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EBÜ'I- FAZL ei-ALLAMi 
( _,..';A.ıl j.;...i)l yi ) 

Ebü'l -Fazl b. Mübarek 
en-Nagavrl el-Allaml 

(ö. 1011 / 1602) 

Ekber Şah devrinin önde gelen 
alim, şair ve devlet adamı. 

_j 

6 Muharrem 958 'de (14 Ocak 1551) 
Agra'da doğdu. Ailesi Arap asıllı olup Ye
men'den Sind'e, daha sonra da Hindis
tan'a göç ederek Racastan'daki Nagor'a 
yerleşmişti. Babası Şeyh Mübarek (ö. 

1593) şehrin ileri gelen alimi olarak şöh
ret kazanmış ve çok sayıda talebe yetiş
tirmiştir. Ağabeyi Ebü'I-Feyz de (FeyzT-i 
Hindf) Ekber Şah devrinin meliküşşuara
sı idi. 

İlk tahsiline Arapça öğrenmekle baş
layan Ebü'I-Fazl, beş yaşına gelince oku
yup yazabilecek bir seviyeye ulaştı. Ba
bası ona nakli ve aklf ilimierin her dalın
da mükemmel bir eğitim sağladı. Bu da 
kendisine olayları ve fikirleri tenkitçi bir 
gözle değerlendirme imkanı verdi. 

Önceleri saraya intisap etmek istemi
yordu. fakat ağabeyi Ebü' l- Feyz'in teş
vik ve desteğiyle 1 574 'te saraya girdi. 
Ayetü'l- kürsf'nin tefsirini yaparak Ek
ber Şah ' a takdim etti. Bu çalışması hem 
hükümdar hem de ulema nezdinde iti
bar kazanmasını sağladı. Daha sonra hü
kümdarın Bihar ve Bengal 'de kazandığ ı 

bir zafer münasebetiyle Fetih sOresinin 
tefsirini de Agra'da bulunduğu sırada 
Ekber Şah ' a takdim etti. Hükümdarın hu
zurunda yapılan münazaralara katıldı ve 
üstün bir zekaya sahip olduğunu ispat 
etti. Sadece kendisi değil ağabeyi ve ba
bası da Ekber Şah'ın dinf düşünceleri 

nin gelişmesinde önemli. fakat bazıları
nın iddiasına göre zararlı etkilerde bu
lunmuşlardır. Ebü'l- Fazi ei-Allami, Ek
ber Şah ile dostluğunu gün geçtikçe 
pekiştirdi. Babürlü hükümdan onun fi
kirlerine çok ilgi duymuş, hatta bazı ka
bul edilemeyecek akıl dışı hareketlere 
de kalkışmıştı. Ebü'I-Fazl ise hükümda
rm kabul edilmesi imkansız davranışia
rına Allah · a yakınlık ve ibadet vasfını 
verdiği gibi kaleme aldığı kaside ve met
hiyeleriyle onu göklere çıkarmıştı. Bu yüz
den FetihpOr Sikri 'de 1 575'te bir divan
hane inşa ettirildi ve gerçekte hiçbir il
gisi olmadığı halde bu binaya ibadetha
ne adı verildi. 

Ebü '1- Fazi. 1 585 'te Ekber Şah· ın as
keri teşkilatta belirlediği 1 000 kişilik 

mansaba sahip oldu. 1 592 ·de hükümdar 

Ebü'I-Fazl 
ei-AIIami'nin 

bir tasviri 
(Bayur , 

ll, res!m38) 

EBÜ' 1- FAZL el- ALlA M[ 

nezdindeki nüfuzunun artışına paralel 
olarak bu sayı 2500'e çıkarıldı. Ekber Şah 
bu nedimini babası Hümayun'un taht
gahı Delhi 'ye, Şah Kulu Han Mahrem'in 
yanında ikinci valiliğe tayin etti. Şehza

de Selim fikirlerinden dolayı Ebü'I-Fazl 
el-AIIamf'yi sevmiyor. her vesile ile düş
manlığını belli ediyordu. Tarihçi Abdül
kadir ei-BedaOnT de kendisine göster
dikleri himaye ve yardımlarını minnet
le zikretmesine rağmen Şeyh Mübarek, 
Ebü'I-Feyz ve Ebü'I-Fazl ei-AIIamf'yi Ek
ber Şah'ın dine olan bağlılığını sarsma
larından dolayı şiddetle tenkit eder. Hat
ta öğrencisi ve yakın dostu olduğu Ebü'I
Fazl'ı "dünyayı ateşe veren adam" şek
linde nitelendirir. 

