
Allah'ın nimetlerine erişebilmek için sa
vaşın en şiddetli anında ileri atılmalarını 
ve islam dini uğruna ölünceye kadar sa
vaşmalarını tavsiye etmiş, bu savaşta 
dört oğlu da şehid olmuştur. Oğullarının 
ölüm haberini alınca. "Onların şehadetiy
le beni şeretıendiren Allah'a hamdolsun. 
Yüce rabbim, beni de onlarla beraber 
rahmetinin gölgesinde birleştirsin I" diye 
dua etmiştir. 

Hansa Arap edebiyatında kadın şairle
rin en önde geleni kabul edilir. Şiirlerinin 
çoğunu Cahiliye devrinde ve müslüman 
olmadan önce söylediği için bunlarda is
lam dininin etkisi görülmez. Erkeklerle 
beraber katıldığı savaşlarda gördüğü kah
ramanlık sahnelerini kadın duygusallı
ğı ile ve sade bir dille anlatmış. özellikle 
m ersiye ·türünde sembol haline gelmiş
tir. Kardeşlerinin ölümü üzerine duydu
ğu derin elem ve kederi anlatan şair. sa
mimi hisleriyle bütün şairlik ustalığını or
taya koymuştur. Hansil'nın şiirleri beyit
ler. kısa kasideler ve parçalar halinde ol
duğu için Cahiliye devrinin uzun kaside 
türünden ayrılır. Fakat bu husus, ayrıca 
konularının mersiye, methiye, harp sah
neleri ve tabiat tasvirleriyle sınırlı olması 
onun şiirlerinin edebi değerine bir nok
sanlık getirmemiştir. 

Hansa'nın Ukaz panayırma katıldığı, 
kardeşi Sahr için söylediği kasideyi Nabi
ga ez-Zübyanl'ye okuduğu ve kasidenin 
onun tarafından beğenildiği rivayet edil
mekteyse de Nabiga'nın Sahr'dan on yıl 
kadar önce öldüğü dikkate alınırsa bu ri
vayetin gerçek olmadığı anlaşılır. Ancak 
Hans§, vaktiyle Nabiga ez-Zübyanl'nin 
başkanlığını yaptığı he.yet tarafından 
U kaz'da düzenlenen şiir yarışmasına ka
tılmıştır. Hatta bu yarışmaların birinde 
Hassan b. Sabit'in bir beytinde sekiz ha
ta bulması (İbn Kuteybe, I, 344) onun ti
tiz bir şiir tenkitçisi olduğunu gösterir ki 
bu olayın Arap şiir ten ki di tarihinde müs
tesna bir yeri vardır. 

Şiirlerin çoğunu Sahr için söylenen mer
siyelerin oluşturduğu Hansil'nın divanı 

günümüze kadar gelmiştir. İlk defa Lu
vis Şeyho'nun neşrettiği divan ( Beyrut 
ı 305/1888), daha sonra yine onun tara
fından şerhedilerek Enisü'l-cülesô.' ii 
şerl].i Divô.ni'l-Ijansô.' adıyla yayımlan
mıştır (Beyrut 1896). Divanın ayrıca Ha
seneyn Muhammed ez-Zeydani (Kahire 
ı 326/ 1908), Kerem ei-Bustanl ( Beyrut 
ı379/1960, ı383/l963) ve ibrahimAva
zayn (Kah i re 1405/l985) tarafından yapı
lan neşirleri yanında ticari maksatla ya
pılmış baskıları da vardır. Hansa'nın di-

vanını V. de Coppier Fransızca'ya (Beyrut 
1889), G. Gabrielli de İtalyanca'ya (Fio
rence 1899; Roma 1944) tercüme etmiş
tir. Eserin Ebü'I-Abbas Sa'leb'e ait şerhi
ni Fayiz Muhammed yayımiarnıştır (Bey
rut l4!4/l993). 

