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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). 
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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-



sı 7000 yılın geçmesiyle olacaktır. Kıya
met öncesinde başka bir deyişle kötü
lüklerin yaygıntaşacağı kriz devresinden 
sonra gelen mesih döneminde İsrail'in 
düşmanlarından hiçbiri yahudilere za
rar veremeyecek, onlar yeniden Eden 
bahçesindeki saadete dönecekler ve in
sanlarla vahşi hayvanlar barış içinde ya
şayacaklardır. Mesih gelmeden önce sel
ler, zelzeleler. harpler. ihtilaller. güne
şin ve ayın kararması, yıldızların dökül
mesi gibi fevkalade olaylar vuku bula
caktır. Yahudi inanışına göre, başından 
sonuna kadar insanın yeryüzündeki ta
rihini önceden düzenleyen Tanrı'dır. Me
sih gelmeden mesihi devrede vuku bu
lacak hadiseler yahudiler için ahir za
man olaylarıdır. 

Hıristiyanlık'ta zaman tasawuru Ya
hudilik'tekine benzer. Bu dine göre de 
üç devre söz konusudur: 1. Yaratılıştan 
önceki devre (bk. Korintoslular'a Birinci 
Mektup, 2/ 7) z. Yaratılış ile Hz. isa'nın 
ikinci gelişi arasındaki devre (bk Galat
ya lıl ar'a Mektup. ı 1 4). 3. Ebedi hayat 
(bk Efesoslular'a Mektup, l /2 1, 2/ 7vd .). 
Hz. isa beklenen mesihtir. Onun ikinci 
gelişinden önce milletler milletiere kar
şı çıkacak, zelzeleler ve kıtlıklar olacak. 
irtidadlar. fitneler, dinsizlikler ve fesat 
yaygınlaşacaktır (bk. Selanikliler'e ikinci 
Mektup, 2. bab; Matta. 241 26; Markos, 
13/ 24-31; Luka. 21 / 25 vd) İşte bütün 
bunlar. "son"u getirecek olaylardır. 

İslam literatüründeki ahir zaman te
rimi, dinler tarihindeki eskatoloji ( ahiret 
bilgisi) ile alakahysa da aynı değildir. 

Eskatoloji, kozmolojide bir safhadır; bu
na karşılık ahir zaman terimi kıyamete 
yaklaşan son devreyi, zamanın ve ale
min sonunu veya son günlerini ifade 
eder. İslam inancına göre alemin başı 
olduğu gibi sonu da vardır. Ancak bu 
sonu bilmek beşer gücünün dışındadır. 

İnsanın eceli gibi alemin de ecelini be
lirlemek ve belirlediği şekilde gerçek
leştirmek Allah'a aittir. Fakat art niyetli 
bazı kimseler gayelerine ulaşmak için, 
diğer bazıları da bilgisizlik sebebiyle bu 
konuda tarih vererek veya tahminde bu
lunarak Kur'an-ı Kerim'e aykırı iddia
lar ortaya atmışlardır. Halbuki aşağıda 
meali. verilen ayetler bu gibi iddiaların 
yersiz ve anlamsız olduğunu açıkça gös
termektedir: "Kıyametin ne zaman ko
pacağını sana sorarlar. De ki: Onun bil
gisi sadece rabbimin nezdindedir. Onun 
vaktini kendisinden başka kimse açık
layamaz" (ei-A'raf 71 187). "Kıyametin ne 
zaman kapacağını bilmek ancak Allah'a 

aittir" (Lokman 31 1 34). "Göklerde ve 
yerde gaybı Allah'tan başka kimse bile
mez" (en-Nemi 271 65). Kur'an'ın bu açık
lamalarını da göz önünde bulunduran 
hadisçiler, dünyanın ömrünün 7000 se
ne olup Hz. Peygamber döneminin son 
bin seneyi içine aldığı şeklindeki rivayet
leri asılsız kabul etmişlerdir (bk. Al i el
Kari, s. 452-454). Bununla beraber ba
zı İslam bilginleri bu konuda üç devre
den söz etmişlerdir. Başlangıçtan Tev
rat' ın nüzülüne kadar olan ilk devre, İs
lam'ın zuhüruna kadar geçen zaman 
ikinci devre, hicretten kıyamete kadar 
devam edecek olan zaman dilimi ise son 
devredir (bk. Elmalılı, V, 3739). Fakat sü
re belirlemeden bu son devreye ahir za
man denilebilir. Çünkü çeşitli hadisiere 
göre ahir zaman Hz. Peygamber'in bi'se
tiyle başlamıştır (bk Buhari, "Rik~", 39; 
Müslim. "Fiten", 132-139). Ancak ne za
man biteceğini Allah'tan başka kimse 
bilmemektedir. 

