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çeşitli din ve felsefelerin 
Allah hakkındaki görüşlerini inceleyen 

ve İslAmiyet'teki Allah inancının 
mükemmelliğini savunan eseri. 
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Başlangıçtan günümüze kadar insan
lığın tanrı anlayışı ile insandaki din duy
gusunu ele alan eser bir giriş, üç bölüm 
ve bir sonuç kısmından oluşur. Birinci 
bölümde akldenin menşei ve mahiyeti 
ele alınarak bu konuda Taylor, Max Mül
ler, Freud gibi araşbrıcıların görüşleri 

ile totemizmin insanlığın ilk dini olduğu 
şeklindeki görüş tenkit edilir. Daha son
ra tanrı inancının tarih boyunca geçirdi
ği merhaleler üzerinde durularak "Kevnf 
Şuur· başlığı albnda varlık, varlığın ni
teliği, zaman mefhumu, insandaki din 
duygusu gibi konulara temas edilir. Te
lepati, teleıji, ipnotizma, psikometri, ruh 
çağırma, tecrübf psikoloji gibi ruh bilim
lerinin uzmanlarına ait görüşler ve bun
ların değerlendirilmesine yer verilir. "Al
lah Zattır" başlığı albnda da Allah'ın var
lığının "zat"tan başka bir kelime ile ifade 
edilerneyeceği belirtilerek bu konudaki 
Eski Mısır, Hint, Çin, Japon, İran, Babil 
ve Yunan telakkilerinden bahsedilir. 

"Dinde Yeni Dönem· adını taşıyan ikin
ci bölümde kitabi dinlerle felsefedeki 
ilah anlayışı üzerinde durulur. Bu bölüm
de Yahudiliğin Yehova ve mesih telakki
si, Sokrat öncesi ve sonrası İlkçağ filo
zoflarının tanrı ve alem anlayışları, Hı

ristiyanlığın teslls ve mesih inancı, İsla
miyet'teki Allah akfdesi kısmında da Al
lah'ın zatı ve sıfatları ile diğer din ve 
felsefelerdeki ilah telakkilerinden ayrıl
dığı hususlar açıklanır. 
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·"Felsefeden Sonra Dinler· adlı üçüncü 
bölümde öncelikle felsefenin gelişmesin
den sonra semavf dinlerin durumu in
celenir. İlk olarak Yahudiliğin durumu, 
yahudi filozof Philon ile Musa b. Mey
mun'un felsefe ile yahudi itikadını telif 
etme çabaları anlatılır. Daha sonra Hı

ristiyanlığın durumuna, hıristiyan ilahi
yatçı Origene, Arius, Nestur (Nestorius), 
Saint Aiıgustin ve Saint Thomas'nın fi
kirlerine temas edilir. Son olarak da İs
lam'ın durumu ele alınır. İmamet, kaza
kader, Allah'ın sıfatları konusunda or
taya çıkan görüşler incelenir. Daha son
raki kısımda kitabi dinlerden sonra fel
sefenin durumu anlablırken, Descartes, 
Berkeley, Spinoza. Leibnitz, David Hume, 
Stuart Mill, Kant, Hegel gibi Yeni ve Ya
kınçağ filozoflarının tanrı- alem ilişkisi 

hakkındaki görüşleri ·eıe alınır. Bu ko
nuda tasawufi düşüneeye ayrılan kısım
da ise . sufiyyenin Allah- alem telakkisi 
açıklanır. Allah'ın varlığının delilleri bah
sinde, filozofların Allah'ın varlığını is
pat etmek için kullandıkları delillerin en 
meşhurları olan burhan-ı kevnf (kozmo
Jojik delil), burhan-ı gai (teleolojik delil}, 
ekmel varlık delili ve ahlak delili ile bun
lara yöneltilen itirazlar ve cevapları be
lirtilerek materyalizmin dayandığı te
sadüf prensibi reddedilir. Kur'ani deliller 
kısmında, isb<U-ı vA ci b • e temas eden 
bazı ayetler zikredilerek bu ayetlerin ik
na yönünden en kuwetli deliller olduğu 
belirtilir. Çağdaş filozofların görüşlerinin 
ele alındığı kısımda Stuart Mill, William 
James, Spengler, Nietzsche ve Hart
mann'ın fikirleri aktarılıp bunların tahlil 
ve tenkitleri yapılır. Tabii ilimler ve ila
hiyat bahisleri konusunda Arthur Stan
ley Eddington, James Hopwood Jeans, 
Albert Einstein, Cressy Morrison gibi po
zitif bilimlerde meşhur olan alimierin 
Allah'ın varlığına dair görüşleri açıklanır. 

