
GENÇ OSMAN 

L 

L 

L 

GENÇOSMAN 

(bk. OSMAN D). 

GENÇ OSMANUIAR 

(bk. YENİ OSMANLIIAR). 

GENGÜHİ, Abdülkuddôs 
( <.f'ft W'"'_,..L<ll~ ) 

Kutbü'l-alem Abdülkuddüs 
b. İsmail b. Safiyyiddfn Hanefi 
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Çiştiyye tarikatının 
Sabiriyye koluna mensup 

Hindistanlı mutasawıf şair. 
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860 (1456) yılı civarında doğdu. Bir
çok ~ilim yetiştirmiş olan ailesinin İmam -ı 
Azam'ın soyundan geldiği r ivayet edilir. 
Gengühi (GangGhi). Eved (Awadh) bölge
sindeki Rudevl'de Ahmed Abdülhak er
Rudevlevi'ye (ö . 8371 1434) nisbet edilen 
Sabiriyye tarikatı şeyhi ve kendisinin ka
yınbiraderi olan Muhammed b. Arif b. 
Ahmed Abdülhakk'a intisap etti. Sülü
küne tekkenin eski şeyhi Piyari'nin gö
zetiminde başladı. Yaklaşık on yedi yılı
nı geçirdiği bu dergahın şeyhi olunca, 
bölgeyi iqaresinde bulunduran Lüdi or
dusunda görevli bazı askerler ona inti
sap ettiler. Bunlardan Sultan İbrahim LQ
di'nin emirlerinden ömer Han Kasi'nin 
daveti üzerine ailesiyle birlikte Delhi ya
kınlarındaki Şahabad'a göç etti (896/ 
1491). Burada otuz yıl kadar irşad faali
yetine devam eden Gengühi, Babür'ün 
Sultan İbrahim'i mağlüp edip öldürme
si ve şehri yağmalaması üzerine (932 / 
1526) ŞaMbad'dan ayrılarak Gengüh'a 
yerleşti. 23 Cemaziyelahir 944'te (27 Ka
sım 1537) burada vefat etti. Türbesi böl
genin önemli ziyaret yerlerindendir. 

Oğulları Şeyh Hamidüddin, Şeyh Ab
dülmecid ve Şeyh Rükneddin onun yolu
nu takip ettiler. Birçok mürid yetiştiren 
Gengühi'nin en meşhur müridi TaJ:ı~i

~u araii'l-Hind (Karachi 1383 / 1963) ad
lı eserin müellifi Şeyh Celaleddin Teha
niseri'dir. Şeyh Celaleddin, Gengühi'den 
sonra onun hankahında seeeMenişini ol
muştur. imam -ı Rabbani'nin babası Şeyh 
Abdülahad da Gengühi'nin müridlerin
dendir. 

Kendisini siyasetten uzak tutan Gen
gühi, gerektiğinde sultan ve emirlere 
mektuplar yazarak onlara insanların dert
leriyle ilgilenmelerini tavsiye etmiş, böy-
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lece siyaset adamlarının halka iyi davran
ması için manevi otoritesini kullanmıştır. 

Şeyh Rükneddin babasının menkıbe
lerini bir araya getirerek Leta,if-i ~ud
dusf (Delhi 1311 ı adlı eseri kaleme al
mıştır. Sabiriyye tarikatı onun çalışma
larıyla belli esasları olan disiplinli bir ta
rikat haline gelmiştir. Batıni ve zahiri 
ilimler ve sema konusunda kendine has 
görüşleri olan Gengühi, vahdet-i vücüd 
düşüncesinin Hindistan'da en kuwetli 
taraftarlarından biridir. 

