
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) 

BİBLİYOGRAFYA : 

Müsned,ll, 304, 327, 353, 354; Müslim, "Me
sikid", 294-295; Ebü Davüd. "Yeşaya", 16; İbn 
İshak. es-S1re, s. 151 , 207; İbn Hişam, es-S1re 
(Zekkar), ı, 246, 326-329; İbn Sa'd, et-Tabakat, 
IV, 191-194; İbn Hablb, el-Muf:ıabber; s. 433; Be
lazürl, el-Büldan ve {üta/:ıuhfı ve af:ı 'kamüha 

(n ş r. Süheyl Zekkar). Beyrut 1412/1992, s. 114, 
132; Taberl, C.ami'u 'i-beyan, Xll/3, s. 15; İbnü'I
Eslr. Üsdü'l-gabe, V, 401-402; Zehebl, A'la
mü 'n-nübela', lll, 77-79; a.mlf .. Tar1/].u 'i-islam: 
'Ahdü 'l-l].ule{a'i 'r-raşid1n, s. ı 03-1 05; İbn Hu
deyde. el-Mişbtıf:ıu 'l-muç/1 (nşr. Muhammed Azl
müddin), Beyrut 1405/1985,1, 242-245; ll , 97-
99; İbn Hacer, el-İşabe, ııı, 604;Zirikfı. el-A'lam, 
IX, 84. 

~ SALiM ÖöüT 

L 

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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