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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 

_j 

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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HiSAM b. URVE 

mer b. Raşid, İbn Cüreyc, Şu'be b. Hac
cac, Süfyan es-Sevrl. Leys b. Sa'd, Malik 
b. Enes. Abdullah b. Mübarek, Süfyan b. 
Uyeyne ve Yahya b. Said el-Kattan gibi ta
nınmış muhaddisler hadis rivayet ettiler. 
Hişam, kendisine büyük değer veren Ha
life MansOr devrinde (754-775) muhte
melen onunla görüşmek üzere üç defa 
Küfe'ye gitti. Bu sebeple KOfeli hadis tate
beleri de ondan hadis öğrenme imkanını 
buldular. Hişam'ın bir ziyaretinde 100.000 
dirheme ulaşan borçlarını ödeyebilmek 
için halifeden yardım istediği, onun da 
kendisi gibi bir alimin bu kadar büyük 
borç altına nasıl girdiğini sorduğu. Hi
şam'ın Allah'a (bir rivayete göre Allah'a 
ve em\'rü' l-mü'minTne) güvenerek çocuk
larını evlendirip onlara birer ev aldığını 
söylemesi üzerine MansOr'un borcunu 
ödedikten başka ayrıca 1 0.000 dirhem 
ihsanda bulunduğu kaydedilmektedir. 

İbn Sa'd, Yahya b. Main, Ebu Hatim er
Razi gibi alimler Hişam'ın sika olduğunu 
söylerken çok hadis rivayet ettiğini de be
lirtmişlerdir. Ali b. Medini onun hadisleri
nin 400'ü bulduğunu. Zehebi ise 1000'
den fazla olduğunu söylemiştir. Ya'küb b. 
Şeybe, Hişam'ın sika bir ravi olup lrak'a 
gitmeden önce rivayet ettiği hadisleri 
herkesin kabul ettiğini, ancak lrak'a git
tikten sonra rivayet konusunda daha gev
şek davrandığını ve babasına ait olmakla 
beraber ondan bizzat duymadığı hadis
leri duymuş gibi nakletmeye başladığını 
ileri sürmüştür. Rivayetlerini ihtiva eden 

· kitapları Bağdat'a götürmediği için bu 
hatalara meydan verdiği anlaşılan Hi
şam'ın Medineliler tarafından rivayet 
edilen hadisleri daha makbul sayılmakta
dır (ibn Receb, II, 604-605). İleri yaşlarda 
Hişam'ın rivayetleri birbirine karıştırdığı 
yolundaki bir iddiayı sadece İbnü'I-Kattan 
el-Mağribi ileri sürmekte, Zehebi ve İbn 
Hacer ei-Askalani gibi alimler ise bu iddi
anın gerçeğe uymadığını, hafızası biraz 
zayıflamış olsa bile onun rivayetleri birbi
rine karıştırmadığını söylemektedirler. 
Hişam'ın rivayet ettiği hadisler Kütüb-i 
Sitte'de yer almakta, all rivayetleri el
'Avali min J:ıadi§i Hişam b. 'Urve adlı 
eserde bulunmaktadır (Darü'I-kütübi'z
Zahiriyye, Mecmua, nr. 6 ı). 

Hişam b. Urve 146 (763) yılında Bağ
dat'a Halife MansOr'un yanına gitti ve 
orada vefat etti. Ölüm tarihi 145 ve 147 
olarak da kaydedilmektedir. Cenaze na
mazı MansOr tarafından kıldırılmış ve 
Hayzüran Kabristanı'na defnedilmiştir. 
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Şia alimlerinden 
Hişam b. Salim ei-Cevaliki'nin 

(ö. m. VIII. yüzyılın sonlan) 
görüşlerini benimseyenlere 

verilen isim 

L 
(bk. CEVAılKİ, Hişam b. Salim). 

_j 
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HİŞAMİYYE 

ı 

(~L4Jf) 

Mu'tezile alimlerinden 
Hişam b. Amr ei-Fuvati'nin 

(ö. 218/833'ten önce) 
mensupianna verilen isim 

(bk. HİŞAM b. AMR). 
L _j 

ı 
HİŞAMİYYE 

ı 

(~L4Jf) 

Şia alimlerinden Hişam b. Hakem'in 

L 

L 

(ö. ı 79/795) 
görüşlerini benimseyen 

ve Hakemiyye olarak da anılan 
Şii grup 

(bk. HİŞAM b. HAKEM). 

