
Beni Cumah ve Beni Adi b. Ka'b Abdüd
daroğulları'nın: Beni Esed, Beni Zühre, 
Beni Teym b. Mürre ve Beni H aris b. Fihr 
Abdümenafoğulları'nın tarafını tutarken 
Beni Amir b. Lüey ile Beni Muharib b. 
Fihr tarafsız kaldı. 

Aynı görüşte olan kabileler. kendi ara
larında birbirlerini sonuna kadar destek
lemek ve yalnız bırakmamak üzere ye
min ettiler. Abdümenafoğulları'nın oluş

turduğu topluluğun üyeleri. bir kaba ko
nulmuş güzel kokulu bir sıvıya ellerini ba
tırarak Kabe duvarına sürdüler: bundan 
dolayı onlara "mutayyebln" (güzel kokulu
lar) , yaptıkları ittifak ve yemine de "Hil
fü'I-mutayyebln" denildi: aynı kelimenin 
ism-i faili olan "mutayyibln"in (güzel ko
ku süren ler) kullanıldığı da görülür. Ah
med b. Hanbel. Hz. Muhammed'in amca
larıyla birlikte bu ittifakın içinde yer aldı
ğını kaydediyorsa da (Müsned, ı. 190, 193) 
burada verilen bilgi Hilfü'I-fudGI'la ilgili
dir. Esasen Hz. Peygamber o tarihte he
nüz doğmamıştı. Ayrıca bu antlaşmala
rın. Hz. Muhammed'in otuz beş yaşında 
iken katıldığı Kabe'nin yeniden inşası sı
rasında yapıldığına dair rivayetler de ( ibn 
HabTb, s. 273-275) doğru değildir. 

Abdüddaroğulları ve müttefikleri de 
birbirlerinden ayrılmamak üzere ant iç
mişlerdi. Bundan dolayı kendilerine "ah
laf" (yeminli ler), yaptıklarıittifakada "Hil
fü 'l-ahlaf" denilmiştir. Ayrıca bunlara, 
kestikleri bir hayvanın kanını bir kaba ko
yarak ellerini batırıp yalamak suretiyle ye
min ettiklerinden dolayı "Ieakatü'd-dem" 
(kan yalayıcıları). yaptıklarıittifakada 
"Hilfü leakati'd-dem" adı verilmiştir. Kar
şılıklı yeminlerden sonra her iki taraftan 
hangi kabHelerin birbirleriyle savaşacak
ları belirlendi. Buna göre çarpışacak ka
bileler Beni Abdümenaf- Beni Se h m. Be
ni Abdüddar- Beni E sed, Beni Zühre- Be
ni Cumah, Beni Teym-Beni Mahzüm ve 
Beni H aris b. Fihr- Beni Adi b. Ka'b şeklin
de seçilmişti. Ancak uzlaşmadan yana 
olanlar ağır bastı ve hicabe, liva, nedve 
Abdüddaroğulları'nın: sikaye, rifade ve 
kıyade Abdümenafoğulları'nın uhdesin
de kalmak üzere taraflar arasında anlaş
ma sağlandı . Böylece Kureyş kabilesi son 
anda kanlı bir iç savaştan kurtulmuş ol
du. Bu durum, müttefikler arasında fazla 
bir sürtüşmeye yol açmadan İslamiyet'in 
zuhuruna kadar devam etti. Daha sonra 
kıyade Abdüşems'e, sikaye ve rifade hiz
meti ise zenginliği ve cömertliğinden do
layı Haşim b. Abdümenaf'a, ondan da oğ
lu ve Hz. Peygamber'in dedesi Abdülmut
talib'e geçmiştir. 
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Akıllı ve kültürlü olmakla kazanılan, 
beşeri münasebetlerde 
hoşgörülü, bağışlayıcı 

ve medeni davranışlar 
sergilerneyi sağlayan ahlaki erdem. 
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Klasik sözlüklerde, büyük ölçüde birbi
rinin tekranndan ibaret olan ve özellikle 
edebi- ahlaki literatürdeki anlam genişli
ğiyle karşılaştırıldığında yetersiz olduğu 
anlaşılan tanımlarda hilim (hilm). "sabır

