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Muhammed Bakır b. Zeynilabidln
b. Ca'fer el-MCısevi el-Hansar'i
(ö. 1313/1895)
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Ra v.iiitü 1-cennat
adlı eseriyle tanınan
Ş ii alimi.
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22 Safer 1226'da (18 Mart 1811) Hi:'ın 
sar'da doğdu. Bu sebeple Hansari diye
anılmakla birlikte isfahan'da oturmuş olduğu mahalleye nisbetle ÇeharsGyl (ÇeharsGki) diye de anılm ı ştır. Yetiştirdiği
alimlerle ün kazanmış bir aileye mensuptur. Arapça'yı ve ilk islami bilgileri dedesi
Ebü ' l-Kasım Ca'fer'den ve kendi ifadesine göre devrinin en meşhur alimlerinden
biri olan babasından öğrenmeye başladı.
Dedesinin ölümünden sonra ailesiyle birlikte Hansar'dan göç ederek isfahan'a
yerleşti ( 1824). Burada Sadreddin elAmill. Muhammed Takl er-Raif, Muhammed 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 ziyaret etmek ve yöredeki ilim meclislerinden faydalanmak üzere Necef'e gitti
(1837). Necef'te Kasım b. Muhammed
en-Necefi, İbrahim b. Muhammed Bakır
el-Kazvlnl, Muhammed İbrahim el-Kerbelal'nin derslerine katıldı ve bu alimlerden a l dığı icazetle ictihad edecek bir seviyeye ulaştı . Müctehid sıfatıyla döndüğü 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 Abdürrahim 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 Meseld-i Musaila'da Aga Radi Tekkesi yanı
na defnedil di.
Eserleri. Biyografi, hadis, fıkıh. kelam
ve ahlaka dair irili ufaklı yirmiyi aşkın kitap telif eden Hansari'nin belli başlı eserleri şunlardır: 1. Ravzatü '1-cennat ii a]Jva1i'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 biyografi içeren eser kişi adiarına göre alfabetik olarak düzenlenmiş. her harf için
ayrılan bölümde önce Şii alimleri, daha
sonra da diğer alimler ele alınmıştır. Kitapta yer verilen kişilerin yaşadıkları bölgelerin coğrafi özellikleri hakkında da bilgiler verilir. Eser öyle bir şöhret kazan mıştır ki daha sonra birçok müellif (mesela bk. Tebrlzl, lll, 366-367) Hansari'den
"sahib-i Ravzatü '1-cennat" diye bahsettiği gibi Hansari'nin torunları esere nisbetle 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 Indeksierin eklenmesiyle sekiz cilt halinde yeniden yayımlanmıştır (Tahran- Kum
1390- I 392). Z. J>.urretü'1-'ayn ve sürCı- .
rü'n-neş'eteyn (İsfahan 1320). 3000 beyitlik Farsça bir akaid kitabıdır. 3. Edebü'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. enNehriyye (İsfahan 1377). 6 . Te1vi]Ju'nnCıriyyat mine'1-ke1am ii ten]fi]Ji'zzarCıriyya t mine'1-İs1am . Üstteki eserle
birlikte yayımlanmıştı r.
Müellifin bunlardan başka kaynaklarda, Şehld-i Ewel'in E1fiyye'si üzerine kaleme aldığı A]Jsenü '1- 'atıyye ii şer]Ji'1Elfiyye, Turafü '1-aJ.].bdr 1i-tu]Jafi'l-aJ.].yar, Risa1e ii şer]Ji ]Jadişi lfammad,
Risa1e ii düstCıri'1 - 'ame11i'l-mükellefin, Risale fi'l-emr bi'1-ma'rCıf ve'nnehy 'ani'1-münker, Risa1e ii a]fsami'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'1Verram gibi eser ve risaleleri de zikredilmektedir (Muhammed Bakır Hansarı.
Ravzatü'l-cennat, naşirin mukaddimesi, I,
dal-ba).
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Seyyid Muhammed Takı
b. Esedillah b. Muhammed
el-MCısev'i el-Hansar'i
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alim ye-

tiştiren bir aileye mensuptur. ilk öğreni

mini memleketinde tamamladıktan sonra 1904'te Necef'e gitti. Burada kaldığ ı
on yıllık süre içinde Ahund Molla diye bilinen Muhammed Kazım-ı Horasanl, Muhammed Kazım Yezdl, Şeyhüşşerla Fethullah b. Muhammed Cevad, Mirza Muhammed Hüseyn-i Nain!, All-i Koçani ve
Ziyaeddln-i Iraki gibi alimierin derslerine
devam etti. .L Dünya Savaşı'nda Osmanlı l ar tarafından yapı l an 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 Mezopotamya savaşında yaralanan Hansari ingilizler tarafından Hindistan'a sürüldü. Dört yıl devam eden sürgün hayatın
dan sonra memleketine döndü ve ardın
dan Abdülkerlm Hairl'nin ders ha l kasına
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 halkalarında islami konularda verdiği derslerle Havze'nin önemli ayetullahlarından biri olarak tanındı. ilmi. ahlaki ve takvası ile
büyük itibar kazanan Hansarl, Abdül-

