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HİŞAM b. HAKiM 
(~~fl.;.ıı,) 

Hişam b. Hakim b. Hizam 
el-Kureşi el-Esedi 

(ö. 15/636 'dan sonra) 

Sahabi. 
_j 

Hz. Hatice'nin kardeşi Hizam'ın torunu
d ur. İsmi ve nesebi hakkında değişik bil
giler verilen annesinin Zübeyr b. Awam'ın 
kız kardeşi olduğu da söylenmektedir. 
Hişam . Mekke'nin fethedildiği gün Ku
reyş'in ileri gelenlerinden olan babası. 
kardeşleri Abdullah ve Halid ile birlikte 
müslüman olmuştur (8/630). ResOl-i Ek
rem'in vefatından önce Medine'ye gittiği 
ve Hz. Ebu Bekir'in hilafet döneminin 
sonlarına kadar orada kaldığı anlaşılan Hi
şam'ın sert mizaçlı ve heybetli olduğu, 
Hz. Peygamber'le yaptığı bir güreşte ona 
yenik düştüğü nakledilir. Mescidde namaz 
kıldınrken Furkan sOresini Hz. Ömer'in 
kıraatinden farklı şekilde okuduğu için 
Ömer tarafından ResGiullah'ın huzuruna 
götürüldüğü. ResGl-i Ekrem'in her ikisi
nin kıraatini de doğru bulduğu kaydedil
mektedir (Buhar!. "I:Iuşilmat", 4) 

Hişam b. Hakim Hz. ömer'in halifeliği 
zamanında gerçekleşen Suriye ve Filistin 
fetihlerinde Humus Valisi İyaz b. Ganm'in 
maiyetinde bulunmuştur. Ashap içinde 
üstün ahlakıyla tanınan Hişam'ın bu dö
nemdeki hayatı insanları iyiliğe teşvik, kö
tülükten sakındırmak üzere çeşitli yerle
re seyahat etmekle geçmiş, dine ve akla 
aykırı gördüğü her işi tenkit etmekten 
çekinmemiştir. Nitekim İyaz b. Ganm'in 
cizye ödemeyen Humuslu bazı gayri müs
limleri kızgın güneş altında bekleterek 
cezalandırdığını gördüğü zaman Hz. Pey
gamber'in, dünyada insanlara işkence ya
pan kimsenin ahirette aynı ceza ile ceza
lan dırılacağını ifade eden hadisini hatır
latarak onu bu işten vazgeçirmiştir. Hz. 
ömer'in dinen uygun olmayan bir işi gör
düğünde, "Ben ve Hişam sağ oldukça bu 
hareket yapılamaz" dediği belirtilmekte
dir. Hişam'ın Hz. Peygamber'den rivayet 
ettiği hadisler M edineliler ve Şamlılar ta
rafından nakledilmiş ; kendisinden Cü
beyr b. Nüfeyr, Urve b. Zübeyr, Katade el
Basri gibi muhaddisler rivayette bulun
muştur. Altı hadis rivayet eden Hişam'ın 
en önemli rivayeti cizye ödemeyen gayri 
müslimlerle ilgili alanıdır. Onun bu rivaye
ti ve kendisi hakkındaki diğer bazı riva
yetler ŞaJ:ıiJ:ı-i Bu]].ô.ri ve Şaf:ıil:ı-i Müs
lim ile Ebu DavGd ve Nesainin sünenle-

rinde ve Ahmed b. Hanbel'in eJ-Müs
ned'inde (III, 403-404) yer almaktadır. 

Hişam b. Hakim'in vefat tarihi kesin 
olarak bilinmemekle birlikte 1 S (636) 
yılından sonra öldüğü anlaşılmaktadır. 
Onun 13 (634) yılında Ecnadeyn Savaşı'n
da şehid düştüğü şeklindeki rivayet ise 
doğru değildir. 
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HİŞAM b. sALiM 

(bk. CEVALİKI, Hişam b. Salim). 

HİŞAM b. UBEYDULLAH 
(4l.ll~ ~ fl.;.ıı,) 

Hişam b. Ubeydillah er-Razi 
(ö. 221/836) 

Hanefi fakihi ve muhaddis. 

