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b. Ahmed b . AbdilkuddCıs GengCıhi 
(ö. 991/1583) 

Hindistanlı fakih ve muhaddis. 
_j 

Gengüh'ta dünyaya geldi. Hindistanlı 
meşhur mutasavvıf Abdülkuddüs Gengü
hi'nin torunudur. Burada Kur'an-ı Kerim, 
Arap dili ve edebiyatı , fıkıh ve diğer ilim
leri okuduktan sonra Mekke ve Medine'
ye gitti. Şehabeddin İbn Hacer ei-Heyte
ml ve diğer alimlerden hadis okudu. Hi
caz'a muhtelif seyahatlerinde çok sayıda 
alimle görüştü. Tanınmış hocaları arasın
da Hindistanlı hadis alimi Fettenl de bu
lunmaktadır. Babası ve dedesi gibi o da 
Hindistan'ın en büyük tarikatı kabul edi
len Çiştiyye'ye bağlı idi. Ancak Haremeyn'
den Hindistan'a döndüğünde bu tarika
tın fikri yapısının esası olan vahdet-i vü
cüd kavramı ile sema gibi diğer bazı esas
larına ve tarikat şeyhlerinin yaptığı me
rasimlerin birçoğu na karşı çıkarak mu
haddislerin ve Selef'in metodunu tercih 
etti. Bu sırada babasının sernam cevazı 

hakkındaki risalesine bir reddiye yazdı. Bu 
tutumu babasıyla amcalarının muhalefe
tine ve çeşitli sıkıntılar çekmesine sebep 
oldu . Vaktinin büyük bir kısmını eğitim 
öğretim , vaaz ve nasihatle geçiren İbn Ab
dülkuddüs zamanla Hindistan'ın saygın 
alimlerinden biri olarak şöhret kazandı. 

İbn Abdülkuddüs, 971 ( 1563) yılında 
Babürlü Hükümdan Ekber Şah tarafın
dan şeyhülislamlık veya kadılkudatlık an
lamına gelen ( İbn Hasan, s. 256; M. Mu
jeeb. s. 37. 39. 73. 239), yetkileri arasında 
dini müesseselere yardım ve toprak ba
ğışı bulunan "sadrü's-sudür" makamına 
tayin edildi. Ekber Şah başlangıçta ona 
çok saygı gösterdi, hadis dinlemek için 
evine gitti. Onun nasihat ve sohbetleri
nin tesiriyle namazlarını camide kılmak
la kalmayıp bizzat kendisi ezan okumaya, 
imamlık yapmaya, hatta camiyi süpür
ıneye başladı. Ancak bu durum iki yı l ka
dar devam etti. Cami imamlarının aldığı 

maddi yardım ve arazi bağışı fermanla
rında sadrü's-sudürun imzasının bulun
ması şart olduğundan İbn Abdülkuddüs'e 
ulaşmak isteyenlere aracılık yapanlar rüş
vet almaya başladılar. Şikayetler Ekber 
Şah'a ulaşınca sadrü's-sudür makamı il
ga edilerek görevleri eyaletlerdeki emir
Iere devredildi. Bundan sonra bazı üst dü
zey devlet görevlilerinin aleyhinde çalış
maları sebebiyle İbn Abdülkuddüs'ün Ek
ber Şah ile arası açıldı. Ekber Şah. 983 
( 1575) yılında FetihpOr Sikri sarayında bü
yük bir divanhane inşa ettirerek buraya 
"ibadethane" adını verdi. MahdCımülmülk 
lakabıyla tanınan Sultanpürlu Şeyh Şem
seddin'in oğlu Mevlana Abdullah burada 
İbn AbdülkuddCıs ' ü eleştirmeye başladı 
ve aleyhinde çeşitli risaleler yazdı. Risa
lelerinde onu Mlr Habeş'i asi olduğu. Hı
zır Han Şirvanl'yi de Hz. Peygamber' e ha
karet ettiği gerekçesiyle haksız olarak öl
dürülmesine sebebiyet vermekle s uçladı. 
Ayrıca sema konusundaki risalesine yaz
dığı reddiye dolayısıyla babasına asi oldu
ğunu ve bu yüzden arkasında namaz kıl
manın caiz olmadığını söyledi. İbn Abdül
kuddCıs'ün cevap vermesi üzerine çıkan 
tartışmalardan dini ortam olumsuz yön
de etkilendi. Öte yandan Ekber Şah 'ın ne
dimi olan Ebü'I-Fazl ei-AIIaml ve ağabeyi 

