EMAN ET
rnek için

kiracıya verildiği

ve akdin karelinde emanet hükmündedir. Borç karşılığı
rehin verilen malın borca tekabül eden
kısmı daman. geri kalan kısmı ise emanet hükmünü taşır . Bu sebeple emanet
ve darnan akidlerini ayırmada ivaz ölçüsü esas alınır. İvazlı akidlerde ivaza tekabül eden kisma darnan hükmü uygulanır ve akid gereği de olsa bir malı elinTeachings ofis/am, London 1910, s . 45 -50.
de bulunduran kimse bu mala gelecek
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zarar ve ziyandan kural olarak ·sorumlu
olur. İvazsız akidlerdeki mallarla ivazlı
akidlerde ivaz mukabili olmayan hak ve
D FIKIR. İslam literatüründe geniş
bir anlam ve kulanım alanı bulunan emamenfaatler ise emanet hükmündedir.
Bunları elinde bulunduran kimse kastı.
net kelimesinin İslam hukukunda daha
teknik ve dar bir mana taşıdığı görülür.
aşırı davranışı ve kusuru bulunmadıkça
meydana gelen zarar · ve ziyandan soHukuk dilinde emanet, hem belli tür akid
rumlu tutulmaz. Böylece tarafların akidve hukuki işlemleri n ve buna bağlı olarak tarafların zilyedliğinin hukuki nite- . den elde edebilecekleri yarar ile bu akid
sebebiyle taşıdıkları mali sorumluluk
liğini, hem de meşru bir sebebe dayalı
dengelenmeye çalışılmıştı r.
olarak kullanma . işleme ve koruma sorumluluğuyla bir kimsenin yanında buAkidlerin tabi tutulduğu emanet-dalunan başkasına ait malın hukuki konuman şeklindeki bu ikili ayırım , bir malı
munu ifade eden bir terimdir.
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Borçlar hukukunda akidler, malı elinhükmü için de söz konusudur. Zilyedlik
de bulunduranın ödeme ve zarara katİslam hukuk doktrininde emanet zilyedlanma sorumluluğu açısından darnan
liği (yedü'l-emane) ve darnan zilyedliği
akidleri. emanet akidleri ve çifte vasıflı · (yedü 'd-daman ) şeklinde ikiye ayrılarak
akidler şeklinde üçe ayrılır (bk AKİD; DAincelenir. Malın meşru bir sebebe ve huMAN) Satım (bey' ) gibi darnan akidlerinkuki bir yetkiye dayanıla rak elde bulunde karşılıklar arasında tam denge (muadurulması o elin emanet hükmünü alması için yeterli olmaz. Dama n akidleri
vaza) mevcut olduğundan malı elinde
de denen ivazlı akidlerdeki zilyedlikler
bulunduran taraf uğrayacağı zarara katlanma sorumluluğu n u da taşımış olur.
hukuki bir yetkiye de dayansa darnan
Emanet akidlerinde ise karşılıklar ara- . zilyedliğidir. Hadiste. "El (ki ş i ) aldığını geri verinceye kadar ondan sor umludur"
sı denge bulunmayıp teberru ve yardım
(İbn Mace, "Sadakat", 5; Tirmizi , "Büyü'",
amacı veya güven esası hakimdir. Vedia,
şirket. vekalet, vesayet, hibe ve tartış
39 ) denilerek darnan hukuki ilişkilerde
genel bir ilke olarak vazedilir. Mesela samalı olmakla birlikte ariyet akidleri böytıcının da alıcının da satılan mala zilyedledir. Bu grup akidlerde akdin konusu
likleri böyledir. Mal henüz alıcıya teslim
mal. onu akid gereği olarak elinde bul unduranın nezdinde emanet hükmünedilmeden satıcının elinde telef olsa vededir: şahsen aşırı davranışı ve kusuru
ya zarar görse bunun so rumlu l uğu kub u lu nmad ıkça bu mala gelecek zarar ve
ral olarak satıcıya aittir. Ariyet mala zilyedlik de Şafii ve Hanbeliler' e göre daziyandan sorumlu tutulmaz: zarar mal
man. Hanefiler'e göre emanet zilyedlisahibi hesabına meydana gelmiş olur.
ğidir. Meşru bir sebebe dayanmayan zilAncak onun da sorumlu şahıslara rücu
hakkı vardır. Üçüncü grup akidler ise bir
yedliklerin, mesela gasıbın zilyedliğinin
yönden daman. diğer yönden emanet
de darnan zilyedliği olacağı açıktır. Emanet zilyedliği ise hukuki bir yetkiye daakidlerinin hükmünü taşıdığı için çifte
yanan ve damanı gerektirdiği yönünde
vasıflı akidler diye anılır. Kira ve rehin
şer' i bir delilin bulunmadığı zilyedlik (Ali
akidleri böyledir. Kira akdinde ücret, kiralanandan faydalanma karşılığı ödenel-Hafif, I, 103) veya bir malı temellük
diğinden kiracı açısından menfaat dakastıyla değil asıl sahibi adına elde bulundurma (Vehbe ez-ZühayiT, s. 174) olaman grubunda yer alır. Kiracının. kiralananı fiilen kullanmasa da kira sürerak tanımlanı r. Herhangi bir mala karşılık (ivaz) olmaktan çok teberru ve güsince ücret ödemesinin anlamı budur.
ven esasına dayanan akidlerdeki ve huBuna karşılık kiralanan şeyin aslı (rakabe). akid konusu menfaati teslim edebi!kuki işlemlerdeki zilyedlikler böyledir.

