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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-
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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-
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len bu şehirde vefat ettiği. cenaze nama
zını İbn Ebu Duad'ın kıldırdığı kaydedil
mektedir (ibnü'I-Murtaza, s. 48, 54, 61 ). 

Şehristanl'nin el-Milel ve'n-ni./.ıal'ini 
neşreden Muhammed Seyyid Kilani, her
hangi bir kaynak belirtıneden Hişam b. 
Amr'ın 226 (841) yılında vefat ettiğin i 

kaydeder ( el-Milel, ı. 72). Fuvati veya FG
ti nisbesi hakkında bilgi veren, ancak Hi
şam'dan söz etmeyen Sem'ani bu kelime
nin "peştemal, önlük, havlu" anlamına 
gelen "fGta" veya "fQt" ile bağlantılı oldu
ğunu, söz konusu nisbenin de bunları sa
tan kişiler için kullanıldığını belirtir (el
Ensab, IV, 408-409; ayrıca bk. SüyOtl. 11. 
163). 

Kaynaklar Hişam b. Amr'ın Ebü'I-Hü
zeyl ei-AIIaf, Nazzam ve Muammer b. Ab
bad gibi ünlü Mu'tezile kelamcılarının ta
lebesi olduğunu belirtmektedir. Kendi
sinin en meşhur öğrencisi ise Abbad b. 
Süleyman es-Saymeri'dir. Bazı kaynaklar
daHişam'ın Mu'tezile'nin "usul-i hamse"
sini genelde benimsediği, ancak onun 
mensup olduğu Basra ekolünün görüşle
r ine aykırı bazı telakkılerinin bulunduğu, 
bu sebeple de çevresinde Hişamiyye diye 
adlandırılan bir grubun teşekkül ettiği 
kaydedilir (Bağda di. s. 159; isferaylnl. s. 
75; Şehristanl, ı . 72). 

Hişam b. Amr'ın günümüze intikal eden 
herhangi bir eS@ri bulunmadığından gö
rüşleri genellikle Ebü'I-Hasan el-Eş' ari, 
Abdülkahir ei-Bağdadi, ŞahfQr b. Tahir el
İsferayini, Ebü'I-Muin en-Nesefi ve Şeh
ristani gibi Sünni müelliflerin tenkitleriy
le Ebü'I-Hüseyin ei-Hayyat ve Kadi Abdül
cebbar gibi Mu'tezile alimlerinin yaptığı 
nakillerden öğrenilmektedir. Bu bilgiler 
ışığında ona atfedilen görüşler şöylece 
özetlenebilir: Fizikalem atomlardan (cüz-i 
la yetecezza) oluşmuştur ve sürekli deği
şikliğe uğramaktadır. Hişam'a göre son
lu, sınırlı ve dolayısıyla hadis olan bu atom
lardan teşekkül eden alem de sonlu, sı
nırlı ve hadistir (Eş'arl. s. 304, 311. 31 5). 

Allah Teala hakkında O'nun yetkinliğine 
gölge düşürecek herhangi bir niteleme
de bulunulması caiz değildir. Bundan do
layı her ne kadar Kur'an'da, "Allah bize 
yeter: O ne güzel vekildir" diyenler övül
müşse de (Al-i imran 3/173) insanlar ara
sında müvekkilin vekilden güç ve rütbe 
bakımından üstün olduğu yolundaki ka
naat göz önünde bulundurulduğu takdir
de Allah'ın insanlar tarafından bu anla"
ma gelen bir "vekil" şeklinde algılanması 
doğru olmaz. Ona göre nitelediği konuda 
zihninde birtakım eksik anlamlar bul u-
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nan insan hiçbir zaman zat-ı ilahiyyeye la
yık anlamı düşünemez (Eş'arl. s. 488; krş. 