Ebü'l-Fazl ei-AIIamf. daha sonra Dek
ken'deki karışıklıkların bastırılması ve 
Babürlü nüfuzunun tekrar iadesiyle gö
revlendirildi. Bu aslında, Ekber Şah nez
dinde Ebü'I-Fazl'ın şöhretini gölgeleme
ye yönelik bir hareketti. Ebü'I-Fazl Dek
ken asilerini beklenmeyen bir şekilde 
bertaraf ederek başta Şehzade Selim 
olmak üzere saraydaki rakipleri karşı

sında üstünlük sağladı. BurhanpOr şeh
ri yakınlarındaki Asfrgarh Kalesi'nin Ba
bürlü hakimiyetine alınışında yine Ebü'I
Fazl'ın ve Şeyh Abdurrahman Efdal Han ' ın 

büyük yararlıkları görüldü ( 1599) 

4 Rebfülewel 1 011'de (22 Ağustos 1602) 
bir suikast sonucu öldürülen Ebü'I-Fazl'ın 
başı kesilerek Şehzade Selim'e gönde
rildi. Ekber Şah katil haberini öğrenince 
çok üzüldü, oğlunu hadisedeki rolü se
bebiyle hiç affetmedi. Fakat Şehzade 
Selim bu cinayetten hiç pişmanlık duy
madı; hatta, "Ebü'I -Fazl Allah'a inanma
yanların başı, babamın ulu adının kötü
lenmesine sebep olan insandır " diyerek 
kendini savundu. Ebü 'I-Fazl Gvalior ci
varındaki Antri'de toprağa verildi. Kabri 
bakımsız ve harap bir haldedir. Allamf 
ailesinden Abdurrahman Efdal Han ' ın, 

1613'te ölümüne kadar Sihar'da valilik 
yaptığı bilinmektedir. 

Ebü'I-Fazl ei-AIIamf İslam dünyasının 
muhafazakar dini liderlerini eleştirdi ve 
onları kısır görüştü olmak ve hoşgörüsüz 
davranmakla itharn etti. Ekber Şah'ın 
"dfn-i ilahf" (tevhfd -i ilahi) adını verdiği 
yeni dinin oluşumunda önemli rol oyna
dı. Ekber Şah'ın bu konudaki düşünce
lerini Ebü'I-Fazl ifade ediyordu. Hint ve 
Çin filozoflarının, Brahmanlar' ın, Budist
ler'in, MecOsfler'in ve papazların görüş 

lerinden etkilendi. Dinf konulardaki gö
rüşler i kafir ve zındık olarak suçlanma
sına sebep oldu. Bazıları onu HindO, ba-
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zıtarı MecOsf. bazıları da özgür bir düşü
nür veya ateist olarak tanıtırlar. Abdül
kadir el-BedaOnf ondan "müctehid-i dfn 
ü mezheb-i nev" olarak söz eder. Ebü'l
Fazl dfn-i ilahinin ve Ekber Şah'ın ateşli 
bir savunucusuydu. Öyle ki hükümdarın 
bazı anormal hareketlerini Allah'a yakın 
olmakla açıklıyor, onu ilahi bir görevi ifa 
etmek üzere gönderilmiş bir hükümdar 
şeklinde takdim ediyordu; hükümdarın 
hem dinf hem de ctünyevf yetkilerle mü
cehhez olduğunu söylüyordu. 