lı ve temkinli. akıllı ve ağır başlı olmak" 
şeklinde açıklanmıştır (Lisanü'l-'Arab, 
" l:ılm" md.; Tacü'l-'arüs, " l:ılm " md.). Ke
lime, İslam öncesi Arap edebiyatında da 
"akıl" anlamında kullanılmakta ve çok na
dir kimselerin ulaşabildiği veya önemini 
takdir ettiği bir meziyet sayılmaktaydı. 
Bazı kaynaklarda hilmin tanımı yapılır
ken sefeh ve cehl kavramlarının karşıtı 
olarak gösterildiği dikkate alınırsa bu 
kelimelerin anlamlarından hareketle hil
mi daha iyi kavramak mümkün olur. İbn 
ManzOr sefehi, "Hilmin karşıtıdır: kök 
anlamı hafiflik ve harekettir: cehl (cahil
lik) demektir" şeklinde açıklamıştır ( Lisa
nü'l-'Arab, "sfh" md.). Buradaki cehl ke
limesinin ilim veya milrifetin zıddı olma
yıp zulüm. serkeşlik. saldırganlık, barbar
lık gibi Cahiliye dönemindeki hakim zih
niyetin karakteristik yapısını oluşturan 
kavramları ifade ettiğini söylemek gere
kir. Nitekim o dönemde yazılan şiirler in
celendiğinde bu husus açıkça ortaya çı
kar (EbG Temmam. s. 99, 304; ZevzenT, 
s. 178). 

İslam'dan önceki dönemin temel ahla
ki karakteri olan insanın gücüyle böbür
lenmesi, kendine güvenmesi, otorite ta
nımaması, keskin bir şeref duygusu vb. 
hususlar cehl kavramı içinde mütalaa 
edilen huylardır (lzutsu, Kur 'an 'da Allah 
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ve insan, s. 204; daha geniş bilgi için bk. 
a. mlf., Kur 'an 'da Dini ve Ahlaki Kavram
lar, s. 5 I -61 ). Aslında Kur'an'ın müşrikle
re yönelttiği eleştirilerin temelinde de on
lardaki bu cehl ahlakı vardır. Zira müşrik
ler sadece akılları yatmadığı için inkar et
miyorlardı: aynı zamanda onlar gurur. ki
bir. inat ve saldırganlık gibi hayrat duy
guları ve kötü alışkanlıkları yüzünden İs
lam'ın getirdiği eşitlik, kardeşlik, merha
met. sabır. tahammül. uzlaşma, barış gi
bi ilkeleri içlerine sindiremedikleri için in
karcılıkta direniyorlardı. Kur'an'da yer 
alan "hamiyyetü'I-cahiliyye" (Cahiliye küs
tahlığı; el-Feth 48/26) tabiri onların bu uz
laşmaz karakterini ifade eder (bk cAHi

LİYE; CEHALET). Buna göre hilme "ağır 
başlılık, sebat, akıllı ve uygarca davranış" 
anlamları verilebilir. EbG Hayyan et-Tev
hldl hilmi "öfkesine hakim olmak sun!tiy
le düşünce dengesini koruma" şeklinde 
tarif etmektedir (el-imta' ve'l-mü'anese, 
ııı . 129) Ragıb el-İsfahanl de "öfke duy
gusunun coşkusundan nefsi koruma" bi
çiminde benzer bir tarif verdikten sonra 
kelimenin kökünde akıl anlamının bulun
madığını. ancak aklın sonuçlarından ol
duğu ve akıldan bağımsız düşünülemeye

ceği için hilme de akıl dendiğini belirtir. 
İsfahanl'ye göre hilimden aklın eylem ha
line dönüşmesi kastedilmektediL Zira bu 
erdem ancak bütün organların kötülük
lerden korunmasıyla mükemmelleşir (el
Müfredat, "l:ılm"md .; a. mlf, e?·Zeri'a, s. 
342) . Seyyid Şerif el-Cürcanl, "öfkenin ka
barması halinde itidal ve sükGneti koru
ma" şeklindeki kısa tanımıyla hilmin özel
likle ahlaki anlamına işaret etmiştir (et
Ta'rifat, "l:ıilim" md.). Tehanevl'nin tanımı 
da buna yakındır (Keşşaf, ı. 381 ). 

Ragıb el-İsfahanT, hilmin en uygun kar
şıtının "öfke ve nefretle saldırmak" anla
mına gelen teıemmür kelimesi olduğu
nu belirtir. Ancak birçok kaynakta hilmi n 
karşıtı olarak kaydedilen sefeh ve cehlin 
aksine tezemmürün terim olarak yay
gınlık kazandığı söylenemez. H ilim ayrıca 
gazab, gayz, suhf (zayıflık. acizlik) gibi ke
limelerin zıddı olarak da gösterilmekte 
veya böyle bir konumda kullanılmakta
dır. 

