
HiSAM b. AMR 

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. 
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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-



mazlarında onlara dua etmiştir (Müslim, 
"Mesacid", 294-295) . Nihayet ResGl-i Ek
rem işkence altındaki müslümanları kur
tarması için Velid b. Velld 'i Mekke'ye gön
derdi; onlar da umretü 'l-kazadan dön
mekte olan müslümanlara katılarak Me
dine'ye geldiler. Bunu duyan Kureyşliler. 
Halid b. Velid başkanlığındaki bir grup 
Mekkeli'yi onları yakalamakla görevlen
dirdi. Ancak Usfan'a kadar giden takipçi
ler izlerini bulamayıp geri döndüler. 

Hişam b. As Hendek Savaşı 'ndan son
raki bütün gazvetere katıldı. Hz. Ebu Be

kir tarafından Herakleios'u İslam 'a davet 
amacıyla gönderilen heyet içinde yer aldı 
ve sözcülük görevini üstlendi. Halid b. Ve
lid kumandasında yalancı peygamber Tu
leyha b. Huveylid ei-Esedi üzerine gönde

rilen orduya katıldı ve yine Halid'in em
rinde Ecnadeyn Savaşı'na iştirak etti. Bir 
ara müslüman askerlerin gerilemekte ol
duğunu görünce. "Ey müslümanlar, ge
lin, gelin! Ben Hişam b. As'ım. Cennetten 
m i kaçıyorsunuz?" diye bağırarak düş
man saflarına daldı ve şehid düşüneeye 
kadar çarpıştı (28 Cemaziyelevvel 13/30 
Temmuz 634). Onun Yermük Savaşı'nda 

( 15/636) şehid olduğu da rivayet edilmek
tedir. 

Hz. Peygamber, "As'ın iki oğlu da mü
mindir" diyerek (Müsned, ll, 304. 327, 
353. 354) Amr ile Hişam 'a iltifat etmiş , 

Amr b. As da. "Allah onu şehid olarak ka
bul etti, beni etmedi" sözüyle kardeşinin 

şehadetine imrendiğini belirtmiştir. Ba
baları As b. Vail'in , ölümünden sonra 100 

köle azat edilmesini vasiyet etmesi üze
r ine Hişam'ın elli köle azat ettiği, Amı"ın 
ise bu hususu ResGl-i Ekrem'e sorduğu, 

onun da müslüman olmadan ölen kimse
ye bunun bir fayda sağlamayacağın ı söy
lediği belirtilmektedir (Ebu DavGd, "Ve
şaya", 16) 
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HİŞAM ed-DESTÜVAI 
( _; ,,.._,~, Ft.a. ) 

Ebu Bekr Hişam 
b. Ebi Abdiilah Senber el-Basri 

(ö. 153/770) 

Hadis hafızı. 
_j 

Hadis rivayetinin yanında ticaretle de 
meşgul olduğundan satmak istediği giyim 
eşyalarını Ahvaz'ın kasabalarından Destü
va'dan getirdiği için Destüvai veya Sahi
bü'd-Destüvai diye anılmıştı r. Bu nisbeyi 
Destevai şeklinde okuyanlar da bulun
maktadır (Mizzi. XXX. 216) . Hişam Kata
de b. Diame. Hammad b. Ebu Süleyman, 
Yahya b. Ebu Kesir. EyyGb es-Sahtiyani 
ve Ma'mer b. Raşid gibi muhaddislerden 
hadis almış, Katade'nin hadislerini en iyi 
onun bildiği. Yahya b. Ebu Kesir'in riva
yetlerini kitapl arı kaybolan Evzai'den da
ha iyi koruduğu kabul edilmiştir. Kendi
sinden hadis rivayet edenler arasında Ebu 
DavGd et-Tayalisi. Yezid b. Harun. Abdur
rahman b. Mehdi, Abdullah b. Mübarek, 
Yahya b. Said el-Kattan. İsmail b. Uleyye. 
Bişr b. Mufaddal. akranlarından Şu'be b. 
Haccac, Nadr b. Şümeyl , Vekı~ b. Cerrah 
gibi muhaddisler bulunmaktadır. 