Ekber Şah'ın 1 57S'te yaptırdığı divan
hane, Ebü'l-Fazl'ın kabiliyetini ortaya 
koyması açısından iyi bir fırsat teşkil et
ti. Burada HindO filozofları, Zerdüşt li
derleri ve Cizvit papazlarıyla görüşerek 
onları etkilerneye ve dfn-i ilahiyi tanıt
maya çalışırken kendisi de onların fikir
lerinden etkilendi. Ebü'l-Fazl toplumu 
askerler, bilginler, sanatkar ve tüccar
lar, çiftçiler ve işçiler olmak üzere dört 
sınıfa ayırıyordu. Bütün insanların kar
deş olduğunu, müslümantarla Hindotar 
arasında temel bir kültür birliğinin bu
lunduğunu ve dinf farklılıkların toplu
mun homojen yapısını bozmaması ge
rektiğini ileri sürer ve herkesle barış ha
linde yaşamayı tavsiye ederdi. 

Eserleri. Ebü' 1- Fazi el-Alla mf devlet 
adamlığı, kumandanlığı ve ilahiyatçılığı 

kadar eserleriyle de tanınmıştır. 1. Ekber
name. Babürlüler döneminin en önemli 
kaynaklarından ve resmi tarih yazıcıltğı
nın en güzel örneklerinden biri olan bu 
Farsça eser, Ekber Şah'a ithaf ve takdim 
edilmek üzere kaleme alınmıştır. Ebü'l
Fazl, 998 ( 1590) yılında yazmaya başla
dığı eser üzerindeki çalışmalarına öldü
rüldüğü sırada devam ediyordu. Ekber
name üç kitap halinde düzenlenmiştir. 
Birinci kitap, Ekber Şah'ın kehanetleriy
le Hint-Grek astrolojik teorileri üzerine 
kurulmuştur. Bu bölümde Hz. Adem'den 
Ekber Şah'a kadar tarihte önemli rol oy
namış meşhur simalardan bahsedilmek
te ve özellikle onun babası Hümayun 
hakkında geniş bilgi verilmektedir. Daha 
sonra Ekber Şah'ın tahta çıktığı 1556'
dan 1572 yılına kadar meydana gelen 
olaylar kronolojik sırayla anlatılmakta
dır. ikinci kitap yine kronolojik sıra da
hilinde 1572-1602 yılları olaylarını ihti
va etmektedir. Üçüncü kitap "Ayfn-i Ek
beri" adıyla meşhur olup zaman zaman 
müstakil bir eser gibi değerlendirilmek
tedir. Bu kitap, Ekber Şah dönemindeki 
Hindistan kıtasının ayrıntılı tasvirini içer
mekte ve beş bölümden oluşmaktadır. 
Birinci bölümde hükümdarın kudretinin 
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ilahi kaynağı üzerinde durulmakta, sa
ray ve hazine hakkında bilgi verilmek
te; ikinci bölümde askeri sistem; üçün
cü bölümde sivil idare, mahallf ve mer
kezi vergi sistemi; dördüncü bölümde 
Hindistan'ın coğrafi ve etnografik yapı
sı, Hint felsefesi ve sosyal yapı hakkın
da bilgi verilmekte; son bölümde ise ba
zı meşhur simalarta Hint eviiyatarına ve 
Ekber Şah'ın sözleriyle öğretilerine yer 
verilmektedir. Ebü'l-Fazl eseri yazarken 
arşiv belgelerinden ve imparatorluk ka
yıtlarından faydalandığı gibi RacpOt kay
nakları ve şifahf rivayetlerden de istifa
de etmiştir. XVI. yüzyıl Hint toplumunu 
pek çok yönüyle tanıtan ve o döneme ışık 
tutan Ekbername, düzenieniş biçimi ba
kımından da mükemmel bir eser kabul 
edilmektedir. Ekbername daha sonraki 
yüzyıllarda yazılan birçok esere kaynak 
teşkil etmiştir. Mevlevi Hüseyin Bilgra
mi'nin SevaniJ:z-i Ekber'i, Muhammed 
Hafız'ın Net' u 't- talibln ve Hocazade Ve
If Sirhindi'nin İ~ba1name-i Cihô.nglrl'
sinde Ekber Şah zamanına ait bilgiler 
Ebü'l-Fazl'ın bu eserinden nakledilmiş 