Kur'an- ı Kerim'de hilim "akıl" manasın
da olmak üzere bir ayette çoğul şekliyle 
(ahlam) geçmektedir (et-TGr 52/32). Bu
nun dışında "h ilim sahibi" anlamında ha
lim kelimesi esrna-i hüsnadan biri olarak 
on bir ayette yer almaktadır. Bunlardan 
altısı "gafür" (bütün günahları bağışla
yan), üçü "alim" (çok iyi bilen), biri "ganl" 
(her şeyden müstağnT), biri de "şekur'' (az 
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iyiliğe çok mükafat veren) isimleriyle bir
likte bulunur (bk. M. F. Abdülbaki. el
Mu'cem, "birn" md.). Tefsir ve ketarn ki
taplarında esrna-i hüsnadan olan hali
min "çok sabırlı. günahkarları cezalan
dırmakta acele etmeyen " (mesela bk. 
Eş'art. s. 530) veya "kullarının isyanından 
etkilenmeyen. günahkarlara gazap et
mesi kendisini telaşa düşürmeyen. her 
işi olması gerektiği ölçüde yapan" (ib
nü'I-Eslr. en-!Yihaye, "birn" md.) anlam
larına geldiği belirtilir. İbn Hibban el-Büs
tl. bu ayetlere dayanarak hilmin akıldan 
daha üstün bir erdem olduğunu, çünkü 
yüce Allah'ın Kur'an'da kendisini akılla 
değil hilimle nitelendirdiğini ifade eder 
(Ravtatü 'L-'u/s:ala' , s. 209) . Bu görüşü 
Gazzali de tekrar etmiştir (inya', ııı . 179). 

Halim ayrıca iki ayette Hz. İbrahim'in 
(et-Tevbe 9/114; HGd 1 1/75). bir ayette 
Hz. İshak'ın ( es-Saffat 37 ll o ı) sıfatı ola
rak yer almakta, bir ayette de (HGd ll/ 
87) düşmanlarının Hz. Şuayb ile alay et
mek için onu halim diye niteledikleri bil
dirilmektedir (ayrı ca bk. HALIM} . 

Hadislerde hilim kelimesi hem "akıl" 
hem de "ağırbaşlılık, yumuşaklık" anla
mında geçmektedir (bk. Wensinck. el
Mu'cem, "blm" md.). Hz. Peygamber. he
men bütün hadis mecmualarında ve ede
bi- ahlaki mahiyetteki antotojik eserler
de yer verilen bir hadisinde Eşec el-Ab
di adlı sahabiyi överken şöyle demiştir: 

"Sende Allah'ın sevdiği iki hasfet vardır: 

bunlardan biri hilim. diğeri de teennidir" 
(Müslim, " İman", 25. 26: EbG DavGd , 
"Edeb", 149) . İbnü'I-Estr'e göre bu hadis
teki hilim "akıl", teenni de "kararlılık, ace
lecilikten sakın ma" anlamına gelir ( en-!Yi

ha.ye, "blm" md). Aynı müellif, ResGl-i 
Ekrem'in, namazda imam olduğu sırada 
arkasında duracak kimselerde aradığı 
şartları ifade eden "ülü'l-ahlam ve'n-nü
ha" şeklindeki sözünü "zevü'l-elbab ve'l
ukül" olarak açıklamış: bununla da cema
at içinde en bilgili, yetişkin , olgun ve iba
det kültürüne sahip kişileri anlatmak is
temiştir. Darimi'nin naklettiği ("Mul5ad
dime", 29) ve hadis-i kudsi olduğu anlaşı
lan bir sözde "halimi bile hayrette bıra

kan bir fitne"den söz edilmekte olup bu
radaki hilimden de akıl kastedilmiştir. 
EbG DavGd'un es-Sünen'inde "Kitabü'I
Edeb"in ilk babı "ei-Hilm ve ahlaku'n-ne
bl" başlığını taşır. Bu başlık. ResOiullah'ın 
ahlakının temelini hilmin oluşturduğunu 
ima eder. Burada onun hoşgörüsünü , af
fediciliğini ve sabrını anlatan hadisler yer 
alır. Ayrıca hadis mecmualarında, İslam 
alimlerince hilmin kapsamında gösteri-
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ten akıl. basiret, kararlılık, öfkesine hakim 
olma. affetme. hoşgörü , sabır, vakar, rıfk 
gibi ahlaki erdemiere dair pek çok hadis 
bulunmaktadır. Buharl'nin el-Cfımi'u'ş
şaJ:ıiJ:ı'indeki bir rivayette geçen ("J::lu
dı1d". 3 ı) ve Hz. ömer'in hilafete kendisin
den daha layık olduğunu düşündüğü Hz. 
E bO Bekir hakkında söylediği , "O benden 
daha halimdir" şeklindeki sözde halim 
"akıllı , deneyimli, olgun" anlamına gelir. 
Müslim'in el-Cfımi'u'ş-şaJ:ıiJ:ı'indeki bir 
rivayete göre ("Fiten", 35, 36) Amr b. 
As. Bizans toplumunun sosyal çalkantı
lar karşısındaki akıllı, basiretli ve soğuk
kanlı tutumunu. "Onlar fitne durumun
da insanların en halimidir" cümlesiyle ifa
de etmiştir. 

