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Yaşadığı halde 
nerede olduğu bilinmeyen ve kendisinden 

uzun süre haber alınamayan kişi 
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(bk. MEFKÜD ). 

GAİB 
( ..,_;wı ı 

Şii fırkalarınca, ölmediği halde 
insanlar arasından ayrıldığına 
ve bir gün döneceğine inanılan 

lider için kullanılan sıfat. ..J 

"İ nsanlar arasında bulunmayan" veya 
"onlar tarafından görülemeyecek şekil
de gizlenmiş olan" anlamındaki gaib ke
limesi İslam tarihinde özellikle Şi! fırka
ları tarafından, ölmediğine ve kıyamet
ten önce mutlaka bir gün dönerek ken
dilerini kurtaracağına inandıkları önder
leri hakkında bir sıfat olarak kullanılır. 

Mevcut belgelere göre bu sıfat ilk de
fa, Muhtariyye- Keysaniyye fırkası tara
fından Mehdlliği ile paralel olarak Mu
hammed b. Hanefiyye (ö. 81 / 700) için 
kullanılmıştır. Daha sonra Siller'in hemen 
hemen bütün kolları bu kolun kurucu
sunu veya son temsilcisini gaib imam 
olarak görmüşlerdir. Gaib inanışının en 
yaygın şekline İmamiyye- İsnaaşeriyye 
fırkasında rastlanır. Bu fırkaya göre on 
ikinci imam Muhammed el-Mehdi, ba
bası Hasen el-Askerl'nin 260 (873) yı

lında vefatından sonra evlerindeki ser
daba girerek gözden kaybolmuştur; an
cak Muhammed Mehdi halen sağdır ve 
kıyametten önce mehdi sıfatıyla dönerek 
(rec'at) zulümle dolmuş bulunan dünyada 
adaleti hakim kılacaktır. Onlara göre bu 
bir inanç esasıdır. Sünni alimleri gaib ve 
rec'at anlayışına iltifat etmemişlerse de 
bazı kesimlerde bu telakki bir halk ina
nışı olarak muhtelif şekillerde göze çarp
maktadır (bk. GAYBET). 
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GAİYYET 
( ;Ç:WI ) 

Varlık ve hadiselerin, ilahi hikmet 
ve inayet uyarınca kozmik düzeni 
gerçekleştirmeye yönelik bir gayeye 

sahip olduğunu savıınan doktrin. 
..J 

Gaiyyet, sözlükte "son uç, nihai nok
ta, zirve, ideal örnek" gibi anlamlara ge
len gaye kelimesinden türetilmiş olup 
varlık düzeninin mutlaka belli bir gaye
yi gerçekleştirme esasına dayandığını , 

evrende tesadüf ve saçmadan söz edi
lemeyeceğini ileri süren felsefi- kelami 
doktrinler için kullanılan bir terimdir. 
Türkçe'de gayelilik ve erekbilim, Batı 

dillerinde finalite (Fr. finalite, İng . finality, 
Alm. Finalitat) kelimesiyle karşılanmıştır. 
Gaiyyetin incelendiği felsefi disiplin Batı 
felsefesinde teleoloji adını taşımakta 

olup Grekçe telos (gaye, erek) ve logos 
(bilgi, ilim) kelimelerinden gelmektedir. 
İsmail Fenni Ertuğrul teleolojiyi "meb
has-i esbab-ı gaiyye" ve "ilmü'I-gayat" 
olarak karşılamıştır (Lugatçe -i Felsefe, 

"teleologie", "finalite" md.leri) İbn Sina 
teleolojinin karşılığı olarak "ilmü'l-gaye" 
tamlamasını kullanmıştır (eş-Şifa' el-ila· 

hiyyat, ll , 300). Ancak gayelerin araştı
rılmasını konu edinen teleoloji, bir me
tafizik disiplinin adı olarak gaiyyet kav
ramından daha kapsamlı bir terim olup 
sebeplilik. nizam, hikmet ve inayet kav
ramlarını da içine almaktadır. Dolayısıy
la gaiyyet kavramının tahlili kaçınılmaz 
olarak teleolojinin öteki terimleriyle bağ
lantılı olmaktadır. İslam düşüncesi tari
hinde gaiyyet doktrini Kur'an'la irtibatlı 
olarak illiyyet. ilahi inayet ve hikmet, ni
zam ve gaye delili problemleri çerçeve
sinde ele alınmış ve tartışılmıştır. Nite
kim Kur'an-ı Kerim'in, evrende bir niza
mın bulunduğu ve bu ııizamın bir gaye
ye yönelik olduğu, hiçbir şeyin boşuna 
yaratılmayıp bir hikmete dayalı olarak 
var edildiği, bunun da Allah ' ın yaratık

ları üzerindeki rahmet ve inayetini bel
gelediği tezleri, konuyla ilgili İslam! eser
lerin temel fikirlerini şekillendirmiştir. 

