
GULAM HÜSEYiN HAN 

174S'te Delhi'den Azimabad'a giden 
Gulam Hüseyin Han burada dayısının kı
zı ile evlendi. 17 48 yılında, Allah Virdi 
Han'ın Mangir'de bulunan damadı Said 
Ahmed Han Savfet Ceng'in hizmetine 
girdi ve Purniye bölgesinin en yüksek 
zabıta amirliğine (fevcdar) tayin edildi. 
Said Ahmed Han ölünce (1755) halefi ve 
oğlu Şevket Ceng Han'ın yanında çalıştı. 
Şevket Ceng Han'ın, Bengal Hükümdan 
Siracüddevle'ye karşı ayaklanması üze
rine (1756) vaktiyle ailesini sürgün eden 
Siracüddevle'nin kendisini öldüreceğin
den korkarak Benares'teki akrabaları
nın yanına sığındı. 17S7'de Azimabad'a 
gitti. Vali Raca Ram Narayan'ın yardımıy
la ailesinin Azimabad'daki mülklerini al
dığı gibi burada yaşamasına da izin ve
rildi. 17S9'da ll. Şah Alem'in Bengal'e 
saldırısı sırasında onun tarafına geçtiy
se de saldırı başarısızlıkla sonuçlanınca 
Benares'e gitti. 

Gulam Hüseyin, bir müddet sonra Ram 
Narayan'ın kendisini affettiğini öğrenip 
Azimabad'a döndü. Burada bazan İngi
lizler'in, bazan Mir Kasım'ın yanında yer 
almak suretiyle iki tarafın da teveccü
hünü kazanmaya çalıştı. Mir Kasım, ken
disine sadık kalması için ona SOOO rupi 
verdiği gibi birikmiş maaşlarını da ödet
ti. 1763'te Mir Kasım'ın İngilizler'e ye
nilmesi üzerine tekrar Benares'e giden 
Gulam Hüseyin ertesi yıl buraya gelen 
ll. Şah Alem'in ordusuna katıldı. Ancak 
Evedh (Avad 1 Oudh) newabı Vezir'in ku
mandasındaki bu orduda kalmak iste
meyip ayrıldı. 176S'te İngilizler tarafın
dan Benares'teki bir fabrikada görev
fendirildiyse de kısa bir süre sonra ba
basının ölüm haberini alınca buradan 
ayrılıp Hüseyinabad'a gitti. 1773'te hac 
için hazırlık yapmak üzere Kalküta 'ya 
geldi; ancak parasızlığı sebebiyle isteği
ni yerine getiremedi ve Azimabad'a dön
dü. O sırada Azimabad'a gelen Albay 
Goddard tarafından buranın mali işler 
yönetimine tayin edildi. Bir müddet son
ra Asafüddevle ordusu kumandanlığına 
getirilen Goddard'la birlikte Leknev'e 
gitti, bir yıl sonra tekrar Azimabad'a dön
dü. 1778'de yine Albay Goddard'la bir
likte gittiği Kalküta'da dört yıl kalarak 
İngiliz genel valisi Warren Hastings'in 
güvenini kazanmaya çalıştıysa da başa
rılı olamadı. 

Gulam Hüseyin Han'ın ölüm tarihi ke
sin olarak bilinmemektedir. Ancak 1230'
da (1815) hayatta olduğunu gösteren 
kayıtlar vardır. Abdülhay ei-Haseni'ye 
göre babası tarafından Mangir civarın-
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da kurulmuş olan HüseyinabM'da ve
fat etmiştir (Nüzhetü'l · f)avatıf, VI, 200). 

Soyundan gelenlere Patna'da bugün de 
rastlanmaktadır. 

Her şartta edebi faaliyetini sürdür
mekten geri kalmayan Gulam Hüseyin 
Han mesleğinin ehli bir münşi idi. 

