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kem Gevaliyar Kalesi'ni kuşattı. Fakat 
Delhi'nin Seyyidiler'e mensup hükümdan 
Muizzüddin Il. Mübarek Şah tarafından 
uzaklaştırıldı. Behmenl Hükümdan I. Ah
med Şah'ın Kehirla racasına saldırması 
üzerine Hüşeng Şah kendisine haraç ve
ren racayı kurtarmak üzere yola çıktı ve 
onu <lğıt bir yenilgiye uğrattı (ı 428 ). Hü
şeng Şah 1431 'de Cem na nehri kıyısın- -
daki Kelpi şehrine h ücum etti ve sözde 
Delhi Seyyidleri'nin hakimiyetinde olan 
şehri kolayca zaptetti. Mandü'ya döner
ken yağmacı Hi nd O gruplarını cezalandır
dı. Ömrünün son yıllarında ise tahtı ele 
geçirmek için birbirleriyle mücadele eden 
oğulları ile uğraştı. 9 Zilhicce 838'de (6 
Temmuz 1435) vefat eden Hüşeng Han, 
1406'da Gond istilacılarına karşı bir üs 
olarak kurduğu HOşengabad'da defnedil
di. Yerine Mahmüd Han Halaci'nin des
teklediği büyük oğlu Gazni Han Muham
med Şah unvanıyla tahta geçti. 

Güneydeki komşularıyla dostane ilişki
ler kuran Hüşeng Şah Gucerat Sultanlı
ğı'nın baskılarına başarıyla karşı koydu. 
HindO tebaaya müsamahakar davrandı 
ve Racputlar'ı kendi ülkesine yerleşmele
ri konusunda teşvik etti. Malva onun hü
kümdarlığı döneminde zengin bir şehir 
haline geldi. Alimleri himaye etmesi se
bebiyle çoksayıda alim ve sOfi Malva'ya 
yerleşti. Bunlar arasında kendisinin de 
müridi olduğu Şeyh Mahdüm Kadı Burha
neddin, Gavsüddehr Seyyid Necmeddin, 
Şeyh Ycisuf Buda ve Hazret-i Şeyhülislam 
zikredilebilir. Mandil'da bir medrese yap
tıran HOşeng Şah ticareti de teşvik etti. 
Hakimiyet sahalarını kuzeyde Kelpi'ye, 
güneyde Kehirla'ya kadar uzattı. Aynı za
manda sanat sever bir hükümdar olan 
HOşeng Şah Mandü'yu muhteşem bir şe
hir haline getirdi. Delhi Dervazesi, Mes
eld-i Cum'a ve kendi türbesi o devrin mi
mari özelliklerini taşımaktadır. 
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HUŞENİ, Ebu Sa'lebe 
(~,~~1 ) 

Ebu Sa'lebe Cürsü.m 
b. Wışim ei-Huşenl 

(ö. 75/694-95) 

Sahabi. 
_j 

Hayatına dair fazla bilgi yoktur. Ken
disinin ve babasının adı hakkında ihti
laf edilmiş . her ikisi için de kaynaklar
da pek çok isim sayılmıştır. Zehebl bu 
isiınierin en meşhurunun Cürsum b. 
Naşim olduğunu belirtir (Tarll]u'l-İstam, 
s. 547; diğer isimler için bk. İbn Hacer, el
İşabe, IV. 29-30). Kudaa kabilesinin Hu
şeyn b. Nemr koluna mensup olan EbO 
Sa'lebe daha çok bu künyesiyle tanın
makta, dedesinin adı ise bilinmemek
tedir. Kardeşi Amr da Hz. Peygamber 
hayatta iken İslamiyet'i kabul edenler- · 
den dir. 

Hayber fethi için ( 6/628) hazırlık yapıl

dığı bir sırada gelerek İslamiyet'i kabul 
eden Huşenl bu savaşa katıldı ve kendisi
ne ganimetierden pay ayrıldı. Daha son
ra onu ziyarete gelen ve müslüman olan 
yedi kişiyle birlikte Bey'atürrıdvan'da da 
bulunan Huşeni kabilesine elçi olarak gön
derildi ve onların da müslüman olmasını 
sağladı (İbn Sa'd, I, 329). 