Kur'an'da yaratılışın bir gaiyyete da
yandığı gerçeği açık şekilde vurgulanır. 

"Yoksa sizi boş yere yarattığımızı ve bi
ze döndürülmeyeceğinizi mi sandınız" 

(el-Mü'minün 23 / 115) mealindeki ayet
te insanın yaratılışının bir gaye ve akı
betle ilgili olduğu belirtilirken, "Göğü, 

yeri ve ikisi arasındakileri boş yere ya
ratmadık; bu inkar edı:mlerin zannıdır" 

(Sad 38/ 27) ayetinde gı:ıye bu defa top-

yekün alemin yaratılışıyla irtibatlandırıl
maktadır. "Biz gökleri, yeri ve bunlar ara
sındakileri oyuncular olarak -oyun ve eğ
lence olsun diye- yaratmadık. Bunları 

sadece gerçekle yarattık; fakat onların 
çoğu bilmiyorlar" (ed-Duhan 44/ 38-39) 
mealindaki ayette de yaratılış gerçek bir 
sebep ve hikmete dayandırılmıştır (ben
zer bir açıklama için bk. el-Enbiya 21 1 16-
17). Bu ayetlerde "abes, batıl, la'b, .lehv" 
kelimeleri gaiyyet kavramına zıt terim
ler olarak anılmaktadır ve hepsi de "ha
kiki bir gayeye. sebep ve hikmete dayan
mayan, hiçbir gerçek sonuca yol açma
yacak olan anlamsız, saçma ve boş şey" 

manasında kullanılmaktadır. Kur'an-ı 

Kerim'in bu ayetlerde vurguladığı diğer 
önemli bir husus da yaratılışın anlamlı 
ve hakiki bir gayeye dayanmadığını ile
ri süren zihniyetin inkarcı karakteridir. 
Buna karşılık Allah'a ve ahiret gününe 
inananlar yaratılış üzerinde düşünerek, 

"Rabbimiz! Bunu boşuna yaratmadın. 

Seni tesbih ederiz. Bizi cehennem aza
bından koru" (Al -i İmran 31 ı 91 ı derler. 
Onların zihniyet dünyasında gaiyyet. akı

bet ve ibadet kavramları iç içedir. 

Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet, sebep 
gösteren "li- " (için) lafzıyla Allah ' ın ya
ratma fiilinde gerçekleşen gayeyi be
lirtmektedir. Buna göre Allah, kimlerin 
arnelinin daha güzel olacağı hususunda 
insanları imtihan etmek için ölümü ve 
hayatı yaratmış (el-Mülk 67 1 2); insanla
rın birbirleriyle tanısıp bilişmeleri için 
onları kavimlere ve kabHelere ayırmış 

(el-H ucurat 491 13); cinleri ve insanları 

sadece kendisine kulluk etmeleri için 
yaratmıştır (ez-Zariyat 51 1 56). Daha bir
çok ayette de Allah'ın mahlükatı bir hik
mete dayalı olarak, belli gaye ve fayda
ların sağlanması için halkettiği belirtilir. 
Özellikle kainattaki varlık ve oluşların 
insanın hizmetine . arnade kılındığını be
lirten çok sayıdaki ayet, evrendeki bütün 
varlıklar içinde özellikle insanı gaiyyet 
planında merkezi bir konuma getirmek
tedir (mesela bk. ibrahim 14/ 32-34 ; en
Nahll6/ 5-18; el-Casiye 45 / 12- 13) Kur'
an-ı Kerim, kainatta gaiyyete dayalı bir 
nizamın Allah'ın hikmeti uyarınca hü
küm sürdüğünü yalnızca kozmolojik bir 
hakikati vurgulamak için değil, kainatta 
belirli bir mevkiye yerleştirilmiş olan in
sandaki ahlaki şuuru uyandırmak için 
de zikretmektedir. Buna göre insan. gök
lerde ve yerdeki sayısız nimetin kendi 
yararı için yaratıldığını düşünüp anlama
lı, bu gayeler manzumesi içinde kendisi 
de yaratılışına uygun bir gayeye yöne!-


