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4 Receb 949'da (14 Ekim 1542) Sind'
deki Ömerküt Kalesi'nde doğdu. Baba
sı Hümayun, annesi iran asıllı Hamide 
Banü ·dur. Çocukluğu. Hümayun'un Süri 
hanedanının kurucusu Sirşah karşısın

da mağlüp olup iran'a sığındığı döneme 
rastladığı için babasından uzakta geçti. 
Ekber'in yetişmesinde, Hümayun'un de
ğerli kumandanlarından atalığı Bayram 
Han'ın rolü büyüktür. Kazvinli bir seyyid 
ailesinden gelen Mir Abdüllatif'ten ders 
almasına ve çok zeki olmasına rağmen 
okuma yazmaya hiç ilgi d uymadı; daha 
çok güzel sanatlara. savaşçılığa ve lider
liğe meraklıydı. Ancak alim, edip ve mu
tasawıfların katıldığı sohbet meclisle
rinde akıllı ve güçlü bir şahsiyet olarak 
temayüz etti. Hümayun 1 555'te. kaybet
tiği toprakları yeniden almaya çalışırken 
Şehzade Ekber de emrindeki kuwetler
le babasına yardım ediyordu. Aynı yıl Hü-

Ekber Sah' ı tasvir eden bir minyatür (A. Okodo, lmperial 

Mughal Painlers, Paris 1992, s. 44 7) 
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mayun, ele geçirdiği Sirhind Kalesi'ni ge
ri almak için hücuma geçen iskender 
Süri'ye karşı oğlunu göndermiş ve onun 
emrinde ordu büyük bir zafer kazanmış
tı. Afgan nüfuzunun Pencap ve Agra 'da 
kırılmasından sonra Hümayun, Bayram 
Han'ın atabegliğinde Ekber'i Pencap va
liliğine tayin etti. Ekber burada büyük 
bir maharetle gönlünü kazandığı halkı 

yeniden Babürlüler'e bağlamıştır. 

Babası öldüğünde Ekber henüz on dört 
yaşındaydı. O sırada Delhi 'de bulunan 
Osmanlı denizeisi Seydi Ali Reis'in tavsi
yesiyle Hümayun'un ölümü bir süre giz
lendi ve savaşta olan Ekber yirmi gün 
sonra Delhi'ye gelerek 3 Rebiülahir 963 
(15 Şubat 1556) tarihinde Celaleddin Ek
ber Şah adıyla tahta çıktı. Hakimiyet ala
nı Kabil. Pencap, Delhi ile Agra'dan iba
retti ve bir yandan iskender Suri, bir 
yandan da bazı Afgan reisieriyle Hindü 
kumandanı Hemü onun için büyük bir 
tehlike oluşturuyordu. Nitekim Ekber 
Şah'ın hükümdarlığının ilk yılında He
mü Delhi'yi zaptetti ; ancak 2 Muharrem 
964'te (5 Kasım 1556) cereyan eden Pa
nipat Savaşı'nda Bayram Han tarafın

dan bozguna uğratıldığı için şehri geri 
vermek zorunda kaldı. Ertesi yıl Bare 
Seyyidleri de Babürlüler'in hizmetine gir
di. Ekber Şah 1 560 Ekiminde Bayram 
Han'ı görevlerinden aziederek hacca gön
derdi ve Bayram Han Patan'dan (Guce
rat) geçerken Afganlar tarafından öldü
rüldü. Caypür Racası Bhar Mel 1 562'de 
Ekber Şah'a itaat arzederek kızını ona 
verdi. Böylece Racpüt tesiri Babürlü sa
rayında nüfuz kazandı. Bu evlilik, Rac
pütlar başta olmak üzere gayri müslim
lerin Babürlü Devleti'nde görev almala
rına ve sarayda Orta Asya menşelilerden 
çok Hindülar'ın istihdam edilmesine yol 
açtı. Ekber Şah ancak 1 564'ten itibaren 
haremin politik baskılarından kurtulma
yı ve otoriteyi kendi elinde toplamayı ba
şarabildi. 

