
1946 seçimlerinden sonra milletvekil
liği sona erince Ankara'dan İstanbul'a 
dönerek Kınalıada 'ya yerleşen Avram 
Galanti, uzun süren rahatsızlığı sebebiy
le son yıllarını Balat Or -Ahayim Yahu
di Hastahanesi'nde geçirdi. 8 Ağustos 
1961 'de öldü. Mezarı Arnavutköy Mü
sevT Kabristanı 'ndadır. 

Ölümünden önce 2000 ciltlik kütüp
hanesiyle zengin arşivini Türkiye Haham
başılığı'na bıraktıysa da zaman içinde 
bu değerli belge ve yazmaların çoğu yok 
oldu; kurtarılabilenler de Kudüs'teki Ya
hudi Tarihi Merkez Arşivleri'ne yollandı. 
Öldüğünde, aralarında Osmanlı yahudi
leri, Türk -yahudi ilişkileri, Yahudilik kül
tür ve tarihiyle Türk kültürü üzerine 
önemli araştırmaları da bulunan altmı
şa yakın kitap ve risale ile değişik ülke
lerdeki dergi ve gazetelerde yayımian
mış yüzlerce makale bıraktı. 

Eserleri. Avram Galanti'nin başlıca eser
leri şunlardır: A) Türkçe ve Türklük'le İlgi
li Olanlar: Küçük Türk Tetebbular (İs
tanbul 1925), Türkçe'de Arabi ve Latin 
Harfleri ve İmla Meseleleri (İstanbul 
1925), Arabi Harfleri Terakkimize Ma
ni Değildir (İstanbul 1927). Vatandaş 

Türkçe Konuş Yahut Türkçe'nin Ta
mimi Meselesi (İstanbul 1928; bu eser
lerde Türk dilinin çeşitli meseleleriyle Türk 
tarihi, Türkçülük, yakın devir Türkiye olay
ları ele alınmış, özellikle Latin harflerinin 
kabulü teklifine karşı çıkarak bunun kültür 
mirası, ilim, politika ve ticaret açısından 
mahzurları anlatılmış, Arap alfabesinin ter
ki yerine Türkçe'nin bünyesine uygun işa
retler konularak ıslah edilmesi gereği üze
rinde durulmuş, Japonya gibi daha karışık 
alfabelere sahip olan milletierin bile böy
le bir teşebbüste bulunmadığı vurgulan
mıştır. Sonuncu kitapta, Türkiye'de Türk
çe'nin dışında kullanılan diller üzerinde 
durulmuş, Türkçe'nin yaygınlaşması yolla
rı gösterilmiştir). B) Eski Vesikalar ve Ta
rihi Metinler: Hammurabi Kanunu (İs

tanbul 1925), Hitit Kanunu (İstanbul 193 I), 
Asur Kanunu (İstanbul 1933). C) Şehir 

Monografileri: Badrum Tarihi (İstanbul 

I 945), Badrum Tarihine Ek (İstanbul 

I 946), Ankara Tarihi (İstanbul ı 950). Niğ

de ve Bor Tarihi (İstanbul I 951). D) Türk, 
Müslüman ve Yahudi İlişkileri: Üç Sami 
Vazı-ı Kiinıln: Hamurabi, Musa, Mu
hammed (İstanbul I 927), Türkler ve Ya
hudiler (İstanbul I 927, I 995), Fatih Sul
tan Mehmed Zamanında İstanbul Ya
hudileri (İstanbul 1945), Türk Harsı ve 
Türk Yahudisi (İstanbul I 953), Türkler 
ve Yahudiler Eserlerine Ek (İstanbul 

1954 ). E) Fransızca Eserleri: Don Joseph 
Nassi, Duc de Naxos (İstanbul 1913), 
Esther Kyra (İstanbul I 926). Documents 
officiels turcs cancemant les juifs de 
Turquie (İstanbul I 931- I 954 ), Nouveau 
documents sur Sabbetai Sevi (İstanbul 
1935), Histoire des juifs d'Anatolie (1937-

1939, appendix 1948). Histoire des juifs 
d'Istanbul (l-ll, istanbul 1941-1942). Fran
sızca eserleri Histoire des juifs de Tur
quie adıyla tıpkıbasım olarak dokuz cilt
lik bir külliyat halinde yeniden yayımlan
mıştır (İstanbul 1985- 1986). 

