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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 



huzurunda olduğu bilinciyle tevazu gös
terip boyun eğmeyi ifade eder. HudCı' da 
(~;;.ı ı ) aynı manaya gelmekle birlikte 
bu kelime daha çok bedenle gösterilen 
alçalmayı ve boyun eğmeyi. huşG ise bu 
nevi hareketlerle dışa yansıyan kalpteki 
sükunet ve tevazu halini ifade eder. Hu
şGun esas itibariyle içten gelen ve muha
tabın heybetinden kaynaklanan manevi 
ve ahlaki bir hal olmasına karşılık hudCı' 
zorlama sonucunda mecbur kalınan bir 
boyun eğme de olabilir. Nitekim kelime 
Kur'an'da bu anlamda geçmektedir (eş
Şu ara 26/4) 

Bir ayette isim olarak huşG kelimesi 
(el-isra 17/109), on altı ayette de bu kö
kün türevleri yer almaktadır (b k. M. E Ab
dül baki, el-Mu'cem, "bş'a" md.). Kur'an'
da mevcut kelimelerin anlam ilişkisine 
dair bazı eserlerde huşGun ayetlerde "te
vazu" (ei-Bakara 2/45). "korku ve çekin
me" (el-Enbiya 2 1/90). "kıpırdamadan ye
re bakarak durma" (ei -Mü'minGn 23/2). 

"çaresizlik" (tezellül) (Taha 20/108; el-Ka
mer 54/7; el-Kalem 68/43) anlamlarında 

kullanıldığı belirtilmektedir (ibnü'l-Cevzl. 
s. 276-277; Hüseyin b. Muhammed ed
Dameganl, s. 158-159). Ancak h u şu keli
mesinin bazı ayetlerde (Al-i im ran 3/199 ; 
el-i sra 17 ll 09; el-Enbiya 21/90; el-Mü'
minGn 23/2; el-Hadld 57/16) kullanıldığı 

konuma bakarak terim anlamını, "Allah 
karşısında duyulan saygı ve tazirnden do
layı her türlü benlik iddiasını terkederek 
O'na boyun eğme ve bunun hareketlere 
yansıyan t ezahürü" şeklinde belirlemek 
mümkündür. 

İslam alimlerinden bazıları huşüun kor
ku gibi sadece manevi (kalbe mahsus) bir 
hal, bazıları sakin ve vakur olmak gibi be
den ve organiara ait bir tavır, bazıları ise 
hem kalp hem de bedenle ilgili bir durum 
olduğunu düşünmüşlerdir (Fahreddin er
Razi, XXVIII, 77). Gerçekte huşu kökleri 
kalpte , belirtisi bedende olmak üzere bu 
iki çeşit fiili de kapsamaktadır. Kalple il
gili olan yönü, Allah'ın azameti karşısın
da kulun büyük bir saygı hissiyle edep ha
line geçmesi; hariçte ilgili yönü ise bu say
gı ve edep duygusunun organiara yansı
masıyla sükunet ve vakar ifade eden bir 
görünüş. duruş ve davranış sergilemesi
dir. Mesela namazda kulun kalbinde his
settiği huşG gözlerin sadece secde yerine 
bakıp sağa sola kaymaması şeklinde te
zahür eder (Elmalılı, V. 3428). Esasen şek
ll olarak saygı ifade eden herhangi bir 
davranış kalpteki saygı ve korku hissin
den kaynaklanmadıkça dini bir değer ta-

şımaz ve dolayısıyla huşu olarak nitelen
mez. Nitekim Hasan-ı Basri. huşGun kalp 
için gerekli ve ondan ayrılmayan daimi bir 
korku olduğunu (Matürldl, 1, vr. 20), Cü
neyd-i Bağdatil de kalpterin ileri derece
de saygı ve sevgiden dolayı Allah'aboyun 
eğmesi (Kuşeyrl, s. 116) anlamına geldi
ğini söylemiştir. 

