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HİNDAL MiRZA 
( ljy.:.a JI-Wıı) 

(ö. 958/1551) 

Babürlü şehzadesi. 

1519'da Kabil'de doğdu. Asıl adı Ebu 
Nasır Muhammed' dir. Hindal lakabını, ba
bası Babür'ün Hindistan seferi sırasında 
doğmuş olması sebebiyle almıştır. Ba
bür'ün hayatta kalan oğullarının en kü
çüğüdür. Annesi Orta Asya sufılerinden 
Ahmed-i Cami'nin soyundan Dildar Be
güm'dür. 

Ağabeyi Hümayun'un annesi ve Ba
bür'ün ilk hanımı olan Mahım Begüm'ün 
gözetiminde yetişti. 1530'da Babür'ün 
ölümü sırasında Bedahşan'da Özbekler'e 
karşı savaşan orduda bulunuyordu. Ba
basının ölümü ve Hümayun'un tahta geç
mesi üzerine Kabil' e dönerekyeni hüküm
ctara bağlılık arzetti; daha sonra kendisi
ne cagir olarak verilen Elver'e gitti. 1533'
te henüz on dört yaşında iken, Gucerat 
Sultanı Sahadır Şah Gucerati ile iş birliği 
yaparak Hümayun'a karşı ayaklanan Ta
tar Han'ın üzerine gönderildi. 

Hindal, Hümayun'uiı o sırada Bengal'e 
hakim olan ve Doğu Hindistan'daki haki
miyet sahasını genişletmeye çalışan Şir 
Şah üzerine yürümesini (Safer 944/ Tem
muz 1537) fırsat bilerek Agra'da isyan et
ti ve Gucerat Sultanı Sahadır Şah ile iş bir
liği yaptı. Sarayda bir padişah gibi hüküm 
sürmeye, adına hutbe okutup ferman ç ı

karmaya başladı. Bunun üzerine Hüma
yun, Gavriyye tarikatının kurucusu Gval
yorlu Muhammed Gavs'ın ağabeyi Şeyh 
BehlGI'ü isyandan vazgeçirmek için onun 
yanına gönderdi. Ancak Şeyh Behlul hıya
netle suçlanarak Hindal'ın emriyle öldü
rüldü. Bundan çok müteessir olan Hüma
yun kardeşinin üzerine yürümek istediy
se de o esnada SurHer'den Şir Şah tehlike
siyle karşı karşıya bulunduğundan anlaş
ma yolunu tercih etti. Fakat Hindal, Çav
sa savaşında da Şir Şah Sur önünde zor 
duruma düşen Hümayun'u yalnız bıraktı 

ve diğer asi kardeşi Kamran ile birleşti 
(946/1539). 

Kunduz savaşında (953/1546) göster
diği cesaret dolayısıyla Hindal'a Bedahşan 
arazisi verildi. Hindal daha sonra Doğu 
Afganistan'daki Cuy-i Şahi civarında yap
tığı bir keşif harekatı sırasında Karn 
ran'ın adamlarının ani saldırısı sonucu öl
dürüldü (21 Zilkade 9581 20 Kasım 1551) 
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ve geçici olarak oraya gömüldü; ardından 
naaşı Kabil' e götürülerek babası Babür'ün 
türbesinin yanıila defnedildi. 
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HİNDi 
(ı.S41) 

Ebu Abdiilah Safiyyüddin Muhammed 
b. Abdiırahim (Abdirrahman) 

b. Muhammed el-Hind! el-Urmev! 
(ö . 715/1315) 

Eş'ari kelamcısı ve Şafii fakihi. 
_j 

Rebiülahir 644'te (Ağustos 1246) Del
hi civarında doğdu. İlk öğrenimini de
desinin yanında tamamladı ve ondan 
fıkıh dersleri aldı. 667 (1269) yılında 
Yemen'e gitti ve el-Melikü'l-Muzaffer Yu
suf b. Ömer er-Resuli'den yakın ilgi gör
dü. Bir müddet burada kaldıktan sonra 
Mekke'ye geçip hac farizasını ifa etti. Üç 
ay süre ile kaldığı Mekke'de İbn Seb'in'in 
sohbetlerine katıld ı. 671'de (1272-73) 
Mekke'den Mısır'a geçen Hindi, dört yıl 
çeşitli ilim meclislerine iştirak ettikten 
sonra oradan ayrılıp Antakya üzerinden 
Anadolu'ya gitti. On bir yıl Konya'da, beş 
yıl Sivas'ta ve bir yıl Kayseri'de kaldı. Özel
likle Konya'da uzun süre Siraceddin el-Ur
mevl'den akli ilimleri tahsil etti. Ardın 