Hansa'nın hayatı, edebi şahsiyeti ve şi
iri eri üzerinde Fuad ei-Bustanl el-ljan
sô.' (Beyrut ı 930), Muhammed Cabir Ab
dülal ei-Hinl el-ljansô.' şô.'iretü Beni Sü
leym (Kahire !963), Aişe Abdurrahman 
el-ljansô.' (Kah i re ı 957), İsmail el-Kadi 
el-ljansô.' fi mir'ô.ti 'aşrihô. (l-ll, Bağdat 
1962-1965), Fethi ei-Kevamile Fi Ril].ô.
bi'l-ljansô.' ( Dımaşk I 988) ve Abbas İb
rahim Şarl]. Diwan al-ljansa' (Bairut 
ı 994) adıyla müstakil çalışmalar yapmış
lardır. 
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HANSALAR 
(.,YL.ı.,:ıl,_>) 

Bazi İslam devletlerinde 
saray mutfağından 

ve hükümdarın sofrasının 
hazırlanmasından sorumlu olan 

görevli. 
_j 

Farsça han (sofra) ve salar (emir) ke
limelerinden meydana gelen hansalar 
"sofracıbaşı. aşçıbaşı" anlamında birleşik 

bir isimdir. Hansalar'ın bazı eserlerde 
"emir-i çaşniglr" yerine kullanıldığ ı gö
rülürse de bu unvaniarı taşıyan kişilerin 
özellikle Selçuklular'da farklı görevler 
yaptıkları bilinmektedir (b k ÇAŞNİGIR). 

Türk saraylarında aşçıbaşılık görevi es
kiden beri mevcut olmakla birlikte kay
naklarda hansalar tabirine ancak Xl. 
yüzyılın ortalarından itibaren rastlanmak
tadır. Batı Karahanlı Hükümdan Şem
sülmülk I. Nasr zamanında (ı068-1080) 
bir hansaların amil olarak tayin edildiği, 
bu zatın kendi parası ile Buhara yakın
larındaki iskickes'te büyük bir cami yap
tırdığı ve burada kısa bir süre cuma na
mazı kılındığı bilinmektedir (NerşahT. s. 
29; Barthold, s. ı 04). Ra ve ndi de 1153 
yılında Sultan Sencer'in Oğuzlar'a esir 
düşmesiyle sonuçlanan "Oğuz hadisesi
ni" anlatırken, bu olayın Oğuzlar'ın her 
yıl vergi olarak sultanın mutfağına ver
dikleri 24.000 koyunu tahsil etmek üze
re hansaların gönderdiği muhassılın on
lara kaba davranması ve hakaret etmesi 
yüzünden meydana geldiğini söyler (Ra

f:ıatü'ş-şudar; s. 177-178) . 

Yusuf Has Hacib'in verdiği bilgilere da
yanarak (bk. Genç. s. 220 vd.) hansaların 
görevleri mutfağın idaresi. erzak temini, 
yemekierin pişirilmesine n ezaret etmek, 
hükümdarın sofrasın ı kurdurmak, ye

meklerin kapıcıbaşının denetiminde ve 
vaktinde huzura çıkartılmasını sağlamak 
şeklinde özetlenebilir. Yusuf Has Hacib'e 
göre hükümdarın can güvenliği bakımın
dan da önemli bir görev üstlenen han
salar gözü tok. gönlü zengin, takva sa

hibi. özü sözü bir. akıllı. bilgili . yüzü te
miz ve kıyafeti güzel bir kimse olmalıdır. 
Eğer hansalar dürüst olmazsa onun ya
makları da dürlist olmaz. Ayrıca yemek 
vakti gelince elini çabuk tutmalı, usul 
ve erkana uyarak huzura edepli bir şe
kilde girip çıkmalıdır (ayrıca bk. MATBAH-ı 
AMiRE). 

47 



HANSALAR 

BİBLİYOGRAFYA : 

Nerşahi, Tiirfl].u Bul].iirii (tre. ve nşr. Emin 
Abdülmedd Bedevi - Nasrullah Mübeşşir et
Tırazl), Kahire, ts. (Darü'I -Maarif). s. 29; Ra
vendi, Riif:ıatü 'ş-şudür, Tahran 1364, s. 177-
178; Kalkaşendl, Şubf:ıu'l-a'şii, V, 471 ; A. K. S. 
Lambton, "The Internal Structure of Saljuq 
Empire", CH/r., V, 226; Uzunçarşılı, Medhal, s. 
32, 36, 342; Hasan-ı Enver!, lştılii/:ıiit-L Dfuiinf 
Deure-yi Gazneuf ue Selcüi):i, Tahran 2535 şş., 
s. 14, 213; Reşat Genç, KarahaniL Deulet Teşki

latı, Ankara 1981, s. 220-223; Barthold, Tür
kistan, s. 104; Mehmet Altay Köymen. Büyük 
Selçuklu imparatorluğu Tarihi, Ankara 1984, 
ll, 407 -408; Dihhuda, Lugatniime, XII, 626. 

