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( A,i.r,S'~I )
Muhyiddin İbnü'l-Arabi'ye
(ö. 638 / 1240)
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nisbet edilen
tasavvufi ve fikri bir hareket.

_j

Muhyiddin ibnü'I-Arabl birçok şeyhle
telkin ve tavsiyelerinden faydalanmış, hatta kendilerinden
hırka giymiş, bunları üstatları ve şeyhgörüşmüş, onların
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leri olarak saygıyla anmış olmakla beraber bir şeyhe intisap edip süiOkünü tamamlamış bir mutasawıf değildir. Bu
husus, doğuştan sahip bulunduğu manevi istidadın ve kendi ifadesiyle "hatemü' l-velaye" (veiTiiğin mührü) oluşunun
ona verdiği bir istiğna hali olarak değerlendirilebilir. 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 ayrıca birçok velinin ruhaniyetinden feyiz aldığını söyleyen ibnü'I-Arabl, ilim
ve marifet ağırlıklı bir tasawuf anlayışı
nı savunduğu ve tasawufa yeni yorumlar 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 usulü ve uygulama şekli üzerinde de durmuştur. Sağlığında çevresinde toplanan
Sadreddin Konevi ve Abdullah Bedr eiHabeşl gibi talebeleri onun sohbetlerine
devam etmişler, eserlerinden faydalanmışlardır .

ibnü'I-Arabl'nin hırka giydirdiği manevi oğlu Sadreddin Konevi şeyhin vefatından sonra bir anlamda onun irşad
postuna oturmuş ve fikirlerini istidadı
olan taliplere şerhetmiştir. Onun irşad
tarzı ilim ve irfan yolu olduğundan kitaplarındaki sırlar da takipçileri için çok
büyük önem taşımıştır. Müridlerine, kendisinin ve ibnü'I-Arabl'nin eserlerindeki
derin ve kapalı yerlerin üzerinde fazla
durmamalarını, Kur'an ve Sünnet'e sarılıp "zikr-i daimf"ye riayet etmelerini
tavsiye eden Sadreddin · Konevi kitaplarının Aflfüddin et-Tilimsanl'ye verilmesini vasiyet etmiştir. ibnü'I-Arabi'nin bugüne ulaşan eserlerinin birçoğunda görülen sema' kayıtları, bunların birer manevi emanet gibi elden ele geçerek günümüze geldiğini göstermektedir. Önemli bir husus da ruhanı irtibat yoluyla kendisinden feyiz alınması, oriun da eserlerinde 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 (Lam ii , s. 633).
Nitekim kendisi de birçok defa Hz. Peygamber'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-Ara bi'nin unva n ı olan ·şeyh -i Ekber·
ifadesiyle ba ş la van ve h atta tı bilinmeyen bir methiye levha s ı (M . Erol Kı lıç koleksiyon u)

ma Üveysl bir karakter taşıdığını göstermektedir.
Muhyiddin ibnü'I-Arabi'ye "Şeyh-i Ekber" unvanı dolayısıyla Ekberiyye, soy nisbetinden ötürü Hatemiyye ve Arabiyye,
mahlası Muhyiddin'e nisbetle de Muhyiyye adlarıyla anılan bir tarikat nisbet edilmiştir. Ancak böyle bir tarikatın mevcudiyeti ve mahiyeti konusunda gerek ta sawuf ehli gerekse tasawuf tarihçileri
değişik görüşler ileri sürmüşlerdir. ibnü'I-Arabl'nin talebeleriyle ilişkilerine ve
bu talebelerin ifadelerine bakılarak ortada adı konulmamış bir irşad faaliyetinin mevcut olduğu düşünülebilirse de
bu faaliyetin diğer tarikatlardaki gibi
müteselsil olarak nereye kadar devam
ettiği bilinmemektedir. Sadreddin Konevi'nin vasiyetinde, "Benimle bu yol seddedildi" derken kendisinden sonra gelen
bazı meşhur sOfiler arasında "hırka-i
Hatemiyye"yi giydikleri iddiasında bulunanlar olmuştur. SüyOti. Şa ' rani. ibn Hacer ei-Heyteml, Zekeriyya .el -Ensari. Kuşaşi. Gümüşhanevı. Emir Abdülkadir eiCezairi ve Murtaza ez-Zebidl bunlar arasında 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 kolları (özellikle Şaze liyye, Senüsiyye, Nakşi 
bendiyye, Ni 'metullahiyye, Yafiiyye ve baZI Kadiriyye kolları) kendi silsilelerinde ibnü'I-Arabl'nin de adını zikrederler.
Bazılarına göre Ekberiyye adıyla mostakil bir tarikat yoktur. Bu adla meşhur
olan tarikat aslında Kadiriyye'nin bir şu-

