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Keşmir'e doğru çekildiği için karşılaşa
madı. Beş yıl sonra ise Triloçanpal'in Ka
lin dır racası Ganda ile anlaşarak Pen
cap ' ı ele geçirmeye kalkışması üzerine 
1 O 19 yılı sonbaharında cin üçüncü defa 
Hindistan'a girdi ve onu Ganda ile birleş
mesine fırsat vermeden Rama-Ganga ır

mağı kenarında yakaladı. Çok çetin ge
çen savaş sırasında Triloçanpal yaralandı 
ve hayatını kurtarmaya çalışırken ihane
te uğrayarak kendi adamları tarafından 
öldürüldü (Ekim ı O 19) . Bu savaştan son
ra Hinduşahiler eski güçlerini kaybetti
ler. Devlet süratle yı kılmaya yüz tuttu ve 
son raca Bhimpal'in ölümüyle tarih sah- . 
nesinden silindi (ı 026). Hükümdar aile
sine mensup bazı kimseler Keşmir, Çit
ral ve Gilgit'e çekilerek buralarda küçük 
prenslikler kurdular. 
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HİNDUVANi 
(~f34f) 

Ebu Ca'fer Muhammed b. Abdiilah 
b. Muhammed el-Hinduvani el-Belhi 

(ö. 362/973) 

Hanefi fakihi, müctehid. 
_j 

Belh'te doğdu. Hindistan'dan getirilen 
hizmetçi ve cariyelerin konakladığı Babü 
Hinduvan adlı mahalleden dolayı Hindu
vani nisbesiyle anılmıştır. Fıkıh ilmindeki 
silsilesi Ebu Bekir el-A'meş. Ebu Bekir el
iskaf. Muhammed b. Seleme, Ebu Süley
man el-Cuzcani ve Muhammed b. Hasan 
eş-Şeybani vasıtası ile Ebu Hanife'ye ula
şır. Ayrıca Ebü'l-Kasım es-Saffar'dan ders 
alan ve onun Kitdbü'l-Mu{Jtelif'ini riva
yet eden Hinduvanl'nin diğer hocaları ara
sında Muhammed b. Akil el-Belhi. Ali b. 
Ahmed el-Farisi ve İshak b. Abdurrah
manel-Kindi gibi alimler bulunmaktadır. 
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Kendisi de pek çok talebe yetiştirmiş olup 
Ebü'l-Leys es-Semerkandi, Ebu İshak İb
rahim b. Müslim el-Buhart, Ebu Abdul
lah Tahir b. Muhammed el-Haddadi gibi 
alimierin de aralarında bulunduğu kırk 
öğrencisinin ictihad mertebesine ulaştı
ğ ı ve kadılıkyaptığı kaydedilmektedir. 25 
Zilhicce 362 (26 Eylül 973) tarihinde Bu
hara'da vefat eden Hinduvanl'nin cena
zesi Belh'e götürülerek orada defnedildi. 

Ebu Hanife'nin bütün görüşleri unutu
lup Ebü Yusuf'un el-Emfıli'si, Muham
med b. Hasan'ın en-Nevfıdir ve ez-Zi
yfıdfıt'ı tamamen yanmış olsa hepsini ha
fızasından yazacak kadar Hanefi fıkhına 
vakıf olduğunu söyleyen Hinduvani (M. 
MahrOs Abdüllatlf. 1, 91 ), halli zor pek çok 
meseleye çözüm getirmesi sebebiyle Kü
çük Ebu Hanife lakabıyla anılmıştır. An
cak mezhepte taassuba düşmediği. za
man zaman Ebu Hanife'nin görüşlerini 
tenkit ederek mezhep içindeki farklı ka
naatleri benimsediği . diğer mezheplerin 
görüşlerine de yöneldiği veya müstakil 
ictihadlarda bulunduğu görülmektedir. 
Mesela imam-ı Azam'a göre cünüp bir 
kimsenin Fatiha süresini dua niyetiyle 
okumasında bir sakınca bulunmadığı ve 
mezhepte benimsenen görüş de bu oldu
ğu halde, "Ebu Hanife'den böyle rivayet 
edilmiş olsa dahi bu yönde fetva vermem" 
dediği bilinmektedir ( el-Fetava '1-Hindiy
ye, V, 317). Hinduvanl'nin görüşleri Se
rahsl'nin el-MebsCı('u, Kasani'nin Be
dfı'i'u 'ş-şanfı'i\ Kadihan ' ın el-Fetava '1-
Ijfıniyye 'si, Merginanl'nin el-Hidfıye'si, 
Bezzazl'nin el-Fetfıvfı'sı, el-Fetfıva'l
Hindiyye ve İbn Abidin'in Reddü'l-muJ:ı
tfır'ı gibi Hanefi fıkıh kitaplarında sık sık 
geçmektedir. Bu eserlerde Ebu Ca'fer 
künyesi mutlak olarak geçtiğinde Hindu
vanl kastedilir. 

