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dinine bağlı olmakla elde edilen yukarı 
alem arasında bir köprüdür. Hinduizm'e 
göre günah cahilliğ in, kötülük benlik duy
gusunun ürünüdür. Bu sebeple günah 
ve kötülüğü yok etmek HindCı dininin te
mel hedefidir. Hinduizm'de şeytan kavra
mına denk düşen bir güç yoktur; kötülük 
daha ziyade iyilik potansiyelinin meyda
na çıkarıtamamasma bağ tanır. Ahlaklı ol
manın üç yolu vardır : Kama (meş ru cin
sel haz), artha (bilgelik) ve dharma (iyi
lik) . Seküler ahlaki oluşturan bu üç yol. 
bir HindO'nun dini hayatını belirleyen kas
tının gerektirdiği kurallara uyma (dharma) 
prensibiyle birleştiğinde ideal bir HindCı 
kavramına ulaşılır. 

Hinduizm'de dini kurallar kastlara göre 
değişir. Bununla birlikte doğumdan ölü
me kadar insana yüklenen pek çok dini 
kural bakımından bütün kastlar kesiş
mektedir. Aile hayatının çok önemli oldu
ğu Hinduizm'de ibadet usul ve törenleri 
de (ritüel) aile ritüeli mahiyetindedir. Özel
likle inisiyatik(upanayana) törenlerden olu
şan ve her aile ferdinin uyması gereken 
bir yığın kural mevcuttur. Ritüelin aitevi 
karakterini gösteren en önemli unsur 
bunların babanın idaresinde icra edilme
sidir. Hinduizm'de güçlü bir ataerkil eği
lim vardır (ayrıca bk. AYİN ) . 

Hinduizm'in. Vedizm safhasında göçe
belere has bir özellik olarak ibadethane 
kavramının olmadığı bilinmektedir. iba
det çeşitli ritüellerden oluşmakta ve ot 
yahut taşların üzerinde icra edilmektey
di. ibadetin temel fenarneni ise süt, yağ 
gibi ürünlerle keçi, inek, boğa gibi hay
vanların kurban olarak sunulmasından 
oluşuyordu. En önemli Vedik ibadet. ba
har kutlamalarında icra edilen ve bere
ket getirdiğine inanılan at kurbanıydı (as
vamedha) . Bugün başta at kurbanı olmak 
üzere eski kurbanların çoğu ortadan kalk
mıştır. 

Miladi dönemlerden itibaren Hindu
izm'de Budizm'e karşı örgütlenme ihtiya
cı yavaş yavaş tapınak anlayışına yol açtı; 
bugünkü anlamıyla HindCı tapınağı ise 
(Mandir) ancak IX-X. yüzyıllardan sonra 
ortaya çıktı. Tapınakta yapılan ibadetler 
çoğun lukla Durga ve Şiva gibi tannlara 
sunulan kurbanlarla çeşitli bayramların 
kutlanmasından ibarettir. Bugün en 
önemli HindCı ritüelleri evde aile içerisin
de yapılmaktadır. Bu ritüeller günlük dü
zenli ibadetlerden oluşmaz. Ortodoks bir 
HindCı ailesinin ömür boyunca yapmak zo
runda olduğu kırk çeşit (Samskara) ritü
el vardır. Ritüeller büyük oranda erkekler 
tarafından uygulanır, erişkin olan her er-
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kek bütün HindCı kurallarını uygulamakla 
yükümlüdür. 

Mabed ve ev dışında uygulanan temel 
ibadet "kozmik su"dan geldiğine inanılan 
Ganj nehrinde yıkanmaktır. Bir nevi hac 
fonksiyonuna sahip olan bu ibadetin insa
nı günahlardan arındırdığına inanılmak
tadır. Çoğunlukla din adamlarınca icra 
edilen ve kurtuluşa ulaştıracağı düşünü
len daha ferdi ibadetler de vardır. Bhaga
vat Gita'ya göre eyleme ağırlık veren kar
ma yoga, bilgiye ağırlık veren Jnana yoga 
ve batıni yorumu ön plana çıkaran Bakti 
yoga bu tip özelleşmiş ibadetlerdendiL 

1990 yılı itibariyle seksen sekiz ülkede 
700.000.000 civarında bir nüfusa sahip 
olan Hinduizm'in dünya nüfusuna oranı 
yaklaşık% 13,2'dir. Bu nüfusun % 9S'i 
Hindistan'da, geri kalanları büyük oran
da Burma, Malezya. Endonezya, Seylan, 
Pakistan gibi Asya ülkelerinde, Afrika ve 
Amerika 'nın çeşitli ülkelerinde yaşamak
tadır (Hinduizm'in doktrinleri, ibadet sis
temi, ahlakı ve müslümantarla ilişkisi 
hakkında geniş bilgi için bk. BRAHMA

NİZM) . 
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HİNDÜŞAH es-SAHiBI 
( ~l.all 0~,~) 

Fahrüddin Hindfışah 
b. Sencer b. Abdiilah es-Sahibi 

ei-Kirani en-Nahcıvani 
(ö. 730/1329-30) 

Türk asıllı tarihçi, 
dil alimi ve edebiyatçı. 