Hilim kavramı Kur'an-ı Kerim'de ahla
ki anlamda çok az geçtiği, hadislerde de 
sıkça kullanılmadığı halde belli başlı İsla
mi kaynaklarda Müslümanlığın en temel 
erdemi veya bu erdemlerden biri olarak 
zikredilmiştir. Kur'an'da az kullanılması 
ise çok zor kazanılabilecek ölçüde değer
li. yüksek ve ideal bir fazilet olduğu şek
lindeki bir sebebe bağlanmıştır. Nitekim 
belki de ilk defa olmak üzere Hasan-ı Bas
ri (ö. ı 10/728). "Allah Teala peygamber
leri bile en az hilim sıfatıyla nitelemiştir" 
derken bu kavramın Kur'an'da neden az 
yer almış olduğuna da işaret etmiş bulun
maktadır (Meydan!, ı . 2 ı ı). Meydanl'ye 
göre Hasan-ı Basri bu sözüyle, hilmin pey
gamberlerde bile az rastlanabilen çok 
yüksek bir erdem olduğunu anlatmak is
temiştir. Bu görüşe katılan Cahiz de şöy
le demektedir: "Yüce Allah salih kullarını 
uzun uzun övdüğü halde onları nadiren 
hilimle vasıflandırmıştır. Nitekim Kur'an-ı 
Kerim'de bunun sadece iki yerde (iki pey
gamber hakkında: et-Tevbe 9/1 14; HGd 11/ 
75 : es-Saffat 37/ 1 o ı) geçtiğini görüyoruz" 
(Pellat, Risale fi 'L-/:ıilm, s. 26) . İbn Hibban 
ei-Büsti de hilmin Kur'an'da az kullanıl

masını bu erdemin nefasetine ve kad
rinin yüksekliğine delil olarak gösterir 
(Ravtatü'L-'u/s:ala' ve nüzhetü'L-fuzala', s. 
209). Bununla birlikte Toshihiko lzutsu'
nun belirttiği gibi Kur'an'da baştan sona 
kadar hilim ruhu mevcuttur (Kur'an 'da 

Allah ve insan, s. 204) . Zira insanlarla 
olan ilişkilerde ihsanla, adaletle hareket 
etme. zulümden kaçınma . şehvet ve ih
tiraslarına gem vurma, kibir ve gururdan 
sakınma hilim ruhunun belirtileridir. 

Özellikle lgnaz Goldziher'den itibaren 
şarkiyatçılar İslam ahlakının , dolayısıyla 
müslümanın karakterini belirleyen te
mel erdemin tesbitine çalışmışlar ve ni-

hayet bunun hilim olduğu kanaatine var
mışlardır. Zira bu araştırmacılara göre 
Cahiliye döneminde çok az insan bu fazi
letin kıymetini takdir ederken İslam dini 
bunu ahlaki ve içtimal alanda bütün müs
lümanlara yaymayı ve bu suretle onları 
belli başlı niteliği saldırganlık, barbarlık 
ve çatışma olan Cahiliye toplumundan 
farklı kılınayı amaçlamıştır (Pellat. Risa

Le fi'L-/:ıilm, s 152; Goldziher, s. 207-208) . 
Kur'an ve hadisler yanında Abdullah b. 
Mukaffa'ın el-Edebü'l"kebir'inde. da
ha sonra İbn Kuteybe'nin 'Uyunü '1-a{ı
bfır'ında . Cahiz' in başta el-MeJ:ıfısin 
ve'l-ezdfıd, el-Beyan ve't-tebyin olmak 
üzere çeşitli eserlerinde ve diğer birçok 
kaynakta verilen bilgiler. hilmin pek çok 
erdemi kapsayan bir İslam ahlaki kavra
mı olduğunu göstermektedir. Bu eser
lerde Lokman, Ahnef b. Kays, Muaviye b. 
EbO Süfyan. Halife Me'mGn gibi hilimle
riyle ün kazanmış sirnaların "hulemaü'I
Arab" diye anılması da İslam ahlak kültü
ründe bu fazilete verilen önemi yansıtır 
(geniş bilgi için bk. Pellat. Risale fi 'L-/:ıilm, 