Eserleri. 1. Siyerü'1- mü te, a.IJ.tıirin. Gu
lam Hüseyin, Hindistan tarihini Evreng
zib'in ölümünden (1707) 1781'e kadar 
ayrıntılı bir şekilde anlatan bu eseri Şu
bat 1780'de yazmaya başlamış, Ağus
tos 1781'de bitirmiştir. Müellif hattı nüs
hası Bankipür Oriental Public Library'
de bulunan eserin (M. Abdul Muqtedir. 
VII, m. 582) çeşitli baskıları yapılmıştır 

(Kalküta 1248; Leknev 1282, 1314) Siye
rü'1-müte,a)].l]irin, Hacı Mustafa (Ray
mond) tarafından İngilizce'ye çevrilmiş
tir (Kalküta 1789, 1902-1903, 1926). Eseri 
S. Bahşiş Ali Feyzabadi İ~bd1niime (Del
hi, ts.), Gôkul Prasad Mir, iitü's-seliitfn 
(Leknev 1874) adıyla Urduca'ya tercüme 
etmiştir. Siyerü '1- mü te, a-lJ./]irin 'in kıs
mi bazı İngilizce çevirileri yanında (Sto
rey, 1/ I, s. 638-639) Mü1a)].l]aşü't-tevii

ril]. adıyla · kısaltılmış Farsça bir metni 
de vardır (Kalküta 1243; Agra 1247). 2. Bi
şiiretü '1 - imiime. Atalarınin hal tercüme
lerini ve dedesi Seyyid Alimullah Tabata
baY ile büyük dedesi Seyyid Feyzullah'ın 
kerametierini ihtiva eder (a.g.e., I/ ı . s. 
634 ; E/2 1İng .]. II, 1092). 

Gulam Hüseyin'in ayrıca, Mir Hüseyin 
ei-Meybüdi'nin Feviitil}. adlı eserindeki 
bazı hadislerin şerhinden ibaret olup Hz. 
Ali ve Ehl-i beyt'in faziletlerini konu alan 
ve adı zikredilmeyen bir eseri (eksik bir 
nüshası için bk. M. Abdul Muqtedir, XN, 
m. 1319), Mevlana'nın Meşnevi'siyle il
gili bir şerhi ve bir Kur'an tefsiri bulun
maktadır. Tarihe dair Şerefname adlı 
bir eser de ona izafe edilmektedir. 
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GULAM şADt 
(ö. 924/1518'den sonra) 

Bestekar ve hanende. 
_j 

Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. He
revi nisbesiyle de anılır. Abdülkadir-i Me
ragi'nin (ö_ 838/ 1435) önde gelen tale
beleri arasında yer aldığı müsiki tari
hiyle ilgili eserlerin çoğunda kaydedilir
se de onun 1518 yılında henüz hayat
ta bulunduğu dikkate alındığında, Me
ragi'nin sözü geçen talebesinin Gulam 
Şadi değil babası Hanende Şadi olduğu 
daha kuwetli bir ihtimal olarak ortaya 
çıkar. 

Sultan Baykara 'nın sarayında yetişen 
Gulam Şadi, sarayda düzenlenen üst se
viyedeki müsiki toplantılarının vazgeçil
mez bir üyesi olarak devrin ünlü müsi
kişinasları arasında yer aldı. Ayrıca Ali 
Şir Nevai'den de büyük yardım ve des
tek gördü. Çeşitli müsiki aletlerini çal
ınakla birlikte asıl şöhretini bestekarlı
ğı ve hanendeliğiyle yapmıştır. Mahmut 
Ragıp Gazimihal. onun ve Abdülkadir-i 
Meragl'nin eserlerinin talebelerinden 
Zeynelabidin adlı bir sanatkar tarafın
dan Anadolu· da tanıtılıp yayıldığından . 
bahseder. Bu sanatkarın, ~iinun-ı cİ1-
mi ve cAmeliyy-i Musilp adlı eserin 
müellifi bestekar Zeynelabidin ei-Hü
seyni olması kuwetle muhtemeldir. Gu
lam Şadi'nin Fatih Sultan Mehmed ta
rafından İstanbul'a davet edildiği de ri
vayet edilir. 

