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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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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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~ MEHMET ERDOGAN 

HiNT ÜSLÜBU 

(bk. SEBK-i HİNDI). 

HINZ, Walther 
(1 906-ı 992) 

Alman şarkiyatçısı. 

_j 

_j 

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 



1944'te Türkiye'nin Almanya ile ilişkileri
ni kesmesi üzerine Nisan 1945'e kadar 
gözaltına alındı. 8 Mayıs 1945'te Alman
ya'nın teslim olmasından sonra da on al
tı ay süreyle Neumünster'de İngiliz işgal 
kuwetlerinin nezaretinde kaldı. 1946 yı
lının sonbaharında serbest bırakılması
nın ardından Göttingen'de tercümanlık 
yapmaya başladı; 1950-1957 yıllarında 
Göttinger Tageblatt'ın redaktörlüğünü 

yürüttü. 1957'de hacası Schaeder'den 
boşalan Göttingen Üniversitesi İranis
tik Semineri'nin başkanlığına seçildi. Bu 
görevi sırasında üniversitenin Akade
misches Auslandsamt'ın müdürlüğünü de 
yaptı. Tahran Üniversitesi'nin kuruluşu
nun 40. yıldönümü münasebetiyle kendi
sine 16 Mart 1974'te fahrl doktorluk un
vanı verildi. 12 Nisan 1992'de Göttingen'
de öldü. 

Walther Hinz'in üyesi bulunduğu ilmi 
kuruluşlar şunlardır : Die Deutsche Mor
genlandische Gesellschaft. Die Öster
reichische Akademie der Wissenschaf
ten (Viyana). Das Deutsche Archaologi
sche lnstitut (Beri i n) ve Corpus lnscripti
onum lranicarum (Londra). 

Bir İranist olan Hinz'in ilgilendiği konu
lar çok çeşitlilik gösterir. Çalışmalarını, 
İran dil ve kültürünü etkilemiş olacağı dü
şüncesiyle, milattan önce lll. binyıldan iti
baren Elam bölgesinde (Güneybatı İran) 
konuşulan ve kendine has piktografik işa
retlerle yazılan Asyanik Prota-Elamca'ya 
kadar götürmüş, daha sonra tarih boyun
ca İran'da kullanılan Eski Elamca, Elam
ca. Eski Farsça. Pehlevlce (Orta Farsça) 
ve Farsça ile meşgul olmuş. İran kültürü
nü bütün yönleriyle incelemeye çalışmış
tır. Onun her biri ayrı bir ilim dalı olan çe
şitli sahalarda yaptığı çalışmalar bu ilim
lerin mensupları için önemli birer yardım
cı eser niteliğindedir. 

Eserleri. Hinz çok sayıda kitap ve ma
kale yazmış . birkaç eserin de tahkikine 
katılmıştır. 1976 yılına kadar çıkan yayın
larının bir listesi Gottfried Herrmann ta
rafından yayımlanmıştır (bk. bibl). Bu lis
tede on yedi kitap, doksan beş makale
siyle on beş kitap tanıtımının adı geçer; 
ancak Hinz'in bu tarihten sonra yayımian
mış eserleri de bulunmaktadır. Önemli 
kitaplarından bazıları şunlardır: 1. Peter 
des Grof3enAnteil an derwissenschaft
lichen und künstlerischen Kultur 
seiner Zeit (Breslau 1933, doktora tezi) . 
Z. Irans Aufstieg zum Nationalstaat 
im fünfzehnten Jahrhundert (Berlin
Leipzig ı 936) Tevfik Bıyıklıoğlu tarafından 
Uzun Hasan ve Şeyh Cüneyd. XV. 

