
kın iddialar ileri süren Askerimükrem'
deki Hımariyye de Mu'tezile ve Kaderiy
ye Galiyyesi'nden sayılmıştır. 

Hulül ve ittihad gibi düşünceler ileri 
süren bazı tasawuf erbabı ve özellikle 
Hallac-ı Mansür'a mensup olan Halla
ciyye, Allah'ın güzel yüzlü insanlara hu
lül etmesi sebebiyle onlara secde etme
nin gerekli olduğunu söyleyen Hulma
niyye Galiyye'den sayıldığı gibi harfiere 
kutsiyet atfeden, harflerde gaybi ma
naların gizli olduğunu belirten Hurüfi
lik ve bünyesinde tenasühe yer veren te
lakkiler de bu gruba dahil edilebilir. 

Muhtelif gali fırkalarının islam daire
sinin içinde mi yoksa dışında mı kaldığı
nı tesbit ederken kendilerine nisbet edi
len görüşleri gerçekten benimseyip be
nimsemediklerine ve ayrıca aşırılık dere
cesine dikkat etmek gerekir. Genellikle 
Sünni ve mutedil Şii alimleri onların is
lam'a mensubiyet iddia eden, fakat müs
lüman olmayan gruplar olduğu nokta
sında birleşmişlerdir (ayrıca bk. GULÜV). 

itikadi mezhepler konusunda eser ya
zan müellifler, Galiyye'ye ait görüşleri de 
diğerleriyle birlikte ele alıp incelemişler
dir. Bu konuda kaynaklarda adı geçen 
en eski monografiler, Ebu Sehl en-Nev
bahti (İbnü'n-Nedim, s. 225) veya Hasan 
b. Yahya (Hasan b. Müsa olmalıdır) en
Nevbahti (İbnü ' l-Cevzi. s. 97) ve Sa'd b. 
Abdullah el-Kummf'ye nisbet edilen, an
cak günümüze ulaşmayan Kitabü'r-Red 
'ale'l -gulat adlı eserlerdir. Hasan b. Mü
sa en-Nevbahti'nin Fıra~u·ş-Şta (İstan
bul 1931 ; Necef 1355/ 1936) ve Sa' d b. 
Abdullah el-Kummf'nin el-Ma~aliit ve'l
fıra~ adlı eserlerinde Galiyye'nin düşün
celeri geniş bir şekilde ortaya konul
muştur. Her üçü de Şii kelamcılarından 
olan bu müelliflerden sonra eldeki en 
eski Sünni kaynak Ebü'l-Hasan el-Eş'a
rf'nin Ma~alatü'l-İslam.iyyfn'idir (Wies
baden 1960). Abdülkahir el-Bağdadi'nin 
el-Far~ beyne'l-fıra~·ı (Kahire 1328/ 

191 O) ve İbn Hazm'ın el-Faşl'ı (1-V, Ci d
de 1402 / 1982, 2. bs.) Galiyye'nin düşün
celerini ele alan, kaynaklarını araştıran 
ve reddine dair fikirleri ihtiva eden ça
lışmalardır. Muhammed b. Malik el-Ham
madi'nin Keşfü esrari'l- Batın.iyye (Ka
hi re 1939) ve Muhammed b. Hasan ed
Deylemi'nin Beyanü me?hebi'l- Bapn.iy
ye (İstanbul ı 938) adlı eserleri, batıni ga
ITierin düşüncelerini reddeden monogra
fılerdir. Şehristanf'nin el-Milel ve'n
n.iJ:ıal'i ile (Kahire 1395 / 1975) İbnü'l-Cev
zi'ye ait Telbfsü İblis'in (Kah i re ı 368) 

konuyla ilgili bölümleri önemli bilgiler 

ihtiva etmektedir. Çağdaş müelliflerden 
Ali Sami en- Neşşar'ın N eş, e tü '1- fikri'I
telseli fi'l- İslam 'ının (Kah i re 1977) ll. cil
di, Yüsuf Derviş Gavanime'nin Gulatü'ş
Şfcati'l-Bapn.iyye if biladi'ş-Şam (Am
man 1401 / 1981), Fethi Muhammed ez
Zağbi'nin Guliitü'ş-Şf'a (Tanta 1409/ 

