
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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EMANET 

diğ i hak din, bu dinin yüklediği veeibe 
ve hükümler olduğunu ifade eden bir
çok rivayet naklettikten sonra ayetteki 
emanetle hem dini veeibe ve yükümlü
lükterin hem de insanlar arasındaki ema
netlerin, yani bütün emanet çeşitlerinin 
kastedildiğini belirten görüşün en isa
betli yorum olduğunu if ade etmiştir (Ca
mi'u' l -beyan, XII , 53 -57). Zemahşeri ve 
Fahreddin er -Razi gibi bazı müfessirler 
buradaki emanetin "yükümlülük" (t eklif) 
anlamına geldiğini ileri sürmektedirler. 
Çünkü onlara göre birini yükümlü kıl

mak demek ondan kendi tabiatma aykı
rı davranmasını isternek demektir. Ayet
te göklerin, yerin ve dağların kabul et
mediği emanet budur . Zira insan dışın
daki varlık türleri ne amaçla yaratıldılar
sa o doğru ltuda hareket etmek duru
mundadırlar, kendi tabiatiarına aykırı 

davranamazlar. Hatta meleklerin ibadet
leri bile bir yükümlülük sonucu olmayıp 
insandaki yeme içme gibi kendi tabiat
larının bir gereğidir ( el -Keşşa{, III, 276-
277 ; Me{atif:ıu 'l-gayb, XXV, 234-237) Bu 
şekilde ilk dönem müfessirlerinden iti
baren birçok alim söz konusu ayetteki 
emaneti, alemde kendi biyolojik tabiatı
na aykırı işler yapabilen yegane varlık 
durumundaki insana yönettiimiş yüküm
lülükler, yahut ona yükümlülük taşıma 
özelliğ i kazandıran akıl anlamında yo
rumlamıştır. 

At-i İmran süresinde (3/ 75). Ehl-i ki
tap içinde kendisine bir yük altın ema
net edilse onu aynen iade edecek karak
terde insanlar olduğu gibi, bir tek altın 
emanet edilse peşine düşmedikçe iade 
etmeyecek tipter in de bulunduğu ifade 
edilir. Burada sözü edilen, tefsirlerde 
"ehl-i emanet" ve "ehl-i hıyanet" diye 
adlandırılan zümreterin kimler olduğu 
hususu tartışmalıdır. Bir yoruma göre 
ehl -i emanet hıristiyan ve yahudi iken 
müslüman olan kişiler , ehl-i hıyanet de 
İslamiyet'i benimsemeyenlerdir. Başka 
bir anlayışa göre hıristiyanlar ehl-i ema
net. yahudiler ehl -i hıyanettir. Zira hı

ristiyanların çoğunun nisbeten hak ve 
adalete saygılı olmasına karşılık yahu
dilerin çoğu hıyanete mütemayil olup 
bu durum onların dinlerindeki ırkçılık 

özelliğ inden , kendilerinden olmayanların 
mallarını ve kanlarını mubah saymala
rından ileri gelmektedir. Nitekim ayetin 
devamında , emanete hıyanet etmekle 
suçlanan zümrenin ümmflere yani Arap
lar'a veya kitapsıziara karşı yaptıkların
dan dolayı sorumlu olmadıkları iddiala
rına yer verilmesi de bu zümrenin ya-

82 

huditer olduğu görüşünü desteklemek
tedir. Ancak Kurtubf'ye göre söz konu
su ayette Ehl-i kitap 'tan bir kısmının 
emanete riayet ettiğinin belirtilmesi on
ların doğru yolda olduklarını göstermez. 
Nitekim günahkar ( fasık ) müslümanlar 
arasında .da emanete riayet edenler var
dı r, fakat bir tek meziyete bakarak bun
ların doğru yolda olduğu söylenemez. 
Emanetin önemine işaret eden bu ayet 
nazil olduğunda Hz. Peygamber Cahili
ye dönemi uygulama larını geçersiz kıl

dığını , ancak emanete sadakat prensi
bini iptal etmediğini, emanetin sahibi is
ter itaatkar ister günahkar olsun hak
kının kendisine iade edilmesi gerektiği
ni açıklamıştır (ei -Camt, IV, 117-11 9). 