S. 83-127). 

Kaynaklarda hilim biri zihnl. diğeri ah
laki olmak üzere iki anlamda geçmekte
dir. Zihni hilim akıl demektir. Cahiz, "Hi
tim kelimesi ilmi ve hazmi (ihtiyat. ted
birli olma) içine alan kapsamlı bir isim
dir" diyerek ilmi de hilmin içinde göster
miştir (el-'Oşmaniyye, s. 97) . Bu anlam
daki hilim ahmaklık, sefahet (beyinsizlik) 
ve cahilliğin karşıtı olarak gösterilir. Bu
na göre hilim sahibi insanın bir özelliği 
akıllı ve bilgili olmak, ahmaklıktan, sefa
hetten ve cahillikten uzak bulunmaktır. 
"Onlara bunu akılları mı emrediyor?" me
alindeki ayet (et-TGr 52/32) dalaylı olarak 
müslümanlara aklın irşadına uymayı, akıl
lı davranmayı, ahmak. beyinsiz ve cahil 
olmaktan uzak durmayı gerekli kılmak
tadır. Bu ayetin devamındaki, "Yoksa on
lar sınır tanımayan (tağl) bir kavim midir?" 
ifadesinden anlaşıldığına göre hilimde 
tuğyanın karşıtı olan bir anlam da vardır. 
Buna göre akıllı insan azgınlık yapmaz, 
haddi aşmaz, öfkeye kapılıp kendinden 
geçmez. Böylece Kur'an-ı Kerim'de çok 
sık tekrar edilen "akıl etme, bilme, tefek
kür, tedebbür, itibar. nazar (düşünme)" gi
bi zihni faaliyetlerle hilim erdemi arasın
daki bağlantı da ortaya çıkmakta, ayrıca 
İslam'ın bir hilim dini. yani -kelimenin İs
lam'a özgü anlamıyla- akıl ve bilgi dini ol
duğu anlaşılmaktadır. 

Hilmin ahlaki ve arneli gelişmişfiği ifa
de eden manasma gelince, İbn Sina 'İl-



mü'l-atJlal;( adlı risalesinde ( Tıs'u resa'il, 
s. 108) bu anlamdaki hilmin altında şu fa
ziletleri sıralar: Öfkeyi yenme, kerem ( cö
mertlik, onurlu davranış), hoşgörü. af. gö
nül zenginliği. tahammül, kararlılık. kin 
gütmeme. Çeşitli kaynaklarda bunlara 
sabır. seklnet. vakar. ihtiraslara ve diğer 
bencil d uygulara hakimiyet gibi daha bir
çok fazilet eklenmektedir. Maverdi'nin 
hilmi "huyların en yücelerinden" diye nite
lemesi (Edebü'd-dünya ue'd-din, s. 245). 
Cahiz'in de, "Asıl övgüyedeğer olan hilim
dir ve asıl yerilmesi gereken de cehalet
tir; hilim aklın otoritesidir. tutkulara ha
kimiyettir" şeklindeki ifadesi (Resa'ilü '1-
CM:ıi?, I, 103) hilmin hem kapsamını hem 
de önemini belirtir. 

Zihnl m anadaki hilimle ahlaki manada
ki hilim birbiriyle ilgisiz değildir. Zira akıl
lı. bilgili ve basiretli insan sabırlı . ağır baş

lı. bağışlayıcı. vakarlı , kararlı, nefsine ha
kim. kötülüğü iyilikle karşılayabilen. kış

kırtmalara kapılmayan bir ahlaki karak
tere sahip olabilir. İbnü'l-Mukaffa'ın tam 
ve hakiki hilmi gerçek bir üstünlük ve 
kuwet olarak görmesinin de (aş. bk.) bu 
erdemin akıl -eylem bütünlüğü ile kaza
nılmış olmasından ileri geldiği düşünüle
bilir. 

İslami literatürde hilmin kapsamı için
de gösterilen faziletler hakkında pek çok 
ayet ve hadis vardır. Gazzall İ]Jya'ü 'ulu
mi'd-din'inde (lll, ı 77), bir ayette geçen 
"rabbanller olunuz" (Al-i im ran 3/79) ifa
desini "halim ve bilgili kimseler olunuz" 
şeklinde yorumlamıştır. İbn Hibban el
Büstl bu yorumu Hasan- ı Basri'ye nisbet 
eder (Rauzatü'l-'u~ala', s. !Ol). GazzEıli'
nin aynı yerde verdiği bilgiye göre Ata 
b. Ebu Rebah. "Onlar yeryüzünde hevn 
ile yürürler" (el-Fu rkan 25/63) ayetindeki 
"hevn" kelimesini de "hulema'" şeklinde 
açıklamıştır (krş TaberT, XIX, 22) Buna 
göre ayetin meali şöyledir: "Rahman olan 
Allah 'ın-mümin - kulları yer yüzünde ha
Ilm olarak-vakar ve teennl ile- yürürler". 
Hasan-ı Basri de bu ayetin devamındaki. 
"Cahiller onlara sözlü sataşmada bulun
duğunda. 'Selam!' derler" ifadesini. "On
lar halim insanlardır; kendilerine karşı ca
hilce ve küstahça davrananlara cahillik ve 
küstahlıkla karşılık vermezler" sözleriyle 
açıklamıştır. İçlerinde hilim kelimesi geç
memekle birlikte anlamları bakımından 
hilim erdeminin İslam ahiakındaki yerini 
ve önemini ifade eden yüzlerce ayete ör
nek olarak şu ayetler zikredilebilir: "On
lar öfkelendikleri zaman bile affederler" 
(eş-Şura 42/37): ~Her kim sabreder ve ba-