_j 

Muhtemelen VII. (XIII.) yüzyılın ilkyarı
sında Azerbaycan'ın Nahcıvan bölgesinde
ki Kiran şehrinde doğdu . Hakkında mev
cut bilgiler kendi verdikleriyle sınırlıdır. 
Bağdat'ta Müstansıriyye Medresesi'nde 
okudu; Şemseddin Muhammed b. Hakim 
ei-Kişl'den özel ders aldı. Sahibi nisbesini, 
Sahibdlvan Şemseddin Cüveynl veya Ala
eddin Ata Melik Cüveynl'nin maiyetinde 
bulunmasından dolayı aldığı sanılmakta

dır. 674 (1275-76) yılında, Cüveynller ta
rafından Kaşan'ın idaresiyle görevlendiri
len kardeşi Seyfüddevle Emir Mahmud'a 
naiblikyapmış. ömrünün bir kısmını LCır-ı 
Büzürg Atabegleri'nden Nusretüddin Ah
med b. Yusufşah'ın (1296- 1333) hizme
tinde geçirerek Tecdribü 's-selet adlı ün
lü eserini ona ithaf etmiŞtir. 

Eserleri. 1. Tecdribü 's-selet der Tevd
ri1)-i Ijuletd' ve Vüzerd-yı !şan. Müel
lif. 724 yılı Muharrem ayında (Ocak 1324) 
kitabını yazmakla meşgul olduğunu be
lirtir. Asr- ı saadet ve Hulefa-yi Raşidln dö
n emleriyle Emev'i, Abbasl, Fatıml, Büvey
hl. Selçuklu devletleri hakkında bilgi ve
ren HindCışah, bu Farsça eserinde ibnü't
Tıktaka'nın (ö. 709/1309) el-Faori (Mün
yetü 'l-fuzala' fi tevaril].i'l-l].ulefa' ve 'l-vü
zera') adlı kitabını esas almış. İbn Kutey
be, Tabert Nizamülmülk, EnCışirvan b. 
Halid-i Kaşanl, ibnü'I-Eslr, Müberred ve 

. Avfi gibi müelliflerin eserlerinden de fay
dalan mıştır. Müellif kitabında çağdaşla

rının pek çoğunda görülen ağdalı üsiCıp 
yerine sade bir dil kullanmıştır. Abbas İk
bal-i Aştiyanl tarafından yayımlanan ese
rin (Tahran 1313 hş . , 1344 hş. , 1357 hş . ) 

son baskısına Tevfik Sübhanl bir f ihrist 
eklemiştir. 2. Mevdridü 'l-edeb. 707'de 
( 1307 -1308) Tebriz'de düzenlenen bir 
Arapça şiirler ant olojisi olup çeşitli kü
tüphanelerde nüshaları vardır (mesela 
bk. Süleymaniye Ktp., Esad Efendi, nr. 
2926; Relsülküttab Mustafa Efendi, nr. 
925). 

Katib Çelebi HindCışah'a ŞıJ:ıd]J. u'l

~cem adlı bir eser nisbet etmektedir 
(Keşfü'?·?Unün, ll. 1074) . Onun verdi
ği bilgi birçok araştırmacı tarafından t e-



reddütle karşıianmış ve kitap, HindOşah'ın 
Şems-i Münşl diye tanınan oğlu Muham
med'in Şıf.ıôf.ıu'l-Fürs'ü ile aynı eser ka
bul edilmiştir. ŞıJ.ıôJ.ıu '1-~ cem'in Bratis
lava Üniversitesi Kütüphanesi'nde (nr. 549) 

bulunan bir nüshasını neşreden Gulam 
Hüseyin Beygdill ise (Tahran 136 1 hş. , 

1366 h ş.) yazdığı mukaddimede eserin 
HindOşah'a ait olduğunu ileri sürmüştür. 
Ancak Farsça masdarların Türkçe karşı
lıklarının verildiği. Farsça'nın gramer ku
rallarının Türk diliyle anlatıldığı eserdeki 
Türkçe'nin XIV. yüzyılın başlarına ait ol
ması mümkün olmadığından daha son
raki bir dönemde kaleme alınan Şıf.ıa 

J.ıu 'l-~cem'in HindOşah es-Sahibl'ye 
veya oğlu Muhammed'e nisbet edilmesi 
yanlıştır. 
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liil İSMAİL AKA 

HİNDÜŞAHiLER 

850 (?) -1026 yıllan arasında 
bugünkü Afganistan ve Pakistan'ın 

bir kısım toprakları üzerinde 
hüküm süren bir hanedan. 

_j 

Hanedanın kurucusu, Kabil'de Budist 
Türkşahiler'in (TürkişahTier) saltanatma 
son veren Brahman Kallik'dır (Lall iya) . Son 
Türkşahl hükümdan LagatOrman'ın ve
ziri olan Kallar sadakat göstermeyip tahtı 
ele geçirmiş ve yaklaşık 850 yılında Hin
dOşahller (H indCışahiyye) denilen bu hane
danı kurmuştur. BirOnl'ye göre Kallar'dan 

Hindüsah 
es-Sahibi' nin 

Meuaridü '1-edeb 
ad lı eserinin 
ilk iki sayfası 

(Süleymaniye Ktp., 
Reisülküttab 

Mustafa Efendi, 
nr. 925) 

sonra yerine sırasıyla Samend. KemeiO, 
Bhim, Caypal. Anandpal, Triloçanpal ve 
Bhimpal geçmiştir. 