Bilhassa mutasawıf müelliflerin kal
be ait fiillerden saydıkları huşu. her şey
den önce kişinin Allah'a karşı son derece 
saygılı olması, kendini O'nun huzurunda 
hissedip sükunet ve vakar içinde boyun 
eğmesi şeklinde manevi bir durum oldu
ğuna göre yalnız belirli ibadetler esnasın

da değil hayatın her anında Allah'ın huzu
runda kulun takınması gereken bir kul
luk tavrı ve edebidir. Bununla birlikte h u
şu denince ilk akla gelen şey namazdaki 
duruştur. Çünkü namaz hem şekil hem 
de muhteva olarak kulluğun derinden ya
şanmasına ve hareketlerle ifade edilme
sine en uygun ibadettir. Bu sebeple na
mazın temeli huşG ve ihlastır. "Gerçek
ten namazlarında huşCı içinde olan mü
minler kurtuluşa ermiştir" (el-Mü'minGn 
2 3/1-2) mealindeki ayet namazda huşG
un önemini göstermektedir. Bundan do
layı Ebu Bekir el-Vasıti huşuu. "bir karşı

lık beklemeden Allah için tam bir ihlasla 
namaz kılmak" şeklinde tanımlamıştır 
(Ayni, V, 280). Bazı İslam alimleri namaz
daki huşGu, kişinin namaza durduğu za
man sağında solunda kimlerin bulundu
ğunu bilmeyecek derecede kendisini iba
detevermesi şeklinde an lamışiardır (Ma
türfdl, ll, vr. 423b) . Gazzali namazdaki hu
şuun önemine işaret ederek, "Namaz kı
lan kimse rabbi ile gizli konuşur" (Buhar!. 
"Meva~!t", 8; "Şalat", 33) mealindeki ha
disi açıklarken namazın özü ve esası olan 
zikrin Allah ile konuşma anlamına geldi
ğini, gaflet içinde kelimeleri ve harfleri 
telaffuz etmenin ise Allah ile konuşma sa
yılamayacağını söyler. Çünkü ayet ve du
aların anlamı düşünülmediği sürece kalp 
de gaflet içinde olacaktır. Bu sebeple na
m azda huşu o l mayınca namaz sırt ve 
başın hareketinden, vücudun eğilip doğ
r!Jimasından ibaret kalır (İ/:tya' , 1, 159-
160). 

Hz. Peygamber diğer ibadetlerde oldu
ğu gibi namazda da huşCıa çeşitli vesile
lerle dikkat çekmiş, huşG halini zedeleye
cek şekilde namaz kılanları ikaz etmiş. 
bizzat kendisi gözünün nuru saydığı na
mazda hem zihnini hem de bedenini gaf
letten ve gafilce hareketlerden uzak tu
tarak huşGda ümmetine örnek olmuştur. 

Hadis mecmualarında ve fıkıh kitapların-
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da namazın sünnetleri, adabı, mekruhla
rı, namazı bozan şeyler vb. başlıklar altın
da bu i badetin şekil ve ruhuyla ilgili ayrın
tılı bilgi bulmak mümkündür. Bazı fıkıh 
alimleri huşuu namazın şartlarından ka
bul etmişlerse de büyük çoğunluk, huşG
un irade dışı yönlerinin bulunduğu . kaza
nılmasının belli bir terbiye sürecini gerek
tirdiği, dolayısıyla her müslümanın na
maz esnasında kalp huzurunu sürekli ko
rumasının mümkün olmadığı gerçeğin

den hareketle huşGun namazın şartların
dan değil kemalini sağlayan sünnetlerin
den olduğunu belirtmişlerdir. Bunun için 
de kişinin bütün kalbiyle Allah'a yönele
rek her türlü dünyevi düşünceden uzak 
durmaya çalışması . okuduğu ayetterin 
manasını düşünmesi, secde yerine bak
ması ve gereksiz hareketlerde bulunma
ması tavsiye edilmiştir. Hz. Peygamber de 
namazda ilahi rıza ve rahmete nail ola
bilmek için yüzünü sağa sola çevirip bak
maktan, yani namazın ruhu olan huşGu 
zedeleyecek hareketlerden kaçınılmasını 
istemiş (Müsned, VI, 130, 443; Ebu DavGd, 
"Şalat", 165; Tirmizi, "Cum'a", 59). ayrıca 

yemek hazırken namaza durmak (Buha
r!, "Ez:an", 42; Müslim, "Mesikid", 64). 

namaz vaktinin çıkması söz konusu olma
dığı halde sıkışık abdestle namaz kılmak 
(Müslim, "Mesacid", 67) gibi adaba aykı
rı olan davranışlar namaz kılanın zihnini 
meşgul edeceğinden böyle durumlar
da namaza başlamayı uygun bulmamış

tır. 
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