Tefsir ve hadis ilimlerine de vakıf olan 
Hinduvanl Belh ve Maveraünnehir'de ha
dis rivayet etmiş, talebesi Ebü'I-Leys es
Semerkandl en-Nevfızil isimli eserinin 
"et-Te'vllat" adlı bölümünde onun ve di
ğer bazı alimierin çeşitli ayet ve hadisle
r in tefsirleriyle ilgili görüşlerine yer ver
miştir. 

Hinduvanl'nin kaynaklarda zikredilen 
el-Fevfı'idü '1-fı]fhiyye, Keşfü '1-gavfı

miz ii furu'i'l-fı]sh ve ŞerJ:ıu Edebi'l-Jsii
Q.i adlı eserlerinin günümüze ulaşmadığı 
anlaşılmaktadır. Hassaf'ın Edebü '1-JsdQ.i'
sinin şerhi olan son eser Hediyyetü'l

'fırifin'de (II, 47) yanlışlıkla Ebu Yusuf'un 
Edebü'l-JsiiQ.i'sinin şerhi olarakgösteril
mekte, bu kaynağı kullanan Kehhale de 

aynı hatayı tekrarlamaktadır (Mu'cemü'l
mü'ellifin, X, 244). 
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HiNT ÜSLÜBU 

(bk. SEBK-i HİNDI). 

HINZ, Walther 
(1 906-ı 992) 

Alman şarkiyatçısı. 
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19 Kasım 1906'da Stuttgart'ta bir tüc
carın oğlu olarak dünyaya geldi. Küçük 
yaşta yetim kaldı ve Die Studienstiftung 
des Deutschen Volkes adlı vakfın verdiği 
burstan istifade ederek 1926'dan itiba
ren Leipzig, Münih ve Paris üniversitele
rinde Doğu Avrupa tarihi ve Slavistik öğ
renimi gördü. 1930 yılında Leipzig'te Rus 
Çarı Deli Petro çağındaki ilim, sanat ve 
kültür faaliyetlerini incelediği Peter des 
GroBen Anteil an der wissenschaft
lichen und künstlerischen Kultur seiner 
Zeit adlı teziyle doktor unvanını aldı . Bun
dan sonra derslerine devam ettiği Fars
ça profesörü Hans Heinrich Schaeder'in 
teşvikiyle iran'a ilgi duymaya başladı ve 
1935'te Irans Aufstieg zum National
staat im fünfzehnten Jahrhundert adlı 
çalışması ile doçentliğe yükseldi. 1937'
de Göttingen Üniversitesi'nde Yakındoğu 
tarihi profesörü oldu; ertesi yı l da aynı 
üniversitenin Felsefe Fakültesi dekanlı
ğına seçildi. 1942-1 945 yılları arasında 
istanbul'da Alman askeri ataşeliğinde gö
revlendirildi. Burada bulunduğu sırada 
istanbul kütüphanelerindeki yazmalarla 
ilgilendi ve bazılarını istinsah etti. Eylül 