Hayyat. s. 48, 121 ). Hişam b. Amr. sonsuz 
bir varlık olan Allah'ın ilminin de sonsuz 
olduğunu belirtir ve ilm-i ilahinin ma' du
ma taalluk etmediğini söyler. Ayrıca ale
min ezeliliği fikrini çağrıştırdığı ve tevhid 
ilkesiyle bağdaşmadığı için, "Allah ezelde 
alim ve kadirdir" demek isabetli sayılmaz 
(Eş 'arl. s. 158, 182-1 83, 488-489, 495; Ne
sefl. ı. 5, 196; 11. 687). Hişam'a göre Allah 
insanlar tarafından hiçbir şekilde görüle
mez ve "bilme" manası kastedilse bile, 
"Biz O'nu kalplerimizle görürüz" denile
mez (Eş 'arl. s. 157. 216). Allah'a mekan 
nisbet etme anlamı taşıyan bütün naslar 
te'vil edilir (a.g.e., s. ı 57). Kullarına asla 
zulmetmeyen Allah insanı bütün ihtiyari 
fiilieri için geçerli olan bir istitaatla donat
mıştır (a.g.e., s. 202-203. 228-230, 345 . 

558; Nesefl. ll. 552, 650) . 

Araz mahiyetindeki hissi mucizeterin 
peygamberliğin delili olamayacağını ile
ri süren Hişam b. Amr, bununla birlikte 
Kur'an-ı Kerim'in metninin sahip bulun
duğu üstün vasıflar sebebiyle mGciz ol
duğunu söyler (Eş'arl. s. 225-226). İmanı 
"farz ve nafileleriyle birlikte bütün ilahi 
buyruklara uymak" şeklinde tanımlayan 
Hişam (a.g.e., s. 268, 278) imarnet konu
sunda da farklı görüşlere sahiptir. Ona 
göre ümmet belli bir görüş üzerinde bir
leştiği, zulüm ve fesadı terkettiği takdir
de kendisini yönetmek üzere bir imam 
seçmelidir. Ancak ümmetin ayaklanıp 
imamı öldürmesi durumunda bu görev 
hiç kimseye verilemez (Bağdadl. s. 163-

164; Nesefl. ll. 823). Abdülkahir el-Bağda
di bu görüşün, kendisinden önceki hali
fenin öldürülmesinden sonra halife olan 
Hz. Ali'nin imametini kabul etmeme an
lamına geldiğini düşünmekte (el-Far~, s. 
164). Hayyat ise Hişam b. Amr'ın Hz. Os
man'ın şehid edilmesi olayı ile Cemel Vak
'ası hakkındaki görüşlerini savunmakta 
ve onun bu olaylara karışan sahabilerin 
hiçbirinden teberri etmediğini belirtmek
tedir ( el-intişar, s. 50-51. 115-1 17, 120-

121). 

İbnü'n-Nedim KiUıbü'l-Ma{].J(il_(, Ki
tabü'r-Red 'tıle'l-Eşam fi nefyi'l-J.ıare
kfıt, Kitabü ljall_(i'l-Kur'an, Kitabü't-

• Tev./.lid, Kitabü Cevabi ehli Ijorasan, 
Ki tab ila ehli'l-Başra, Kitabü '1-Uşuli'l
oamse, Kitab <ale'l-Bekriyye, Kitab 
<ala Ebi'l-Hü~eyl fi'n-na<im adlı eserle
ri Hişam b. Amr'a nisbet ediyorsa da (el
Fihrist, s. 2 14) bunların hiçbiri günümü
ze ulaşmamıştır. 