BİBLİYOGRAFYA : 
A. Eımaıeh , Les grandes figures du Juda'is· 

me. Le Pro{esseur Abraham Galante, sa vie et 
ses ceuvres, İstanbu l 1946-47; a . mıf. , Ha·Pro· 
{esor Abraham Galante, Kudüs 1954; a.mıf., 
"Prof. Abrahaın Galanti Hayatı ve Eserleri" 
(tre. Sami Beraha). Şalom, İstanbul 5 Ağustos 
1964-22 Eylül 1965; A. E. Kalderon, Abraham 
Galante a Biography, New York 1983; a.mlf., 
"Abralıaın Galante Bi o- bibliyografya" (tre. Rı 

fat Bali), Müteferrika, sy. 5, İstanbul 1995, s. 
43 -58; A. Levi, "La Vara 1905-1908 Itono Şel 
Avram Galante be'Mitzrayim", Peamim, sy. 
23, Kudüs 1988, s. 51-68; /sis Catalogue, İs
tanbul 1993, s. 10-11 ; G. Nassi, "Belirlenme
miş Yönleri ile Avraın Galante", Tiryaki, sy. 
10-11, İstanbul 1995, s. 14-19; H. Gerez, "34. 
Ölüm Yıldönümünde Prof. Abralıaın Galan
te", a.e., sy. 12-13 (1995). s. 15-18; "Galanti, 
Avraın", TDEA, lll, 270 -271; Naim Güleryüz, 
"Galante, Avram", DBist.A, lll, 347-348; M. 
M. Plessner, "Galante, Abralıaın", EJd., VII, 
258. liJ RrFAT N . BALİ 

L 

GAIAT 
( illi ) 

Kasıt unsuru olmaksızın 
maksatla irade beyanı arasında 

ortaya çıkan uyuşmazlık anlamında 
İslam hukuku terimi. 

_j 

Sözlükte "yanılmak ; yanılgı, yanlışlık" 

gibi anlamlara gelen galat kelimesi kla
sik İslam hukuku literatüründe teknik 
anlamda terimleşmiş olmayıp genelde 
"hata" ve "cehalet" manalarında kulla
nılır (İbn Hazm, IX, 455; MerglnanT, Vlll, 

20; İbn Kudame, s. 232; NevevT. I, 335; Cün
dT, ll, 49). Hatta galat kelimesinin, Batı 
hukuku sistematiğinin etkisiyle çağdaş 
İslam hukukçuları tarafından Latince kö
kenli "error"un karşılığı olarak kullanıl
maya başlandığı ve modern dönemde 
terim anlamı kazandığı da söylenebilir. 

Çağdaş kullanımda galat teriminin 
muhtevasını oluşturan konular İslam hu
kukunda dağınık biçimde de olsa tanın

makta ve "vasıf muhayyerliği, ayıp mu
hayyerliği, görme muhayyerliği" gibi de-

GALAT 

ğişik başlıklar altında incelenmektedir. 
Çağdaş İslam hukukçularının yaptığı şey, 
büyük ölçüde, fıkıh kitaplarının değişik 
bahislerinde dağınık olarak ele alınan 

konuları bir araya toplayıp sistematik 
biçimde sunmaktan ibaret olmuştur. Bu
nunla birlikte galat, İslam hukuku lite
ratüründe yine birer irade kusuru sayı
lan ikrah ve tedlTs kavramlarının gördü
ğü ilgiyi görmemiştir. Son ikisi "hıyarü't
ted!Ts" ve "babü' ı- ikrah" gibi müstakil 
konu başlıkları altında ele alınıp incelen
diği halde galatın ancak bazı çağdaş ça
lışmalarda, özellikle de SenhürT'nin araş
tırmalarında müstakil olarak ele alınma
ya başlandığı görülür (Meşadirü'l-f:ıak, II, 
104-153) 

İslam hukukunda bütün sözlü tasar
rufların temeli rızadır, Bundan dolayı ta
sarrufun, akdi yapanlarca akdin yapıl
ması sırasında gerçeğe uygun olarak bi
linen bir konu üzerinde cereyan etmesi 
gerekir. Aksi takdirde vehim söz konu
su olur ve rıza kusurlu kabul edilir. Çün
kü bu durumda, akdi yapan kişinin ak
di yaptığı sırada işin gerçeğini bilmiş 

olması halinde bu akdi yapmaya yönel
meyeceği düşünülür. Ancak literatürde 
irade ayıpları veya rızayı bozan sebepler 
olarak adlandırılan galat, tedlTs (veya tağ
rlr) ve ikrahın rızaya etkileri aynı dere
cede değildir. Bunlardan ilk ikisinin rı

zayı bütünüyle ortadan kaldırınayıp sa
dece sakatladığı , ikrahın ise cumhura 
göre genelde, Hanefller'e göre bazı du
rumlarda rızaya aykırı olup rızayı kal
dırdığı, fakat her üç durumun da ehli
yete hiçbir etkisinin bulunmadığı görü
şü hakimdir. 