HiTABET 
( ~ ıı,.;;u' ) 

Etkili ve güzel konuşma sanatı, 
retorik. 

_j 

_j 

Arapça aslı hatabe olan kelime "hutbe 
okuma, güzel söz söyleme, vaaz ve nasi
hat etme" gibi anlamlara gelir. Terim ola
rak "bir topluluğa bir maksadı anlatmak, 
bir fikri açıklamak, öğüt vermek. bir gö
rüşü benimsetmek, bir eyleme teşvik et
rnek gibi amaçlarla yapılan güçlü ve etki
leyici konuşma veya güzel konuşma sana
tı" manasında kullanılır. Konuşan kişiye 

hatib, yaptığı konuşmaya da hitabe de
nir. 

İlk defa para karşılığında hitabet dersi 
veren ve bu konuda kitap yazan kişinin 
Sicilyalı Koraks (m.ö. V. yüzyıl) olduğu bi
linmektedir. Koraks Grekçe'de "karga" 
anlamına geldiğinden İslami kaynaklar 
ondan Gurab ei-Hatib diye söz ederler (İb
nü'l-KıftT. s. 109). Öğrencisi Tlsias da onun 
koyduğu ilkeler doğrultusunda hitabetle 
ilgili bir eser kaleme almış. ayrıca Atina'
nın en ünlü hatiplerinden Lusias, Gorgias 
ve lsokrates'i yetiştirmiştir. Bunlar diya
lektiği (cedel) başarıyla kullanan, herhan
gi bir konuda rahatlıkla polemik yapabi
len birer sofist olarak da tanınıyorlardı. 
Bu dönemde hitabet bir sanat dalı olma
nın yanında iyi gelir getiren bir meslekti. 
Yunan şehir devleti sisteminde politika
cıların halk meclisinde temsil ettikleri ke
simin çıkarlarını başarılı bir şekilde savu
nabilmeleri için iyi birer hatip olmaları 

gerekiyordu. Bu ihtiyacı karşılamak üze
re hitabet kursları açılıyor. bunun yanı sı
ra gezgin hatipler tarafından isteyenlere 
para karşılığında ders veriliyordu. Fakat 
sofistlerce hitabetin amacı doğruyu orta
ya çıkarmak değil muhatabı kandırmak 
ve ona kendi görüşünü kabul ettirmekti 
(Eflatun. Gorgias, s. 453'). Bundan do
layı hatipler kelime oyunlarına başvu
ruyor, kavramlar üzerinde keyfi yorum
lar yapıyorlardı . Bu anlayış giderek kav
ram kargaşasına. şartatanlığa ve sofistik 
mantığın yayılmasına yol açmıştı. 

Antik dünyanın üç büyük filozofu Sak
rat, Eflatun ve Aristo bu zihniyetle müca
dele etmişlerdi. Ancak düşüncenin yapı 
taşları durumunda olan kavramları sor
guladığı için Sakrat da sofistlikle suçlan
mış, zayıf delili güçlü, güçlüyü zayıf gös
termenin yöntemini öğreterek gençlerin 
zihnini çeldiği ileri sürülmüştü (Eflatun, 
Savunma, s. 38'). Eflatun "ikna ve inan
dırma sanatı" olarak tanımladığı hitabeti 
şiddetle eleştirmiş ve hatipleri. hakikat 
bilgisine sahip olmaksızın inandırma yol
larına başvurdukları için reddetmiştir. 
Ona göre hatip, daima kendi üstünlüğü
nü öne çıkararak kalabalığın takdirini ka
zanmayı amaç edindiğinden tamamen 
sahte değerlere dayanmaktadır; dolayı
sıyla şiir gibi hitabetin ·de ideal devlette 
yeri yoktur. Bu alandaki görüşlerini Gor
gias, Phaidros ve Devlet diyaloglarında 
dile getiren Eflatun. özellikle dönemin en 
tanınmış sofisti ve hitabet hocası ·Thrasy

makhos'u ağır bir dille eleştirmiştir (Dev
let, s. 336b, 343d). Aristo ise islam mantık
çıları tarafından Kitabü'l-ljatabe adıyla 
tanınan ünlü Rhetorica'sında, daha ön
ceki ve çağdaşı ünlü hatiplerin ve bu ko
nuda yazan müelliflerin görüşlerini aktar-


