
L 

HişAM b. AMMAR 
( )1.4i..: .:,.! ı"(;Jı, ) 

Ebü'l-Velid Hişam b. Arnmar 
b. Nusayr es-Sülemi ed-Dımaşkı 

(ö . 245/859 [?]) 

Kıraat-i seb'adan olan 
İbn Amir kıraatinin 

iki ravisinden biri, muhaddis. 
_j 

153 (770) yılında muhtemelen Dımaşk'
ta doğdu. İbn Fazlullah el-Ömeri kaynak
larda onun ayrıca "Zaferi" nisbesiyle anıl
masını. büyük dedesi Meysere'nin duası 
sayesinde üstün başanlara ulaşması ile 
açıklamaktadır. Hişam'ın hayatı ve öğre
nimi hakkında fazla bilgi yoktur. Erginlik 
çağından itibaren ilme yönelen Hişam'a 
babası büyük destek vermiş, evini satıp 
onu hacca göndererek İmam Malik ve 
başka alimlerle görüşmesini sağlamış
tır. 

Kıraati. İbn Amir'in meşhur talebesi 
Yahya b. Haris ez-Zimari'nin yetiştirdiği 
Irak b. Halid ve Eyyüb b. Temim'den öğ
renen Hişam Malik b. Enes, Velid b. Müs
lim, Müslim b. Halid ez-Zenci. İsmail b. Ay
yaş. Süfyan b. Uyeyne gibi alimlerden ha
dis tahsil etmiştir. Kendisi de Ebu Ubeyd 
Kasım b. Sellam. Ebü'l-Hasan el-Hulvani. 
Ahfeş ed-Dımaşki ve Ebu Ali İsmail b. Hu
veyris'e kıraat öğretmiş: hocalarından Ve
lid b. Müslim ve Muhammed b. Şuayb ile 
Ebu Ubeyd Kasıı:n b. Sellam. Buhari, Ebu 
Davüd, Nesai. İ bn Mace. Ebu Hatim er
Razi, Ebu Zür'a er-Razi gibi alimler ken
disinden hadis rivayet etmişlerdir. Buha
ri'ninel-Cami'u'ş-şaJ:ıiJ:ı'i ile Ebu Davüd. 
N esai ve İbn Mace'nin s ünenlerinde onun 
rivayet ettiği hadisiere yer verilmiştir. 

Bazı kaynaklarda "Dımaşk'ın hatibi, 
mukrii, muhaddisi, fakihi" gibi ifadelerle 
tanttılan Hişam b. Arnmar (mesela bk. 
Zehebl, Mizanü'l-i'tidal, IV, 302) uzun yıl
lar Dımaşk (Ümeyye) Camii'nde hatiplik 
yapmıştır. Fakat onun asıl şöhreti kıraat 
ve hadis alanında olmuştur. Dımaşk'ın kı
raat üstadı olan hocası Eyyüb b. Temim 
vefat edince kıraat konusunda imarnet 
İbn Amir kıraatinin diğer ravisi İbn Zek
van'la kendisine intikal etmiş, İbn Zekvan . 
daha çok kıraat ve zapt yönüyle tanınır
ken Hişam fesahat rivayet ve ilimdeki üs
tünlüğü ile meşhur olmuştur. İbn Zek
van'ın ölümünden sonra ise İbn Amir'in 
kıraatiiçin herkes Hişam'ın çevresinde 
toplanmıştır. Bu alandaki otoritesi sebe
biyledir ki İbn Mücahid'in (ö. 324/936) Ki
tabü s-Seb'a'sından sonra yedi kıraat ko-

nusunda telif edilen ve imamların ravile
rini iki kişiyle sınırlayan eserlerin hemen 
hepsinde İbn Amir'in kıraati için tercih 
edilen iki raviden biri Hişam b. Arnmar 
olmuştur. 