Rehin mala zilyedliğin durumu akid bir
yönden ivazla ilgili olduğu için tartışma
l ıdır. Ancak zilyedlikle ilgili emanet vasıflandırmasında zilyedliğin ivazsız olması ve hukuki bir sebebe dayanması
öncelikli ola rak 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 aykı rı şekilde elinde tutan sanatkarın zilyedliği emanet
grubunda yer alır. Buna karşılık kirala d ı ğı hayvanı veya evi mal sahibinin müsaade etmediği bir tarzda kullanan kimsenin de zilyedliğinin o andan itibaren
darnan hükmünü alması . emanet vasfı 
nın meşru sebebe dayanması kuralının
bir uygulaması mahiyetindedir. Bu sebeple belli tür zilyedliklerin emanet hükmünde olması süreklilik taşıyan bir vasıf olmayıp özellikle zilyedin kasıt ve davranışiarına göre değişebilir bir özellik
gösterir. Bundan do l ayı da literatürde,
hangi durumlarda emanet zilyedliğinin
darnan zilyedliğine dö n üşeceği konusun da bir hayli örnek mevcuttur. İslam hukukçuları buluntu malı (lukata) elinde
bulunduranın niyetinin malı koruma ve
sahibine ulaştı rma olduğunda elinin emanet, değilse darnan olduğunu ifade ederek kişinin niyetinin bile bu konudaki
önemini vurgulamak isterler. Hz. Peygamber devrinde ve Hulefa-yi Raşidin
döneminin başlarında esnaf ve sanatkarların müşteri maliarına zilyedliği emanet hükmünde iken sonradan suistimalIerin çoğalması ve güven ortamının kaybolması sebebiyle darnan zilyedliği olarak vasıflandırılmış ve genel ilkeye aykırı da olsa bu görüş sonraki dönemde
de bir hayli taraftar bulmuştur.
İslam hukukunda bir malın emanet
hükmünü alabilmesi. yuka rı da zikredilen iki sebeple. yani akdin veya zilyedliğin emanet vasfını taşımasıyla mümk ün
olur. Mecelle'de emanet. "Emin ittihaz
olunan kimse nezdinde bulunan şeydir "
(md. 762 ) tarzında tarif edilerek bu iki
yön birleştirilmek istenmiştir. Vedia akdiyle kendisine bir mal teslim edilen kimse kadar ariyet malı elinde bulunduran
kimse. müşterinin malını işiemek ve imalatında kullanmak üzere teslim alan sanatkar. şirket malına nisbetle ortaklar.
vakıf malını elinde bulunduran mütevelli veya yetim malının zilyedi olan vas!
de hukuken emin kimseler olarak kabul edilir. Bu kimseler ellerindeki malları kor uma yükümlülüğü taşısalar bile
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EMANET
bu husus esasında belli bir maddi bedele de ğil taraflar arası güven ilişkisine
dayanır. Bu sebeple adı emanetçi de olsa
başkasının malını ücret karşılığı belli bir
süre korumayı üstlenen kimse, bu ivaz
faktörü sebebiyle hukuken emin hükmünü taşımaz (Mecelle, md. 777) .

