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L Merci-i taklid kabul edilen Şii alimi. _j 

1214 (1799) yılında iran'ın kuzeyinde 
bulunan DizfOI şehrinde doğdu . Tanın

mış bir ailenin çocuğu olup nesebi as
haptan Cabir b. Abdullah ei-Ensarf'ye 
ulaşır. Öğrenimine, şehrin meşhur alim
lerinden olan amcasının oğlu Hüseyin b. 
Ahmed Ensarfnin yanında başladı. 1232'
de ( 1817) babasıyla birlikte Irak'taki mu
kaddes yerleri ziyaret için çıktığı seya
hat sırasında Kerbela'ya uğradı ve ora
da Şii ulemanın liderlerinden Seyyid Mu
hammed Mücahid ile tanıştı. Bir ilmi mü
zakere sırasında bilgi ve zekasıyla dikka
ti çekince Seyyid Mücahid tahsilini sür
dürmesi için Kerbela'da kalmasını iste
di. Ensari burada Seyyid Mücahid ve Mol
la Muhammed Şerif Mazenderanf'nin 
derslerine devam etti. 

Osmanlı- i ran münasebetlerinin bozul
ması ve 1234'te (1818) Bağdat Valisi Kö
lemen Davud Paşa'nın Kerbela'ya yöne
lik baskıları üzerine buradan göç eden 
bazı ailelerle birlikte Ensari Kazımeyn'e, 
oradan da DizfOl'e gitti. iki yıl sonra Ker
bela'ya dönerek tekrar Şerif Mazendera
ni'nin derslerine katıldı. Ertesi yıl Şeyh 

Musa Kaşifülgıta'nın derslerini takip et
mek için Necef 'e geçti, bir yıl sonra da 
DizfOI'e döndü. Ardından fıkıh , usul, fel
sefe ve tasawuf konularında büyük bir 
otorite olan Molla Ahmed Nerakl'den 
ders almak üzere Kaşan 'a gitti (ı 240 / 
ı 824 ı. Burada dört yıl kalıp icazet aldık
tan sonra Meşhed 'e ve birkaç ay sonra 
da Tahran'a geçti. 1246'da (1830) Diz
fOI'e döndü ve 1249 (1833) yılına kadar 
burada ders verdi. Daha sonra Necef'e 
göç etti, merci-i taklTd olan Şeyh Ali Ka
şifülgıta ile Şeyh Muhammed Hasan Ne-
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ceff'nin derslerine katıldı. Bir süre sonra 
kendi ders halkasını kurdu. Şeyh Hasan 
Neceff'nin uygun görmesiyle onun ölü
münden (ı 266/ ı 850) sonra merci-i taklTd 
kabul edildi. Aralarında Muhammed Ha
san Şirazi, Muhammed irvani, Hüseyin 
Kühkemeri, Habibullah Reşti, f\J1uhammed 
Kazım-ı Horasani gibi daha sonra merci-i 
taklid olan birçok talebe yetiştirdi (267 
talebesinin adını veren bir liste için bk. Mu
hammed Ali Habibabadl, ı. 500-5 ı4 ). 18 
Cemaziyelahir 1281 (18 Kasım 1864) tari
hinde Necef'te vefat etti. 

Ensari, Şii dünyasında genel kabul gö
ren dini liderliği yanında Şii fıkıh usulü 
alanında da yeni bir metodoloji ortaya 
koyan büyük bir otorite sayılmaktadır. 

Usulün temel konusu geleneksel olarak 
Kur'an, hadis, icma ve akıl şeklinde dört 
kategoriye ayrılırken E nsa rf' den itiba
ren bu ilim lafzi ve arneli olmak üzere 
iki ana kola ayrıldı. Kendisinden sonra 
gelen Şii ulemasını büyük ölçüde etkile
yen Ensarf'nin metot ve düşünceleri XIX. 
yüzyılın ortalarından itibaren Şii dünya
sında hakim olmuş ve görüşleri Şii ule
masının çoğunluğu tarafından benim
senmiştir. 

