
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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HiSAM b. HAKEM 

fından Bermekl ailesinin nüfuzuna son 
verilmesinin ardından siyasi gelişmeler
den kaygılanarak gizlenmek zorunda ka
lan Hişam kısa bir müddet sonra öldü 
(ı 79/795). Bazı rivayetlerde ölüm tarihi 
olarak 186 (802) veya 199 (814-15) yılları 
gösterilmişse de bunlar isabetli görülme
miştir. Nitekim Musa ei-Kazım'dan son
ra imam olan Ali er-Rıza döneminde Hi
şam'la ilgili hiçbir rivayete rastlanma
maktadır. 

Cisim terimini cevhere yakın bir anlam
da var olan her şey için kullanan Hişam 
Allah'ı üç boyutlu, insan büyüklüğünde 
bir cisim kabul etmiştir. Hişam'a göre Al
lah saf gümüş veya yuvarlak inci gibi pa
rıldayan bir nurdur. Mekan yokken Allah 
vardı; sonra O'nun hareketinden arş de
nilen kendi mekanı oluştu. Allah arşa te
mas eder ve onu tam olarak doldurur. Al
lah'ın rengi, kokusu ve dokunması vardır, 
fakat bunlar birbirinden farklı ve zatın
dan ayrı şeyler değildir. O mutlak renktir 
ve en güzel sOrete sahiptir. O'nunla cisim
ler arasında bu türden bazı benzerlikler 
olmasaydı cisimler kendisine delalet et
mezdi. Bu düşünceleri sebebiyle Hişam 
Müşebbihe ve Mücessime'den sayılmış; 

hatta Galiyye'den olmakla da suçlanmış
tır. Kaynaklar, Hişam b. Hakem'in bu ant
ropomorfik görüşleriyle daha sonra ben
zer iddialarda bulunan Hişam b. Salim ei
Cevaliki üzerinde etkili olduğunu belirtir. 

Hişam, Allah'ın sıfatları konusunda da 
yaygın kabullere uymayan görüşler ileri 
sürmüştür. Buna göre Allah'ın nesne ve 
olayları ezelde bilmesi mümkün değildir, 

çünkü bu takdirde onların da ezeli olma
sı gerekirdi. Yine O'nun ilmi kulların ihti
yari fiilierine önceden taalluk etmez, ak
si halde insanlar için irade hürriyeti ve so
rumluluktan söz edilemezdi. Allah topra
ğın altındaki gizli şeyleri, kendisinden ya
yılan ve toprağın derinliklerine nüfuz ede
bilen bir ışın sayesinde bilir. Kural olarak 
sıfatın da bir sıfatı olmaz; bu sebeple Al
lah'ın sıfatları başka ·sıfatlarla nitelene
mez; dolayısıyla O'nun hayat, sem', ba
sar, irade, kudret gibi sıfatları için kadim 
veya hadis, zatının aynı veya gayridir de
nemez. Kur'an'ın da yaratılmış veya ya
ratılmamış olduğu söylenemez; bununla 
birlikte Kur'an'ın okunınası yaratılmıştır. 

Kulların ihtiyari fiilieri konusunda Hi
şam'dan nakledilen görüşler çelişkilidir. 
Bir rivayette bu fiilierin Allah tarafından 
yaratıldığı belirtilirken diğer bir rivayette 
bunların şey veya cisim olmayıp manalar
dan ibaret bulunmaları sebebiyle yarat-
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maya konu teşkil etmedikleri ifade edil
miştir. Abdülkahir ei-Bağdadi'nin kaydet
tiğine göre Hişam b. Hakem, daha sonra 
Nazzam tarafından benimsenen bazı gö
rüşler de ileri sürmüştür. Mesela kelam
cılara ait genel bir telakki .olan parçalan
mayan cüz (atom) görüşünü reddetmiş, 
cisimlerin iç içe bulunması ve iki latif cis
min aynı mekanı işgal etmesinin müm
kün olduğunu söylemiştir (el-Fark, s. 68). 