veya özetlenmiştir. Dünyanın çeşitli kü
tüphanelerinde yazma nüshaları bulu
nan (Storey, I/ I , s. 544-546) Ekbername 
üç cilt halinde yayımlanmıştır (Leknev 
ı867 ; Calcutta 1873-1887; Cawnpore-Lek
nev ı 88 ı - ı 883). Eser önce özet olarak 
(London ı 82 I), ardından bölümler halin
de (I-Il, London 1831-1834) tercüme edil
diği gibi tamamı H. Beveridge tarafından 
ingilizce'ye çevrilmiştir (Calcutta ı 897-
1921 ; New Delhi 1973, 1979, ı985 , 1987). 
inayetullah b. Muhib Ali esere Tekmi-
1e-i Ekbername adıyla 1605 yılına kadar 
gelen bir zeyil yazmıştır (Calcutta ı873-

1887). Eserin üçüncü kitabını teşkil eden 
Ayin-i Ekberfnin muhtelif kütüphane
lerde müstakil nüshaları bulunmaktadır 
(Storey, I/ I, s. 549-550). Bu eserin ilk de
fa sadece ı ve III. ciltleri 1855'te Delhi'
de neşredilmiş, daha sonra üç cildinin 
birkaç baskısı yapılmıştır (Calcutta ı867-
1877; Leknev 1869, 1882, 1893). Ayrıca ba
zı bölümleri Mevlevf M. Sıddiki tarafın
dan İnti{ıab-ı Ayln-i Ekberf adıyla ya
yımlanmıştır (Allahabad 1931). Ayin-i 
Ekberf önce üç cilt halinde F. Gladwin 
(Calcutta ı 783- I 786). ardından ilk cildi 
H. Blochmann, ll ve lll. ciltleri de H. S. 
Jarrett tarafından ( Calcutta I 868- ı 894; 
Delhi 1927-1949, 1989) ingilizce 'ye çev
rilmiştir. 2. Mükatebat-ı (Mektılbat·ı) 

'A11amf Ebü'1-Fail. Ebü'l-Fazl'ın çeşitli 
hükümdar ve devlet adamlarına gönder
diği mektuplar 1606'da yeğeni Abdüs-

samed b. Efdal Muhammed et-Temfmi 
tarafından toplanmış ve daha sonra Mü
katebat-ı 'A11aınf Ebü'1-Fail adıyla ya
yımlanmıştır (Nawal Kishore 1280). Mek
tuplarından bir bölümü de Rulf.a 'at-ı 
Ebü'1-Fai1 'Allamf başlığıyla 1238'de 
(1822) Kalküta'da, İnşa'-i Ebü'1-Fail 
'Allamf başlığıyla 1872 'de KanpOr'da 
neşredilmiştir. Yine Abdüssamed tara
fından derlenen Her Sih Defter-i Ebü'1-
Fai1 da basılmıştır (Delhi ı262). 

Bunlardan başka Ebü' 1- Fazi'ın kaynak
larda Risa1e-i Münacat ve Cami 'u '1-
1ugö.t adlı iki eserinden söz edilmekte
dir (The A-in·i Akbari itre. Blochmannl. I, 
LIV). Ayrıca hükümdarın emriyle incil'i ve 
Demiri'nin lfa ya tü '1- J:zayevan 'ını Arap
ça'dan Farsça'ya çevirmiş, Tarfl:J-i EIH 
adlı eserin telifinde ve Mahabharata'nın 
tercümesinde görev almış, bazı Sanskrit
çe metinleri Farsça'ya tercüme etmiş
tir. Hüseyin Vaiz-i Kaşifi'nin KeHle ve 
Dimne'nin tercümesi olan Envar-ı Sü
heyH adlı eserine 'iyar-ı Daniş adıyla 
bir nazire yazmıştır. 
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