"Allah size emanetleri ehline verme
nizi ve insanlar arasında hüküm verdi
ğiniz zaman adaletle hükmetmenizi em
reder" (en-Nisa 4/ 58) mealindeki ayet
te ahiakla hukukun en geniş kapsamlı 
ilkelerinden olan emanet ve adalet kav
ramları bir arada zikredilmiştir. Bu ayet 
müfessirlerce din ve şeriatı bütünüyle 
kapsayan, temel hükümleri ortaya ko
yan bir ayet olarak . değerlendirilmiştir 
(a.g.e., V, 255-256). Taberi'ye göre ayet, 
özellikle devlet adamlarının hem ema
net hem de adalet ehli olmalarını gerekli 
kılmıştır . Emanet ehli olmaları, ülke im
kanlarını halka haksızlık yapmadan pay
laştırmalarıyla , adalet ehli olmaları da 
bütün kararlarında hukuka riayet etme
leriyle gerçekleşir (Cami' u 'l -beyan, IV, 
145 - 146) 

İslam literatüründe emanet oldukça 
geniş kapsamlı bir kavram niteliği taşır. 
Bu durum kelimenin Kur 'an ve hadisler
deki kullanımından ileri gelmektedir. Bu
na göre öncelikle, bir süre sonra geri 
alınmak üzere bir inin uhdesine bırakılan 
ayni veya nakdi hakka hem emanet hem 
vedTa denirse de vediadan farklı olarak 
emanet ücret. kira, ortaklık hakkı , bu
luntu gibi maddi haklar yanında iman, 
ibadet gibi dini yükümlülükler. beden 
ve ruh sağlığı, servet. makam ve mevki 
gibi imkan ve kabiliyeti gerektiren hu
suslar, sözleşmeler, mesken ve aile mah
remiyetine saygı, nimet ve ikrama te
şekkür, selama karşılık verme, sırların 

saklanması vb. dini. ahlaki. içtimaT ilke 
ve kuralları da içine almaktadır. Nitekim 
Hz. Peygamber vergi memurluğu görevi 
isteyen Ebü Zer ei-Gıfarf'ye , "Sen güç
süzsün ; bu iş bir emanettir ; emanet. üs
tesinden gelerneyen kimse için kıyamet 
gününde zillet ve perişanlık doğurur" 

demiştir (Müslim, " İmare ", 16) . Yine ha-

dislerde yapılan vaadlerin, özel meclis
lerde konuşulan sözlerin, verilen sırla 

rın, evieniten kadınların ve aile mahre
miyetinin birer emanet olduğu belirtil
miştir (bk. Wensinck, el-Mu' cem, "enın" 
md.). "Emanet zayi olduğunda kıyameti 
bekle" (Buhari, "'İlim", 2) anlamındaki ha
diste, hangi türden olursa olsun ema
nete hıyanetin yaygınlaşması ve güve
nin ortadan ka lkmasının toplumsal bir 
felaket olduğu antatılmak istenmiştir. 

Kur'an- ı Kerim'de emanete riayet mü
minlerin başlıca meziyetleri arasında zik
redilmektedir (ei-Mü'minün 23 / 8; el Me
aric 70/ 32). Hz. Peygamber de emane
te hıyanet etmeyi münafıklık alametleri 
arasında saymış (Buhari, "İman" , 24, "Şe 

h&dat", 28 ; Müslim, "İman", 107, 108), fa
kat emanete hıyanet eden kişiye hıya

netle karşılık vermeyi de yasaklamış

tır (Ebü Davüd, "Büyü'" , 79 ; Tirmizi, "Bü
yü' ", 38). 

Bütün İslam alimleri, özellikle de mu
tasawıflar servetin emanet olduğu dü
şüncesi üzerinde ısrarla durmuşlar, baş
ta zekat olmak üzere fakiriere hakları
nın verilmesini ve servetin asıl sahibi olan 
Allah ' ın hoşnutluğuna uygun sarfedilme
sini emanete riayet olarak değerlendir
mişlerdir. İbnü'I-Arabi mülkün emanet 
olduğunu , tasadduk edilirken gönül hoş
luğuyla verilmesi gerektiğini belirterek. 
"Verirken senin elin Allah'ın eli olma lı 

dır : işte bunun için mülkün emanet ol
duğunu söylüyoruz" der (el -Fütaf:ıat, VIII, 
413) . Aynı mutasawıf insanın zorunlu ih
tiyaçlarını karşılayan nesnelere "istihkak 
mülkü", fazlasına "emanet mülkü" adı
nı verir. Ona göre arif kalp gözüyle, eş

yanın kime ait olduğunu üstünde yazılı 
olandan okur: kendisine ait olanı istih
kak mülkü olarak kendi yararına kulla
nır. başkasının adına yazılı olanı emanet 
mülkü olduğu için adı yazılı olan kişiye 
verir. Şer'T dilde zahire bakılarak bu mal
ların kendi mülkü olduğunun ifade edil
mesi arif in tutumunu değiştirmez. Eş

yanın gizli yazısını okuyacak kadar ma
rifet sahibi olmadığından neyin istihkak 
mülkü, neyin emanet mülkü olduğunu 
anlayamayan kimse için yapılacak tek 
şey hepsini emanet kabul ederek tasad
duk etmektir (a.g.e., VIII, 426-428). 
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liJ A Li ToKSARı 