Allahabad 
şehrinden 

bir görünüş -
Hindistan 

Sonuçta ise tevhid akldesinin inançla
rın en üstünü, insanın akıl ve fıtratına 
en uygunu olduğu, aklın iman konusun
da büyük role sahip bulunmakla birlik
te temel unsur teşkil ~tmediği, hissin, 
şuurun ve apaçık hakikatierin de akıl 

gibi imanda etkili olduğu belirtilir. 

Akkad eserinde, dinleri ve felsefi ce
reyanları çok iyi bilen bir düşünür ola
rak bunların inanç konusundaki görüş
lerini tenkit ve tahlile tabi tutabilmiştir. 

Bu yönüyle kitap, ilim-felsefe-akide ara
sındaki ilişkileri inceleyen ve Allah'ın var
lığını ispat etmek için kaleme alınan ye
ni ilm-i kelam devrine ait bir eser ma
hiyetindedir. İlk defa 1947 yılında Kahi
re'de yayımlanan eserin birkaç baskısı 
yapılmıştır. Eser ayrıca • Mevsuatü Ab
bas Mahmud ei-Akkad" adlı külliyatın ı. 

cildi (15- 316) içinde neşredilmiştir (Bey

rut 1970). 
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Hindistan'ın 
Utar Pradeş eyaletinde, 

aynı adı taşıyan 

L 
yönetim bölgesinin idare merkezi. 

.J 

Ganj ve Yamuna nehirlerinin birleşti
ği yerde, Kalküta'yı Delhi ve Amritsar'a 
bağlayan ana yol üzerindedir. Delhi-Kal
küta demiryolu Bombay'dan gelen de
miryolu ile burada kesişir. 

Efsaneye göre şehir milattan önce 
1 000 yıllarında, muhtemelen Pencap'ta 
Balhi taraflarından gelen İda adlı bir kral 
tarafından kurulmuştur. Eski Hintliler 
buraya Prayaga (kurban yeri) veya Pra
tişsana (tutunacak yer) derlerdi. Sudist
ler her on iki yılda bir, aralık-ocak veya 
ocak-şubat arasında ayın ilk göründüğü 
gece iki nehrin birleştiği yerde yıkan
maktadırlar. Buna bağlı bir inanış ve 
Metin Ariler'in Hindistan'ı istilasından 
önce de yerliler arasında var olduğu bi
linmektedir. Şehrin milattan sonra X-XVI. 
yüzyıllar arasındaki tarihi hakkında ye
terli bilgi yoktur. 

Allahabad'ın esas gelişmesi, Ekber 
Şah'ın (1556-1605) stratejik öneminden 
dolayı şehirde sarp bir hisar yaptırması 
ve buraya İlahabas adını vermesiyle baş
lamıştır. Zamanla, şehrin adı İlahclbad 
ve Allahabad halini almışbr. Şehir 1736-



1739 yılları arasında güneydeki Marata
lar'ca yağmalanmış, uzun yıllar Udh ve 
Perruhabad Navabları arasında el değiş
tirdikten sonra 1801'de Udh Navabla
rı tarafından İngilizler'e terkedilmiştir. 
1857'de ingilizler'e karşı yapılan ayak
lanmada Allahabad büyük bir katliama 
sahne olmuştur. Şehir 1947' den önce 
Hindistan Milli Hareketi'nin merkezi ve 
Nehru ailesinin yurdu, 1901'den 1949'a 
kadar da bulunduğu eyaletin başşehri 
idi. 

Allahabad'da pek çok müslüman alim. 
edip ve mutasawıf yetişmiştir. Bunlar
dan Şeyh Muhammed Efzal İlahabadi (ö . 

1713) ve Mevlana Gayrüddin Muhammed 
İlahabadi (ö 1827) sayılabilir. 1887'de ku
rulan Allahabad Üniversitesi temel öğ
retim birimleri ve birçok enstitüleriyle 
_1 0.000 civarında öğrenciye hizmet et
mektedir. Şehir genelde bir eğitim, ida
re ve hukuk merkezidir. 

Allahabad mimari ve eski eserler ba
kımından pek zengin sayılmaz. Ekber'in 
yaptırdığı hisardan pek az kalıntı bulun
maktadır. Yaklaşık milattan önce 247'
de ölen İmparator Asuka'nın yaptırdığı 
1 O m. yüksekliğindeki kitabeli sütunda 
daha sonraki birçok hükümdarın da ki
tabeleri yer almaktadır. Halen mevcut, 
fakat artık iyice harap olmuş Huldabad 
Sarayı'nın kuzeyine doğru uzanan ve 
İran-Timur bahçe geleneğine göre inşa 
edilmiş olan Hüsrev Bağ adlı bahçede 
annesi, kız kardeşi ve kimliği bilinme
yen dördüncü bir kişinin türbesiyle bir-

Allahabad 

likte Cihangir'in oğlu Hüsrev'in türbele
ri bulunmaktadır. Bu dört türbe Orta
çağ Hindistan mimarisinin başlıca ör
neklerindendir. Hükümet binası, Angli
kan ve Romen katedralleri, Cuma Camii. 
ingiliz genel valisi hatırasına XIX. yüzyıl
da yapılmış olan Mayo Hall adlı bina ile 
müze şehrin belli başlı yapıları arasın-

. dadır. Bugünkü şehir esas itibariyle de
miryolu tarafından ikiye bölünmüştür. 