tazmini gerektirecek bir
elinde bulund uruyarsa kusursuzluğunu ispat etmek bu kişiye aittir. Halbuki emanet akidlerinde ve zilyedliklerinde mala bir zarar geldiğinde ilk planda zilyedin sözüne itibar edilir, aksini
ispat ise diğer tarafa düşer.

Sahibinin sarahaten veya delaleten
iznine bağlı olarak elde bulundurulan
şeyler de emanet hükmündedir. Mesela
müşterinin bakmak üzere eline aldığı
mal böyledir. Ancak açıkça yasak varsa
delaleten izne itibar edilmez (Mecelle,
md . 77 ı - 772) . iradi olarak başkasına tevdi edilen şeyin emanet olarak ad landırıl
dığı tek akid vedia olmakla birlikte diğer
emanet akidlerinde ve zilyedliklerindeki mallar da hukuken emanet mal hükmündedir. Mecelle 'nin ilgili bölümünde
(Kitabü' l-emanat) emanetle ilgili genel hükümlerden sonra sadece vedia ve ariyet
akdine yer verilmişse de konu başında
yer alan ilk maddede bir malın doğru
dan veya dalaylı olarak korunmasını içeren akidlerdeki ve iyi niyetli zilyedliklerdeki malların emanet hükmünde olduğu belirtilmiştir (md . 762) Ancak emanet malla ilgili genel hükümler, malın
korunması maksadıyla bir kimse nezdine bırakılmasını konu alan vedia akdindeki özel hükümlerden zaman zaman
farklılık gösterir. Bu sebeple vedia ile ilgili olarak M ecelle'de yer alan özel hükümlerin akid ve zilyedlikten doğan emanet konusuna uygulanması her zaman
mümkün olmaz.
Gerek emanet akidlerinde gerekse
emanet zilyedliklerinde kişi , elinde bulunan mala gelecek zarar ve ziyandan
kasdı, taaddi ve kusuru bulunmadıkça
kural olarak sorumlu tutulmaz. Diğer
bir ifadeyle emin kimse, iyi niyetli bir
kullanıcı işleyici ve koruyucu olarak gerekli özen ve dikkati gösterdiği, mesleğinde acemi olmayıp tedbirli davrandığı
sürece elindeki mala gelecek zarardan
sorumlu tutulmaz. M ecelle bunu, "Emanet mazmun değildir " (md 768) kaide siyle özetlemiştir. Ancak kişi bu malın
zarar görmesine bilerek, ölçüsüz, aşırı
ve kusurlu davranarak sebep olmuşsa
o zaman sorumlu tutulur. Mesela sahibinin izni olmadığı halde emanet hayvana binen. sahibinin izin ve talimatı dı 
şında emanet malı kullanan kimseler,
bu davranışlarının yol açtığı zarar ve ziyanı ödemekle yükümlü tutulurlar.