D FIKIR. İslam literatüründe geniş 
bir anlam ve kulanım alanı bulunan ema
net kelimesinin İslam hukukunda daha 
teknik ve dar bir mana taşıdığı görülür. 
Hukuk dilinde emanet, hem belli tür akid 
ve hukuki işlemlerin ve buna bağlı ola
rak tarafların zilyedliğinin hukuki nite- . 
liğini, hem de meşru bir sebebe dayalı 
olarak kullanma. işleme ve koruma so
rumluluğuyla bir kimsenin yanında bu
lunan başkasına ait malın hukuki konu
munu ifade eden bir terimdir. 

Borçlar hukukunda akidler, malı elin
de bulunduranın ödeme ve zarara kat
lanma sorumluluğu açısından darnan 
akidleri. emanet akidleri ve çifte vasıflı · 
akidler şeklinde üçe ayrılır (bk AKİD; DA

MAN) Satım (bey' ) gibi darnan akidlerin
de karşılıklar arasında tam denge (mua
vaza) mevcut olduğundan malı elinde 
bulunduran taraf uğrayacağı zarara kat
lanma sorumluluğunu da taşımış olur. 
Emanet akidlerinde ise karşılıklar ara
sı denge bulunmayıp teberru ve yardım 
amacı veya güven esası hakimdir. Vedia, 
şirket. vekalet, vesayet, hibe ve tartış
malı olmakla birlikte ariyet akidleri böy
ledir. Bu grup akidlerde akdin konusu 
mal. onu akid gereği olarak elinde bu
lunduranın nezdinde emanet hükmün
dedir: şahsen aşırı davranışı ve kusuru 
bulunmadıkça bu mala gelecek zarar ve 
ziyandan sorumlu tutulmaz: zarar mal 
sahibi hesabına meydana gelmiş olur. 
Ancak onun da sorumlu şahıslara rücu 
hakkı vardır. Üçüncü grup akidler ise bir 
yönden daman. diğer yönden emanet 
akidlerinin hükmünü taşıdığı için çifte 
vasıflı akidler diye anılır. Kira ve rehin 
akidleri böyledir. Kira akdinde ücret, ki
ralanandan faydalanma karşılığı öden
diğinden kiracı açısından menfaat da
man grubunda yer alır. Kiracının. kira
lananı fiilen kullanmasa da kira süre
since ücret ödemesinin anlamı budur. 
Buna karşılık kiralanan şeyin aslı (raka
be). akid konusu menfaati teslim edebi!-

rnek için kiracıya verildiği ve akdin kar
şılıkları dışında kaldığından kiracı elin
de emanet hükmündedir. Borç karşılığı 
rehin verilen malın borca tekabül eden 
kısmı daman. geri kalan kısmı ise ema
net hükmünü taşır . Bu sebeple emanet 
ve darnan akidlerini ayırmada ivaz ölçü
sü esas alınır. İvazlı akidlerde ivaza te
kabül eden kisma darnan hükmü uygu
lanır ve akid gereği de olsa bir malı elin
de bulunduran kimse bu mala gelecek 
zarar ve ziyandan kural olarak ·sorumlu 
olur. İvazsız akidlerdeki mallarla ivazlı 
akidlerde ivaz mukabili olmayan hak ve 
menfaatler ise emanet hükmündedir. 
Bunları elinde bulunduran kimse kastı. 
aşırı davranışı ve kusuru bulunmadıkça 
meydana gelen zarar · ve ziyandan so
rumlu tutulmaz. Böylece tarafların akid
den elde edebilecekleri yarar ile bu akid 
sebebiyle taşıdıkları mali sorumluluk 
dengelenmeye çalışılmıştı r. 

Akidlerin tabi tutulduğu emanet-da
man şeklindeki bu ikili ayırım , bir malı 
elde bulundurmanın (zi lyed lik) hukuki 
hükmü için de söz konusudur. Zilyedlik 
İslam hukuk doktrininde emanet zilyed
liği (yedü'l-emane) ve darnan zilyedliği 

(yedü 'd-daman) şeklinde ikiye ayrılarak 

incelenir. Malın meşru bir sebebe ve hu
kuki bir yetkiye dayanılarak elde bulun
durulması o elin emanet hükmünü al
ması için yeterli olmaz. Dama n akidleri 
de denen ivazlı akidlerdeki zilyedlikler 
hukuki bir yetkiye de dayansa darnan 