İrade veya rıza ayıplarından galat (Fr. 
erreur) Türk hukuk dilinde "hata", tedlTs 
de (Fr. dol) "hile" kavramlarıyla karşıian

mış olup ikrah (Fr. violence) her iki dil
de de aynı anlamı taşır. 

Klasik fıkıh literatüründe terimleşmiş 
olmadığı için galatın terim olarak tanı
mı da yapılmamıştır. Fransız hukukçu
su Sailles'in, "gerçek (iç) iradenin beyan 
edilen (dış) iradeye uymaması" olarak 
tanımladığı "erreur" kelimesinin karşılı
ğında kullanılan galat terimini açıklamak 
için çağdaş İslam hukukçuları öz itiba
riyle birbirine çok yakın tanımlar yap
mışlardır. Bu terimi Zerka, "akdi yapan 
kişiye olmayanı varmış gibi tasawur et
tiren ve onu eğer bu tasawur olmasay
dı yapmayacak olduğu akdi yapmaya 
sevkeden tevehhüm"; Medkür, "akdi ya
pan kişinin akdin konusunu olduğun

dan başka bir vasıf veya heyet üzere ta-
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GALAT 

sawur etmesi"; Dirinf de "akdi yapanın 
zihninde tasarrufun inşası sırasında, rı

zasının iliş\<in bulunduğu esaslı bir hu
sus hakkında kendisini akid ilişkisine 

girmeye sevkeden ve eğer işin gerçeği
ni o esnadıı bilmiş olsaydı akdi yapma
ya girişmeyecek olduğu gerçeğe uygun 
düşmeyen tasawur· olarak tanımlamış
lardır. Bu i:finımların hepsi de galatın tıp
kı hılabe, tedlfs ve tağrfr gibi vehmf bir 
esasa dayandığı noktasında birleşmek
tedir. Ancak galattaki vehim kendiliğin
den olup bizzat akdi yapandan kaynak
landığı halde diğerierindeki vehmin kay
nağı karşı taraf, bazı durumlarda da 
üçüncü şahıstır. 

İrade aypı olan yani rızayı sakatiayan 
galat iradenin oluşumu sırasındaki ga
lattır. Bunun yanında iradeye hiçbir et
kisi bulunrpayan galat türleri de vardır. 
Mesela iradenin naklinde ve tefsirinde 
galat, irade beyanında bulunan kişi açı
sından değil bu iradenin yöneldiği kişi 

açısından söz konusudur ve bu durum
da iki iradenin uyuşmazlığından söz edi
lir. Aynı şej<ilde toplama, çıkarmada he
sap hatası1 kalem yanlışları gibi maddi 
galatın da iradeye bir etkisi yoktur. 

Galat, yanlış tasawur (tevehhüm) te
meli üzeripe kurulu kendiliğinden do
ğan psikolojik bir durum olduğu için İs
lam hukukunda hakim olan objektif ka
rakterle bir arada bulunması güçtür. Di
ğer bir ifaç:leyle galat teorisi, İslam hu
kukunda riayeti gerekli iki zıt ilkeyle kar
şılaşır. Bunlardan birincisi, akid yapan 
kimsenin iradesinin saygınlığı ve akde 
ilişkin rızapının tam olarak korunması 
prensibidiL Buna göre akdi yapanın ger
çek iradesinin dikkate alınması gerekir. 
Akdi yapan kişi yanlış beyanda bulunsa 
dış iradesi iç iradesine aykırı olmuş olur 
ve bu durumda iradesi sağlıksız kabul 
edilir. Bu kişiye, dış iradesinin yöneldiği 
şeyi iptal ~akkı verilmek suretiyle hare
ket rahatlığı sağlanmalıdır, İkincisi de 
hukuki ilişkilerde güven ve istikrar orta
mının kurulması ve korunması prensibi
dir. Bu bir yönüyle hukuk düzeninin ve 
kamu yarcırının tabii gereğidir. Hukuki 
muamelelerde istikrar, insanların birbir
leriyle rıza! akid ilişkileri şeklinde gerçek
leştirdikleri iradi tasarruflarının belli şe
kil şartlarının ve sabit sonuçlarının olma
sı, akdi yapan kişinin de bunlardan ka
çınma husı.ısunda kusurlu bulunmadığı 
sürece yaptığı akdin bilmediği sebepler 
yüzünden ortadan kaldırılmasıyla karşı 
karşıya kalmaması demektir. Böylece ta
raflar işlerini, önceden bildikleri ve de-
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vamlılığına güvendikleri sonuçlar üzeri
ne bina edebilme imkanı bulurlar. Bunu 
sağlayabilmek için de objektif ölçüleri 
korumak, dış iradeye güvenmek ve ta
raflardan birinin hatasının bu tasarru
fun kuwetini ve sonuçlarını doğrudan 

etkilemasine imkan vermemek gerekir. 

