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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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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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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 