_j 

_j 

Babasının adı bazı kaynaklarda Abdul
lah şeklinde geçmektedir. Sem'ani, Hi
şam' ı ehl-i bid'atın karşıtı olarak Sünni 
nisbesiyle anılanlar arasında saydığı gibi 
Rey köylerinden Sin'e nisbetle Sinni diye 
an ıldığını da belirtir. Yaküt ei-Hamevi ve 
İbnü'I-Esir ise yalnız Sin'e nisbetini kay
detmişlerdir. Hişam. fıkhı Ebu Hanife'nin 
talebelerİ Ebu Yusuf ve Muhammed b. 
Hasan eş-Şeybaniden öğrendi. Şeybani'
nin onun Hey'deki evinde vefat etmiş ol
ması talebesiyle olan yakınlık derecesini 
göstermektedir. 

Birçok alimden ders aldığını ve ilim uğ
runda 700.000 dirhem harcadığını söyle
yen Hişam re'y taraftarı olmasına rağmen 
hadis rivayetiyle de meşhurdur. İbn EbG 
Zi'b, Malik b. Enes, Hammad b. Zeyd, EbG 
Avane, Leys b. Sa'd, İbn Lehia gibi alim
lerden hadis rivayet etmiş; kendisinden 
EbG Hatim Muhammed b. İdris er-Razi, 
Ahmed b. Furat, Bakıyye b. Velid, Muham
med b. Said el-Attar. Hasan b. Arafeve 
başkaları rivayette bulunmuştur. Hişam'ı 
Ebu Hatim "sadOk". İbn Hibban ve Ebu 

HiŞAM b. URVE 

İshak eş-Şirazi"leyyin" olarak vasıflandır
mışlardır. Bir rivayete göre de İbn Hibban 
onu "sika" olarak kabul etmiş . bazı hadis
leri ise mevzG görülerek terkedilmiştir. 

Hişam b. Ubeydullah'ın en-Nevô.dir 
ve Şılô.tü '1-eşer adlı kitapları kaynaklar
da zikredilmektedir. Bunlardan ilki Serah
sfnin eJ-Mebsut'unun kaynaklarından
dır (mesela bk. el-Mebsut, ll , 163, 193; III , 
16). İmam Muhammed' e ait el-Cami'u'I
kebir'in Haydarabad neşrinde (ı 356) Hi
şam b. Ubeydullah'ın en-Nevô.dir'inden 
yapılan ilavelere de yer verilmiştir (DİA, 
VII, 110) 
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HİŞAM b. URVE 
(ö~y: ~ fl.;.ıı,) 

Ebü'l-Münzir (Ebu Abdillah) 
Hişam b. Urve b. ez-Zübeyr 

b. Awam el-Kureşi 
(ö. 146/763) 

Muhaddis tabii. 

ı 
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Muharrem 61'de (Ekim 680) Medine'
de doğdu . Esedi ve Zübeyri nisbeleriyle 
de anılır. Ashaptan Abdullah b. Ömer, 
Sehl b. Sa' d, Cabir b. Abdullah ve Enes b. 
Malik'i gördü. Henüz on yaşlarında iken 
İbn Ömer'in yanına götürülmüş. o da sa
çını okşayıp kendisine dua etmiştir. Hi
şam babasından, amcası Abdullah b. Zü
beyr, E bO Selerne b. Abdurrahman b. Avf, 
İbnü'I-Münkedir, Amr b. Şuayb, İbn Şih3b 
ez-Zühri. Ebü'z-Zinad ve hanımı Fatıma 
bint Münzir gibi muhaddislerden hadis 
rivayet etti. Kendisinden on üç yaş büyük 
olan Fatıma amcasının kızı olup Esma 
bint Ebu Bekir es-Sıddik, ResGl-i Ekrem'in 
hanımı ümmü Selerne ve Amre bint Ab
durrahman'dan hadis nakletmiştir. Hi
şam b. Urve'den EyyGb es-Sahtiyani, Ma'-
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