1988), Abdurrahman b. Mualla ei-Luvey
hık'ın el-Gulüv ti'd-dfn, Rainer Frei
tag'ın Seelenwanderung in der Isla
misehen Hiiresie (Berlin ı 985) ve Matti 
Moosa 'nın Extrem.ist Shiites. The Ghu
lat Sects (Syracuse ı 988) adlı eserleri bu 
konuya dair önemli çalışmalardır. 
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GAUAND, Antoine 
(ö. 1715) 

Binbir gece masallannı 
Avrupa'ya tanıtan 
Fransız şarkiyatçısı. 

_j 

6 Nisan 1646'da Kuzey Fransa'da Pi
cardie bölgesinde bulunan Rollot kasa
basında doğdu. Dört yaşında iken ba
basını kaybetti. Noyon Koleji'nde Grek
çe, Latince ve İbranice okuduktan son
ra Paris'e giderek (1661) öğrenimini Ples
sis Koleji ile Sorbonne Üniversitesi'nde 
sürdürdü. Kraliyet Koleji'nde katıldığı 

dersler ve Sorbonne Kütüphanesi 'nde 
Doğu yazmaları katalogunun düzenlen
mesi faaliyetleriyle Doğu dillerini öğ

renmeye başladı ve İbranice bilgisini ge
liştirdi. Bir Latince profesörünün yanın
da çalışırken o sırada İstanbul büyükel
çiliğine tayin edilen Charles Marie Fran
çois Ollier de Naintel tarafından özel ka
tipliğe seçildi. 22 Ekim 1670 tarihinde 
İstanbul'a ulaşan Naintel'in en önemli 
görevi kapitülasyonların yenilenmesini 
sağlamaktı. Bunun başarılmasının ar
dından Galland, elçiyle birlikte bazı Ya
kındoğu limanlarını ziyaret ettikten son
ra tekrar istanbul'a gitmeyip Paris'e 
döndü (1675) ve pek çok tarihi eser top
ladığı bu seyahatin notlarını kitap hali
ne getirdi. 1677'de üç koleksiyon me
raklısı için yeniden Türkiye 'ye giderek 
bir yıl kaldı ve yine tarihi eser topladı. 
1679'da ise aynı amaçla bu defa Doğu 
Hindistan Şirketi tarafından görevlendi
riidi; bir buçuk yıl sonra şirketin vazgeç
mesi üzerine gezisini önce ünlü devlet 
adamı Colbert'in, onun 1683 'te ölümü 
üzerine de Marquis de Lovius'ün deste
ğiyle ve "kralın antikacısı" unvanıyla sür
dürdü. Mısır'da ve Anadolu'da dokuz yıl 
devam eden bu seyahatinden 1688'de, 
16.000 kişinin ölümüne ve İzmir Kale
si'nin yıkılışma yol açan büyük depremi 
gördükten sonra döndü. Fransa'ya gidi
şinde Kraliyet Kütüphanesi muhafızı M. 
Thevenot'nun himayesine girdi. Daha 
sonra Barthelemy d'Herbelot'nun ya
nında çalışarak Bibliotheque orientale 
adlı eserinin basımına yardımcı oldu; ya
zarın ölümü üzerine (1695) kitabın ta
mamlanmasını sağlayarak girişini yaz
dı . 1709'da College de France'a Arapça 
hacası tayin edildi; 17 Şubat 171 S tari
hinde Paris'te öldü. 

