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Hz. Peygamber'in
isimlerinden biri.

L

L
_j

Lugatta "en sonra gelen. bir kavmin
liderine halef olan. selefinin hayır ve faziletlerini devam ettiren kimse" anlamında kullanılmaktadır. Hz. Peygamber akıbı kendi isimleri arasında saydığı bir hadisinde şöyle buyurmuştur:
"Benim beş ismim vardır; ben Muhammed'im ve Ahmed'im; ben Mahi'yim:
Allah benimle küfrü yok edecektir; ben
Haşir'im: Kıyamet günü insanlar arkamdan gelerek haşrolacaklardır ve ben
Akıb'ım" (Buhar!, "Menakıb", ı 7, "Tefsir", 61 / 1: Müslim, "Fe:i:a'il", 124) Hemen bütün kaynaklarda ashab-ı kiramdan Cübeyr b. Mut'im tarafından rivayet edilen bu hadisteki akıb kelimesi
İbn Şihab ez-Zühri tarafından "kendinden sonra peygamber gelmeyen kimse"
diye açıklanmaktadır. "Kendinden sonra bir başkası gelmeyen kimse" şeklin
deki izahı ise ŞahiJ:ı-i Müslim'deki ri vayete göre Hz. Peygamber yapmıştır
("Fe:i:a\1", 125)
imam Malik'in. el-Muvatta' ını yukahadisle bitirmesini. şarih Zürkani, bu hadisin "Allah peygamberleri Hz.
Muhammed ile sona erdirdi" şeklindeki
yorumuna bağlı ilgi çekici bir husus olarak değerlendirmektedir.
rıd aki

Bu hadiste Hz. Peygamber isimlerinden sadece beş tanesini söylemiştir.
Onun diğer isimleri muhtelif hadislerde
zikredilmektedir. Nevevi, akıb ve benzeri kelimeledn isimden çok sıfat olduğu
kanaatindedir.
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fert veya toplum halinde
dünyada ve ahirette karşıtaşacakları
sonuç anlamında bir terim.
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Akb ( ~ ) kökünden türeyen ve "bir
işin sonu, neticesi; kişinin geride bırak
tığı çocuklar; iyi veya kötü sonuç, ceza
veya mükafat" manalarma gelen akıbet
Kur'an'da otuz iki yerde geçmektedir.
Aynı kökten türeyen ukba da ( ~~ ) yine "mükafat" ve genel olarak "bir işin
sonu" anlamını ifade eder ; ukbe'd-dar
().ıli~ ) terkibinde ise "cennet" manasında kullanılmıştır (bk. er-Ra'd 13/ 24)
Akıbet, Kur'an'da fertlerin ve milletkarşılaştıkları

sonuçlardan ibret
gayesiyle kullanılmıştır.
Allah'ın ayetlerini yalanlayanların (bk .
Al-i imran 3/ ı 37: ei-En'am 6/ ı ı ı. günahkarların (b k el-A'raf 71 84 : en-Nem i
271 69), fesat çıkaranların (bk ei-A'raf
71 86, ı 03), zalimlerin (b k Yunus ı O/ 39:
ei-Kasas 28/ 40) ve uyarıld ıkları halde söz
dinlemeyenlerin (b k. Yunus ı 0/ 73: esSaffat 37 1 73) daha dünyada iken karşı
laştıkları kötü akıbetıer anlatılır. İbret
almak için bunlardan sadece haberdar
olmanın yeterli olmadığı, bu tür felaketierin maddi sonuçlarını görmek için
yeryüzünde seyahatler yapmanın. gözlemlerde bulunmanın ve bunlar üzerinde düşünmenin gerekli olduğu. zira aynı
Ierin

almayı

teşvik

şekilde davrananların aynı akıbete uğ
rayacakları. bunun değiştirilmesi mümkün olmayan ilahi bir kanun olduğu ifade edilir (bk. Al -i imran 3/ 137-141: Fatır
35 / 43-44) Buna karşılık, yine Kur'an'da,
yeryüzüne faziletli (salih) kulların hakim
olacağı vaad edilerek bu vaadde bir mesaj (be l ağ) bulunduğuna dikkat çekilmekte (b k el-Enbiya 21 1 ı 05-1 06), kötü lüklerden sakınanların en güzel akı
betle karşılaşacakları hatıriatılmaktadır
(b k ei-A'raf 71 I 28 ; Hud I 11 49: ei-Kasas
28 / 83). Böylece Kur'an-ı Kerim geçmiş
milletierin hayatiarına dair. ibret alın
maya değer bulduğu tarihi olaylardan
da örnekler vererek güçlü bir toplum
yapısının ancak dini ve ahlaki bakımdan
doğru. iyi ve sağlam temeller üzerine
kurulabileceğini ve toplum ların bu temelleri korudukları sürece yaşayabile
ceklerini önemle vurgulamıştır.

Akıbet, Kur'an'daki kullanılışma benzer bir şekilde muhtelif hadislerde de
yer almıştır.
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İnsanı diğer canlılardan ayıran
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ve onu sorumlu kılan temyiz gücü,
düşünme ve anlama melekesi.
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Sözlükte masdar olarak "menetmek,
engellemek. alıkoymak, bağlamak" gibi
anlamlara gelen akıl (el-akl) kelimesi,
felsefe ve mantık terimi olarak "varlı
ğın hakikatini idrak eden, maddi olmayan. fakat maddeye tesir eden basit bir
cevher; maddeden şekilleri soyutlayarak kavram haline getiren ve kavramlar
arasında ilişki kurarak önermelerde bulunan. kıyas yapabilen güç" demektir.
Bu anlamıyla akı l sadece meleke değil
özdeşlik, çelişmezlik ve üçüncü şıkkın
imkansızlığı gibi akıl ilkelerinin bütün
fonksiyonlarını belirleyen bir terimdir.
insanın her çeşit faaliyetinde doğruyu
yanlıştan. iyiyi kötüden ve güzeli çirkinden ayıran bir güç olarak akıl. ahlaki,
siyasi ve estetik değerleri belirlemede
en önemli fonksiyonu haizdir.
Kur'an-ı Kerim' e göre insanı insan yapan. onun her türlü aksiyanlarına anlam kazand ıra n ve ilahi emirler karşı
sında insanın yükümlülük ve sorumluluk altına girmesini sağlayan akıldır.
Kur'an'da akıl kelimesi biri geçmiş, diğerleri geniş zaman kipinde olmak üzere kırk dokuz yerde fiil şeklinde geçmektedir. Bu ayetlerde genellikle "akletme"nin yani aklı kullanarak doğru düşünmenin önemi üzerinde durulmuş
tur. Kur'an terminolojisinde akıl "bilgi
edinmeye yarayan bir güç" ve "bu güç
ile elde edilen bilgi" şeklinde tarif edilmiştir (bk Ragıb el-isfahani, "'a~l" md )
Dinen mükellef olmaya esas teşkil eden
akıl birinci anlamdaki akıldır. Kur'an - ı
Kerim "ancak bilenlerin akledebileceği
ni" söyler (el-Ankebut 29 / 43) Bu gücü
ve bu bilgiyi iyi kullanmadıkları için kafirleri, • ... Onlar sağırdırlar, dilsizdirler,
kördürler; bu yüzden akledemezler" (eiBakara 2/ 171) diyerek yermiş, "0, aklı
nı kullanmayanlara kötü bir azap verir"
(Yunus 10 / 100) ayetiyle bütün insanlığı
uyarmış ve akıllarını kullananların ce-