Hz. Peygamber'den ve Muaz b. Cebel, 
Ebü Ubeyde b. Cerrah gibi sahabilerden 
rivayette bulunan Huşeni'nin. Kütüb-i 
Sitte başta olmak üzere muteber hadis 
kaynaklarında pek çok rivayeti yer almak
ta, kendisinden hadis dinleyenler arasın
da Ebü İdrls ei-Havlant Said b. Müseyyeb, 
Ata b. Yezid ei-Leyst Mekhül. Ebü Kılabe 
ei-Cermi ve Ebu Reca ei-Utaridl gibi isim
ler bulunmaktadır. 

Huşenl, ResOl-i Ekrem'e başvurarak 
Şam bölgesinde henüz fethedilmemiş 
olan bazı yerlerin kendisine verilmesini is
temiş, ResOiullah'ın, "Bakın hele, Ebü Sa'
lebe neler söylüyor!" demesi üzerine ye
min ederek oraların mutlaka fethedilece
ğini belirtmiş, Hz. Peygamber de onun is
teğini yerine getirmiştir ( Müsned, IV, 193-

. 194). 

Sıffin Savaşı'nda her iki tarafta da yer 
almayan ve daha sonra Dımaşk'a yerle
şerek çoluk çocuk sahibi olduğu anlaşı
lan Huşeni bir gece yarısı namaz kılarken 
secdede vefat etmiştir. Onun Muaviye'
nin halifeliği döneminde (661-680) öldü
ğü de rivayet edilmektedir. 
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HUŞENi, 
Muhammed b. Abdüsselam 
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Ebu Abdiilah Muhammed b. Abdisselam 
b. Sa'lebe ei-Huşeni ei-Kurtubi 

(ö. 286/899) 

L 
Hadis ve dil alimi. 

_j 

221 'de (836) Endülüs şehirlerinden 
Ceyyan'da (Jaen) doğdu. Bazı kaynaklarda 
künyesi Ebü'I-Hasan olarak da kaydedil
mektedir. Büyük dedelerinden sahabi Ebu 
Sa'lebe el-Huşenl'ye nisbetle Huşeni diye 
anılır. 240 (854) yılından önce hacca gitti. 
Daha sonra tahsil amacıyla Mekke, Basra. 
Bağdat. Mısır gibi ilim merkezlerini dolaş
tı. Arap dilini E bO Hatim es-Sicistani ve 
Ebü'l-Fazl er-Riyaşl'den öğrendi. Harmele 
b. Yahya, Muhammed b. Müsenna. Bün
dar lakabıyla tanınan Muhammed b. Beş
şar. Abdullah b. Said ei-Eşec ei-Kindi ve 
Müzeni gibi alimlerden fıkıh ve hadis oku
du. 247'de (861) Ebü Ubeyd Kasım b. Sel
lam'ın eserlerini onun talebesi Muham
med b. Vehb ei-Mis'ari yoluyla elde etti 
(rivayette bulunduğu kimselerin bir liste
si için bk. Muhammed b. Haris ei-Huşenl. 
Ai]barü 'l·ful!-aha' ve'l-mu/:ıaddişln, s. 134-
137). Kendisinden oğlu Muhammed, ha
dis hafızı Muhammed b. Kasım b. Mu
hammed ei-Beyyanl, Kadılkudat Eslem 
b. Abdülaziz ve Kasım b. Asbağ gibi kişi
ler hadis rivayet ettiler. 

Huşeni, yirmi beş yıl süren ilmi seya
hatlerinin ardından Kurtuba'ya (Cordoba) 
yerleşti. Endülüs'te o tarihlerde henüz bi
linmeyen pek çok hadisi. lugatı ve Cahili
ye devri şiirini buraya taşıdı. Bir müddet 
Arap dili okuttuktan sonra hadis öğreti
mine yöneldi. Ebü Ubeyd Kasım b. Sel
lam'ın en-Nasilj ve'l-mensu.l] adlı eseri
ni Endülüs'e getirmesi burada nesih ko
nusunda bazı tartışmaların çıkmasına se
bep oldu. Huşenl'nin Kur'an ve Sünnet'te 