Hükümdarlığının ilk yıllarından itiba
ren yayılma siyaseti takip eden Ekber 
Şah ülke topraklarını doğu ve güneydoğu 
istikametinde genişletti. Malva. Gondva
na'da Garha- Katanga Go nd Racalığı, Çi
tor, Kalincar. Gucerat, Bihar. Bengal. Keş
mir, Sind, Orissa ' nın bir kısmı . Belücis
tan, Mekran ve Kandehar'ı hakimiyeti 
altına aldı. Tuğluklular'ın tarihe karış
masının ardından Dekken'de güçlenen 
Berar ve Handeş Farükfleri de Ekber Şah 
ile dostluk kurarak bir müddet daha sal
tanat sürebildiler. 1595-1601 yıll arı ara
sında Ahmednagar dahil olmak üzere 

komşu devletlere de boyun eğdiren Ek
ber, böylece Hindistan'ı tek bir merke
zi idare altında toplamayı başaran ilk 
hükümdar olma vasfını elde etti. 

Ekber Şah. sadece büyük bir fatih de
ğil aynı zamanda idari yenilikterin uygu
layıcısı bir yönetici idi. Saltanatı sırasın
da sarayını Batılı gezgin ve din adamla
rına açmış, böylece Hint dünyasının dı
şındaki kültür ve medeniyetlerden ha
berdar olabilmiştir. Vergi konulması ve 
tahsili , idari teşkilat sistemi ve ordu gi
bi üç temel konuda önemli yenilikler yap
tı; ilk olarak da idari olanları uygulama 
alanına koydu. Babürlüler'den önceki 
devletlerin kısa ömürlü oluşunu idare
deki otorite boşluğuna bağlayarak bu 
sahada iki önemli değişiklik yaptı. Bun
lardan biri, askeri erkanın terfi ve tayin 
işlerini kendi sorumluluğuna alması. di
ğeri ise asker ve sivil arasındaki eski ge
leneklere dayanan ayırımı ortadan kal
dırarak siviilere de mansabdar rütbesi 
vermesidir ki böylece asker ve siviller, 
maiyetlerindeki süvari sayısıyla orantılı 

rütbe ve yetkilere sahip olmuşlardır. Ba
bürlü Devleti'ni en geniş sınırlarına ulaş
tırmış olan Ekber Şah bu toprakları "sü
be" denilen eyaletlere ayırdı. Sübedarın 
yanında yıllık hasılatı kontrol eden ve 
bununla ilgili hesapları hazırlayarak doğ
rudan kendisine bilgi veren sivil bir yö
netici görevlendirdi; bu makamın suis
timalini önlemek için de gizli bir haber 
alma teşkilatı kurdu. 1 583'te devlet hiz
metlerinin yürütülmesi için adli cezalar
la evlenme ve doğumların tescili, din iş 

leri, arazi (cagir) tevcihatı ve atiyyeler, 
hükümdara ait topraklardaki görevlile
rin tayin ve azilleri. ziraatın geliştirilme
si, ordu teşkilatı ve tahsi satları, ordu
gah ve konak yerlerinin idaresi. fiyatla
rın tanzimi, değerli maden ve taşların 
alım satımı, veraset meseleleri ve hu
kuk işlerine bakmak üzere çeşitli daire
ler tesis etti. Bu arada kendinden önceki 
sultanların başaramadığı bir işe el atarak 
damga usulünü sağlam esaslara bağla
dı. Bu sayede askerlerin bakmakla yü
kümlü oldukl arı at sayısını gerçek ra
kamlarla tesbit ettirerek fazla tahsisat 
almalarını önledi ve bu yolla hazineye 
önemli bir gelir temin etti. 

Kültür ve sanat açısından da Babür
lüler'e en parlak dönemlerini yaşatan 
Ekber Şah her daldaki alimleri himaye 
etm iş ve başta Fethullah eş-Şirazi ol
mak üzere Hakim Ali Geylani, Molla Ah
med, Hace Nlzameddin, Şeyh Feyzi, Ab
dürrahim ve Ebü'l- Fazi ei -Allami gibi 
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şahsiyetleri sarayına alarak tarih, ede
biyat ve diğer alanlarda büyük eserler 
vermelerine imkan hazırlamıştır. Mir Sey
yid Ali ve Hace Abdüssamed de Ekber 
devri minyatür ekolünün önde gelen si
malarıdır. Bu dönemde Dastan-ı Emir 
ijamza, Ekbername, Ayin-i Ekberi, Ba
bürname, Rezmname, Mahabharata, 
Ramayana, Timurname, 'iyar-i Daniş, 
Envar-ı Süheyli, Divan-ı Hôtı:z., Bahô
ristôn ve TUtfname gibi çok sayıda eser 
(bk Abdü lhay ei-Haseni. V, 79-8 1) telif 
veya tercüme suretiyle Babürlü kültür 
hayatına kazandırılmıştır. Mimari ve gü
zel sanatlar da Ekber Şah'ın himayesin
de altın çağını yaşamış, Agra, Allahabad, 
Ecmir, Lahor. Delhi ve özellikle kendisi 
tarafından kurulup on iki yıl süreyle baş
şehir olarak kullanılan Fetihpür Sikri gi
bi şehirler çok güzel eserlerle süslen
miştir. 