islam hukukunda prensip olarak, ara
larında çatışma olması durumunda dış 
irade iç iradeye tercih edilir ve akdin 
gerçekleşmesinde, karşı taraf nezdinde 
kendiliğinden ortaya çıkan hakikate ay
kırı bir vehim olması itibariyle galata 
önem verilmez. Çünkü İslam hukukçu
ları bu hususta akdi yapan tarafların 

gerçek iradelerinin saygınlığını düşün

dükleri kadar teamülün istikrarını ve dü
zenliliğini de düşünmüşlerdir. İslam hu
kukunun bu objektif karakteri ve büyük 
ölçüde dış iradeyi dikkate alması sebe
biyledir ki sübjektif karakterli galat ko
nusu İslam hukukunda bir teori olarak 
bir yerde ve topluca ele alınmamış, dağı
nık bir tarzda ilgili olduğu konular ara
sına serpiştirilmiştir. Mesela galatla il
gili doktriner görüşler ve İslam hukuk
çularının hata teorisi vasıf, ayıp ve gör
me muhayyerliği konularını sıkı bir şe
kilde birbirine bağlamaktadır. Bununla 
birlikte İslam hukukunda akdin sübjek
tif unsurları, tarafların iç iradesi, niyet 
ve amacı da tamamıyla ihmal edilme
miş, belli bir ölçüye kadar bunlar da gö
zetilmeye ve korunmaya çalışılmıştır. Bu 
sebeple İslam hukukunda mutedil bir 
yol takip edilmiş, hukuki ilişkilerde gü
ven ve istikrarın kaybolmasından endi
şe edildiği durlımlarda bunu sağlamak 
amacıyla şekil ve objektif ölçüler esas 
alınıp gerçek iradeye ve galatın varlığı
na itibar edilmemiş; buna karşılık ger
çek irade dikkate alındığında bu istik
rarın zarar görmeyeceğine kanaat geti
rildiği durumlarda ise gerçek iradeye iti
bar edilmiştir. Bu açıdan genel hatlarıy
la belirtilecek olursa, akdi yapan tarafın 
gerçek iradesini belirtmemesi durumun
da İslam hukukçuları bu iradeyi ve bu
nu şaibelendiren galatı dikkate almaz
lar. Çünkü bu galat diğer tarafa gizli 
kalmıştır ve anlama imkanı da yoktur. 
Buna karşılık akdi yapan kişinin gerçek 
iradesini açıklaması veya bu iradenin 
herhangi bir yolla anlaşılabildiği durum
larda İslam hukukçuları bu iradeye ve 
ona bulaşan galata itibar ederler. Çün
kü bu irade karşı tarafça bilinebilir hale 
gelmiştir veya karşı tarafın bunu anla
ması mümkündür. Bu takdirde karşı 

taraf hatayı ya bilmektedir veya kolay-

ca bilebilecek durumdadır. Yine İslam 
hukukunda, k&rşı taraf için açığa çık

mış olsun veya olmasın bazı durumlar
da gerçek iradeye itibar edilir ve onu sa
katlayan galat dikkate alınır. Mesela gör
mediği bir şeyi satın alan kişi için gör
me muhayyerliği tanınması bu anlayışın 
sonucudur. 

