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HÜŞHAL HAN HATAK 
( ~ı;,L>Jı.:....;.~ ) 

(ö. 1100/ 1689) 

Peştular'ın milli şairi 
ve kumandanı . 

_j 

1613'te, büyük d ed esi M elik Aklıray ta
rafından Pencap bölgesinde kurulan Aklı

re şehrinde doğdu : Babürlü Devleti'nin 
hizmetinde bulunan M elik Aklıray Peştu 
kabileler inden Hatak'in reisiydi. Ekber 
Şah (ı 556- ı 605) tarafından Attok'tan Pe
şaver'e giden yolun vergisini toplamakla 

görevlendirilmfŞti. Hlışhal'in babası Şeh

baz Han ve dedesi Yahya, Cihangir ve Şah 
Cihan ' ın hizmet inde bulundular. Hlışhal, 
gençliğinde babasıyla birlikte asi kabile
lere karşı girişilen savaşlara katıldı . Baba
sı bir savaşta öldürülünce "han" unvanı 
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ile onun yerine geçti, 1641 'de Hatak ka
bilesinin reisi oldu. 1645'te subay olarak 
katıldığı Belh ve Bedahşan savaşlarında 
gösterdiği yararlılıklardan ötürü Şah Ci
han tarafından ödüllendirildi. 

Ekber Şah zamanından Evrengzib dö
nemine ( 1658- ı 707) kadar Babürlü hü
kümdarlarına hizmet eden ve bu hizmet
leri karşılığında büyük ödüllere nail olan 
H atak kabilesinin talihi bu son hükümdar 
döneminde tersine döndü. HGşhal Han'ın, 

Babürlü hükümdarları ile araları iyi olma
yan kabilelerle uzlaşma yoluna gitmesi, ay
rıca sarayda onun hakkında çıkan dediko
dular Evrengzib'i kızdırdı. Evrengzlb, önce 
ailenin Ekber Şah zamanından beri ala
geldiği yol vergisinden onu mahrum etti. 
Ardından Kabil valisi ve onun reşaver'deki 
temsilcisinin düzenlediği bir planla tutuk
lanarak Delhi'ye gönderildi ( 1074/1664). 

iki yıl sonra Babürlü hükümdarlarına 
sadık kalması şartıyla memleketine dön
mesine izin verilen HGşhal burada bölge 
valisi ll. Mehabet Han'la iyi ilişkiler kurdu. 
Onun başka bir bölgeye tayin edilmesini 
fırsat bilerek Babürlü hakimiyetine karşı 
olan kabileleri birleştirmek üzere faaliyet 
göstermeye başladı. Patanlar'ın en güç
lü kabilesi Afridller'le anlaşarak Evreng
zib'e bağlı kabilelerden Bengeşler'e kar
şı harekete geçti ve onları yendi. Ancak 
1674'te Evrengzib'in bugün Pakistan sı
nırları içinde bulunan Hasanabdal kasa
basına gelerek başlattığı askeri harekat 
sonucu muhalif kabileterin mukavemeti 
kırıldı . Hlışhal Han bunun üzerine oğlu 
Eşref Han lehine kabile reisliğinden çekil
di. Evrengzib'in yanında yer alan diğer oğ
lu Behram Han onunla savaşa girişince 
dağlık bölgelere sığınmak zorunda kaldı . 

Hlışhal Han son günlerini Afridller arasın
da geçirdi. 11 00' de ( 1689) ölünce vasiyeti 
üzerine Aklıre'nin yaklaşık6 km. batısın
da ıssız dağlık bir yere defnedildi. Onun 
bu son isteği Pakistan'ın milllşairi ikbal'in 
şiirlerine yansımıştır. 

Eserleri. HOşhal'in şiirleri Evrengzlb'e 
karşı savaşan Patanlar' ın güç kaynağı ol
muştur. Peştuca ve Farsça yazan HOş
hal'in şiirleri kahramanlık, dindarlık, ta

sawuf, vatan severlik, ahlak ve aşk konu
sundad ı r. Ruhi mahlasıyla yazdığı Farsça 
şiirler i iran edebiyatının sebk-i Hindi üs
IGbunda yazılmış en iyi örnekleridir. Peş
tu edebiyatının önde gelen simalarından 

sayılan Hlışhal'e atfedilen 1 OO'ü aşkın 
eserden başlıcaları şunlardır: 1. Divan. 
16.000 beyitten ibaret olup Peştuca ve 
Farsça şiirlerini içerir (Peşaver 1869; Hutl 
ı 928 ı . Bu şiirler Külliyyat adıyla Abdül
hay Habibi-i Kandehari (Kandehar 1938) 

ve Dost Muhammed Kamil tarafından da 
neşredilmiştir (Peşaver ı 952). z. Fa~lna
me. Peştuca dini bir mesnevidir (Kabil 
1952). 3. Bazname. Peştuca yazılan bu 
eserde doğarrta yapılan avcılık anlatılmak

tadır (Kabil ı 953) 4. Destdrname. Şairin 
içtimat siyasi ve ahiakl konularla ilgili 
düşüncelerini içerir (Kabil ı 966) . s. Tıb
name. Halk sağlığına dair bir eserdir 
(Peşaver ı 985) . Kaynaklarda Sivatname, 
If absname (Fıra~name), Ferru{J.name 
adlı manzum; Beya~ ve Hidaye (Ayine) 

adlı mensur eserler de HGşhal'e nisbet 
edilmiştir (UDMİ, IX, 52). 

Hlışhal Han'ın bazı şiirleri Evelyn Howell 
ve Olaf Caroe (The Poems ofKhushal K han 
Khutak w ith English Version a Selection, 
Peshawar ı 963) ile D. N. Mac Kenzie 
(Poems from the Divan of Khüsha.L Khan 
Khattak, London ı 965) tarafından ingiliz
ce'ye çevrilmiştir. 
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li] HANİF FAUQ 

Allah'a duyulan saygının gereği olarak 
başta namaz olmak üzere 
ibadetterin edası sırasında 

sükunet ve tevazu içinde bulunma 

L 
anlamında terim. _j 

Sözlükte "sessiz ve sakin durmak, al
çakgönüllü olmak, Hakk'a boyun eğmek; 
yumuşaklık, kolaylık" gibi anlamlara ge

len huşlı' kelimesi, terim olarak Allah'ın 