Kabil'den Çinab nehrine kadar yayılan 
HindOşahiler Peşaver. Lahor ve Cullan
dar'ı da hakimiyetleri altına almışlardı. 
Fakat Gazneliler'in güçlenmeye ve Doğu 
Afganistan'da hakimiyet kurma mücade
lesi vermeye başladıkları sırada Kabil' 
den uzaklaştırıldılar (870) ve İndus nehri 
yakınlarındaki Havaipindi civarında bulu
nan Vayhand'ı (BlrGnT'nin Vayhind dedi
ği Ohind, Udabhandapur, bugünkü Und) 
başşehir yaptılar. 

HindOşahiler. Pencap'ta güçlü bir ra
calık haline gelerek Rama -Ganga nehri
ne kadar yayıldılar. Ancak Gazneliler de 
Hindistan'a doğru genişlemeyi planlıyor
lardı. Sebük Tegin. İslamiyet'in Kuzey Hin
distan'a girmesine engel oluşturdukları
na inandığı HindOşahller'e karşı akıniara 
başladı . Bunun üzerine raca Caypal filler
le takviye edilmiş kuwetli ordusuyla onun 
karşısına çıktı. Ancak Gurek mevkiinde 
yapılan savaşta mağiQp oldu ve barış is
temek zorunda kaldı (986). Sebük Tegin 
1 milyon dirhem, elli fil ve sınır bölgesin
deki bazı kaleler kendisine verilmek şar
tıyla bu isteği kabul etti. Fakat Caypal 
Gazneli kuwetleri çekilir çekilmez antlaş
mayı bozdu. Sebük Tegin'in yeni bir Hint 
seferi düzenlemesi üzerine diğer racalar
la ittifak kurarak büyük bir ordu hazırla
dıysa da yine yeniidi ve Lamgan ile Peşa
ver arasındaki bütün topraklarını kaybet
ti. Sebük Tegin'in yerine geçen oğlu Mah
mud-ı Gaznevi Hindistan'a her yıl sefer 
düzenlemeye başladı. İkinci Hint seferi 
sırasında Peşaver vadisinde yapılan bir 
savaşta 30.000 piyade ile 12.000 süvari 
ve 300 filden oluşan HindOşahi ordusu 
Gazneliler karşısında bozguna uğradı. 

HiNDÜSAHTLER 

Caypal yanındaki oğulları, torunları ve 
başlıca kumandanlarıyla birlikte esir alın

dı (8 Muharrem 392/27 Kasım I 00 I). Gaz
neli Mahmud bu zaferden sonra HindG
şahiler'in merkezi Vayhand'ı zaptetti ve 
kışı orada geçirdi; bu arada raca Cay
pal'in de Horasan'daki Menyezid köle pa
zarında 80 dirheme satılınasını istediyse 
de (CGzcanT, I, 229) daha sonra onu bazı 
şartlarla serbest bıraktı. Fakat Caypal, 
oğlu Anandpal'den ve halktan gördüğü 
aşağılayıcı muamele karşısında gelenek
Iere uyarak kendini yakmak suretiyle in
tihar etti (393/1 003) 

Caypal'den sonra tahta çıkan Anand
pal önceleri Gazneliler'le dost geçinmeye 
gayret gösterdi. Fakat daha sonra Gaz
neliler'in fetih amacıyla yine güneye yö
neleceklerini tahmin ettiği için komşula
rı Gvalyor. Ecmir, Kannevc. Ücceyn, Kalin
car ve Delhi racaları ile dostluk münase
betlerini geliştirdi ve kendi devletinin or
tadan kaldırılması halinde sıranın onlara 
geleceğini belirterek yanında yer alma
larını sağladı (Muhammad Nazım, The Li
fe and Times of Sultan Mahmüd, s. 89) . 

Anandpal'in faaliyetlerini yakından takip 
eden Sultan Mahmud 29 Reblülahir 399'
da (31 Aralık 1008) Gazne'den yola çıktı. 
İndus nehrini geçerek (altınc ı Hint sefe
ri) müttefik HindQ ordusunu Vayhand' ın 

karşısındaki ovada bozguna uğrattı. 
Anandpal ve adamları Nagarkot Kalesi'
ne sığındılarsa da kale birkaç günde dü
şürüldü . 

Hinduşahiler'in son büyük hükümdarı, 
Gazneli Mahmud'un dokuz ( 1 O ı 4) ·ve on 
üçüncü ( ı o 19) Hint seferlerinin hedefle
rinden birini oluşturan Triloçanpal'dir. 
Mahmud bu seferlerin ilkinde onun oğlu 
Bhimpal'in yönetiminde bulunan Nan
dana Kalesi'ni zaptetti: fakat kendisiyle 
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