Ekber Şah , muhtemelen Hindülar'la 
müslümanlar arasındaki çatışmalara son 
vermek niyetiyle İslamiyet, Hıristiyanlık, 
Zerdüştilik. Hinduizm. Budizm gibi çe
şitli din ve inanç sistemlerinin meziyet 
olarak kabul ettiği prensiplerini birleş

tirerek Din-i İlahi adıyla yeni bir din kur
muştur. Bu din şehvet düşkünlüğü, ifti
ra ve gurur gibi günahları şiddetle ya
saklıyor, öte yandan insanlar arasında 
eşitlik, alicenaplık, ihtiyat, takva gibi fa
ziletleri esas alıyordu. İslamiyet, Hıris
tiyanlık ve Hinduizm'in ağırlık taşıdığı 

Din-i İlahi, Ekber Şah'ın şahsında mer
kezileşen bir kült olarak gelişmiş ve di
ne katılacak kişiler dahi hükümdarıo 

kendisi tarafından seçilmiştir. Din-i İ la-

mayan taraftarının "AIIahüekber" sözü
nü "Ekber tanrıdır" anlamına gelecek şe

kilde kullanmaları İslam alimleri ve müs
lümanlar tarafından nefretle tenkit edil
di. Ekber Şah'a tesir eden kişilerin ba
şında Şeyh Mübarek b. Hıdır en-Nagori 
ile iki oğlu Feyzi ve Ebü'I-Fazl ei-AIIami 
gelmektedir: mistik havaya girişinde de 
Selim Çişti'nin rolü büyüktür. Hacası Mir 
Abdüllatif ise çeşitli din ve mezheplerle 
ı rklar arasında karşılıklı müsamahaya 
dayanan dostluk ve barış içinde yaşa
ma fikrini, yani "sulh-ı küll "ü benimset
mede etkili olmuştur. Ebü'I-Fazl, sulta
nın bazı akıl ve mantık dışı veya çocuk
ça denilebilecek hareketlerine Allah'a 
yakınlık ve ibadet vasfını veriyor. kaside 
ve methiyelerinde onu dünyaya ilahi bir 
vazifenin ifasına gelmiş bir hükümdar 
olarak övüyordu. Ekber 1575 'te Fetih
pür Sikri'de büyük bir divanhane inşa 
ettirdi ve ibadethane adı verilen bu bina
da saray mensuplarını . müslüman alim, 
edip ve mutasawıflarla Mecüsi, Hindü, 
Budist ve hıristiyan bilginlerini toplaya
rak dini konularda münazara yaptırma
ya başladı. Sultan bu münazaraları din
lemekten sonsuz bir haz duyuyordu. An
cak etrafındaki dalkavuklar fikrini bo
zarak ona, "Senin gibi imam-ı adilin müc
tehidleri taklit etmesi doğru değildir, 

imam-ı adilin mertebesi müctehidlerden 
üstündür" dediler. Bunun üzerine Ek
ber. 12 Rebiülewel 987 (9 Mayıs 1579) 
günü düzenlenen mevlid merasimi mü
nasebetiyle Fetihpür Sikri Ulucamii'nde 
minbere çıkarak Feyzi en-Nagori tara
fından kaleme alınan ve kendisini ilahi 

hi'nin, sayıları hiçbir zaman yirmiyi aş- mertebeye yücelten manzum bir hutbe 

EKBER ŞAH 

okudu. Müslümanların tepkisine yol açan 
bu olaydan sonra Şeyh Mübarek en-Na
gorf Ekber Şah'ı "sultanü'l- İslam keh
fü'l-enam emfrü'l-mü'minin zıllullah 