Eserleri. 1. Envarü'l- cuyun if esrari'l
meknun (Aiigarh 1905) Şeyhi Ahmed Ab
dülhak er-Rudevlevi'nin menkıbeleri

ni ihtiva eden eser Urdu ca 'ya tercüme 
edilmiştir (Lucknow 1909). z. MektUbiit-ı 
cAbdül~uddus (Delhi 12871 1870). Dev
let adamları ve emirlerle yazışmalarını 
ihtiva eden mektupları bir müridi tara
fından derlenmiştir. Bu mektuplar şey

hin zamanındaki devlet adamları ile olan 
ilişkisini aydıntatması açısından önem
lidir. 3. Rüşdname (İhajjar 1312/ 1897). 
Gengühi, tasawufun ilkelerini özetledi
ği bu eserinde vahdet-i vücüd görüşü
nü savunur. Eserde Hintçe şiirler de nak
ledilmiştir. Şehabeddin es-Sühreverdi'
nin CA varifü '1 -ma c arif'ine bir şerh ya
zan Gengühi'nin ayrıca Nllrü'l-hüda ve 
~urretü'J-acyün adlı iki küçük risalesi 
daha vardır. Muhyiddin İbnü'l-Arabi'nin 
Fu.şılşü'l- J:ıikem 'ine yazdığı şerh ise gü
nümüze ulaşmamıştır. Şiire de merakı 
olan ve Ahmedi mahlasını kullanan Gen
gühi, gençliğinde XIV. yüzyıl Doğu Hint
çesi'nin manzum hikayelerinden Çen
dayan adlı eserin bazı bölümlerini Fars
ça'ya tercüme etmiştir. 
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GENGÜHİ, Reşid Ahmed 
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(1829-1905) 

Hindistanlı din alimi ve mutasawıf. 
L _j 

Delhi'nin kuzeybatısında Seharenpür 
bölgesinde küçük bir kasaba olan Gen
güh'ta doğdu. ilim ve tasavvufla ilgile
nen bir aileye mensup olan Gengühi'nin 
(GangGhi) babası Hidayet Ahmed, annesi 
Kerimünnisa'dır. Soylarının Ebu Eyyüb 
el-Ensari'ye dayandığı rivayet edilir. Re
şid Ahmed yedi yaşında iken babası ve
fat ettiğinden yetişmesi ve eğitimiyle 

annesi ilgilendi. İlk öğrenimini Karnal ve 
Rampar şehirlerinde gördü, daha sonra 
tahsil için Delhi'ye gitti. Delhi'de zama
nın ünlü hocaları olan Mevlana Memlük 
Ali, Şah Mahsusallah ve Şah Abdülgani 
gibi alimlerden yirmi yaşına kadar tef
sir, hadis, fıkıh, usul, ketarn ve mantık 
okudu. Aynı zamanda geleneksel tıp (he
kimlik) ilmini de öğrendi. Bu sırada, yi
ne Hindistan'ın meşhur ilim adamların
dan olan Muhammed Kasım Nanevtevi 
ve Seyyid Ahmed Han ile dostluk kur
du. Daha sonra Gengüh'a dönerek ders 
okutınaya başladı. Bir yandan da halk 
arasında yaygın olan, özellikle kabir zi
yaretleriyle ilgili hurafeler ve gayri İsla
mi uygulamalara karşı mücadeleye baş
ladı. Gengüh'ta medfun bulunan atası 
Abdülkuddüs Gengühi'nin (ö. 1537) me
zarı başında yapılan ayinlere şiddetle 

karşı çıktı. Aynı zamanda tasawufa ilgi 
duydu ve Mevlana Hacı İmdadullah et
Tehanevi'nin mürşidliğinde bu yola inti
sap etti. 

Ülkedeki İngiliz varlığından rahatsız
lık duyan Reşid Ahmed, İngilizler'i Hin
distan'dan çıkarmaya yönelik çalışmala

ra katılmaktaydı. Nitekim 1857'deki bü
yük Hint ayaklanmasına aktif olarak ka
tıldı ve Hacı İmdadullah'ın yardımcısı ola
rak hareketin önderleri arasında yer aldı. 
Ancak hareket başarısızlığa uğrayınca tu
tuklandı ve altı ay kadar hapiste kaldı. 

Reşid Ahmed Darülulüm-i Diyübend'in 
kuruluşunda çok önemli rol oynadı. Mü
derris olarak görev yaptığı Diyübend 
Medresesi'nin işleyişi , müfredatının tes
biti ve eğitim felsefesinde nihai karar 
merciierinden biriydi. Medresede hadis 
ilmine çok yer verilmesi onun tesiriyle ol
du. 1880'de Muhammed Kasım ölünce 
Diyübend'in rektörlüğüne getirildi. 1896'
da, Diyübend'le bağlantılı en büyük med
reselerden olan Seharenpür'daki Mezahi
rü'l-ulüm'un da rektörlüğünü üstlendi. 