EKBERiYYE
besidir. İbnü'l-Arabf de bu tarikatın ikinci pfridir (Teftazani, s. 308). Rivayete göre Abdülkadir -i Geylani, "Hırkamı vefatımdan sonra Mağrib'den zuhur edecek
olan Muhyiddin'e giydirin" diyerek müridlerine vasiyette bulunmuş ve bu hır
ka Şeyh Cemaleddin Yunus b. Yahya elHaşimf vasıtasıyla İbnü'l-Arabfye giydirilmiştir. Çok istemesine rağmen göremediği ve kendisinden "şeyh ü ' l-meşa
yih" diye bahsettiği Ebü Medyen el - Mağ
ribf'nin de İbnü'l-Arabf üzerinde büyük
tesiri vardır. Bu durum, bazılarının onun
tarikatının Medyeniyye'nin bir kolu olduğu kanaatine varmasına sebep olmuş
tur. Ayrıca Ekberiyye'yi Enesiyye'nin ve
Mehdeviyye'nin bir şubesi olarak görenler bulunduğu gibi (Harfrfzade, Tibyan, ı.
vr. ı 02 b) İbn Meserre' nin takipçisi olarak görenler de vardır (Palacios. s. 128).
Ancak bütün bunlar birer yakıştırmadan
öteye geçmemektedir.
Diğer bir görüş, Ekberiyye adı verilen
tarikatın Abdülganf en-Nablusi (ö. 1143/
ı 731) tarafından kurulduğu şeklindedir.
Birçok tarikattan idizet alan ve aynı zamanda İbnü'l-Arabf'nin fikirlerine bağlı
bir süfi olan Abdülganf en-Nablusf, tarikatının esaslarını an l attığı bir mektubunda bunlardan birincisinin "esma yo. lu", ikincisinin de "ilim yolu" olduğunu
ve bu ikinci esasta üstadının İbnü'l-Ara
bi olduğunu söyler (Harirfzade, Tibyan, ı.
vr. 95b -98b)_ Nablusi, tarikatını Kadiriyye 'nin bir şubesi olarak görür. Kaynaklarda Ekberiyye-i Ganiyye-i Kadiriyye diye geçen bu tarikat zamanla Ekberiyye
şeklinde anılmaya başlanmış ve bu şe
kilde meşhur olmuştur (Tomar ·Kadiriy·
ye, s. 44-47) Bu tarikatın yedi şubesi olduğu da rivayet edilir (Haririzade, Tibyan,
!, vr. 97b- 101 b)_
Nakşi şeyhlerinden

Ahmed Ziyaeddin
Ahmed b. Süley-

Gümüşhanevf'nin şeyhi

man el-Ervadf de rüyasında İbnü' l - Ara
bf'yi gö rdüğünü ve kendisinden tarikat
aldığını söyler. Bunun üzer ine isim zincirinin sonuna "el-Ekberf" nisbesini ilave eden ve bu tarikatın esaslarını anlatan en-Nı1rü'l-ma:z,har ii tan~ati Seyyidi'ş-Şeyl]i'l-Ekber (Kahire 1948) adlı
bir eser yazan Ervadf, tarikatlarda esas
olan nefsin yedi tabakasını katetme keyfiyetini anlatırken bunun Ekberilik'te şey
hin müride teveccühüyle gerçekleştiğini
söyler (bk. M. Zahid Kevseri, s. 86). Gümüşhanevf de tarikatların usul ve esaslarına dair kaleme aldığı Camicu'l- usul
adlı eserinde (s. 4 vd.) Ekberiyye tarikatının özelliklerini anlatırken büyük ölçü-