Galatın varlı!:Jından bahsedebilmek için 
akid veya hu~ukl işlemin iki tarafının 
bulunması ve galatın akdin yapıldığı an
da ve o esnad~ mevcut olan bir akid ko
nusu üzerinde gerçekleşmesi gerekir. 
Galatın dikkate alınabilmesinin temel 
şartı galatın açık ve bilinebilir derecede 
olmasıdır. Diğer bir ifadeyle akdi yapan 
kişi akdin inşası sırasında gerçek irade
sine ya irade qeyanıyla açıklık getirmiş 
olmalı ya da akidleşme durumundaki 
objektif karfneıler bunu göstermelidir. 
Aksi takdirde 9.alat sebebiyle akdin fes
hi karşı taraf için beklenmedik bir za
rar ve mağduriyete yol açabilir. Buna 
karşılık etkisin~ maruz kalınan ve rıza
nın kusurlanmasına yol açan vehim ve
ya galat, karşı tarafın anlayabileceği şe
kilde irade beyımında açıklanmadığı ve
ya karlneler göstermediği, yalnız niyet 
olarak akdi yapanın içinde kaldığı süre
ce hukuken akde hiçbir tesiri olmaz. Öy
le anlaşılıyor ki bu şart hem teamülün 
istikrarını sağlcıma alma, hem de iyi ni
yetli karşı tarcıfı hiç haberdar olmadığı 
bir sebepten cjolayı akdin feshedilme
siyle uğrayacağı zarardan koruma ama
cına yöneliktir. Mesela bir şahsın, ipek 
zannettiği bir kumaşı bu zannını dile 
getirmeden satın alması ve daha sonra 
bunun ipek olrpadığının ortaya çıkması 
durumunda hataya düşen kişinin galat 
iddiasında bulımma hakkı yoktur. An
cak irade beyanında bulunurken, "Bu 
ipek kumaşı satın alıyorum · diye kasdı
na bir açıklık getirmişse kumaşın ipek 
çıkmaması haljnde galat iddiasında bu
lunabilir. Rızanın galat sebebiyle kusur
landığının karlneler yoluyla anlaşılması 
da şöyle örneklendirilebilir: Bir kimse, 
antika eşyalarıp satıldığı bir mağazadan 
antika olduğunı.ı zannettiği bir parça sa
tın alır da dah& sonra bu parçanın anti
ka olmadığı ortaya çıkarsa, irade beya
nı ile kasdına açıklık getirmiş olmasa 
bile, bu parçayı antika eşya satıcısından 
satın almış olması karlnesiyle galat id
diasında bulunı:ıbilir. Çünkü teamüle ha
kim olması örıgörülen iyi niyet ve dü
rüstlük kuralı, :;ıatıcının müşteriyi bu par
çanın antika ojmadığı konusunda uyar
masını gerektipr. 



Galat Türleri. Batı hu~ukunda galat 
Roma hukukundan itibaren ortaya çıkıp 
gittikçe gelişerek irade ayıpları konu
sunda müstakil bir teori haline gelmiş 
ve bazı farklılıklarla kanunlarda hukuki 
tasarrufun iptal sebebi olarak yer cıimış
tır. İslam hukukunda ise galat teorisi 
çağdaş yazarların araştırmalarında or
taya konulmuştur. Bunlar, islam huku
kunun klasik literatüründe daha çok me
seleci (kazüistik) bir üs!Qpla ele cıiınan 

konu ve örneklerden hareketle doktri
ner bir galat teorisi geliştirmeye çalış
mışlar, bunu da daha ço)< islam huku
kundaki vasıf, görme ve ayıp muhcıyyer
liği konularıyla irtibatlandırarak ortaya 
ko~uşlardır. Bir kısım yı:ızarlar dı:ı ga
lat teorisini "hata" başlığı altında ve fı

kıh usulündeki hata kavramıyla bağlan
tılı olarak ele almıştır. 

Çağdaş islam hukuk literatüründe ga
latın şu türlerinden bahsedilmektedir: 
1. Şeyde Hata. Şeyde galat, akdin tamam
lanmasından sonra akdip gerçekleşen 
konusunun, üzerine akid yapılan konu
dan zat ve vasıf bakımından farklı oldu
ğunun ortaya çıkması olup esaslı hata 
kabul edilir. Akdin konusunun zatındaki 
galat iki şekilde gerçekleşir. a) Akid ko
nusu olan şeyin akid yapılırken söyle
nenden farklı cinsten çıkması. Mesela 
elmas olması şartıyla alınan bir yüzü
ğün cam veya kristal olduğunun ortaya 
çıkfnası, satın alınan hububatın b4ğday 

yerine arpa çıkması böyledir. Akid ko
nusunun cinsinde vaki olan bu galat 
esaslı hata kabul edilir. b) Akid kqnusu 
olan şeyin cinsinin aynı, fakat akdi ya
panın kasdıyla akid konı.,ısu olan şeyin 
hakikati arasında menfı:ıat açısından 

fal'}iş bir farklılığın bulunması durumu. 
Mesela el dokuması diye satılan bir ha
lının makine halısı olduğunun ortayı:ı çık
ması veya biber tohumu diye satılan şe
yin çiçek tohumu çıkması böyledir. Bu
raqaki galat da netice itibariyle akdin 
konusuyla ilgilidir. 