ale'l -alemfn" olarak tanıtan ve onu dinf 
ve dünyevf meselelerde tartışılmaz oto
rite olarak kabul eden bir belge (mahzar) 
düzenledi (Receb 9871 Eylül 1579); ileri 
gelen alimler de bu belgeyi imzaladılar. 
1582 yılında Ekber Şah, bütün eyalet 
vali lerinin önünde Din-i İlahi'yi kurdu
ğunu resmen ilan etti. Ebü'l- Fazi ei-AI
Iami'nin öldürülmesi ( 1602) üzerine Dfn-i 
İlahi zayıflamaya başladı ve 1605'te Ek
ber Şah'ın ölümünden sonra da tama
men ortadan kalktı. Bu yeni dinin kay
da değer tarafı, kocası ölen kadınların 
kocalarının cesediyle birlikte diri diri ya
kılması ve çocukların evlendirilmesi gibi 
bazı Hindü geleneklerini yasaklamış ol
masıdır. 

Ekber Şah 3 Ekim 1605'te şiddetli bir 
dizanteriye yakalandı , ardından da dili 
tutuldu. Komaya girmeden önce işaret
lerle, Ebü'l- Fazi'ın öldürülmesindeki ro
lünden dolayı soğuk davrandığı oğlu Se
lim'i (Cihangir) veliaht tayin etti. 16 Ekim 
günü, zayıf bir rivayete göre tekrar Al
lah'a iman edip kelime-i şehadet getir
dikten sonra öldü ve İslami esaslara gö
re defnedildi. Ölümünden sonra oğlu Ci
hangir tarafından dokuz yılda yaptırılan 
türbesi, Agra'da Behiştabad (bugünkü 
Sikendera) adı verilen bahçenin ortasın
da yer almakta ve aşağıdan yukarıya 

doğru gittikçe daralan beş katlı görünü
müyle türbeden çok muhteşem bir kas
rı andırmaktadır. Türbenin yeri sağlığın
da Ekber Şah tarafından seçilmiş, plan 
taslağı da muhtemelen yine kendisi ta
rafından çizilmiştir . 

Ekber Şah' ın Behistabad'daki türbesi -Hindistan 
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EKBERİYvE . 
( A,i.r,S'~I ) 

Muhyiddin İbnü'l-Arabi'ye 
(ö. 638 / 1240) . 
nisbet edilen 

tasavvufi ve fikri bir hareket. 
_j 

Muhyiddin ibnü'I-Arabl birçok şeyhle 
görüşmüş, onların telkin ve tavsiyelerin
den faydalanmış, hatta kendilerinden 
hırka giymiş, bunları üstatları ve şeyh-
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leri olarak saygıyla anmış olmakla bera
ber bir şeyhe intisap edip süiOkünü ta
mamlamış bir mutasawıf değildir. Bu 
husus, doğuştan sahip bulunduğu ma
nevi istidadın ve kendi ifadesiyle "hate
mü' l-velaye" (veiTiiğin mührü) oluşunun 
ona verdiği bir istiğna hali olarak de
ğerlendirilebilir. Nitekim ibnü' 1-Ara bl 
yirmi · yaşında tasawuf yoluna girdiği

ni ve bütün makamların kendisine çok 
kısa bir sürede açıldığını belirtir (el-Fü· 

tafıat, II, 425). Hz. Peygamber'in ve ay
rıca birçok velinin ruhaniyetinden fe
yiz aldığını söyleyen ibnü'I-Arabl, ilim 
ve marifet ağırlıklı bir tasawuf anlayışı
nı savunduğu ve tasawufa yeni yorum
lar getirdiği gibi el-Fütı1J:ıatü 'l-Mek

kiyye, Kitabü '1 -Künh ti'ma labüdde 
li'l-mürfd minh, el-Emrü'l-muJ:ıkem, 
el-ljalvetü '1- mutlaka, Terti'bü 's- sülllk 
gibi eserlerinde tasawufl hayatın usu
lü ve uygulama şekli üzerinde de dur
muştur. Sağlığında çevresinde toplanan 
Sadreddin Konevi ve Abdullah Bedr ei
Habeşl gibi talebeleri onun sohbetlerine 
devam etmişler, eserlerinden faydalan
mışlardır . 