Reşid Ahmed müderrisliğinin ilk yılla
rında tefsir, hadis. fıkıh ve kelam öğre
tirken sonraları sadece hadis öğretimi 
üzerinde durmuş, ancak hayatının son 
birkaç yılında görme duyusunu kaybe
dince bütün mesaisini tasawufl irşad 
ve manevi terbiyeye vermiştir . 

Eğitim ve irşad faaliyetleriyle uğraş
tığı uzun yıllar içerisinde yüzlerce tale
be yetiştiren Reşid Ahmed, Hindistan is
lam kültüründe Şah Veliyyullah gelene
ğinin XIX. yüzyıldaki en güçlü temsilci
lerinden biri kabul edilir. İçinde yaşadığı 
toplumun meselelerinin çözümüne genel 
olarak üç yolla katkıda bulunmaya ça
lışmıştır: İçtimai, ahlaki ve manevi alan
larda ısiaha dayalı fikirler üretmek ve 
verdiği fetvalarla halk arasında İslami 
şuuru güçlendirmek, İslami ilimierin cid
di olarak öğretilmesiyle Hindistan müs
lümanlarının kültürel kimliklerini koru
mak, siyasi alanda mücadeleye devam 
edip Hindistan'daki İngiliz işgaline kar
şı cihad ruhunu canlı tutmak. 

Reşid Ahmed, XIX. yüzyıl Hindistan'ın
da birçok kişi tarafından kutub ve mü
ceddid olarak kabul edilmiştir. Talebe
Ieri ve müridieri arasında Şeyhü'I-Hind 
Mahmüd Hasan, Halil Ahmed Seharen
pürl, Kifayetullah-ı Dlhlevi ve Muham
med İlyas gibi Hindistan'ın dini ve siya
si tarihine önemli katkılarda bulunan 
alimler vardır. 

Eserleri. Fetava-yı Reşidiyye* (Lahor 
1987). Tasfiyetü'l-l).ulı1b, İmdddü's-sü
IO.k, Hiddyetü'ş-Şi'a, Zübdetü'l-me
ndsik, Hiddyetü'l-mühtedi, Sebflü'r
re~dd, Berdhfn-i Kat/a gibi eserler ka
leme alan Reşid Ahmed' in talebeleri, 
onun ders takrirlerinden bir kısmını da
ha sonra toplayarak el-Kevkebü 'd- dür
ri adıyla yayımlamışlardır. 
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GEOMETRi 

(bk. HENDESE). 

GERÇEK, Selim Nüzhet 

(1891. 1945) 

Türk matbaacılığı, gazeteciliği 
ve tiyatrosu hakkındaki 

araştırmalarıyla tanınan yazar. 
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istanbul'da Rumelihisarı'nda doğdu. 
Babası, II. Abdülhamid döneminde Ha
zine-i Evrak, İnsaniyet ve Ceride adlı 
dergileri yayımiayan Mahmud Celaled
din Bey, annesi Tepedelenli Ali Paşa'nın 
torunlarından Emine Neyyir Hanım'dır. 
Cumhuriyet devrinin tanınmış roman
cılarından Abdülhak Şinasi Hisar Selim 
Nüzhet'in ağabeyidir. 

Selim Nüzhet. bir süre Rumelihisarı'n 

daki Gaziosmanpaşa İbtidai Mektebi'n
de okuduktan sonra tahsiline Galatasa
ray Mekteb-i Sultanisi'nde devam etti 
ve 191 O yılında Türkçe bölümünden me
zun oldu. Ardından yüksek tahsil için is
viçre'ye gitti. 1914'te Cenevre Üniversi
tesi Edebiyat Fakültesi'ni bitirdiği halde 
I. Dünya Savaşı'nın başlaması yüzünden 
1921 'e kadar yurda dönemedi. Bu sü
re içinde bir yandan Cenevre, Lozan ve 
Neuchatel'de Fransa, İngiltere ve İtalya'
dan sınır dışı edilen pek çok Türk ailesi 
ve talebe ile ilgilenirken bir yandan da 
edebiyat ve bilhassa tiyatro çevrelerine 
girerek gelecekteki çalışmaları için mal
zeme topladı . 