. zilyedliğidir. Hadiste. "El (kiş i ) aldığını ge
ri verinceye kadar ondan sorumludur" 
(İbn Mace, "Sadakat", 5; Tirmizi , "Büyü'", 
39) denilerek darnan hukuki ilişkilerde 
genel bir ilke olarak vazedilir. Mesela sa
tıcının da alıcının da satılan mala zilyed
lik leri böyledir. Mal henüz alıcıya teslim 
edilmeden satıcının elinde telef olsa ve
ya zarar görse bunun sorumlu luğu ku
ral olarak satıcıya aittir. Ariyet mala zil
yedlik de Şafii ve Hanbeliler'e göre da
man. Hanefiler 'e göre emanet zilyedli 
ğidir. Meşru bir sebebe dayanmayan zil
yedliklerin, mesela gasıbın zilyedliğinin 
de darnan zilyedliği olacağı açıktır. Ema
net zilyedliği ise hukuki bir yetkiye da
yanan ve damanı gerektirdiği yönünde 
şer' i bir delilin bulunmadığı zilyedlik (Ali 
el-Hafif, I, 103) veya bir malı temellük 
kastıyla değil asıl sahibi adına elde bu
lundurma (Vehbe ez-ZühayiT, s. 174) ola
rak tanımlanır. Herhangi bir mala kar
şılık (ivaz) olmaktan çok teberru ve gü
ven esasına dayanan akidlerdeki ve hu
kuki işlemlerdeki zilyedlikler böyledir. 

EMAN ET 

Rehin mala zilyedliğin durumu akid bir 
yönden ivazla ilgili olduğu için tartışma
l ıdır. Ancak zilyedlikle ilgili emanet va
sıflandırmasında zilyedliğin ivazsız ol
ması ve hukuki bir sebebe dayanması 
öncelikli olarak ölçü alındığından malın 
sahibinin rızasının bulunması bu vasıf

landırmada belirleyici bir rol üstlenmez. 
Mesela ücretini ödemediği için müşteri
sinin malını hapis hakkını kullanarak ve 
mal sahibinin rızasına aykırı şekilde elin
de tutan sanatkarın zilyedliği emanet 
grubunda yer alır. Buna karşılık kirala
dığı hayvanı veya evi mal sahibinin mü
saade etmediği bir tarzda kullanan kim
senin de zilyedliğinin o andan itibaren 
darnan hükmünü alması. emanet vasfı 

nın meşru sebebe dayanması kuralının 
bir uygulaması mahiyetindedir. Bu se
beple belli tür zilyedliklerin emanet hük
münde olması süreklilik taşıyan bir va
sıf olmayıp özellikle zilyedin kasıt ve dav
ranışiarına göre değişebilir bir özellik 
gösterir. Bundan dolayı da literatürde, 
hangi durumlarda emanet zilyedliğinin 
darnan zilyedliğine dönüşeceği konusun
da bir hayli örnek mevcuttur. İslam hu
kukçuları buluntu malı (lukata) elinde 
bulunduranın niyetinin malı koruma ve 
sahibine ulaştırma olduğunda elinin ema
net, değilse darnan olduğunu ifade ede
rek kişinin niyetinin bile bu konudaki 
önemini vurgulamak isterler. Hz. Pey
gamber devrinde ve Hulefa-yi Raşidin 
döneminin başlarında esnaf ve sanat
karların müşteri maliarına zilyedliği ema
net hükmünde iken sonradan suistimal
Ierin çoğalması ve güven ortamının kay
bolması sebebiyle darnan zilyedliği ola
rak vasıflandırılmış ve genel ilkeye ay
kırı da olsa bu görüş sonraki dönemde 
de bir hayli taraftar bulmuştur. 

İslam hukukunda bir malın emanet 
hükmünü alabilmesi. yukarıda zikredi
len iki sebeple. yani akdin veya zilyedli
ğin emanet vasfını taşımasıyla mümkün 
olur. Mecelle'de emanet. "Emin ittihaz 
olunan kimse nezdinde bulunan şeydir" 

(md. 762 ) tarzında tarif edilerek bu iki 
yön birleştirilmek istenmiştir. Vedia ak
diyle kendisine bir mal teslim edilen kim
se kadar ariyet malı elinde bulunduran 
kimse. müşterinin malını işiemek ve ima
latında kullanmak üzere teslim alan sa
natkar. şirket malına nisbetle ortaklar. 
vakıf malını elinde bulunduran müte
velli veya yetim malının zilyedi olan vas! 
de hukuken emin kimseler olarak ka
bul edilir. Bu kimseler ellerindeki mal
ları koruma yükümlülüğü taşısalar bile 
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