Eserleri. Otuz civarında kitap ve risale 
kaleme alan Ensarf'nin başlıca eserleri 
şunlardır: 1. Fer6,idü'l - usı11. Fıkıh usu
lüne dairdir. er-Risale adıyla da anılan 
eser defalarca basılmış (Tahran I 268, 
ı283, ı2 96, 1301; l-11, Beyrut I4ıi / ı99I) 

ve birçok alim tarafından şerhedilmiştir 
(bk. Aga Büzürg-i Tahrani, VI, ı52- ı62 ; yet
miş kadar haşiyesinden basılmış olanlar 
için b k. Hanbaba Muşar, s. I 04, ı 07, I I 7, 
278,290, 35ı, 556,661,682, 857) Z. el-Me
kasib. Fıkha dair olup el-Metôcir adıy
la da anılmaktadır. Çeşitli baskıları yapı
lan (Tahran 1280, 1286, 1299, 1300, ı 305 , 
ı 326; Tebriz ı3I 2 , ı325; nşr Muhammed 
Kelanter. 1-V, Necef ı392-1394) eser üzeri
ne birçok şerh ve haşiye yazılmıştır (bk 
Aga Büzürg-i Tahranl, VI, 216-221 ; burada 
verilen otuz iki haşiyeden basılmı ş olanlar 
için bk. Hanbaba Muşar, s. I29, 193, 195, 
293, 298, 645, 854, 893, 945, 974, 976, ı 002) 
Bu iki eser Şii ulemasının büyük teveccü
hünü kazanmış ve Ahmed Horasani'nin 
Kii6yetü'l-usı11'ü ile birlikte Şii medre
selerinde en üst seviyede okutulan temel · 
ders kitaplarını oluşturmuştur. Bu eser
lerin çok kapsamlı olması sebebiyle da
ha sonraki ulema bunlara şerh ve haşi
ye yazmaktan başka hemen hemen hiç
bir şey yapmamıştır. 3. et- Tahare. Alla
me ibnü'I-Mutahhar ei-Hilli'nin el-İrşad 
adlı eserinin şerhi olup birçok defa ba-

sılmıştır (Tahran ı 273, I 279, 129 I. 1298, 
1307, 1317) 4. el-Menasik. Çeşitli haşi
yeleriyle birlikte basılmıştır (Tahran 1317, 
ı 32 ı; Bombay ı 325; Bağdad ı 33 ı ; Necef 
ı 356) . s. lfaşiyetü Necati'l- 'ibô.d. Hoca
sı Muhammed Hasan Necefi'nin eserine 
yazdığı haşiyedir (Tahran ı 297, I324). 6. 
Mecmı1 'atü'l- hidaye. Ensari'nin fetva
larından meydana gelmiş olup Muham
med Taki b. Muhammed Bakır Yezdi ta
rafından derlenmiştir (Yezd 1277). 

el-Mekasib'in bazı baskılarıyla bir
likte (Tahran 1305 ve ı 326) Ensari'nin el
Bey' ve '1-l].lyôr, Risôle ii't- takıyye, 
Risale ii'l- 'adale, Mes,ele ii ~aia,i'.ş
.şalat 'ani'l-meyyit, Risale fi'l -müva
sa'a ve'l-mü:iaya~a, Risale ii ~ii'ide
ti men meleke şey,en meleke'l-i~a
re bih, Risale ii k ii 'ideti neiyi'i- zarar 
ve'd-dırar, Kitabü'l- Ve.ş6y6, Kitabü'n
NikCıJ:t, Risale ii'r-rada', Risale fi'l-mü
şahere, Risale fi 'l-mevarfş, Risale ii 
.şalati'l- c um 'a adlı risaleleri de neşre
dilmiştir. 

Ensarf' nin bunlardan başka, birlikte 
basılan Ris6.Je ii cevazi't-tesamuh, Ri
sale ii mes,eleti'l-müşta~ ve Risale 
iima ye te 'alla~ u bi- mesa, ili't- ta~id 
ile (Tahran 1305). el-Mekasib veya et
'fahôre ile beraber basıtdıkları kaydedilen 
Kitabü'l-ljums, Kitabü 's- Şavm, Kit6-
bü'z-Zek6t, Kitabü 'l-Gusl, Kit6.bü'.ş-Şa-
16t adlı eserleri de vardır (eserlerinin bir 
listesi için bk. Muhammed Ali Habfbabadf. 
ı . 497-499; Ali el-Fazı! ei-Kainl. s. 48-49) 
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