Gulam Şadi 1 S 12 yıllarında, şöhretini 
duyan Kazan hanlarından Muhammed 
Emin Han'ın isteği üzerine Hüseyin Bay
kara 'nın halefi Şeybak Han tarafından 
Kazan'a gönderildi. Burada Emin Han'ın 
iltifatlarına mazhar olduysa da Horasan 
ile Kazan'ın müsiki anlayışları arasında
ki farklılıktan dolayı Kazan'daki icrası

nın dinleyiciler tarafından beğenildiği 

söylenemez. Gulam Şadf. büyük ihtimal
le Muhammed Emin Han'ın ölümünden 
(I 5 ı 8) sonraki fetret devrinde söylediği 
bir söz yüzünden Bargaç Han'ın emriyle 
suda boğularak öldürüldü. Küçük kar
deşi Şadi Beçe de XVI. yüzyılın önemli 
müsikişinaslarındandır. 

Herat sarayının kültür ortamında ye
tişen Gulam Şadi araştırmacıların çoğu
na göre Abdülkadir-i Meragi'den sonra 
XV. yüzyılın en büyük müsiki sanatkarı 
kabul edilmiştir. Gulam Şadi ile Meragr 
arasında geçen bir olaydan bazı kaynak
larda söz edilmektedir. Buna göre. eser-



lerinin başkaları tarafından öğrenilme
sini istemeyen Meragl'nin hizmetine Hü
seyin Baykara tarafından sağır ve dilsiz 
bir köle diye Gulam Şadi verilir. Gulam 
Şadi gizlice saraya giderek öğrendiği 
eserleri oradaki mOsikişinaslara öğre

tir. Daha sonra Meragi'nin de hazır bu
lunduğu bir mOsiki meclisinde Hüseyin 
Baykara bu eserleri icra ettirir. Bu du
ruma çok sinirlenen Meragi olaydan kı
sa bir müddet sonra vefat eder. Bu ri
vayet, her şeyden önce Abdülkadir-i Me
ragl'nin sanatkarlık anlayışı ile bağdaş
madığı gibi Meragi'nin 143S'te öldüğü. 
Hüseyin Baykara'nın ise 1438'de doğ
duğu göz önüne alındığında böyle bir 
olayın gerçekleşmesinin tarih bakımın
dan da mümkün olmadığı görülür. 

Gulam Şadi'nin adı eski kaynaklarda 
bazı mOsikişinasların sanatkarlık kud
retini gösteren bir vasıf olarak da kul
lanılmıştır. Mesela. "Fenn-i mOsikide şeh
rin Gulam Şadi'si idi" gibi ifadeler bun
lardandır. Eserlerine çeşitli el yazması 
güfte mecmualarında bazan "Gulam" 
imzası ile rastlanan Gulam Şadi'nin tes
bit edilen üç karından Farsça olan ikisi
nin notası Darülelhan Külliyatı arasında 
neşredilmiştir (bk. bibl.). Güftesi Molla 
Cami'ye ait olan Arapça karının notası 
da bestekarı zikredilmeden "Tawsih" 
başlığı altında La musique arabe'da 
yayımlanmıştır (Paris 1959, VI, 243). 
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GUı.AMUALİ 

(bk. ABDULlAH ed-DİHLEVİ). 

GUıAMU HALİL 

( J.:l>. ~~ ) 
Ebu Abdiilah Ahmed 

b. Muhammed b. Galib ei-Bahill 
(ö. 275 /888) 

Uydurma rivayetleriyle tanınan 
muhaddis, zahid ve vaiz. 

_j 

_j 

Aslen Basralı olup Sahile kabilesin
dendir. Adını unutturacak kadar meş
hur olan Gulamu Halil lakabını nereden 
aldığı bilinmemektedir. Enes b. Malik'in 
hizmetkarı olduğu söylenen ve uydur
duğu bazı rivayetleri Enes'e nisbet eden 
EbO Mikyes Dinar b. Abdullah ei-Habe
şi'den yaptığı rivayetlerle tanınır. Ayrıca 
Süleyman b. Davüd eş-ŞazekOni'den, ha
dis hafızları İsmail b. EbO üveys, Sehl b. 
Osman ve Şeytan b. Ferruh gibi alim
lerden hadis rivayet etmiş ; kendisinden 
de hadis hafızı İbn Mahled, EbO Amr İb
nü's-Semmak, Kadi EbO Bekir Ahmed 
b. Kamil ei-Bağdadi gibi muhaddisler 
rivayette bulunmuştur. 