şair Feyzl-i Hindl ile babaları Mübarek ve 
diğer bazı kişiler Ekber'i ulema aleyhine 
kışkırttılar ve İbn AbdülkuddCıs hakkında 
dedikodu çıkardılar. Bu esnada Ekber 
Şah 'ın HindG hanımının bir akrabasının 
Mathüra'da Hz. Peygamber'e hakarette 
bulunması ve Mathüra kadısının bu olayı 
İbn AbdülkuddCıs'e anlatması . onun da 
bu kişi hakkında ölüm cezasına hükmet-
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mesi İbn AbdülkuddCıs'ün muhalifleri ve 
Ekber Şah için bir bahane teşkil etti. Bu
nun üzerine Ekber Şah ulemanın idari ve 
siyasi iktidarına son verdiğini belirten bir 
ferman çıkardı. Daha sonra MahdCımül
mülk ile İbn Abdülkuddüs'ü Mekke'ye 
sürdü (988/1580) İbn AbdülkuddCıs bir yıl 
sonra Hindistan'a dönerek Ekber Şah'tan 

özür diledi. Bu arada Ekber Şah , çeşitli 

din ve inanç sistemlerinin belli başlı pren
siplerini birleştirerek "din-i ilahi" adıyla 
yeni bir din kurdu. 990 (1582) yılında eya
Jet valilerinin sarayda bulunmasını fırsat 
bilerek bu dini resmen ilan etti. İbn Ab
dülkuddüs'ü de bu yeni dine davet etti. 
Fakat İbn Abdülkuddüs kabul etmeyince 
onu bir müddet hapsedip işkenceye tabi 
tuttu. İbn Abdülkuddüs'ün muhalifleri, 
onun Mekke ve Medine'de bulunduğu sı
rada Ekber'in dinsiz olduğu yönünde pro
paganda yaptığını hükümdara söylediler. 
Ayrıca Mekke yolculuğu esnasında, kafi
lede bulunanlara hem kendileri harcamak 
hem de gittikleri bölgelerdeki alimiere 
sunmak için teslim edilmiş olan mal ve 
paranın hesabını vermek üzere aleyhinde 
dava açılarak hapsedildi ve hapiste iken 
öldürüldü. Abdülhay ei-HasenT 991 (1583) 
yılında öldürüldüğünü söylerken Bedau
nT bir yerde (Muntakhabu-t-tawarikh, lll , 
ı 3 ı) bu tarihi. başka bir yerde de ( a .g.e., 

ll . 322) bir yıl sonrasını kaydetmektedir. 
AyderCısT ise vefat tarihini 12 RebTülewel 
990 (6 Nisan 1582) olarak vermektedir (en

Nüril's-sa{ir, s. 339) 

İbn Abdülkuddüs'ün kaynaklarda Ve
?-ô.'ifü '1-yevm ve'l-leyleti'n-nebeviy
ye, Sünenü 'l-hüdô. ii mütô.be'ati'l-Muş
tafô. (Brockelmann, ll , 602). Risô.le ii red
di ta'ni'l-Kaffal el-Mervezi 'ale'l-İmô.m 
Ebi lf ani! e ve Risô.le fi J:ıurmeti's-se 

mô.' adlı eserleri zikredilmektedir . . 
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