Yüzyılda İran'ın Milli Bir Devlet Hali
ne Yükselişi adıyla Türkçe'ye çevrilmiştir 
(Ankara ı 948); Farsça tercümesi de 1968 
yılında Tahran'da yayımlanmıştır. 3. Iran. 
Politik und Kultur von Ky ro s b is Rez d 
Schah (Leipzig ı 938). İran'ın Büyük Ki
ros'tan Rıza Şah dönemine kadarki kül
türel ve siyasi tarihini ele almaktadır. 
4. Iranische Reise. Eine Forschungs
fahrt durch das heutige Persien (Ber
lin ı 938). Bu eserinde. iran'a yapmış ol
duğu araştırma seyahatlerinde elde 
ettiği bulguları değerlendirmektedir. s. 
Persisch I (Berlin ı 942). Farsça üzerine 
yapılmış dil bilimiyle ilgili bir çalışmadır. 
6. Altpersischer Wortschatz (Leipzig 
1942). Çivi yazısıyla yazılan Eski Farsça'
nın sözlüğüdür. 7. Zarathustra (Stutt
gart ı 96 ı). Zerdüşt hakkındadır. 8. Das 
Re i ch E lam (Stuttgart ı 964). E lam Dev
leti tarihiyle ilgili olan eser ingilizce'ye de 
tercüme edilmiştir (London ı 972). 9. Alt
iranische Funde und Forschungen 
(Berlin ı969). İran arkeolojisi üzerinedir. 
10. Islamische Maf3e und Gewichte. 
Umgerechnet ins metrische System 
(Le iden ı 955. 1970). Acar Sevim tarafın
dan İslam'da Ölçü Sistemleri adıyla 
Türkçe'ye (İstanbul ı 990). Kamil ei-Asell 
tarafından el-Mekdyil ve '1-evzdnü '1-
İsldmiyye ve md yu'ddilühd fi'n-ni
?dmi'l-metri adıyla Arapça'ya (Am
man ı 970) tercüme edilmiştir; ayrıca 
bir Rusça tercümesi de bulunmaktadır 
(Moskova ı 970). 11. Islamische Wiihr
ungen des 11. bis 19. Jahrhunderts 
umgerechnet in Gol d (Wiesbaden 1991 ). 
Ortaçağ ve Yeniçağ'da müslüman Doğu'
nun fiyat, ücret ve sermaye değerlerini 
sabit ölçülere göre ortaya koyan ve İsla
miyet'in iktisadi- içtimal tarihine ışık tu
tan bir eserdir. 12. Elamisches Wörter
buch (Berlin 1987, Heidemarie Kochile 
birlikte). Milattan önce ll. binyılda çivi ya
zısı ile yazılan Elamca'nın sözlüğüdür. 

Hinz ayrıca Abdullah b. Muhammed b. 
Kiya ei-Mazenderanfnin Risdle-i Pele-

Walther Hinz 

HiPOKRAT 

kiyye der 'İlm-i Siyd]sat adlı eserini de 
neşretmiştir (Wiesbaden ı 952). 
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!il ES-SEYYİO MUHAMMED EŞ-ŞAHİD 

HİPOKRAT 
(m .ö. 460 [?]-375 [?]) 

Tıbbın babası sayılan 
İlkçağ'ın en ünlü hekimi. 

_j 

Ölümünden çok sonra kaleme alınan 
biyografilerinde birçok menkıbe ve ef
saneye yer verildiği için hayatı ve gerçek 
şahsiyeti hakkında pek az güvenilir bilgi 
mevcuttur. Ceddinin şifa tanrısı Askie
plos olduğu kabul edilen ve Asklepiades 
(Asklepios'un çocukla rı yah ut şifa verici
ler) denilen efsanevl bir sülaleye veya ta
bipler nesiine mensup olup muhtemelen 
milattan önce 460 yılında Kos (İstanköy) 
adasında doğmuştur. İlk tıp öğrenimini. 
buradaki Asklepion'un (Ask1epios Mabedi
şifahane) rahip- hekimlerinden olan baba
sı Heraklides'ten (Arap kaynaklarında Irak
lls veya lraklldi s) almış. atomcu filozof 
Demokritos ve sofist filozof Gorgias'tan 
ders görmüştür. Daha sonra Yunanistan 
ve Marmara denizinin kuzey bölgelerini 
dolaşmış, Atina'da bulunmuş ve memle
keti Kos'ta tıp okutmuştur. Kuzey Yuna
nistan'daki Larissa şehrinde milattan ön
ce 380-375 arasındaki bir tarihte ölmüş 
ve buraya gömülmüştür. 

islam kaynaklarında adı Bukrat (Bak
rat) . Bukratls, Ebukrat. ibukrat. İbukra
tls gibi şekillerde geçen Hipokrat (Hippok
rates) hakkında müslümanlar köklü bir 
imaja sahiptir. Bu imajın en belirgin yanı 
onu ilki Asklepios. sonuncusu CalinG s (Ga
len) olan sekiz tıp üstadı (Asklepiades) ara
sına dahil etmeleri dir. İskenderiye tıp ge
leneğini sürdüren müslümanlar. orada 
şekillenen kutsal tıp tarihi anlayışına bel
li ölçüde bağlı kalmışlar ve Hipokrat'ın 
şahsiyetini bu anlayış içinde tasawur et
mişlerdir. islam kaynaklarında yer alan çe
şitli rivayetlere göre Hipokrat tıp tahsili
ni babasından , kendisiyle aynı adı taşıyan 
dedesinden veya IL Asklepios'tan (Eskll
blvus es-Sani) almıştır. Bu kaynaklarda, Hi
pokrat'ın doğduğu KG (Kos) adasının Ro-
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