dan Şam'a geçerek oraya yerleşti. Bir sü-

re İbnü'l-Buhari diye tanınan Ebü'l-Ha
san Fahreddin Ali b. Ahmed'in derslerine 
devam ettikten sonra kendisi ders ver
meye başladı. Bu arada reisülulema se
çildi; fetva vermeye, usul, fıkıh ve kelam 
akutmaya yetkili kılındı. Cewaniyye, Dev
laiyye, Ruvahiyye, Atabekiyye ve Zahiriy
ye medreselerinde kelam ve usul-i fıkıh 
dersleri okuttu. İbnü'z-Zemelkani, Ebü'l
Abbas Necmeddin İbn Sasra et-Tağlibi, 
İbnü'l-Vekil ve Zehebi onun yetiştirdiği ta
le belerden bazılarıdır. Ayrıca Zehebi on
dan hadis rivayet etmiştir. 

Darüssade'de Emir Tinkuz ve Şam nai
bi Cemaleddin el-Efrem'in huzurunda 
Hindi ile Takıyyüddin İbn Teymiyye. İb
nü'z-Zemelkani ve Necmeddin İbn Sasra 
arasında birçok münazara cereyan etmiş
tir. Bu münazaralar sonunda İbn Teymiy
ye Tinkuz'un emriyle hapse atıldı; başta 
Allah'a cihet nisbeti olmak üzere bazı gö
rüşlerinin zararlı olduğu ilan edildi ve ta
raftarları görevlerinden azledildi. İbn Ke
sir ve Şevkani'ye göre ise bu tartışmalar
da İbn Teymiyye belirgin bir üstünlük sağ
lamıştır · ( el-Bidaye, XIV, 7 4; el-Bedrü Ha
li', ll, 187). Hindi'ye karşı olanlar onun 
Kur'an hakkındaki bilgisinin zayıf olduğu

nu, bir defasında A'rat suresinin ilk aye
tini "elif lam mim sad" değil "el-massu" 
( .::,......ıı ) şeklinde okuduğunu, Kur'an'ın 
sadece dörtte birini ezbere bildiğini ileri 
sürmektedirler (İbn Hacer, IV, 15; Şevka
n!, ll, 188) . Söz konusu tartışmalara Ab
dullah b. Aybek ed-Devadari yer vermek
tedir ( ed-Dürrü'l-fal)i~ s. 133-135). Ömrü
nün son dönemlerinde sadece Zahiriyye 
Med resesi'nde ders veren H indi, ölümün
den önce eserlerinin hepsini Darü'l-hadi
si'I-Eşrefiyye'ye vakfetti. 29 Safer 715 (4 
Haziran 1315) tarihinde Dımaşk'ta vefat 
eden Hindi'nin kabri Sufiye Mezarlığı'n

dadır. 

Kaynaklar, Safiyyüddin ei-Hindi'nin Eş

'ariyye mezhebini iyi bilen ve görüşlerini 
diğer mezhepler karşısında başarıyla sa
vunan bir kelamcı olduğunu belirtir. is
nevi onun fakih, usulcü ve kelamcı oldu
ğunu, aynı zamanda zahidliğiyle tanındı
ğını kaydeder ( Tabakatü 'ş-Şafi'iyye, ı ı, 

534). Öğrencilerinden İbnü 'z-Zemelkani 
Zahiriyye'de, Necmeddin İbn Sasra da 
Atabekiyye'de onun usulünü devam et
tirmişlerdir. Kelam ve usul-i fıkıh sahala
rında döneminde ün yapmış bir alim ol
masına rağmen eser yazmada ve hita
bette zayıf olduğu nakledilir; hitabetin
deki bozukluğun ise ana dili olan Hintçe'-


