GULAMU HALIL
lerinin başkaları tarafından öğrenilme
sini istemeyen Meragl'nin hizmetine Hüseyin 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 bulunduğu bir mOsiki meclisinde Hüseyin
Baykara bu eserleri icra ettirir. Bu duruma çok sinirlenen Meragi olaydan kı
sa bir müddet sonra vefat eder. Bu rivayet, her şeyden önce Abdülkadir-i Meragl'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 kudretini gösteren bir vasıf olarak da kullanılmıştır. Mesela. "Fenn -i mOsikide şeh
rin Gulam Şadi'si idi" gibi ifadeler bunlardandır. Eserlerine çeşitli el yazması
güfte mecmualarında bazan "Gulam"
imzası ile rastlanan Gulam Şadi'nin tesbit edilen üç karından Farsça olan ikisinin 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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Ebu Abdiilah Ahmed
b. Muhammed b. Galib ei-Bahill
(ö. 275 /888)
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Uydurma rivayetleriyle tanınan
muhaddis, zahid ve vaiz.
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Aslen Basralı olup Sahile kabilesindendir. Adını unutturacak kadar meş
hur olan Gulamu Halil lakabını nereden
aldığı bilinmemektedir. Enes b. Malik'in
hizmetkarı olduğu söylenen ve uydurduğu bazı rivayetleri Enes'e nisbet eden
EbO Mikyes Dinar b. Abdullah ei-Habeşi'den yaptığı rivayetlerle tanınır. Ayrıca
Süleyman b. Davüd eş-ŞazekOni'den, hadis hafızları İsmail b. EbO üveys, Sehl b.
Osman ve Şeytan b. Ferruh gibi alimlerden 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 üzerinde büyük nüfuz kazandı. SOfıyye'nin
muhaddisler tarafından beğenilmeyen
bazı hallerini, özellikle onlardan bir kıs
mının Allah'ı çok sevdiği, Allah'ın da kendilerini sevdiği ve gönüllerindeki ilahi
korkuyu giderdiği yolundaki iddiaları
nı şiddetle reddetti; hatta muhabbetullah anlayışının yanlış olduğunu , insanın Allah'tan korkması gerektiğini söyledi. Halife Mu'temid-Aiellah'ın üvey
kardeşi ve veliahdı Muvaffak'ın annesi
onun hayranlarından olduğu için saraydan aldığı destek ve cesaretle mutasavvıflara karşı zabıtayı kullandı ve onlardan bir kısmının hapsedilmesini sağla
dı. Bu arada NOriyye adlı tasawufi akı
mın öncüsü olan Ebü'I-Hüseyin en-NOri Hakka'ya kaçtı (Zehebi, X lamü'n-nübela', xııı, 285)

Gulamu Halil hadis rivayetinde oldukça laubali bir kişi olarak bilinir. EbO Hatim er-Razi onun tanınmayan kimselerden münker rivayetleri bulunduğunu,
bununla beraber hadis uyduranlar grubuna girmeyen salih bir kişi olduğunu
söylemekteyse de ondan söz eden diğer alimler hadis ilminde güvenilir olma-

dığı, uydurma rivayetleri naklettiği, hatta hadis uydurduğu konusunda hemen
hemen ittifak etmişlerdir. Bazı rivayetlerde senedlerdeki bir kısım ravinin adı
nı daha tanınmış alanlarıyla değiştirdi
ği de söylenmektedir. Nişaburlu muhaddis EbO Bekir es-Sıbgi onun yalan söylediğinden şüphe etmediğini ifade etmektedir. Gulamu Halil, EbO Abdullah
en-Nihavendi kendisine zühd konusunda rivayet ettiği bazı hadisleri kimden
naklettiğini sorduğu zaman bunları halkın kalbini yumuşatmak için uydurduğunu itiraf etmiştir (İbn Adi, I, 198-199).
EbO Davüd es-Sicistani'nin onun hakkın
da "Bağdat deccali" ifadesini kullandığı
ve rivayetlerinden 400 kadarını inceledikten sonra bunların hepsinin hem metin hem sened bakımından uydurma olduğunu 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 sorulan her şeye cevap verdiğini, hatta kendi rivayetlerinden olmayan hadisleri bile çekinmeden rivayet ettiğini, nitekim
bir defasında, Buhari'nin İsmail b. EbO
üveys'ten naklettiği seksen hadisi ihtiva 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 rivayetlerinin hiçbir değeri bulunmadığını
söylemiştir.

Gulamu Halil, 275 yılının Receb ayın
da (Kasım 888) Bağdat'ta vefat etti. Bir
kayıkla Basra'ya götürülen naaşı burada 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 sebebiyle onun abdallardan olabileceğini
kaydeder.
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