264 (877) yılı başlarında Vasıt'tan Bağ

dat'a gitti. Zühdü ve tesirli vaazlarıyla 
hem halk hem de devlet adamları üze
rinde büyük nüfuz kazandı. SOfıyye'nin 
muhaddisler tarafından beğenilmeyen 
bazı hallerini, özellikle onlardan bir kıs
mının Allah'ı çok sevdiği, Allah'ın da ken
dilerini sevdiği ve gönüllerindeki ilahi 
korkuyu giderdiği yolundaki iddiaları

nı şiddetle reddetti; hatta muhabbe
tullah anlayışının yanlış olduğunu, insa
nın Allah'tan korkması gerektiğini söy
ledi. Halife Mu'temid-Aiellah'ın üvey 
kardeşi ve veliahdı Muvaffak'ın annesi 
onun hayranlarından olduğu için saray
dan aldığı destek ve cesaretle mutasav
vıflara karşı zabıtayı kullandı ve onlar
dan bir kısmının hapsedilmesini sağla
dı. Bu arada NOriyye adlı tasawufi akı
mın öncüsü olan Ebü'I-Hüseyin en-NO
ri Hakka'ya kaçtı (Zehebi, X lamü'n-nü
bela', xııı, 285) 

Gulamu Halil hadis rivayetinde olduk
ça laubali bir kişi olarak bilinir. EbO Ha
tim er-Razi onun tanınmayan kimseler
den münker rivayetleri bulunduğunu, 

bununla beraber hadis uyduranlar gru
buna girmeyen salih bir kişi olduğunu 
söylemekteyse de ondan söz eden di
ğer alimler hadis ilminde güvenilir olma-

GULAMU HALIL 

dığı, uydurma rivayetleri naklettiği, hat
ta hadis uydurduğu konusunda hemen 
hemen ittifak etmişlerdir. Bazı rivayet
lerde senedlerdeki bir kısım ravinin adı
nı daha tanınmış alanlarıyla değiştirdi
ği de söylenmektedir. Nişaburlu muhad
dis EbO Bekir es-Sıbgi onun yalan söy
lediğinden şüphe etmediğini ifade et
mektedir. Gulamu Halil, EbO Abdullah 
en-Nihavendi kendisine zühd konusun
da rivayet ettiği bazı hadisleri kimden 
naklettiğini sorduğu zaman bunları hal
kın kalbini yumuşatmak için uydurdu
ğunu itiraf etmiştir (İbn Adi, I, 198-199). 

EbO Davüd es-Sicistani'nin onun hakkın
da "Bağdat deccali" ifadesini kullandığı 
ve rivayetlerinden 400 kadarını incele
dikten sonra bunların hepsinin hem me
tin hem sened bakımından uydurma ol
duğunu söylediği ve öldüğünde cenaze 
namazını kılmadığı belirtilmektedir (İb
nü'I-Cevzi, eçt-Qu'afa', 1, 88). EbO Hatim 
İbn Hibban. Gulamu Halil'in hadis ilmiyle 
bir ilgisi bulunmadığını. kendisine soru
lan her şeye cevap verdiğini, hatta ken
di rivayetlerinden olmayan hadisleri bi
le çekinmeden rivayet ettiğini, nitekim 
bir defasında, Buhari'nin İsmail b. EbO 
üveys'ten naklettiği seksen hadisi ihti
va eden sayfalar kendisine verildiğinde 
bu hadisleri kendisinin de hacası olan 
İbn EbO Üveys'ten duymuş gibi rivayet 
ettiğini belirtmektedir. Darekutni de 
onun hadiste çok zayıf olduğunu ve ri
vayetlerinin hiçbir değeri bulunmadığını 
söylemiştir. 

Gulamu Halil, 275 yılının Receb ayın
da (Kasım 888) Bağdat'ta vefat etti. Bir 
kayıkla Basra'ya götürülen naaşı bura
da toprağa verildi ve kabrinin üzerine 
bir kubbe yapıldı. Gulamu Halil'in çok 
bilgili olduğu. vaazlarında güzel konuş
ması sebebiyle herkese tesir ettiği, son 
derece sade giyindiği ve sadece sebze 
yediği zikredilmektedir. İbn Tağriberdi, 
halk üzerinde bıraktığı müsbet tesir se
bebiyle onun abdallardan olabileceğini 

kaydeder. 
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