ğışlarsa bilsin ki bu tutum davranışların 
en soylusu. en olumlusudur" (eş-Şura 42/ 
43); "Güzel bir söz ve bağışlama. arkasın
dan eziyet gelen sadakadan daha hayırlı
dır" (ei-Bakara 2/263); "Müslümanlar af
fetsinler. hoşgörülü olsunlar. Allah'ın sizi 
bağışlamasını istemez misiniz?" (en-NOr 
24/22); "Af yolunu tut. iyiliği em ret ve ca
hillerden uzak dur" (el-A'rilf 7/!99); "Rab
binizin bağışına, takva sahipleri için ha
zırlamış olduğu, genişliği gökleri e yer ka
dar olan cennete koşun. O takva sahiple
ri ki bollukta da darlıkta da Allah rızası 
için mallarını harcarlar; öfkelerini yener
ler ve insanları affederler. Allah da böyle 
güzel davranışta bulunanları sever" (Al-i 
im ran 3/133- ı 34); "iyilikle kötülük bir de
ğildir. Sen kötülüğü en güzel bir tutum la 
karşıla. O zaman göreceksin ki seninle 
aranızda düşmanlık bulunan kimse can
dan bir dost olmuştur" (Fussılet 41/34). 
Son ayet. sevginin oluşmasında ve dola
yısıyla sosyal barışın sağlanmasında hi
lim erdeminin rolünü göstermesi bakı
mından dikkat çekicidir. Zira burada. hi
lim ruhunu yansıtan en saygın davranış
lardan biri olan kötülüğe karşı iyilikle mu
kabelede bulunma düşmanı bile dost ya
pan bir güç olarak değerlendirilmiştir. İb
nü'l-Mukaffa' hilmin bu gücünü şöyle an
latır : "Sakın sana iftira edene öfke ve in
tikam duygusuyla karşılık verme. Hilim ve 
vakar içinde güzel cevap ver. Hiç şüp
hen olmasın ki üstünlük ve kuwet daima 
halim olanındır" (el-Edebü'l-keblr, s. 45-
46). 

Hilim sabır. sekinet ve vakardır; öfke
ye, ihtiraslara ve diğer bencil duygulara 
hakimiyet. ağır başlılık ve yumuşak huy
luluktur; fakat asla güçsüzlük ve onur
suzluktan kaynaklanan bir zillet ve acz ka
bul edilmemelidir. GazzEıli'nin aktardığı 
bir söze göre halim haksızlığa uğrayınca 
sabreden. gücü yetince de intikam alan 
kimse değildir ; asıl halim haksızlığa kat
lanan, gücü yetince de affedebilen kişi
dir (İf:ıya' , lll, 184) Esasen hilmin, yuka
rıda işaret edilen ayetlerde "gafürun ha
Ilm. allmün halim, ganiyyün halim" şek
lindeki ifadelerle Allah'a nisbet edilmesi 
de bunu gösterir. Zira Allah hem bağış
lama gücüne sahip, bilgili ve müstağni 
hem de halimdir. Şu halde Kur' ani anlam
da hilim bilgisizlik, basiretsizlik, ahmak
lık veya acizlik sebebiyle sabırlı, taham
müllü, ağır başlı olmayı ifade etmez; ak
sine insanın akıl , zeka, bilgi, tecrübe gibi 
zihnl yeteneklere, bedeni ve mali imkan
lara sahip olması yanında sabır. af, hoşgö
rü, nefse hakimiyet, öfkeyi yenme, tah-
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riklere kapılmama. teennl ve vakar gibi 
arneli erdemleri şahsında birleştirmesiy
le ulaşılan bir kişilik yapısıdır. Hz. Peygam
ber' e de zengin kimselerin hilmini takdir 
eden bir söz isnat edilmiştir (a.g.e., lll , 
ı 78). Yine ona nisbet edilen bir rivayet
te, "Eğer hasmından daha güçlü isen onu 
bağışiayarak güçlü olmanın şükrünü 
öde" denilmektedir (MaverdT, s. 245) 
Hz. Ömer' e atfedilen bir sözde de Allah 
nezdinde devlet başkanının hilminden. 
rıfkından ve yumuşaklığından daha de
ğerli bir erdem bu lunmadığı belirtilir 
(Pellat, Risale fi'l-f:ıilm, s. 39-40). Bu son 
rivayetler. sıhhatleri kesin olmamakla bir
likte İslami kaynakların hilme bakışını yan
sıtması bakımından önem taşımaktadır. 
Tabiln döneminin İran asıllı şairlerinden 
Salim b. Vabisa'nın. "H ilmin bir türü var
dır ki zillettir, onu sen de bilirsin; asıl fazi
let kudretten doğan hilimdir" (Ebu Tern
ma m, S. ı 90) anlamındaki beyti, Emevl 
Halifesi Ömer b. Abdülazlz'in, "Hilmin 
ilimle. affın kudretle birleşmesi sonucun
da ulaşılan faziletten daha üstün bir fa
zilet yoktur" (Ca h iz, el-Beyan ue't-tebyin, 
I, ı 75) sözü ve özellikle Cahiz'in hilmi "sa
h If" (zayıf. aciz) kelimesinin karşıtı olarak 
kullanması (el-'Oşmaniyye, s. I 93). h il
min cahillik ve güçsüzlükten kaynakla
nan bir fazilet olmadığını gösterir. İbn 
Hazmda ancak muktedir olduğu halde 
sabır ve hoşgörüyle davrananların halim 
sayılabileceğini ifade eder ( el-AI].la~ ue 's
siyer, s. 27); ayrıca yaptığı kötülükten 
dolayı üzüntü duyup özür dilerne olgun
luğunu göstermeyeniere katianmanın hi
lim değil zillet olduğunu ileri sürer. İbn 
Ebu Şi ha b ed-Dabbl'nin. "Eğer hilmin ceh
line galip gelmezse düşmanlarının sürek
li olarak artan saldırı ve tehdidi altında 
bulunursun" (E bO Temmam, s. 20 ı) an
lamındaki beytinde de görüldüğü gibi İs
lami literatürde hilim ihtiyatlı ve akıllıca 
davranışı ifade eden bir konumda kulla
nılmaktadır. Maverdi'nin naklettiği bir 
özdeyişte (Edebü 'd-dünya ue'd-din, s. 
24 7) bu yaklaşım. "H ilim sıkıntılara karşı 
bir perdedir" şeklinde özetlenmiştir. İbn 
Hazm da hilmin düşmanlarla kaynaşmak 
değil onlarla tedbiri elden bırakmadan 
barışçı ilişkileri sürdürmek olduğunu be
lirtir (el-AI].la~ ve's-siyer, s. 80). 