Kuzeye doğru askeri iskan bölgesi ile iş 
ve idare merkezi, güneye doğru ise şeh
rin esas yerleşim alanları uzanır. 

Daha çok bir pamuk ve şeker merke
zi olan AllahabM'da 1958'den beri bil
hassa Yamuna'nın güneyinde bir sana
yileşme görülmektedir. Şehirde demir 
kütüğü ve gıda ürünleri üretimi ile kon
serveeilik yapılmaktadır. Nüfusu 1981'de 
% 30'u müslüman olmak üzere yakla
şık 616.051 kişi idi. 
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li K uDRET BüYÜKCOŞKUN 

AUAHSIZUK 

(bk.ILHAD). 

AUAHÜEKBER 

(bk. TEKBİR) . 

AUAHÜMME 

(~1) 

"Ailahım!" manasma gelen 
Arapça bir dua sözü. 

.J 

ı 

.J 

.J 

Hem Cahiliye döneminde hem de is
lami devirde kullanılan bU duaya başla
ma sözünün aslı "ya Allah" olup çok kul
lanıldığı için nida harfi olan "ya· hazfe
dilmiş, buna karşılık kelimenin sonuna 
şeddeli bir "mim" getirilmiştir. Bu sözün 
kısaltılarak kullanılan "lahümme" şekline 
de rastlanır. Kur 'an-ı Kerim'de (bk. Al-i 
imran 3/ 26; ei-Maide 5/ 114; ei-Enfal8/ 
32 ; Yünus ı O/ ı O; ez-Zümer 391 46) ve ha
dislerde de (bk Wensinck, Mu' cem, "Al
liilıümme" md.) geçen bu kelime genel
likle üç şekilde kullanılır. Bunlardan en 
yaygın olanı . dua esnasında kulun Al-

ALLAHÜMME 

lah'a yakarışını ifade etmek üzere" Alla
hım !" anlamında nida maksadıyla kul!a
nılanıdır. Bir soruya verilen cevabın doğ
ruluğu konusunda muhatabı ikna etmek 
ve buna Allah'ı şahit tuttuğunu göster
mek için pekiştirme edatı olarak .. alla
hümme neam" veya "allahümme ıa· şek
linde söylendiği gibi, bir şeyin pek na
dir meydana geldiğini belirtmek için is
tisna edatı olan "illa· ile • allahümme il
la .. ." tarzında da kullanılır. 

Her ne _kadar F. Buhl, ilk defa ümey
ye b. Ebü's- Salt tarafından muahede
lerin başında kullanıldığı r ivayet edilen 
(bk. Ebü'I-Ferec el-isfahani, lll, 187) "Bis
mikellahümme" tabi rinin yerine. Hz. Pey
gamber'in Cahiliye döneminden ka lmış 

bir söz olması dolayısıyla başka tabirler 
koyduğunu iddia etmişse de (bk iA, ı . 

375) bu iddia yanlıştır. Çünkü Hz. Pey
gamber sırf Cahiliye geleneğine karşı 

çıkmak düşüncesiyle bunu terketmiş 

değildir. Bu tabirin yerine "Bismillahir
rahmanirrahim • cümlesini kullanması

nın asıl sebebi, Kur 'an- ı Kerim süreleri
nin bu cümle ile başlamasıdır. Bunun 
için Kur'an-ı Kerim kıraatine besınele
den başka bir sözle başlamaya izin ve
rilmemiş, ayrıca müslümanların her ha
yırlı işe besmele ile başlamaları tavsiye 
edilmiştir. Fakat bu husus, "Bismikella
hümme" tabirinin nadiren de olsa kul
lanılmasının menedildiğine delil teşkil 

etmez. Nitekim Hz. Peygamber Kureyş 
ile yaptığı Hudeybiye Antlaşması'na. "Bis-_ 
millahirrahmanirrahim • diye başlanma
sını Kureyş temsilcisinin kabul etmeme
si üzerine "Bismikellahümme· sözünün 
yazılmasını emretmiştir (bk İbn Hi şam, 

lll, 317) 

İbranice'de de buna benzer bir terkip 
bulunmaktad ı r. Yahudiler Allah'a şirk 

koşup birçok ilaha taptıkla rı dönemde 
bu kelimeyi, taptıkları ilahları toptan 
ifade etmek üzere çoğul olarak kullanı
yor ve "elohim • diyorlardı. Elohi m ke
limesini Hz. Musa'dan sonra da Allah 
hakkında kullanmaya devam ettiler. 
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