BiBLiYOGRAFYA : 

Hayyat, el-İntişar, s. 48-51,57,92, 106, 115-
117, 120-122, 131; Ka'bi: Babü ?ikri'l-Mu'tezi
le min "Makalilti'l-İslamiyyin " (nşr. Fuad Sey
yid. Fa.Zlü '1-i 'tizal ue (:abakatü 'i-Mu' tezile için
de). Tunus 1393/1974, s. 71-72; Eş'ari, Maka
lat (Ritter). s. 157-158, 182-183,202-203, 216, 
225-226, 227, 229-230, 268, 274, 278, 304, 
311, 315, 345, 364, 415, 436, 488-489, 495, 
511, 558, 568; İbn Ebu Avn. el-Ecuibetü '1-müs
kite (nşr. M. Abdülkad ir Ahmed). Bulak 1985, 
s. 81; Malati, et-Tenbih ue'r-red, s. 39, 41; İb
nü"n-Nedim, el-Fihrist (Teceddüd). s. 214; İbn 
Furek, Mücerredü'l-makalat, s. 311; Kadi Ab
düıcebbar, Tabakatü'l-Mu'tezile (nşr. Fuad Sey
yid, Fa.Zlü '1-i ' tizal ue tabakatü '1-Mu'tezile için
de). Tunus 1393/1974, s. 271-272, 285; Bağda
di, el-Fark (Abdülhamld). s. 159-164; İbn Hazm, 
el-Faşl (Umeyre) . ll, 294; İsferayini, et-Tebşir 
(Hut). s. 75-77; Nesefi, Tebşıratü '1-edille (Sala
me). ı, 5, 196; ll, 552, 650, 687, 823; Şehristani, 
el-Milel (KT!anl). ı, 72-74; Sem'ani, el-Ensab 
(BarGdl). IV, 408-409; İbnü'I-Murtaza, Tabaka
tü'I-Mu 'tezi/e, s. 48, 54, 61, 77, 90; Süyuti. 
Lübbü '1-Lübab (nşr. M. Ahmed Abdü lazlz- Eş

ref Ahmed Abdülaziz). Beyrut 1411/1991 , ll, 
163; W. Montgomery Watt, İslam Düşüncesi
nin Teşekkül Deuri (tre. E. Ruhi Fığlalı). Anka
ra 1981, s. 273, 277; 1. Goldziher. "Hellenistis
cher Einfluss auf Mu'tezilitische Chalifatsthe
orien", Isi., VI (ı9ı6), s . 173-177; Ch. Pellat, 
"Hishiim b . <Amr al-Fuwaw, EJ2 (İng.). III, 496; 
Mustafa öz. "Abbad b. Süleyman es-Sayme-
rl". DİA, 1, 12-13. r.;ı 

lf1iiı CiHAT ThNÇ 

L 

HiŞAM b. AS b. VAiL 
( Jl'' ~ W" w ı ~ I"I.!A) 

Ebu Mutı' Hişam b. As (el-Ası) 
b. Vail es-Sehml ei-Kureşl 

(ö. 13/634) 

Sahabi. 
_j 

Babası As b. Vail müşriklerin ileri gelen
lerinden olup Hz. Peygamber'e ve müs
lümanlara düşmanlığı ile tanınır. Annesi 
ümmü Harmete bint Hişam b. Mugire 
Ebu Cehil'in kız kardeşidir. Hişam'ın kün
yesi önceleri Ebü'l-As ( asinin babası) iken 
ResGl-i Ekrem tarafından Ebu Muti' (ita
at edenin babası) olarak değiştirildi. İlk 
müslümanlar arasında yer alan ve Mısır 
fatihi Amr b. As'ın baba bir kardeşi olan 
Hişam Ebu Cehil'in kızıyla evlendi; İkinci 
Habeşistan Hicreti'ne katıldı . Orada Hz. 
Peygamber'in Medine'ye hicret edeceği
ni duyunca onunla birlikte hicret etmek 
üzere Mekke'ye döndü. Ancak başta ba
bası olmak üzere Mekkeli müşrikler onu 
hapsettikleri için hicret edemediği gibi 
Bedir, Uhud ve Hendeksavaşiarına da ka
tılamadı . ResGlullah Hişam'ın durumun
daki müslümanlara çok üzülmüş. kurtul
maları için uzunca bir müddet sabah na-