Eserleri. 1. Les m.ille et une nuits, 
Cantes arabes traduits en irançais (1-

XII, Paris ı 704- ı 717). Bu eser için ana 
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kaynak, Suriye'den kendisine yollanan 
dört ciltlik eski bir yazma olmakla be
raber (üç cildi Bibliotheque Nationale, Do
ğu Yazmaları, nr. 3609-36 ı I) O alland da 
ağızdan veya başka kaynaklardan der
Iediği masalları bu esere ilave etmiştir. 
Bu hacimli kitap büyük ilgi görmüş, çe
şitli Avrupa dillerine çevrilerek defalar
ca basılmış ve Michel Gall adlı bir yaza
ra göre Kitab - ı Mukaddes'ten sonra en 
çok okunan kitap olmuştur. O zamana 
kadar korku ve antipatiyle bakılan müs
lüman Doğu . ilk defa bu eser sayesinde 
zenginlikleri ve sevimli yönleriyle Batı'

ya açılmıştır. 2. Les cantes et fables de 
Bidpai et de Lokman (Paris 1 724). 3. Les 
paroles remarquables, les bons mots et 
les maximes des orientaux (Paris 1694). 

Doğulular'ın nükte ve veeizleriyle ilgili 
Arapça, Farsça ve Türkçe eserlerden al
dığı notlarla zenginleştirilmiş olan bu 
eser de yine edebiyat açısından önemli
dir. 4. Journal d'Antoine Galland pen
dant son sejour rambassade de Fran
ce d Constantinople (Paris 1880). Gal
Iand'ın Türkler hakkındaki eserlerinin en 
meşhuru. Charles Schefer'in ilmi açıkla 

malarla birlikte yayımladığı seyahat not
larından oluşmaktadır. Metin olarak pek 
başarılı sayılrnamakla beraber önemli bil
giler ihtiva eden eser Nahit Sırrı Örik ta
rafından Türkçe'ye çevrilmiştir (bk. bibl.). 
S. Relation de la mort du sultan Os
man et du couronnoment sultan Mus
tapha (Cologne 1678). 1676'da Türkçe'
den çevirdiği bir eserdir. 6. De J'origine 
et des progres du Cate (Caen 1699) 

Galland, ayrıca tarih ve gramer üzeri
ne notlar ihtiva eden bir de Kur'an ter
cümesi hazırlamış, fakat bu eseri basıl
mamıştır. Basılmayan diğer eserleri ara
sında ise İstanbul şehrinin tanıtımı. se
yahatlerinin ayrıntılı hikayesi, Türk-Arap 
yazarlarının bir listesi, Osmanlı Devleti 'nin 
genel bir tarihi bulunmaktadır; ayrıca 
Naima ' nın Tarih'ini de Fransızca'ya çevir
miştir. Bunlardan başka bir nümismat 
olarak da tanınan Galland'ın yine basıl

mamış eserleri arasında bir meskQkat 
lugatı ile tarihi madalyalara dair birçok 
araştırması vardır. Osmanlı ülkesinden 
yıllarca tarihi eser. özellikle sikke. madal
ya ve yazma kitap toplayarak bunlarla 
Fransa'daki müzeleri ve kütüphaneleri 
zenginleştiren Galland 'ın götürdüğü ki
taplar arasında. bugün Bibliotheque Na
tionale'de muhafaza edilen nefis minya
türlerle süslü ve Uygur alfabesiyle yazıl

mış bir mi'racname de bulunmaktadır. 
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liJ T uRGUT AKPINAR 

GALLE 
( .Wl ) 

Taşınır ve taşınmaz malların, 
özellikle vakıf mallarının geliri 

anlamında hukuk terimi. 

Gall kökünden türeyen bir isim olan 
galle (çoğulu gallat, gılal) sözlükte "gelir. 
kira. topraktan sağlanan mahsül" an
lamlarına gelir. Bir hukuk terimi olarak 
ev. han. dükkan gibi gayri menkullerin 
kirasını. bağ. bahçe ve tarlaların ürünü
nü ve paranın getirisini ifade eder. Bu 
bakımdan "nema" ve "ziyade" ile ortak 
bir anlama sahiptir. Alışveriş, şüf'a, re
hin ve vasiyet gibi hukuki işlemlerde ak
de konu olan malda meydana gelen faz
lalığın kime ait olacağı konusu hukukçu
lar arasında tartışılmıştır (b k. ZEVAiD ). 
Ancak galle terimi daha çok vakıf mal
larından sağlanan gelir hakkında kulla
nılmaktadır. Buna göre bir vakfa gelir 
sağlamak üzere tahsis edilen taşınır ta
şınmaz her türlü malın tabii ve hukuki 
semerelerine galle denir. 

