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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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