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H    U   Ş   U

 Huşu;Ruhun sükunu,bedenin teskini,kalbin serçe kuşu gibi coşku ve çırpınışı.Kişinin
meyyitleşmesi..gözün donukluğu..aklın vehayalin duruluğu ve durgunluğu..huzurun hazzı..

 “Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki, onlar namazlarını ciddiye almazlar.”[1]Yazıkların olduğu
değil,azıkların olduğu hal..mahaldeki rahat hal..O’nunla olunan hemhal..kıyamla kıyama
kalkmak..secde ile O’na varmak..kuud ile O’na kanmak..her hareketiyle O’nu anmak..O’na
yanmak..O’na kanmak..O’ndan yine O’nda olmak…

 Huşu’ ile dalmak..zahiri ve batini duyguların mola vermesi..teneffüse
çıkması..atomların,hücrelerin,azaların namaz süresince durmasıdır..durulmasıdır.

 Huşu huzurdur..huzurda olmadır..huzurda kalmadır…

 Huşu;zamanın durduğu ve donduğu ân..herşeyi,heryeniyi eskiten zamanın,eskitemediği
namaz..

 Zamanın durup,namala kılanın durulduğu,durgunlaştığı ân ve zaman..Bekâya dönüşen tek
hakikat..fena içinde bekâ…

 Yeryüzü gibi kuraklıktan boynu bükülen ve O’nun rahmetiyle dirilen toprak gibi,[2]kalblerin
O’nunla hayat bulduğu,hayata kavuştuğu ân..biri O’nun rahmetiyle,ben ise O’nunla…

 Gözler saygıdan donmuş,donuklaşmış,[3] O’ndan gayrısını görmüyor..aleminde olmuyor..O’nun
gayrı var mı ki,dercesine fikren sıyrılıyor…

 Sevgi,korku ve tevazuu birleştiriyor…[4]

 Dağları çatlatan hakikat,[5] gönülleri dağlıyor.

 O’na O’nun için boyun eğer,[6] Hayranlıktan..Hayretten..

 Hayretimi..hayranlığımı arttır Allahım…Huşuumu ziyade kıl…her şeyin hikmetini göster…

 Huşuunu tertil ile arttır..ayıra ayıra oku..yavaş yavaş..ağır ağır..güzel güzel..tane tane..fıtri
tefekkürle düşünerek,dilini diline dolama..[7]

 Namaz huşu ile namazdır.
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 Hadisde;“Allahı zikretmede o derece ziyade yapınız ki,-münafıklar –sizi mecnun sansınlar.”

 O’nda deli olmak,aklını geçici yitirmektir huşu..kendinden geçmektir.

Ebû Hüreyre’den: Şöyle dedi; Resûlüllah (S.A.V.) şöyle buyurdu: “Siz, benim kıblem (yalnız)
şurasıdır (ve namazda önümden başka bir yeri görmem)mi sanıyorsunuz?Allah’a yemin ederim
ki, sizin ne huşûnuz bana gizli kalıyor, ne rukûnuz. Yemin olsun ki, sizi arkamdan da
görüyorum.”

Enes ibn-i Mâlik’den;Şöyle dedi: Peygamber (S.A.V.) şöyle buyurdu:” Rukûu  ve sücûdu
dosdoğru yapınız. Vallahi ben sizi rukû ettiğiniz ve secdeye vardığınız zaman arkamdan da,
yahut sırtımın arkasından da muhakkak görürüm.”[8]

 “Bilinçsiz ibadet edenler,değirmeni çeviren dink beygiri gibidirler.”

 Çevirir,neyi çevirdiğini bilmez...niye çevirdiğini hiç bilmez..bilinmez..

 Beynamaz ile namaz kılan arasındaki fark ne ise,normal kılan ile huşu ile kılan arasıdaki farkta
odur.

 Huşu anlatılmaz,,yaşanır.

 Ne diyelim..Allahım huşuumu arttır…

İlahi abdukel âsi etake  : Allahım!İsyankâr kulun sana geldi.

Mugirren bizzunubi fagad deaka  : Günahını ikrar ediyor ancak duası sanadır. 

Fein terham feente ehlun lizake   :Eğer merhamet edersen,zaten sen buna layıksın. 

Fein tağdeb femen yerham sivaka… :Eğer merhamet etmez,gadab edersen,senden başka
merhamet edecek kim var?

“Sonsuzluk kervanı peşinizde ben

 Tek ayakla seken topal köpeğim. 

 Bir kırıntı yeter kereminizden.

 Bastığınız yeri taş taş öpeyim. 

 Sonsuzluk kervanı peşinizde ben. 
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 Tek ayakla seken topal köpeğim.”[9]
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