Bu iki tür galat da akid konusunun 
zatı hakkındadır ve cins farklılığı akdin 
konusunu ma'düm (yok) hale getirmiş
tir. Menfaat ve değer yönünden fahiş 
bir farklılığa yol açan vasıftaki galçıt da 
fa~ihlerce cinste galat olarak görQlmüş 
ve aynı hükme bağlanmıştır. Bu tQr ga
latın akde etkisi konusunda İslam hu
kukçuları farklı görüşler ileri sürmüşler
dir. Çoğunluğa göre (Hanefıler'in ekseri
si, Malikil er, Hanbeliler. Zahiriler ve bir gö
rüşte Şafiilerı bu durumda akid, olmayan 
bir konu (ma'düm) üzerine yapıldığından 

batıldır. Buna karşı Kerhi gibi bazı fa
kihler. satıcının başka bir şeye işaretle 
müsemmayı sattığını, bunun da bir ba
kıma başka bir şeyi teslim etmek şar
tıyla bir şeyi satmaya benzediği gerek
çesiyle bu durumda akdin batı! değil fa
sid olacağını. bazı fakihler de (İmamiyye 
ekolü, Şafii ve Maliki ekollerinçie bir gö
rüş) akdin sahih kabul edileceğini, fakat 
özel vasfın bulunmayışı sebe):ıiyle mu
hayyerlik hakkı tanınacağını söylemiş
lerdir. Mecelle'de, "Cinsi beyan oluna
rak satılan şey başka cinsten çıksa bey' 
batı! olur. Mesela bayi' sırçayı elmas di
ye satsa batıldır" (md. 208) denilerek ço
ğunluğun görüşü tercih edilmiştir. 

Akdin konusunda meydana gelen ga
lat islam hukukunda Batı hukukunda
kinden daha geniş kapsamlıdır. Cins bir 
olsa bile menfaat noktasında araların
da fahiş fark varsa İslam h1,1kukunda 
bu da esaslı hata olur. Batı hukukunda 
ise menfaat açısından fahiş fark olabi
lir. hatta cins bile değişebilir, bununla 
birlikte hata yine de akdin kurulmasına 
engel olmaz. sadece akdi iptal edilebilir 
hale getirir. Öte yandan islam hukukun
da, bu konuda mantıkçıların cins ve tür 
ayrımıyla bağlı kalınınayıp asıl madde
leri aynı olmakla birlikte değerleri ve kul
lanma maksatları çok farklı olan iki şey 
iki ayrı cins olarak kabul edilmiş, bunun 
sonucunda akid konusunun ma'düm ol
duğu ve akdin oluşmadığı görüşü ağır
lık kazanmıştır. 

Akid konusunun vasfındaki galata ge
lince bu konu literatürde, akid konusu 
malda kişiyi akid yapmaya yöneiten asıl 
özelliğin bulunmaması anlamında "mer
gub vasfın fevatı" olarak adlandırılır. 

Bu galat, söylenenle akdin konusunun 
aynı cinsten olup ikisi arasında menfaat 
ve değer açısından fahiş olmayan, fa
kat ilgili şahıs için önemli sayılabilecek 
ve arzulanan (mergub) bir vasfın yoklu
ğuna yol açan bir farklılığın bulunması 

şeklinde açıklanabilir. Bu dur~mda akid 
nafız ve sahih olarak gerçekleşse bile 
vasıf muhayyerliği bulunduğu için akid 
gayri lazım olur. Mesela koç yerine ko
yun, bir kitap yerine başka bir kitap çık
sa bu durumlarda akid oluşur. Çünkü 
mebfdeki hata cinsi değiştirmediği gibi 
müşterinin talep ettiğiyle mebiin haki
kati arasında fahiş bir fark qa yoktur. 
Ancak mergub bir vasıf bulunrpadığı için 
müşteri muhayyerdir. Bu husus Mecel
le'de, "Bayiin bir vasf-ı mergüb ile mut
tasıf olmak üzere satmış olduğu mal ol 
vasıftan ari çıksa müşteri muhayyerdir; 

GALAT 

dilerse bey'i fesheder ve dilerse mecmü-i 
semen-i müsemma ile mebii kabul eder. 
Buna ' hıyar-ı vasf' denir. Mesela sağılır 
diye satılmış olan bir ineğin sütten ke
silmiş olduğu zahir olsa müşteri mu
hayyer olur. Ve keza gece vakti kırmızı 
yakuttur diye satılan taş sarı yakut çık
sa müşteri muhayyerdir" (md. 310) şek
linde ifade edilmiştir. 