Bir malın korunması maksadıyla bir
kimseye bırakılması (fda') ve bunu konu
alan vedia akdi ise diğer emanet akidlerinden ve zilyedliklerinden doğrudan
emaneti konu alması bakımından ayrılır
ve özel hükümlere tabidir (bk VED!A)

Akdin veya zilyedliğin emanet hükmünü taş ı ması ispat yükünü de etkiler. Zil-
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eğer malı

sıfatla
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HAMZ A AKTAN

EMANULlAH HAN
(1892· 1960)

L

Afga nistan hükümdan
(1919- 1929).

_j

2 Haziran 1892'de doğdu. Habibullah
üçüncü oğludur. Babasının 20 Şu
bat 1919'da bir suikast neticesinde öldürülmesi üzerine ordunun ve milliyetçi
gençlerin desteğiyle amcası Nasrullah
ve ağabeyi inayetullah 'ı bertaraf ederek
Han'ın

Emiınullah

Han

Afgan tahtına geçti (28 Şuba t ı 919) Bir
müddet sonra da İngilizler'e karşı Afganistan ' ın bağımsızlığını ilan etti. İngiliz
ler bunu tanımayarak savaşa girdiler. 8
Ağustos 1919'da imza lanan Ravalpindi
Antiaşması ile İngilizler de Afganistan'ın
bağımsızlığını zımnen tanıdılar. Onun döneminde 28 Şubat 1921'de Rusya ile, 1
Mart 1921' de Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetiyle dostluk ve iş birliği antlaşmaları imzalandı. Bu arada İtalya,
Fransa ve iran'la da iyi il işkiler kuruldu.
Aynı yıl Muhammed Veli Han başkanlı
ğındaki bir elçilik heyeti Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret ederek siyasi ve
diplomatik alanda iş birliği çağrısında
bulundu. Fakat bundan müşahhas bir
netice elde edilemedi. İngilizler'le yapı
lan uzun müzakereler, 22 Kası m 1921 ·de imzalanan dostluk antlaşmasıyla sonuçlandı.

Emanullah Han, hükümdarlığının ilk
itibaren Mahmud Beg Tarzi'nin milliyetçi ve modernist düşünce
lerinin etkisi altında kaldı. 1924'te onun
kızı Süreyya ile evlendi. Panislamist bir
politika takip ederek Hint ve Orta Asya
müslümanlarıyla yakından ilgilendi. Afganistan ' ın liderliğinde Buhara ve Hive
ile Orta Asya federasyonu kurmak için
çalıştı. Fakat Ruslar'ın Türkistan'ı kontrol altına almaları yüzünden bu projesini gerçekleştiremedi.
yıllarından

Türk- Afgan ittifakı çerçevesinde Türkiye'den ülkesine subay, doktor ve eği
timci davet eden Emanullah Han. Atatürk inkılaplarını örnek alarak bu elemanların yardımıyla büyük reformlara
girişti. Ancak dışarıdan elde ettiği yardımları fakir Afganistan için lüks sayı
labilecek pahalı yatırımlara harcaması,
orduyu zayıf tutması ve İslami adetlere
sıkı sıkıya bağlı olan Afgan halkını. özel likle de kadın ları Avrupalılar gibi giyinmeye mecbur etmesi halkın büyük tepkisine sebep oldu. Aralık 1927'de çıktı
ğı Hindistan, Avrupa, Sovyetler Birliği ve
Türkiye seyahatinden Temmuz 1928'de
döndükten sonra modernleşme hareketine hız vermesi, muhafazakar zümrelerin ve bazı kabHelerin ona karşı harekete geçmesine yol açtı. Beççe- i Saka
adlı bir eşkıya Kabil'i kuşattı (Ocak 1929)
ve Emanullah Kandehar'a kaçmak zorunda kaldı. 14 Ocak 1929'da ağabeyi
İnayetullah Han lehine tahtan feragat
etti. Ancak İnayetullah Han da Beççe-i
Saka karşısında tutunamadı. Beççe Kabil 'e girerek _
kendini ll. Habibullah Han