Yurda döndükten sonra ihtiyat zabiti 
olarak askere yazıldıysa da cepheye çağ
rılmadı. Celal Nuri'nin (ileri) çıkarmakta 
olduğu Yarın ( 1921- 1922) mecmuasıyla 
aynı zamanda katiplik ve mütercimlik 
yaptığı İleri (I 922) gazetesinde yazılar 
yazmaya başladı. Bu arada kısa bir sü
re Darülbedayi'de tarihi oyunları sahne
ye koymakla görevlendirildi (ı 923). Cum-

Selim 
Nüzhet 
Gerçek 

GERÇEK, Selim Nüzhet 

huriyet'in ilanından sonra gazetecilikten 
ayrılarak Robert College'de Türkçe ve 
tarih hocalığı yaptı. Buradaki hocalığı 

on yıl kadar sürdü. 1933'te, Cumhuri
yet'in ilanının onuncu yıldönümü müna
sebetiyle Maarif Vekaleti tarafından An
kara'da açılması düşünülen neşriyat ser
gisini düzenlemek ve bu maksatla beş 
yıl içinde yeni harflerle basılan kitapla
rın bibliyografyasını hazırlamakla gö
revlendirildi. 1934'te bizzat Atatürk'ün 
emriyle kurulan Basma Yazı ve Resim
leri Derleme Müdürlüğü' ne tayin edildi. 
Bu müdürlüğü beş kişilik kadrosuyla, 
büyük bir gayret ve ciddiyetle ölümüne 
kadar çalışarak önemli bir kurum hali
ne getirdi. Bir yandan da bitip tüken
meyen bir mesai ile mesleki çalışmala
rına devam eden Selim Nüzhet, Abdullah 
Cevdet'in Cağaloğlu'ndaki İctihad Evi'n
de 12 Aralık 1945'te bir beyin kanama
sı geçirdi ve kaldırıldığı Yerebatan Sağ
lık Vurdu'nda öldü. Cenazesi Merkeze
fendi Kabristanı'na defnedildi. 

Gerçek bir kitap aşığı ve tiyatro tirya
kisi olan Selim Nüzhet. henüz çocuk yaş
ta toplamaya başladığı kitaplarını bir 
yangında kaybedince 1912'de Cenevre' 
de tahsilde iken yeniden kitap toplama
ya başlamıştır. Onun hayatı boyunca bi
riktird iği kitap, dergi ve gazetelerle di
ğer matbu evrak sadece kütüphane raf
larında kalmamış, aynı zamanda bu ko
nuyla ilgili ilk araştırmaların da malze
mesini meydana getirmiştir. Selim Nüz
het bir taraftan Türkiye'de gazetecilik, 
matbaacılık ve kitap basımının tarihine 
dair ilk ciddi araştırmaları yaparken di
ğer taraftan da daha İsviçre'de iken bü
yük ilgi duyduğu tiyatro konusundaki 
neşriyatına ölünceye kadar durup din
lenmeden devam etmiştir. Kitapları ölü
münden sonra ağabeyi tarafından Milli 
Kütüphane'ye satılmıştır. 

Kendisini yakından tanıyanların ifa
desine göre sağlam karakterli. nazik, 
yumuşak huylu ve güler yüzlü bir istan
bul efendisi olan Selim Nüzhet ağabeyi 
Abdülhak Şinasi gibi Hisar soyadını de
ğil. muhtemelen yaptığı işlerin öncüsü 
olmak arzusuyla istanbul'da ilk itfaiye 
teşkilatını kuran Gerçek Davud Ağa'ya 
özenerek Gerçek soyadını almıştır. 

Selim Nüzhet ilk yazılarını , daha Ga
latasaray'da öğrenci iken arkadaşlarıyla 
birlikte hazırladığı Nirenk adlı mektep 
mecmuasında yayımlamış, asıl yazı faali
yetine ise yurda döndükten sonra müter
cim ve yazar olarak çalıştığı Yarın mec
muasıyla İleri gazetesinde başlamıştır. 
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