islam hukukundaki mergub vasfın fe
vatı kavramı Batı hukukunda esaslı ha
ta kavramı içinde ele alınmakta olup bu 
konuda iki hukuk sistemi benzer yakla
şırnlara sahiptir. Ancak galatın birinci 
türü olan şeyde hata islam hukukunda 
akde daha çok etkilidir. Cins ihtilafı ve
ya cins bir olmakla birlikte menfaat açı
sından aşırı farklılık, Batı hukukunda 
esaslı hata olmaktan ve akdi iptal edi
lebilir kılmaktan ileri gitmediği halde is
lam hukukunda büyük çoğunluğa göre 
akdi batı!. bazı fakihlere göre ise fasid 
kılmaktadır. 

z. Şahısta Hata. Akdi yapan taraflar
dan biri karşı tarafın kimliğinde veya 
temel bazı özelliklerinde yanılabilir. Me
sela onu falanca şahıs zanneder, fakat 
başkası olduğu ortaya çıkar veya onun
la kendisi arasında akrabalık olduğunu 
zanneder, halbuki gerçek böyle olmaya
bilir. Mali akidlerde taraf teşkil eden şa
hıslar genellikle birinci derecede önemli 
olmadığından bu tür akidlerde şahısta 
hata kural olarak akdin feshi için haklı 
bir sebep teşkil etmez. Şahısta hatanın 
önemi, karşı tarafın şahsının veya te
mel bir vasfının akdin yapılması husu
sunda özellikle dikkate alındığı durum
larda ortaya çıkar ve ilgili tarafa bu se
beple akdi feshetme hakkı verir. Bu ko
nuda İslam ve Batı hukukları ana hatla
rıyla benzer hükümler taşırlar. Bu tür 
galat evlilik, hibe, vekalet, vasiyet, şüf' a, 

icare (özellikle idire-i ademi) gibi akid
lerde önemli olmaktadır. Mesela veka
let akdinde vekilin şahsı kadar ehliyeti, 
süt anneyle yapılan hizmet (icare) ak
dinde süt annenin vasıfları da önem ta
şıdığından bunlarda meydana gelen ha
ta esaslı vasıfta hata sayılır ve ayrıntı

daki görüş farklılıkları bir yana ilgili ta
rafa akdi fesih (muhayyerlik) hakkı ve
rilir. 

3. Kıyınette Hata. "İvazda hata" da de
nilen bu tür hatada, ivazlı akidlerde be
dellerden birinin değerinin diğerine nis
betle makul ve matat olmayan ölçüde 
fazla olması halinde söz konusudur. An
cak akid konusu mal veya hizmetin de
ğerini takdirde meydana gelen hatanın 
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hangi tür akidlerde ve hangi şartlarda 
ilgili şahsa , yani bu hataya düşen kim
seye akdi fesih hakkı vereceği hususu 
öteden beri İslam hukukçuları arasında 
tartışmalıdır. Bu konuda meydana ge
len galatın genellikle gabn-i fahiş ölçü
sünde olması, yani fazla veya eksik öde
menin ilgili tarafın rızasını sakattayacak 
ölçüde önemli ve ciddi boyutta olması 
şartı aranır (bk. GABN) . 

4. Kanunda / Şer'i Hükümde Hata. İs
lam hukukçuları, kusurlu olunması ha
linde şer'i hükmü bilmemenin mazeret 
teşkil etmeyeceğini belirtmişlerdir. Bu
nunla birlikte bazı sınırlı durumlarda şer' i 

hükmün bilinmemesi bir mazeret kabul 
edilmiştir (Karafı. Il , 150; İbn Nüceym, s. 
167- 168; ayrıca bk. CEHALET) . 
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lı!!l H. YuNus APAYDIN 

L 

GAIAT 
(Wl) 

Riivinin zabt sıfatını yok eden 
kusurlardan biri. 

_j 

Galat kelimesi sözlükte " kasıtsız hata 
yapmak, yanılmak ; hata, yanılgı" anlam
larına gelir. Hadiste galat ravinin Mfıza 
zayıflığı, bilgisizliği , Arap dilindeki ye
tersizliği. rivayet konusundaki gevşek-
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lik ve dikkatsizliği, fiziki veya psikolojik 
kusuru. olumsuz çevre şartları, rivayeti 
yanlış anlaması gibi sebeplerle farkında 
olmadan hata yapmasıdır. 