Hafızası son derece kuwetli, güvenilir 
bir muhaddis olarak tanınan Hişam'ın bu 
yönünü takdir eden Ahmed b. Hanbel ez
berlediğini ondan daha iyi koruyan bir kim
senin bulunacağına ihtimal vermemek
tedir. Hadiste Hişam'ın sözü üzerine söz 
söylenemeyeceğini belirten Şu'be de ho
cası Katade'nin hadislerini Hişam'ın ken
disinden daha iyi muhafaza ettiğini belirt
miştir. Yahya el-Kattan ise bir hadisi Hi
şam'dan dinledikten sonra artık onu baş
kasından duymanın o kadar önemli olma
dığını söylemiştir. Hadis rivayetindeki bu 
konumu dolayısıyla kendisine "emirü'l
m ü'minin fi'l-hadis" unvanı verilmiştir. 

Bazı kaynaklarda Hişam'ın Kaderiyye'ye 
mensup olduğu zikredilmektedir (Miz
zi, XXX, 221; Zehebt. Te?,kiretü 'l-lwff84, ı. 

164). Ancak Kaderiyye'nin propagandası

nı yapmadığı . bu mezhebin önde gelen
leri arasında yer almadığı veya daha son
ra bu tür görüşlerinden vazgeçtiği için ri
vayetleri İmam Malik'in el-Muvatta'ı dı
şındaki hadis kitaplarında yer almıştır. 

H işam ed-Destüvai, Allah rızası için ha
dis rivayet ettiğini ve ahirette ancak bu 
sayede kurtulabileceğini umduğu nu söy
l emiştir. Allah korkusuyla çok ağladığı ve 
bu sebeple gözlerini kaybettiği rivayet 
edilmektedir (Zeheb\', Te?,kiretü 'l-l).uff84. 
ı. 164) . 

HiŞAM b. HAKEM 
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HİŞAM b. HAKEM 
(~f <.)! f t.a. ) 

Ebu Muhammed Hişam 
b. el-Hakem el-Vasıti 

(ö. 179/795) 

Ca'fer es-Sadık ve oğlu 

Musa el-Kazım döneminde 
İmamiyye kelamının 
en önemli temsilcisi. 

ı 

_j 

Vasıt'ta doğdu . Buradan Küfe'ye gide
rek Beni Şeyban kabilesi arasında yaşadı. 
önceleri Cehm b . Safvan'a intisap ettiği , 
İslam'ın tevhid ve nübüwet görüşlerini 
çürütmeye çalışan Seneviyye'nin önemli 
isimlerinden Ebu Şakir ed-Deysani'nin öğ
rencisi olduğu rivayet edilmektedir (Ebu 
Ca'fer et-TGs!. il].tiyaru ma'rifeti 'r-rical, s. 
278). Medine'de Ca'fer es-Sadık'la görü
şen Hişam onun yakın ilgisine mazhar ol
duktan sonra Şia 'ya geçti. Ardından Ebu 
Şakir ve diğer Deysaniler'e karşı yürütü
len münakaşalara katıldı. KGfe'de meş

hur İbazi kelamcısı Abdullah b. Yezid ile 
ortak ticaret yaptı. 148'de (765) vefat 
eden Ca'fer es-Sadık' ın büyük oğlu Ab
dullah 'ın imametini reddederek Musa el
Kazım'ı destekledi ve onunla yakın müna
sebet kurdu. 

Hişam b. Hakem, Halife HarGnürreşid 
devrinde (786-809) Bağdat'a giderek ti
caretle meşguliyetini burada da sürdür
dü. Devrinin önde gelen Mu'tezile alimle
rinden Ebü'I-Hüzeyl ei-AIIaf ve Ebu Bekir 
el-Esam ile tartışmalar yaptı ; hayatının 

son dönemlerinde Yahya b. Halid ei-Ber
meki'nin huzurunda yapılan ketarn mü
nazaralarına katıldı , bir kısmına başkan
lık etti. Bir rivayete göre HarGnürreşid , 

düşüncelerini zararlı bulduğu ve Musa ei
Kazım'la olan ilişkilerini sakinealı gördü
ğü için Hişam'ı hapsettirdi. Bu yüzden ba
zı Şiiler, Musaei-Kazım'ın öldürülmesin
den aşırı fikirleri dolayısıyla Hişam'ı da so
rumlu tutmuşlardır. HarGnürreşid t ara-
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