, Kur'an ahlakını en iyi kavrayan ve ya
şayanlardan biri olarak tanınan Hasan-ı 
Basri'ye isnat edilen (Gazza ll, lll, 166) ve 
hilmin kapsadığı başlıca faziletleri vurgu
layan şu sözleri Kur'an ve Peygamber ah
lakının bir özeti saymak mümkündür: 
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"Müslüman dininde güçlü, kararlı ve yu
muşak olan kişidir ; imanı sağlam. bilgili 
ve halim, zeki ve merhametlidir; hem 
haklı hem bağışlayıcı . hem zengin hem 
tutumludur; hasta olduğunda taham
müllü. güçlü ve iyilik severdir; arkadaşlı
ğın ve dostluğun sıkıntıianna katlanır. 

zorluklara sabreder; öfkesine mağlQp ol
maz, gurur ve kibre kapılmaz, ihtirasla
rına yenilm ez; midesi yüzünden şerefsiz
lik yapmaz; hırsı yüzünden küçülmez; 
basit hedeflerle yetinmez; m aziuma yar
dım eder, zayıfa acır ; cimrilik yapmaz, is
raf etmez; kendisine kötülük edeni bağış
lar. cahili hoş görür; nefsi sıkıntıda olsa 
da herkes kendisinden faydalanır". 
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HILL, Donald Routledge 
(1922-1994) 

İslam teknoloji tarihi sahasındaki 
araştırmalanyla tanınan 

Ingiliz mühendisi. 

6 Ağustos 1922'de Londra'da doğdu. 
1941-1946 yılları arasında The Royal En
gineers bünyesinde teğmen olarak Orta
doğu, Kuzey Afrika ve İtalya'da bulundu. 
1949'da Londra Üniversitesi'nden mü
hendislik diplaması aldı ve Iraq Petroleum 
Company hesabına Lübnan, Suriye ve Ka
tar' da proje mühendisliği yaptı. Ardın
dan İngiltere'ye döndü ve 19SS'ten emek
li olduğu 1984 yılına kadar büyük petro
kimya şirketlerinde önemli görevler üst
lendi. 