Iii AYDIN TANERi 

1 
HANSARİ, Muhammed Bakır 

ı 

( \.SJW I~ }4 ~) 

Muhammed Bakır b. Zeynilabidln 
b. Ca'fer el-MCısevi el-Hansar'i 

(ö. 1313/1895) 

Rav.iiitü 1-cennat 
adlı eseriyle tanınan 

L 
Şii alimi. 

_j 

22 Safer 1226'da (18 Mart 1811) Hi:'ın 

sar'da doğdu. Bu sebeple Hansari diye 
anılmakla birlikte isfahan'da oturmuş ol
duğu mahalleye nisbetle ÇeharsGyl (Çe
harsGki) diye de anılm ıştır. Yetiştirdiği 

alimlerle ün kazanmış bir aileye mensup
tur. Arapça'yı ve ilk islami bilgileri dedesi 
Ebü 'l-Kasım Ca'fer'den ve kendi ifadesi
ne göre devrinin en meşhur alimlerinden 
biri olan babasından öğrenmeye başladı. 
Dedesinin ölümünden sonra ailesiyle bir
likte Hansar'dan göç ederek isfahan'a 
yerleşti ( 1824). Burada Sadreddin el
Amill. Muhammed Takl er-Raif, Mu
hammed Bakır er-Reştl. Muhammed 
b. Ali en-Necefi, Seyyid Muhammed eş
Şehşehanl ve İbrahim ei -Kerbasl gib i 
alimierin derslerine devam ederek icazet 
aldı . Daha sonra Hz. Ali'nin kabrini ziya
ret etmek ve yöredeki ilim meclislerin
den faydalanmak üzere Necef'e gitti 
(1837). Necef'te Kasım b. Muhammed 
en-Necefi, İbrahim b. Muhammed Bakır 
el-Kazvlnl, Muhammed İbrahim el-Ker
belal'nin derslerine katıldı ve bu alimler
den aldığı icazetle ictihad edecek bir se
viyeye ulaştı . Müctehid sıfatıyla döndü
ğü isfahan'da cuma namazlarını kıldır
makla görevlendirildikten sonra şöhreti 
ve itibarı arttı. Aralarında oğlu Mirza 
Mehdi el-Hansarl. Şeyhüşşerla Fethullah 
b. Muhammed Cevad el-isfahanl, Mirza 
Muhammed el-Hemedanl, Mirza Abdür
rahim el-Kerbasl ve Muhammed Kazım 
Tabatabal'nin de bulunduğu pek çoköğ-
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renci yetiştirdi. 8 Cemaziyelewel 1313'te 
(27 Ekim 1895) isfahan'da vefat eden 
Hansari vasiyeti üzerine buradaki Mes
eld-i Musaila'da Aga Radi Tekkesi yanı
na defnedil di. 

Eserler i. Biyografi , hadis, fıkıh. kelam 
ve ahlaka dair irili ufaklı yirmiyi aşkın ki
tap telif eden Hansari'nin belli başlı eser
leri şunlardır: 1. Ravzatü '1-cennat ii a]J
va1i'1- 'u1ema' ve 's-sadat. On yılı aşkın 

bir sürede hazırlanmış olan eser 1287'
de (1870) tamamlanmıştır. Şiiler ' in yanı 

sıra diğer mezheplere mensup alimierin 
biyografilerine de yer verilen ve 757 bi
yografi içeren eser kişi adiarına göre al
fabetik olarak düzenlenmiş. her harf için 
ayrılan bölümde önce Şii alimleri, daha 
sonra da diğer alimler ele alınmıştır. Ki
tapta yer verilen kişilerin yaşadıkları böl
gelerin coğrafi özellikleri hakkında da bil
giler verilir. Eser öyle bir şöhret kazan 
mıştır ki daha sonra birçok müellif (me
sela bk. Tebrlzl, lll, 366-367) Hansari'den 
"sahib-i Ravzatü '1-cennat" diye bahset
tiği gibi Hansari'nin torunları esere nis
betle Ravzatl nisbesiyle anılmıştır. Seeili 
lfadelere ve edebi sanatlara yer verilen 
eser. Tahran 'da 1307 (1889) ve 1367 
( 1948, Seyyid Muhammed Ali Ravzatl'nin 
haşiyesi ile birlikte) yıllarında yapılan 
baskılarından sonra bazı fihrist ve In
deksierin eklenmesiyle sekiz cilt halin
de yeniden yayımlanmıştır (Tahran- Kum 
1390- I 392). Z. J>.urretü'1-'ayn ve sürCı- . 