Zehebi, Hişam'ın çok sayıda hadis riva
yet ettiğini belirtmiş. Ebu Zür'a er-Razi 
de Hişam'dan faydalanmayanların on bin 
hadisten mahrum kaldığını söylemiştir 
(Zehebl, Ma'ri{etü'l-kurra', I, 398, 399). 
Ebü'l-Hasan el-İcli Hişam için "sadük" de
miş ( eş-Şikat, s. 459). bir başka vesileyle 
onun hakkında "sika" terimini kullandığı 
kaydedilmiştir (Mizzl, XXX, 247) Yahya b. 
Main de Hişam'ın sika olduğunu belirt
miştir. Nesai ondan "la be'se bih" (zararı 
yok) diye söz ederken Darekutni sadük 
olduğuna işaret eder. Ebu Davüd ise Hi
şam'ın 400'den fazla aslı olmayan hadis 
rivayet ettiğini ileri sürmüştür. Hişam 
ayrıca hadis rivayetinden ücret aldığı için 
eleştirilmiş. hatta hadis metinlerinin sık 
veya seyrek yazılışma göre fiyat değiştir
diği iddia edilmiş. bu yüzden hadislerini 
rivayet etmekten vazgeçenlerin bulun
duğu söylenmiştir. Zehebi de muhtaç ol
madığı halde onun bu şekilde davranma
sını yadırgamıştır (A'lamü'n-nübela', XI, 
426). Ebu Hatim. Hişam'ın önceleri yazılı 
metinden rivayette bulunduğu halde yaş
landıktan sonra bunu terkettiğini, kendi
sine verilen her şeyi araştırıp inceleme
den kabullendiğini zikretmektedir. 

Bazı kelam konularında tartışmaya yol 
açan görüşler de ileri süren Hişam b. Arn
mar'ın bu görüşlerinden biri halku'l
Kur'an* meselesiyle ilgilidir. Ona göre 
Cebrail'in ve Hz. Peygamber'in okuduğu 
Kur'an lafızları mahlüktur. Hişam'ın bu 
görüşü Ahmed b. Hanbel tarafından Se
lef akidesine aykırı bulunarak ağır bir dil
le eleştirilmiştir. İbn Hanbel'i öfkelendi
ren diğer bir husı.ıs daHişam'ın bir hut
besinde yer alan. "el-l:lamdü lillahillezi te
cella li-IJalJ5ıhi bi-IJalJ5ıhi" (Yaratma fiiliyle 
mah!Gkatına tecelli eden Allah'a hamdolsun) 
ifadesidir. Ahmed b. Hanbel. Kur'an'da 
Allah'ın sadece Tür dağına tecelli ettiği 
bildirildiğine göre (el-A'raf 7/143) bunun 
dışında bir tecelliden söz edilerneyeceği
ni kaydeder. Zehebi de Hişam'ın bu ifade
sini doğru bulmadığını belirtir. Fakat Ze
hebi, her iki alim de aynı dönemde yaşa
dığından Ahmed b. Hanbel'in Hişam hak
kındaki eleştirilerinin ihtiyatla karşılan
ması gerektiğini de ifade eder (a.g.e.,XI, 
432). 

İbn Kuteybe, Hişam b. Ammar'a Şia'ya 
mensup alimler arasında yer verirken Mu-

HiSAM b. AMR 

hammed b. Feyz el-Gassani onun Hz. Ali'
yi halife olarak kabul ettiğini belirtmiş. 
Zehebi de Hişam'ın çevresindeki re'y ta
raftarlarına muhalefet ederek hadis eh
line tabi olduğunu bildirmiştir. Hişam 30 
Muharrem 245 (7 Mayıs 859) tarihinde Dı
maşk'ta vefat etti. Onun 244 (858) veya 
246 yılının Safer ayında (Mayıs 860) öldü
ğü de kaydedilir. 

Eserleri. Hişam b. Arnmar'ın kaynak
larda zikredilen eserleri şunlardır: 1. el
Meb'a§. Sehavi bu kitabı siyere dair eser
ler arasında zikretmiş, Rüdani de ( ö. 

1094/1683) eserin kendisine kadar ulaşan 
rivayet senedini vermiştir. 2. Feza'ilü'l
Kur'an. Eseri Davüdi zikretmektedir. 3. 

el-Feva'id. Fuat Sezgin, İbn Hacer'in bu 
eserden iktibasta bulunduğuna işaret 
eder ( GAS, ı. 112) 4. EJ:ıddi§. Hişam'ın ba
zı mecmualarda yer alan hadislerinin bir 
kısmı günümüze kadar gelmiştir (a.g.e., 
I, 112). s. Cüz' fihi 'avdli eJ:ıddi§i Malik 
(a.g.e., I, 464; ayrıca bk. DİA, VIII, 147). 
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HişAM b. AMR 
(,_,.w: .:,.! ı"(;Jı, ) 

Hişam b. Amr el-Fuvati eş-Şeybfmi 
(ö. 218/833'ten önce) 

Mu'tezile'nin 
Basra ekolü kelamcılanndan. 

_j 

Hayatı hakkında kaynaklarda yet erli 
bilgi yoktur. Basra'da doğduğu öne sürül
mekte, Halife Me'mün döneminde (813-
833) Bağdat'ta bulunduğu ve muhteme-

151 