Vakıf malları ya bizzat kendisinden 
faydalanılan (müessesat-ı hayriyye) veya 
gelirinden istifade edilenler (müstegallat-ı 
vakfiyye) olmak üzere ikiye ayrılır. Cami, 
okul, hastahane birinci gruba; han. dük
kan, çiftlik gibi mallar da ikinci gruba 
girer. Birinci grupta yer alan mallar kul
lanılmak için tahsis edilmişken ikinci 

grupta yer alanlar gelir getirmek üzere 
tahsis edilir ve bu tür mallardan elde 
edilen gelir vakfın amaçları doğrultusun
da harcanır. Fıkıh kitaplarında bu har
camanın şekilleri ve tabi olduğu esaslar 
anlatılmıştır. Burada esas belirleyici un
sur vakfı kuran kimsenin ortaya koydu
ğu iradedir. Vakfeden kimse (vakıf) se
nette vakıftan faydalanacak kimseleri, 
harcama kalemlerini genellikle ayrıntılı 
olarak belirler. Bu durumda vakfın ta
mir masraflarından artan geliri vakıfın 
belirlediği kimselere ve yerlere harcanır. 
Bunların başında "vazife" denilen maaş

lar ve istihkak payları gelmektedir. 

Vakfın gelirlerinden verilen vazife ve 
tahsisat ikiye ayrılır. Birincisi, ifa edilen 
bir hizmet veya görev karşılığında veri
len maaş veya tahsisartır ki bunlar hu
kuki mahiyetleri itibariyle birer ücrettir. 
Müderrislik, imamlık vb. bir görev kar
şılığında verilenler bu gruba girer. Her
hangi bir görev söz konusu olmaksızın 
verilenler ise ikinci grubu oluşturur. Aile 
vakıflarında vakfı kuran kimsenin yakın
larına verilen atıyye ve ihsanlarla hayri 
vakıflarda fakiriere verilen sadakalar 
bu grupta yer alır. Atıyye ve ihsanlar. 
fakir olsun zengin olsun belirli konum
da bulunan herkese verildiği halde sa
dakalar mahiyeti gereği sadece fakirle
re dağıtılır. Vakıf şartnarnede ayrı bir 
esas belirlememişse vakıf gelirlerinden 
faydalanmada eşitlik esastır. Ancak fark
lı oranlarda faydalanma öngörmüşse ve
ya faydalanma için belirli bir sıralama 
yapmışsa onun iradesine uyulur. Uzun 
süreli bir hayatiyete sahip olan vakıflar
da vakıftan faydalanma esasları önemli 
yer tutmakta ve günümüzde de galle
ye istihkak davaları hala vakıflarla ilgili 
uyuşmazlıkların önemli bir kısmını teş
kil etmektedir. 

Vakıf gelirlerinin hem tahsilinde hem 
de vakfiyedeki esaslar dahilinde harcan
masında mütevelliye önemli görevler 
düşmektedir. Vakfın mümkün olduğun
ca kurulduğu şekliyle devam etmesi için 
gelirlerinin harcanmasına yönelik ola
rak mütevellilerin uyacağı bazı kısıtlayı
cı esaslar getirilmiştir. Buna göre mü
tevelli vakıf gelirinden verilen maaş ve 
tahsisatları iktisadi şartların değişmesi
ne paralel olarak ancak vakıf tarafın
dan bu yönde bir yetki verilmişse arttı
rabilir; aksi halde bu arttırımancak ha
kim tarafından yapılabilir. Bu yetki son 
dönemlerde mazbut vakıflarda Evkaf 