Son peygamber (hatemü'I -enbiya) ol
ması dolayısıyla Muhammed aleyhisse
lama İslam literatüründe "ahir zaman 
peygamberi" de denilmiştir. Zira ondan 
sonra artık peygamber gelmeyecektir 
ve kıyamete kadar sürecek olan devre
de Allah yoluna yapılacak davet onun 
adına olacaktır. Bu hususta Kur'an-ı 

Kerim'de şöyle buyurulmaktadır: "Mu
hammed sizlerden herhangi birinin ba
bası değildir. Ancak o, Allah'ın resulü ve 
peygamberlerin sonuncusudur" (el-Ah
zab 33 / 40). Bu ayette geçen "hatem" 

-(mühÜr) kelimesi kıraat imamlarınca 
böyle okunduğu gibi "hatim" (mühürle
yen. sona erdiren) şeklinde de okun
muştur. Mühür bir şeyin sonuna basıl

dığına göre Hz. Peygamber, her iki kı

raat açısından da nübüwet silsitesinin 
sonuncusu. nübüwet zincirinin son hal
kası olmaktadır. 

Ahir zaman terimi Kur'an-ı Kerim'de 
yer almıyorsa da hadislerde çokça kul
lanılmıştır. Hz. Peygamber'in, dini ha
yatın zayıflaması ve ahiakın gerilemesi 
şeklindeki kıyamet alametlerine temas 
eden hadislerinde "ahirü'z-zaman" teri 
mi kullanıldığı gibi bu anlamı ifade eden 
" ,;,! .. _; ._...,l:ll~ ..;1::--- • (insanlar üzerine öyle 
bir zaman gelecek ki ... ) ibaresine de sık 
sık rastlanır (bk. Wensinck, Mu' cem, "Za
man" md.). Hadis literatüründeki bu kul
lanılış müslümanların zamana, olaylara 
ve geleceğe bakışiarına tabii olarak te
sir etmiş ve onları, özellikle ahlak ku
rallarına aykırı düşen davranışlarla bek
lenmedik olayları ahir zaman alameti 

AHiRET 

olarak değerlendirmeye sevketmiştir 

(ayrıca bk. KlYAMET AlAMETLERi). 
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Dünya hayatından sonra başlayıp 
ebediyen devam edecek olan 

L 
ikinci hayat. 

_j 

Ahiret, ewelin mukabili ve "son" ma
nasındaki ahirin müennesi olup Kur'an'
da 11 O yerde geçer. Bunun yirmi altı

sında müzekker ve el-yevm kelimesine 
sıfat şeklinde el-yevmü'l-ahir (son gün), 
dokuzunda dar ile sıfat veya isim tam
laması halinde ed-darü'l-ahire, darü'l
ahire (son ikamet mahalli). birinde en
neş'etü'J-ahire (ikinci yaratılış, son hilkat) 
tarzında. elli yerde de dünya ile (ikisin
de dünya manasındak i üla ile) mukabele 
edilmiş olarak zikredilir. ei-Ahirenin, ya
lın olarak kullanıldığı yerlerde de ed-da
rü'l-ahire tamlaması manasında olduğu 
kabul edilir. Bu kullanılış şekillerinden 

de anlaşılacağı üzere ahiret mefhumu 
ile dünya mefhumu arasında sıkı bir 
münasebet vardır. Ahiret dünya hayatı
nı takip eden, ona benzer fakat daha 
değişik ve ölümsüz bir hayattan, ebedi
yet alemine ait çeşitli merhaleler ve hal
lerden ibarettir. 

Ahiret Hayatının Varlığı. Ahiret inancı. 
iptidai kavimler dahil, tanrının varlığını 
kabul eden hemen hemen bütün din ve 
düşünce sistemlerinde mevcut olmakla 
beraber, ölümden sonraki bu hayatın 

mahiyeti ve tasviri hakkında birbirin
den farklı görüşler benimsenmiştir. Es
ki Ahid'de dünya hayatından sonra ru
hun ölmezliğine ve dünyada işlenen gü
nahların tesbit edildiğine işaretler bu-
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