de üstadının eserinden istifade etmiş
tir. Ervadfnin diğer bir hafifesi Şeyh Cevdet İbrahim de Mısır'da bu tarikatı yaymaya çalışmıştır.
Bazı Osmanlı süfileri kendilerinin Ekberi silsilesi içinde yer aldıklarını söylemişlerdir. Mesela üçüncü devre Metamfliğinin pfri Muhammed Nür el-Arabf'nin
(Göl pınarlı, s. 24 ı) ve Uşşaki şeyh i Abdurrahman Sami'nin (Hüseyin Vassaf. N, 86)
böyle birer nisbetleri vardır.
Ekberiyye adı altında İbnü'l-Arabf'ye
nisbet edilen kurumtaşmış bir tarikatın
bulunmadığı kanaatinde olanlara göre
onun yolu tarikatlar üstü bir irfan yoludur. Hatta İbnü'l-Arabf "berzahf yol" dediği bazı tarikatları eksik bulur (el·Füta·
hat, III, 323). Kalbinde İbnü'l-Arabf'nin fikirlerine bir meyil ve muhabbet duyan
herkes onun yolundan sayılır. Onların
bu adla anılan bir zaviye veya dergahları da yoktur. Nitekim İsmail Hakkı Bursevf İbnü'l-Arabf'nin yolunun bütün tarikatları ihtiva ettiğini, zevki eksik, yolculukta sebatsız olanlar dışında onun yolundan gitmeyen, ilminden istifade etmeyen hiçbir Allah yolcusunun bulunmadığını ve istidat sahiplerinden himmetini esirgemediğini söyler. Hangi tarikata
mensup ve hangi neşveye sahip olursa
olsun herkesin ondan feyiz alması mümkündür. öte yandan İbnü'l-Arabf tarikinin gizli bir yol olduğu da söylenir. Atpazari Osman Fazlı, kendisinin dostlarıyla Şeyh- i Ekber'in Fuşuşü '1- J:ıikem 'ini
müzakere ettiği duyulunca. "Şeyh-i Ekber'in yolunda imiş" diye kınandığını . bir
gece gaibden. "Ceddinin sır yolunu tut"
hitabıyla uyandığını. bunun üzerine hakikat kapısını kapatıp fıkıh. kelam. hadis akutmaya başladığını söyler. İbnü'l
Arabf'nin vahdet-i vücüd, meratibü'l -vücüd, hakikat-i Muhammediyye, velayet.
tecelli-i zat, tecelli-i sıfat ve tecelli-i efat.
m üşa h ede, dairet ü'l-vücüd, seyr gibi konulardaki fikirlerini kabul eden kişiler
onun yolundan sayılır. Bu durumda Ekberiyye'yi entellektüel veya felsefi tasavvuf olarak görenler ve tarikat adı yerine "mektep" adıyla tanımlayanlar da olmuştur ki doğrusu budur (Chodkiewicz,
s. 15). Melamet ve fütüwet gibi Ekberilik de bir neşve ve zevk hali. bir irfan yoludur. Sadreddin Konevf, Müeyyidüddin
Cendf, Afifüddin et-Tilimsanf. Abdürrezzak el- Kaşanf, Safdüddin el- Ferganf,
Fahreddfn-i lraki, Davüd-i Kayseri gibi
isimlerle başlayan bu mektep Osmanlı
muhitinde Molla Fenart Niyazi-i Mısrf,
ömer Güranf. Bedreddin Simavi, Selahad-

din Uşşaki, İsmail Hakkı Bursevf, Muhammed Nür el-Arabf gibi kişilerle devam etmiştir.
Günümüzde bazı Batılı müslüman ay(özellikle Rene Guenon IAbdülvahid
Yahya]. Fritjchof Schoun !Şeyh Isa Nüreddinl. Michel Chodkiewicz !Alil); İslam dün- ·
yasında Muhammed Nakib el-Attas. Seyyid Hüseyin Nasr, Abdülhalfm Mahmüd.
Ayetullah Humeyni; ülkemizde de Mehmed Ali Ayni, İsmail Fennf Ertuğrul. Sezai Karakoç gibi isimler bu Ekberf neş
veden feyiz almış bazı simalardır.
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