Hişam'ın geliştirdiği imarnet düşüncesi 
imamiyye doktrininin esasını teşkil eder. 
Buna göre bütün dini konularda herkese 
gerçekleri öğretecek olan, Allah tarafın
dan hidayete erdirilmiş bir imama daima 
ihtiyaç vardır. İmam peygamberin vasisi 
olup söz ve davranışlarında yanılmazdır; 
buna karşılık peygamberlerin vahiy ile 
uyarılmaları ve bu sayede hatalarını dü
zeltmeleri mümkün olduğundan günah 
işlemeleri de mümkündür. Hişam, bu dü
şünceden hareketle ResOl-i Ekrem'in Be
dir Gazvesi sonunda esirlerden fidye al
ması sebebiyle günah işlediğini, fakat Al
lah tarafından bağışlandığını ileri sürer. 
Hişam'ın peygamberlere imamlardan da
ha aşağı seviyede bir yer veren bu düşün
cesi imamiyye arasında bile tekfire kadar 
varan bir eleştiriye sebep olmuşsa da ken
disi bu kanaatinden vazgeçmemiştir. Hi
şam'a göre Ebu Zer ei-Gıfari, Arnmar b. 
Yasir ve Mikdad b. Esved gibi birkaç sa
habinin dışında İslam ümmetinin çoğun
luğu Ali'nin imametini kabul etmeyip Ebu 
Bekir'e biat ettiği için sapıklığa düşmüş 
ve irtidad etmiştir. Vakıfe'nin mehdinin 
zuhurunu beklemesine de karşı çıkan Hi
şam imamların kıyamete kadar Ali ve Fa
tıma soyundan geleceğini, her imarnın 
kendi halefi ni nassa dayanarak belirleye
ceğini ileri sürmüştür. İmama itaat eden
ler gerçek mümin, karşı gelenler ise ka
firdir. İmamlar ve mürninler takıyye uy
gulamakla mükelleftirler. imarnın izin 
vermediği her türlü ayaklanma gayri 
meşrüdur. Sahabe hakkında hüsnüzan 
beslemek gerekmez, zira onlar da birbi
riyle savaşmış. birbirini öldürmüşlerdir. 

Hişam'ın düşüncelerinde çok defa bir 
istikrarsızlık görülmektedir. Nitekim Eş
' ari'nin naklettiğine göre Hişam Allah 
hakkındaki düşüncesini bir yıl içinde beş 
defa değiştirmiştir (Makfj.lat, s. 33). Hi
şam'ın ölümünden sonra görüşleri öğren

cileri Yunus b. Abdurrahman, Muham
med b. Halil es-Sekkale, İbn Şazan en-Ni
sabüri tarafından devam ettirilmişse de 
İmamiyye hadisçiterinin yanında sonraki 
imami ketarn ekaileri Hişam ve takipçile
rinin düşüncelerini reddetmişlerdir. Özel-

likle Mu'tezile ketarnının zaman içinde 
gelişip IV. (X.) yüzyıldan itibaren Şia tara
fından kabul görmesiyle Hişam'ın Hişa
miyye (Hakemiyye) diye anılan ekolü tama
men ortadan kalkmıştır. Muahhar İma
miyye doktrininde Hişam'ın görüşlerinin 
tenkide tabi tutulup reddeditmesine rağ
men yine de bu mezhebin genel tavrı Hi
şam'ın lehinde olmuştur. 

Hişam b. Hakem'in imamet, tevhid ve 
diğer ketarn konularında muhaliflerine 
reddiye olarak kaleme aldığı otuz civarın
da eseri bulunduğu kaydedilmektedir. 
Bir kısmı Kitabü't-Tev]J.id, Kitabü'l-İma
me, Kitabü'r-Red 'alô. aş]J.abi'l-i§neyn, 
Kitabü'r-Red 'ala Hişam el-Cevô.lilfi, 
Kitdbü'r-Red 'ale'z-zenô.dı]fa, Kitd 
bü'r-Red 'ald aş]J.abi't-tabd'i', Kitô.bü'r
Red 'ale'l-Mu'tezile, Kitdbü'r-Red 'alô. 
Aristotalis fi't-tev]J.id, Kitdbü 'r-Red 
'alô. men ]fiile bi-imameti'l-mef:iul, Ki
tabü İb.tilafi'n-nas fi'I-imame gibi baş
lıklar taşıyan bu eserlerden hiçbiri günü
müze ulaşmamıştır (çalışmalarının geniş 
bir li stesi için bk. ibnü'n-Nedlm, s. 224; 
EbO Ca'fer et-TOsl, el-Fihrist, s. 208). Onun 
Kitdbü İb.tilafi'n-nas ti'I-imô.me'sinin 
Hasan b. Musa en-Nevbahtl'nin Fıra]fu'ş

Şi'a adlı eserine kaynak teşkil ettiği sa
nılmaktadır. Hişam'ın muhalifleriyle yap
tığı tartışmaları Şii ve Sünni ketarn ki
taplarında kısmen takip etmek müm
kündür. 
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