de içerip içerme-. 
diği tartışma konusudur. Hanbeliler ve 
Zeydller müste'menin canı, malı ve kü-
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çük çocuklarının emanın kapsamına dahil 
olduğunu söylerken Şafiiler bunu ema
nın devlet başkanı tarafından verilmesi 
şartına bağlamaktadırlar. Maverdi'ye gö
re herhangi bir kayıtla sınırlandırılma
mış mutlak eman müste'menin can, mal 
ve aile fertlerinin emniyetini kapsamına 
alır. Malikiler'e göre de bu konuda hü
küm koşulan şarta göredir. Hanefiler çer
çeveyi daha geniş tutarak küçük çocuk
lar, eşler, bekar kızlar, kız kardeşler, ha
lalar, teyzelerle anne ve büyükanneyi aile 
fertleri arasında saymışlardır. Aile fert
leri kavramının kapsamı üzerinde ihti
laf eden alimler, müste'menin kendi ül
kesindeki malları ve ailesinin eman kap
samına girmediği hususunda ittifak ha
lindedirler. 

Akdin konusu müste'menin güvenliği
nin temini olduğuna göre emanın. eman 
veren kimsenin mensup olduğu İslam 
ülkesinde veya sınırdaki tampon bölge
de verilmiş olması gerekir. Hukukçula
rın çoğunluğuna göre düşman ülkesin
de (darülharp) esir, tacir, gezginci vb. sı

fatlarla bulunan bir müslümanın verdi
ği eman geçerli değildir. Ancak Hanbe
liler ve bir rivayete göre de Şafii yalnız 
ikrah altında verilen emanın geçersiz ola
cağını söylemişlerdir. 

İslam hukuk literatüründe, belli bir 
şahsa veya sınırlı sayıdaki yabancıya ve
rilen özel emandan (eman-ı has) ayrı ola
rak bir şehir, kale, bölge veya ülke hal
kı gibi geniş topluluklara tanınan genel 
emandan da (eman - ı am) bahsedilir. Fiili 
savaş esnasında düşmana verilen mal ve 
can güvencesi anlamındaki askeri ema
nın yanı sıra , normal zamanlarda İslam 
ülkesinde çeşitli amaçlarla bulunmak is
teyen yabancıya verilen sivil emandan 
da söz edilebilir. Bu eman türleri arasın
da prosedür, yetki ve hüküm itibariyle 
bazı farklılıklar bulunması da tabiidir. 
Fakihlerin çoğu , genel eman yetkisinin 
bütün müslümanları yakından ilgilen
dirmesi ve ateşkes ilanı anlamı taşıma
sı sebebiyle sadece devlet başkanı veya 
temsilcisine ait olduğu görüşünü benim
serken Hanefiler de dahil diğer bir grup, 
yukarıdaki hadisin genel bir anlam taşı
dığından hareketle ehliyet sahibi müs
lüman fertterin de böyle bir yetkisinin 
bulunduğu görüşündedir. Dini literatür
de, özellikle ilk dönemlerde müslüman 
fertlere de eman verme yetkisinin ta
nındığı yönünde bazı uygulama örnek
leri kaydedilmekle birlikte devletin ör
gütlenmesini ve gelişimini tamamlama
sıyla birlikte bu yetkinin ordu kumanda-

nı. bölge valisi gibi üst düzey kamu yö
neticileri, hatta sadece devlet başkanı 
tarafından kullanılması yönünde bir uy
gulama ve temayülün hakim olduğu gö
rülür. Daha sonraki dönemlerde kaleme 
alınan eserlerde fertlerin eman verme 
yetkisinden söz edilmesi ve bu yöndeki 
kanaatin devam ettirilmesi, Hz. Peygam
ber devrindeki özel eman uygulamaları
nın ölçü alınmasından kaynaklanır. An
cak ResOl-i Ekrem, Mekke şehir devle
tinde sadece seçkin bir sınıfa ait olan 
eman verme yetkisini, İslam toplumun
da eşit üyelik hakları bulunan müslüman 
fertlere ayrı ayrı tanıyıp bu konuda sını
fa dayalı bir ayırım yapmamış, böylece 
müslümanlara bir ümmetin üyesi olma 
şuur ve sorumluluğunu kazandırmak 

istemiştir. Bu sebeple Hz. Peygamber ve 
ilk dört halife dönemindeki münferit uy
gulamalar, Arap toplumunda öteden be
ri mevcut olan özel ve dar anlamdaki 
eman verme geleneğinden fazla bağım
sız olmayıp bu durum emanın islam dev
letinin kurumlaşmasına paralel olarak 
idari, siyasi, sivil ve askeri alanda resmi 
bir prosedüre bağlanmasına engel teş
kil etmez. 