rü'n-neş'eteyn (İsfahan 1320). 3000 be
yitlik Farsça bir akaid kitabıdır. 3. Ede
bü'1-1isan. 4. Tesliyetü'1-a]Jzan 'inde 
fa]fdi'1-a]Jibba ' ve'1-iJ.].van (son iki eser 
için bk. Brockelmann, ll, 828). 5. en
Nehriyye (İsfahan 1377). 6 . Te1vi]Ju'n
nCıriyyat mine'1-ke1am ii ten]fi]Ji'z
zarCıriyyat mine'1-İs1am . Üstteki eserle 
birlikte yayımlanmıştır. 

Müellifin bunlardan başka kaynaklar
da, Şehld-i Ewel'in E1fiyye'si üzerine ka
leme aldığı A]Jsenü '1-'atıyye ii şer]Ji'1-
Elfiyye, Turafü '1-aJ.].bdr 1i-tu]Jafi'l-aJ.].
yar, Risa1e ii şer]Ji ]Jadişi lfammad, 
Risa1e ii düstCıri'1- 'ame11i'l-mükelle
fin, Risale fi'l-emr bi'1-ma'rCıf ve'n
nehy 'ani'1-münker, Risa1e ii a]fsa
mi'l-beldya, Risa1e ii tazli'1-cema'a, 
UrcCıze fi uşCıli'l-fı]fh, Risa1e fi'1-fı]fh, 

Risa1e fi'1-J.].ums, Cevahirü'1-aşar ve 
ceva'izü'l-ebrar, TelJ.].işu MecmCı'ati'1-
Verram gibi eser ve risaleleri de zikre
dilmektedir (Muhammed Bakır Hansarı. 
Ravzatü'l-cennat, naşirin mukaddimesi, I, 
dal-ba). 
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H.ANsARi, Muhammed Taki 
( .,sJW iy.JI dJ~) 

Seyyid Muhammed Takı 
b. Esedillah b. Muhammed 

el-MCısev'i el-Hansar'i 
(1888-1952) 

Şii alimi ve müctehid. 
_j 

Hansar'da doğdu . Çok sayıda alim ye
tiştiren bir aileye mensuptur. ilk öğreni
mini memleketinde tamamladıktan son
ra 1904'te Necef'e gitti. Burada kaldığ ı 

on yıllık süre içinde Ahund Molla diye bi
linen Muhammed Kazım-ı Horasanl, Mu
hammed Kazım Yezdl, Şeyhüşşerla Fet
hullah b. Muhammed Cevad, Mirza Mu
hammed Hüseyn-i Nain!, All-i Koçani ve 
Ziyaeddln-i Iraki gibi alimierin derslerine 
devam etti. .L Dünya Savaşı'nda Osman
lı l ar tarafından yapı lan cihad çağrısına 
Irak'taki Şii otoritelerle birlikte olumlu 
cevap verdi ve ingilizler'le müttefiklerine 
karşı mukaddes cihad ilan edilmesinde 
büyük rol oynadı. Iraklı Şii liderlerin sevk 
ve idare ettiği cihada iştirak ederek Me
zopotamya savaşında yaralanan Hansa
ri ingilizler tarafından Hindistan'a sürül
dü. Dört yıl devam eden sürgün hayatın
dan sonra memleketine döndü ve ardın
dan Abdülkerlm Hairl'nin ders halkasına 

katılmak için Erak'e gitti. Hairl, mahalli 
özellikler taşıyan ders halkasını genişlet

mek ve Havze-i ilmi'yi yeniden kurmak 
amacıyla 1922 yılında Erak'ten ayrılıp 
Kum'a gittiği zaman da Hansari ondan 
ayrılmadı. Erak ve Kum'daki ders halka
larında islami konularda verdiği dersler
le Havze'nin önemli ayetullahlarından bi
ri olarak tanındı. ilmi. ahlaki ve takvası ile 
büyük itibar kazanan Hansarl, Abdül-