İslam kültürüyle tanışmadan önce 
Fransızca. Almanca, ispanyolca ve İtal
yanca bilen Hill, Ortadoğu'da bulunduğu 
sırada bunlara konuşulan Arapça'yı da 
ekleme fırsatı buldu. Daha sonra klasik 
Arapça'nın inceliklerini öğrenip mühen
dislik mesleğinin yanı sıra İslam tarihiyle 
ilgilenmeye başladı ve Durham Üniversi
tesi'nden yüksek lisans (ı 964). Londra 
Üniversitesi'nden doktora derecesi (ı 970) 

aldı; doktora tezi. İslam fetihlerinin ilk dö
neminde teknik malzemeler açısından sa
vaşlarda nasıl sonuç alındığı hakkında idi. 
Özellikle Araplar'ın kuşatma araç- gereç
lerinin yetersizliği ni farkederek dikkatini 
mancınıklara çevirdi. Bu amaçla Kalifor
niya Üniversitesi'nde bir Ortaçağ tekno
lojisi uzmanı olan Lynn White Jr. ile te
mas kurdu ve onun sayesinde Cezerl'nin 
mekanik (h iye!) ilmiyle ilgili ünlü risalesini 
tanıdı (bk. CEZERI, İsmail b . Rezzaz ). Bu 
risalenin ilmi neşriyle 1974'te The Amer
ican Society for the History of Techno
logy Dexter ödülünü kazandı ve arkasın

dan Beni Musa'nın Kitabü'l-ljiyel'ini in
gilizce'ye tercüme ederek ilim alemine 
tanıttı; daha sonra da Ortaçağ'da su sa
atleri üzerine yazılmış Arapça eserleri ele 
aldı . UNESCO'nun, hicretin XV. asrı mü
nasebetiyle İslam teknoloji tarihi hakkın
da bir kitap yayımlama girişimi çerçeve
sinde Ahmed Yusufel-Hassan ile birlikte 
bu alandaki ilk kapsamlı eser olan Isla
mic Technology: An Illustrated His
tory'yi hazırladı ( 1986). Bir süre sonra da 
Edinburgh Üniversitesi'nin isteğiyle son 
müstakil eserini teşkil eden Islami.c 
Science and Technology'yi (I 993) ka
leme aldı . ilmi hayatı boyunca Londra'da
ki School of Oriental and African Studies 
(SOAS) kurumuyla yakın ilişki içerisinde 
bulunmakla birlikte daima herhangi bir 

enstitüye bağlı olmaksızın çalışan Hill, İs
lam teknoloji tarihi üzerine ortaya koy
duğu yedi kitap ve otuz beşe yakın ma
kaleyle Carra de Vaux ve Eilhard Wiede
mann gibi şarkiyatçıların başlattığı çalış

malara ciddi katkılar sağladı. Hill 30 Ma
yıs 1994'te öldü. 

Eserleri. 1. The Termination ot Hos
tilities in the Early Arab Conquests 
(London I 97 I ; doktora tezi) . 2. The Book 
ot Knowledge ot Ingenious Mechani
cal Devices by Ibn al-Razzaz al-Jaza
ri (Dordrecht 1974; islamabad ı 989). Ce
zerl'nin Kitab ii ma'riteti'l-]Jiyeli'l-hen
desiyye adlı mekanik aletiere dair eseri
nin İngilizce tercüme ve notlar ilavesiyle 
açıklamasıdır. 3. On the Construction 
ot Water-Clocks (London 1976). Su sa
atleri konusundaki ilk eseridir. 4. The 
Book ot Ingenious Devices by the Ba
nü Müsa ibn Shakir (Dordrecht ı 979; 
islamabad ı 989) . Beni Musa diye tanı
nan ünlü matematikçi ve mühendis kar
deşlerin yazdığı Kitabü'l-ljiyel adlı ese
rin İngilizce tercümesi ve notlarla açıkla
masıdır. S. Ara bi c Water Clocks: es
Sa'atü '1-ma'iyyetü'l-'Arabiyye (Alep
po 1 Haleb 198 ı) . Su saatleriyle ilgili ola
rakArchimedes'e nisbet edilen bir eserle 
İbn Halef el-Muradl. Hazinl. Rıdvan es
Saati ve İbn Rezzaz ei-Cezerl'nin bu ko
nuya dair eserlerinin tahlilidir. 6. A His
tory ot Engineering in Classical and 
Medieval Times (London I 984). Orta
çağ'ın sonuna kadarki genel mühendislik 
tarihidir. 7. Islamic Technology: An Il
lustrated History (Ahmed Yusuf el
Hassan ile birlikte; Cambridge JParis 
1986, 19881 . Fran s ızca çevirisi: Sciences 
et techniques en Islam: Une histoire il
lustree Jtrc. Hachem ei-HusseiniJ. Paris 
ı 99 ı ı. İslam dünyasındaki makine. inşa
at. gemi, savaş , kimya. dokuma, kağıt , 

deri. ziraat, gıda, metalürji ve el sanatla
rı teknikleriyle ilgili konuların resim ve 
çizimierin de yardımıyla açıklamasıdır. 
8. Islamic Science and Engineering 
(Edinburgh 1993) . İslam bilim ve mühen
disliğine dair son kitabıdır ( eserlerinin 
tam listesi için b k. King, V, 299-302) . 
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