Eman akdinin bağlayıcı (lazım) olup 
olmadığı hususu İslam hukukçuları ara
sında tartışma konusudur. Hanefiler' e 
göre eman akdi bir masiahat gözetile
rek verildiğinden bağlayıcı değildir. Eğer 
devlet başkanı emanın kaldırılmasında 
daha büyük bir masiahat görüyorsa müs
te'meni güvenlik içinde bulunacağı yere 
ulaştırmak kaydıyla akdi bozar. Eman
da müslümanların zarar görmemesi şar
tını gözeten Maliki, Şafii, Hanbeli, İma
mi ve Zeydi hukukçuları, "Size karşı dü
rüst davrandıkları sürece siz de onlara 
dürüst davranın " (et-Tevbe 9/ 7) ve, " Eğer 
bir topluluğun anlaşmaya hıyanet et
mesinden korkarsan sen de aynı şekil
de anlaşmayı bozduğunu kendilerine bil
dir" (el-Enfal 8/ 58) mealindeki ayetlere 
dayanarak emanın bağlayıcı bir akid ol
duğunu ve müste'men müslümanlara 
zarar verici faaliyetlere girmedikçe bo
zulamayacağını savunmaktadırlar. Zira 
eman akdi hem müslümanlar hem de 
müste'menler için çeşitli hukuki sonuç
lar doğurmaktadır. Müslümanlar müs
te'menin can ve mal güvenliğini garanti 
ederken müste'men de zarar verici fa
aliyetlerde bulunmamayı ve müslüman 
toplumunda kamu düzenini ihlal etme
meyi taahhüt etmektedir. Her şeye rağ
men bütün hukukçular müste'menin di
lediği zaman eman akdini bozabileceği-



ni kabul etmişlerdir. Hukukçular. genel 
bir emanın müslümanlar tarafından bo
zulması halinde bu haber karşı tarafa 
tebliğ edilmeden ve düşman ülkesinin 
tamamında duyulacak kadar bir süre 
geçmeden savaş açılmasını caiz görme
mişlerdir. Karşı tarafça bozulması ha
linde ise bu hususların gözetilmesi söz 
konusu değildir. 

Özelliği bakımından zaman ve mekan
la sınırlanabilir bir akid olan eman. is
lam ülkesinde gayri müslimlerin girme
leri yasaklanan bölgelere giriş izni sağ
lamaz. Bu bölgelerin tayini konusunda 
alimler arasında görüş ayrılığı vardır. 

Gayri müslimlerin Harem bölgesine gir
melerine izin verilmeyeceği görüşünde 
olan Şafiiler ile Hanbeliler, müslüman
ların maslahatı gereği ya da devlet baş
kanının izni halinde Hicaz'da üç günlük 
geçici ikametlerine imkan tanımışlardır. 
Malikiler. gayri müslimlerin Hicaz ve Arap 
yarımadasında yerleşmelerini caiz gör
memekle birlikte eman verilmesi halin
deMescid-i Haram dışındaki Harem böl
gesine üç günlük veya ihtiyaca göre da
ha fazla bir süre için girebilecekleri gö
rüşündedirler. Ebü Hanife'ye göre ise 
Mescid-i Haram da dahil olmak üzere 
Harem bölgesine girip misafirlik müd
deti kadar {üç gün üç gece) kalmaları. Hi
caz' da ise ikamet etmeleri caizdir. 

öte yandan eman akdi. müste'menin 
kendisine eman verildiğini öğrenmesin
den ya da kabulünden sonra başlar ve 
hukukçuların çoğunluğuna göre kendi 
yurduna dönmesi halinde son bulur. Han
beliler bunu geri gelmernek üzere çık
ma kaydına bağlamakta ve bir ihtiyaç 
için gidip gelmenin emanı sona erdir
meyeceği görüşünü savunmaktadırlar. 

Ancak verilen eman, müste'men kendi 
vatanına dönsün dönmesin belli bir sü
renin bitiminde sona erer. Bu süre akid 
esnasında belirtilmişse muvakkat eman. 
belirtilmemişse mutlak eman söz ko
nusudur. Mutlak veya muvakkat olsun 
emanın süresinin tayini hususu ihtilaf
lıdır. Şafiiler'in bir görüşüne göre dört 
ay, diğer bir görüşüne göre ise en fazla 
bir yıldır. Eğer akid esnasında belirlen
memişse süre dört ay olarak kabul edi
lir. Ancak diplomat ya da elçiler için bu 
süre söz konusu görevlerinin sona erme
sine kadardır. Müslümanların zaaf için
de olmaları halinde süre devlet başkanı 
tarafından on yıla kadar uzatılabilir. Mil
likiler de zaman sınırı belirlenmeyen ya 
da dört ayın altında tutulan emanın aza
mi süresinin dört ay olduğu. ancak belli 
bir maksada yönelik olarak verilen ema-