En güvenilir ravilerin bile bazan yanıt
dıklarını göz önünde bulunduran hadis 
tenkitçileri, ravilerin kasıttan uzak ve 
aşırılığa kaçmayan hatalarını hoşgörü 

ile karşılamışlardır. Ancak rivayetlerin
de hataları ağır basan ravileri "fahişü'l 

galat, kesirü'l-galat" (yanlışı çok) gibi ifa
deler kullanarak cerhedip rivayetlerini 
reddetmişler, bu rivayetlerdeki aşırı ha
taları da "fuhşü'l-galat. kesretü'l-galat" 
tabirleriyle belirtmişlerdir. Diğer taraf
tan Şu'be, İbnü'l- Mübarek, Humeydi, 
Ahmed b. Hanbel, İbn Hibban ve Dare
kutni gibi hadisçiler, hatası kendisine 
açıklanmasına rağmen bunda ısrar eden 
ravinin bütün rivayetlerinin terkedilece
ğini ve artık ondan hadis alınmayacağı
nı söylemişlerdir. İbnü's-Salah ve Nevevi 
ise inat yüzünden hatasında ısrar eden 
ravi hakkında bu görüşün doğru oldu
ğunu, ancak onun bu tavrının. kendisini 
uyaran kişinin ilmine güvenınemek gibi 
inatla ilgisi olmayan başka bir sebepten 
kaynaklanması halinde yanlış rivayette 
ısrar etmesinin rivayetinin reddini ge
rektirmeyeceğini belirtmişlerdir. 

Bir hadiste görülen hatanın hangi ra
viye ait olduğunun tesbit edilmesi önem
li bir husustur. Hatayı hadisin son ravi
sine yüklemek her zaman doğru olma
yabilir. Çünkü bir ravinin, kendinden ön
ceki bir ravinin hatasını farketmemiş 

veya farkına vardığı halde hadisin oriji
nal şeklini bozabiteceği endişesiyle ha
tayı aynen bırakmış olması mümkündür. 
Hadiste görülen hataların düzeltilmesi 
gerektiğini savunanlar ise böyle yapıl

madığı takdirde hataların yaygınlaşaca
ğına dikkat çekmişlerdir. 

Bir ravinin rivayetinde yanıtıp yanıl

madığı, kendi rivayetiyle güvenilir ravi
lerin rivayetlerinin karşılaştırılması so
nucunda anlaşılabilir. Karşılaştırma so
nunda rivayetlerinde aşırı ölçüde hata 
yaptığı anlaşılan ravinin rivayetleri hak
kında yapılan hatanın niteliğine göre de
ğişik terimler kullanılır. İlaveler yapılmış 
olan hadise "müdrec", harf, nokta ve ha
reke yaniışı yapılana "musahhaf" veya 
"muharref" , kelime ve cümlelerinde yer 
değişikliği yapılan hadise "maklüb", is
nadından herhangi bir ravisi düşürülen 
hadise "mürsel" veya " münkatı' ", bir kıs

mı çıkarılmış veya birden çok hadisin 
parçaları bir araya getirilerek derlenmiş, 
yahut ancak hadis uzmanlarının anlaya-

bileceği gizli hataları bulunan hadisiere 
de "muallel hadis" denir. 

Ravilerin hadis rivayetinde yaptıkları 
hataların tesbit ve düzeltilmesi konusu
nu ayrı bir hadis usulü ilmi sayanlar da 
olmuştur. Hattabi'nin lşla~u galati'l-mu
~addişin * (bk. bibl.) ve İbn Kuteybe'nin 
Kitô.bü lşlô.f!i'l- galat (Brockelmann, 1, 

186) adlı kitapları bu konuda yazılan müs
takil eserlerdendir. 
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~ SELAHADDiN PoLAT 

L 

GAIAT 
( ili) 

Başta Arapça ve Farsça olmak üzere 
yabancı dillerden Türkçe'ye geçen, 

biçim ve anlam değişikliğine 
uğrayarak kullanılan kelimelere 

sözlükçülerin verdiği ad. 
_j 

Arapça'da masdar olarak "yanılmak" 
manasma gelen galat kelimesine (çoğu

lu galatat, karşıtı fasih) Türkçe sözlükler
de "yanlış, yanlışlık, yanılma, yanılgı, dil 
bilgisi kuralına uymayan kelime veya 
ibare, dil yanlışı" gibi anlamlar verilmiş
tir. Yanlış olduğu halde herkesçe be
nimsenip kullanılan kelimelere galat-ı 

meşhür, hiçbir şekilde kullanımı uygun 
görülmeyen kelimelere de galat-ı fahiş 
denir. 

Türkçe'nin iç yapısı kendi dil kuralları
na uygun biçimde gelişmekte iken Türk
ler'in İslamiyet'i kabul etmeleriyle bir
likte Arapça ve Farsça'dan kelime alın
maya başlanmış ve aynı inanç dairesi 
içinde yer almaları sebebiyle bu diller 
yabancı sayılmamıştır. Böylece Arapça 
ve Farsça kelimelerle beslenen resmi dil 


