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Allah'ın isimlerinden 
(esma-i hüsna•) biri. 

"Son" manasıila gelen ahir, esrna-ı 

hüsnadan biri olarak Kur'an'da bir ayet
te geçer ve "ilk" manasındaki ewel ile 
birlikte Allah'a nisbet edilir (bk. el-Hadid 
57 /3). Ahir kelimesi, "Allahım! Sen ev
velsin, senden önce hiçbir şey yoktur ve 
sen ahirsin, senden sonra da hiçbir şey 
yoktur" (Müslim, "Z,ikir", 61; Ebu Davüd, 
"Edeb", 109) anlamındaki sözlerle başla
yan Hz. Peygamber'in bir münacatında 
da esrna-i hüsnadan biri olarak kulla
nılmıştır. 

" İlk", varlığın (vücüd) ve dolayısıyla 
zamanın geriye doğru, "son" ise ileriye 
doğru uzanmasıdır. Bu kavramlar Al
lah'a nisbet edildiğinde ewel "varlığının 
başlangıcı olmayan" yani "ezeli olan", 
ahir de "varlığının sonu olmayan" yani 
"ebedi" manasma gelir. Esrna-i hüsna
dan olan baki de ahire yakın bir anlam . 
taşır. Ewel ve ahirin bu karşılıklı ına

naları sebebiyledir ki bunlar tek başla
rına değil ikisi birlikte Allah'a nisbet edi
lir ve her iki isim de Allah'ın selbl sıfat
ları içinde yer alır (krş. EWEL). 

. Allah Teala, her şeyin yaratıcısı ve ilk 
illeti olması itibariyle ewel, her şeyi ya
şatan ve yok eden olması bakımından 
ahirdir: ilk bilinmesi itibariyle ewel, en 
son varılan olması bakımından ahirdir. 
Zatıyla ewel, sıfatlarıyla ahirdir. Önceyi 
belirlemesi itibariyle ewel, sonuncuyu 
tayin etmesi bakımından ahirdir. Zama
nın dışında olması itibariyle hem ewel 
hem de ahirdir. Dünyada lutfunu esir
gernemesi bakımından ewel, ahirette 
mağfiretiyle muamele etmesi itibariyle 
ahirdir. Bu sonuncu yoruma göre ewel 
rahman • adıyla. ahir de rahim • ismiy
le Y~,kıh anlamlı kabul edilir. 

Cehm b. Safvan, Allah'ın "kendisin
den başka hiçbir varlık bulunmayan" 
anlamındaki ahir ismini delil göstere
rek ahiret hayatında cennet ile cehen
nemin, içindekilerle birlikte bir gün yok 
olacağını iddia etmiştir. Ona göre Allah 
başlangıçta tek ve ilk olduğu gibi so
nuçta da tek ve son olacaktır: onun dı
şında cennet ve cehennem halkı gibi 
bazı varlıkların bulunması tek (ahad) ve 
son (ahir) olma prensibine aykırıdır. 

Cehm b. Safvan'ın bu görüşü alimierin . 
büyük çoğunluğu tarafından hem nas- . 
!ara, hem de akla aykırı görülerek red-

dedilmiştir. Çünkü ahiret hayatıyla ilgili 
ayet ve hadisler bu hayatın ebedl oldu
ğunu açıkça ifade etmektedir. Ancak 
bu ebediyet (beka). Allah'ın zatına mah
sus olan "kendiliğinden ve değişmez" 
özelliğini taşımaz. Bu sebeple de onun 
ahir ve benzeri isimleriyle çelişecek bir 
durum söz konusu değildir (bk. BEKA). 

BİBLİYOGRAFYA: 

Müslim "Zikir" 61· Ebü Davüd "Edeb" 
109; Hali~i. -el-Mi~ha; {f şu'abi'l-f~an (nşr: 
Hilmi Muhammed Füde), Beyrut 139911979, 
1, 188; Gazzali, el-Makşadü 'l-esna, Beyrut, ts . 
(Darü'I-Kütübi'l-ilmiyye). s. 106; Fahreddin er
Razi, Levami 'u'l-beyy inat (nşr. Ta ha Abdurrauf 
Sa'd). Kahire 1396/1976, s. 323-326, 328, 330-
332; ibnü'I-Esir, en-Nihaye, "al].ir" md.; İbn 
Teymiyye, Mecmü'u fetava (nşr. Abdurrahman 
b. Muhammed). Riyad 1381-86; ll, 16; Şa'rani. 
el-Yevakıt ve 'l-cevahir, Kahire 1378/1959, 1, 
71-72; Hasan ei-Mustafavi, et-Tahklk tr keli· 
mati'l-~ur 'ani'l-Kerfm, "aiJ.ir" md. · · · 

L 

liJ BEKiR ToPALoiiLu 

AHİRZAMAN 
( .,:,1..)1 _,.>-1 ) 

Dünyanın son günleri 
veya sonu anlamında kullanılan 

bir terim. 
_j 

Dinler, zamanın başlangıcı ve sonu 
meselesinde iki gruba ayrılmıştır. Za
manın devri olduğunu kabul eden din
Iere göre (Eski Mısır, Aztek, Sumer dinle
ri ile Hinduizm ve Budizm) zaman, birbi
rini takip eden devrelerden oluşur ve 
bu devreler sonsuza kadar sürüp gider. 
Alemin fani olduğunu ve zamanın düz 
bir hat şeklinde akıp gittiğini kabul 
eden diniere göre ise (Zerdüştilik. Yahu
dilik. Hıristiyanlık ve islam). alemle bera
ber içinde yaşanılan zaman da sona 
erer ve yeni bir alemle birlikte sonsuz 
zaman başlar. Ancak her iki grup dinin 
benimsediği bir gerçek var ki bu da in
sanın içinde yaşadığı devre veya devre-

ı !erin "sonlu" olmasıdır. Ahir zaman, za
manın devri oluşunu kabul eden dinler
de insanın içinde yaşadığı devrenin son 
dönemini, alemin ve insanın fani oldu
ğunu kabul eden dinlerde ise dünya 
hayatının kıyametten önceki son za
manlarını ifade eder. 

Yahudilik'te dünyanın genel ömrü 
haftanın her günü bin sene kabul edile
rek 7000 yıl sayılır. Bununla beraber 
dünyadaki faal yıl 6000 olup ikişer bin 
yıllık üç devreye ayrılır. Bunların birin
cisi karışıklık, ikincisi hikmet ve şeri

at, üçüncüsü ise mesih devresidir. Ale
min yenileşmesi yani kıyametin kopma-