ibnü'I-Arabl'nin hırka giydirdiği ma
nevi oğlu Sadreddin Konevi şeyhin ve
fatından sonra bir anlamda onun irşad 
postuna oturmuş ve fikirlerini istidadı 

olan taliplere şerhetmiştir. Onun irşad 

tarzı ilim ve irfan yolu olduğundan ki
taplarındaki sırlar da takipçileri için çok 
büyük önem taşımıştır. Müridlerine, ken
disinin ve ibnü'I-Arabl'nin eserlerindeki 
derin ve kapalı yerlerin üzerinde fazla 
durmamalarını, Kur'an ve Sünnet'e sa
rılıp "zikr-i daimf"ye riayet etmelerini 
tavsiye eden Sadreddin · Konevi kitapla
rının Aflfüddin et-Tilimsanl'ye verilme
sini vasiyet etmiştir. ibnü'I-Arabi'nin bu
güne ulaşan eserlerinin birçoğunda gö
rülen sema' kayıtları, bunların birer ma
nevi emanet gibi elden ele geçerek gü
nümüze geldiğini göstermektedir. Önem
li bir husus da ruhanı irtibat yoluyla ken
disinden feyiz alınması, oriun da eserle
rinde yer alan kapalı hususları şerhet
mesidiL Sadreddin Konevi başta olmak 
üzere bugüne gelinceye kadar pek çok 
kişi İbnü'I-Arabl ile böyle bir irtibatta 
olduğunu ifade etmiştir (Lamii , s. 633). 
Nitekim kendisi de birçok defa Hz. Pey
gamber'in ruhaniyetiyle görüştüğünü ve 
tarikatı doğrudan doğruya ondan aldı

ğını söylemiştir (Harlrizade, Tibyan, ı , vr. 
ıoı • ). Bu husus onun yolunun bir bakı-

Muhyiddin ibnü' I-Arabi'nin unvan ı olan ·şeyh -i Ekber· 
ifadesiyle baş lavan ve hattatı bilinmeyen bir methiye lev
has ı (M. Erol Kı lıç koleksiyonu) 

ma Üveysl bir karakter taşıdığını göster
mektedir. 

Muhyiddin ibnü'I-Arabi'ye "Şeyh-i Ek
ber" unvanı dolayısıyla Ekberiyye, soy nis
betinden ötürü Hatemiyye ve Arabiyye, 
mahlası Muhyiddin'e nisbetle de Muhyiy
ye adlarıyla anılan bir tarikat nisbet edil
miştir. Ancak böyle bir tarikatın mevcu
diyeti ve mahiyeti konusunda gerek ta
sawuf ehli gerekse tasawuf tarihçileri 
değişik görüşler ileri sürmüşlerdir. ib
nü'I-Arabl'nin talebeleriyle ilişkilerine ve 
bu talebelerin ifadelerine bakılarak or
tada adı konulmamış bir irşad faaliyeti
nin mevcut olduğu düşünülebilirse de 
bu faaliyetin diğer tarikatlardaki gibi 
müteselsil olarak nereye kadar devam 
ettiği bilinmemektedir. Sadreddin Kone
vi'nin vasiyetinde, "Benimle bu yol sed
dedildi" derken kendisinden sonra gelen 
bazı meşhur sOfiler arasında "hırka-i 

Hatemiyye"yi giydikleri iddiasında bulu
nanlar olmuştur. SüyOti. Şa ' rani. ibn Ha
cer ei-Heyteml, Zekeriyya .el -Ensari. Ku
şaşi. Gümüşhanevı. Emir Abdülkadir ei
Cezairi ve Murtaza ez-Zebidl bunlar ara
sında zikredilebilir (Chodkiewicz, s. 15). 
Ayrıca "müşabake" tarzı bir yolla ondan 
kendilerine ulaşan bir silsile olduğunu 
ileri sürenler de vardır (Osman Yahya, s. 
544). Bunun yanında bazı tarikatların kol
ları (özellikle Şazeliyye, Senüsiyye, Nakşi

bendiyye, Ni 'metullahiyye, Yafiiyye ve ba
ZI Kadiriyye kolları) kendi silsilelerinde ib
nü'I-Arabl'nin de adını zikrederler. 

Bazılarına göre Ekberiyye adıyla mos
takil bir tarikat yoktur. Bu adla meşhur 
olan tarikat aslında Kadiriyye'nin bir şu-