nın - şartları çiğnenmediği takdirde- o 
maksadın yerine gelmesiyle sona ere
ceği görüşündedirler. Hanefi. Zeydiyye 
ve imamiyye mezheplerine göre emanın 
süresi bir yılı aşamaz. Aksi takdirde dev
let başkanı müste'mene ya ülkeyi ter
ketmesini veya cizye ödemesini emre
der. Hanbelfler. emanın mutlak olarak 
veya cizye söz konusu edilmeksizin uzun 
kısa herhangi bir süre için verilebilece
ğini savunmaktadırlar. Fahreddin er-Ra
zi ise zaman sınırının tamamen örf ile 
belirleneceği görüşünü ileri sürer. Şafii
ler ve Hanefiler, sürenin bitiminden son
ra müste'menin kendi vatanına dönme
si şartıyla masiahat gereği emanın tek
rar yenilenebileceği fikrini benimsemiş
lerdir {ayrıca bk. MÜSTE'MEN). 

Diplomat. elçi ve taeiriere islam ülke
sine girişte öteden beri bazı kolaylıkla r 
gösterilmiş, diplomat ve elçilerin görev
li olduklarını gösterir herhangi bir bel
ge, taeirierin ise satmak için getirdikle
ri mallar eman altına alınmaları için ye
terli kabul edilmiştir. 

Günümüz toplumlarında milletlerarası 
örf ve adetlerin değişmesi sebebiyle eman 
ve emannamelerin yerini tamamen dev
let kontrolünde olan pasaport, vize. ika
met izni gibi uygulamalar almıştır. 
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EMANET 

EMANAT-ı MUKADDESE 

(bk. MUKADDES EMANElLER). 

EMANET 
( ;;;l.,~l) 

Peygamberlerin sıfatlarından biri olan 
ve güvenilir kimseler 

olduklarını ifade eden terim 
(bk. PEYGAMBER). 

EMANET 
( ;;;l.,~\ ) 

_j 

_j 

_j 

Arapça'da "güvenmek, korku ve endi
şeden emin olmak" manasındaki emn 
masdanndan gelen emanet kelimesi hı
yanetin karşıt anlamiısı olarak isim şek
linde kullanıldığı gibi "güvenilir olmak" 
anlamında masdar şeklinde de kullanılır. 
Ayrıca "güvenilen bir kimseye koruması 
için geçici olarak tevdi edilen şey" mil
nasına da gelmekte olup kelimenin bu 
son kullanılışı daha yaygındır {bk. Ragıb 
el- isfahani, el-Mü{redat, "emn" md: Lisa
nü'l· 'Arab, "emn" md.). Kur'an- ı Kerim'
de emanet kelimesi iki ayette tekil, dört 
ayette çoğul şekliyle geçmekte, aynı kök
ten gelen değişik fiil ve isim kalıpları da 
Kur'an'da yer almaktadır {bk M. F. Ab
dülbakı. ei-Muccem, "emn" md .). Bu kul
lanım şekilleri hadislerde de görülür {bk. 
Wensinck, el-Mu c cem, "emn" md.). 

Gerek sözlüklerde. gerekse emanet ke
limesinin geçtiği ayetlerin yorumu mü
nasebetiyle tefsirlerde bu kavramın te
rim anlamı konusunda değişik görüşlere 
yer verilmiştir. Buna göre Bakara süre
sinde (2 / 283) geçen, "Kendisine emanet 
bırakılmış olan kimse nezdindeki emane
ti iade etsin" ifadesi ve diğer bazı ayet
lerde zikredilen emanet kavramı, "bir 
kimseye koruması için bırakılan mal ve 
eşya" şeklindeki günlük dilde kastedi
len dar anlamı yanında insanın sahip ol
duğu ve kendisine geçici olarak verilmiş 
bulunan ruhi, bedeni, mali imkanları da 
kapsamaktadır. Özellikle, "Biz emaneti 
göklere. yere ve dağlara teklif ettik de 
onlar bunu yüklenmekten çekindiler. so
rumluluğundan korktular; nihayet onu 
insan yüklendi" (ei-Ahzab 33 / 72) mea
lindeki ayet hakkında çeşitli yorumlar 
yapılmış ve buradaki emanetin "ruhi ve 
bedeni kabiliyetler, marifetullah. dini ve
cibeler, okuma yazma" gibi anlamlara 
geldiği ileri sürü lmüştür. Taberi bu ayet
teki emanetin Allah'ın kullarına gönder-
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