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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-

48

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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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-

HANYA MEVLEVIHANESi
kerim Hairl'nin 1937 yılında ölümünden
sonra Hansar. Tahran ve Kum'da birçok
kimse tarafından merci-i taklld olarak kabul edildi. Seyyid Ali Hüccet ve Seyyid
Sadreddin Sadr ile yaptıkları ortak çalış
malar sonunda Kum'daki medreselerde
öğrenim gören talebe sayısında büyük
bir artış oldu. Hansarl. başta Ayetullah
Bihiştl olmak üzere çok sayıda öğrenci
yetiştirdi. Ayrıca i ran Şlası arasında uzun
süreden beri terkedilen cuma namazlarının 1941 yı lından itibaren yen iden kı 
lınmasında önemli katkıları oldu.
Siyasi konularda da aktif olan Hansarl.
özellikle milli ve islami meselelerde kararlı bir tavır ortaya koydu. 1947-1948 Filistinliler hareketini destekledi. 1952 yı 
lında iran Parlamentosu'na Kum'dan girmek isteyen bir toprak ağasının meclise
girmesi aleyhinde fetva verdi. Aynı yıl Muhammed Musaddık'ın iran petrollerini
millileştirmesi kararını. halk üzerinde büyük bir tesir bırakan fetvası ile destekleyerek bu tür kararlara arka çıkmanın dini bir görev olduğunu ilan etti.
Hansari yaptığı yağmur duaları ile de ün
1943 yılında Kum'da 20.000
kişinin iştirakiyle idare ettiği bir duanın
ardından yağmur yağması onun kerametine hamledilmiştir.
kazanmıştır.

Hayatının

son yıllarında birçok hastalıktan mustarip olan Hansari Hemedan'da vefat etti. Cenazesi Kum'a nakledilerek hacası Hairl'nin yanına defnedildi.
Hansari'nin daha çok fıkıhla ilgili olan
az sayıdaki eserlerinden Münte]].abü'laJ:ıkam adlı kitabı ile Ah und Molla'nın el'Urvetü '1-vüş]fa adlı eserine yazdığı }jaşiye 'ale'l- 'Uı;veti'l-vüş]fa basılmıştır
(eserleri için bk. Aga Büzürg-i Tahran!, ı.
246) .
BİBLİYOGRAFYA :

Aga Büzürg-i Tahrani. Taba~atü a'tami'ş-Şi'a,
1404,1, 246-247; Kehhi!ıle. Mu'cemü'lmü'elli{in, IX, 127; M. Momen. An Introduction
to Shi'i Islam, NewHaven-London 1985, s. 247;
Abdulhadi Hairi, "Khwansart", EJ2 (İng . ). IV,

Meşhed

1028.

~

i!tıı AYNİ İLHAN

ve davranış l arı hakkında bilgi vermesi açı 
sından da önemli olan eser Plrd Refiuddin tarafından neşredilmiştir (Del hi 1889) .
K. V. Zettersteen, Hansevl'nin bazı şiirle
rini ingilizce'ye tercüme ederekyayımla
mıştır ("Selections from the Divan of Jamaluddin Ahmad Hansawi", lslamic Re-
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b. Muhammed b. Muzaffer
en-Nu'mani ei-H2msevi
(ö . 659/1260-61)
Çiştiyye tarikatına
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580 (1184-85) yılında Hindistan 'ın Pencap bölgesindeki Hansl şehrinde doğdu.
Soyu Ebu Hanife'ye kadar uzanır. Hayatı
hakkındaki bilgiler menkıbelerle karışık
tır. Çok iyi Arapça bilenlerin tayin edildiği
hatiplik görevinde bulunduğuna göre iyi
bir öğrenim görmüş ol malıdır. Hansevl. bu
görevi sırasında Çiştl şeyhlerinden Ferldüddin Mes'ud Genc-i Şeker' e intisap etti. Şeyhinin isteği üzerine resmi görevinden ayrılarak onun önde gelen mürid ve
halifelerinden biri oldu. Hilafet alıp memleketi Hansl'ye döndükten sonra Ecudhen şehrinde ikamet eden şeyhini birkaç
defa ziyaret etti. Sağlığının bozulması
üzerine de kendisinden haber almak için
bir hizmetçisini ona göndermeye başla
dı. Resmi görevini bıraktıktan sonra sı
kıntı ve zorluklarla dolu bir hayat süren
Hansevl. yanında bir müddet kalan Nizameddin Evliya'dan durumunu şeyhine anlatmasını istemiş. şeyhi de kendisine bu
yola girenierin başına bu gibi hallerin gel ebileceğini bildirmişti. Hansevl şeyhin
den beş yıl önce Hansi'de vefat etti. 1406
yılında kendisi ve üç müridinin kabirieri
üzerine bir türbe inşa edildi.
Eserleri. Alim ve şair bir sufi olan Hansevl'nin çeşitli eserleri olduğu bilinmekteyse de bunlardan ancak ikisi günÜmüze ulaşmıştır. 1. Divan. Çiştiyye tarikatı
na mensup bir sufi tarafından yazılan ilk
manzum eser olan bu Farsça divan iki bölümden meydana gelmekte olup birinci
bölümü gazelleri, ikinci bölümü rubal ve
kıtaları ihtiva etmektedir. VII. (XIII.) yüzyılın başlarında Kuzey Hindistan'da bulunan dini ve siyasi kurumlarla halkın inanç
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s. 165- 182) . 2. Mülhemat (Aiwar 1306;
Del hi 1308). Hikeml ve tasavvufi mesellerden meydana gelen, bilhassa zahid ile
arif arasındaki farkları ortaya koyan.Arapça bir eserdir.
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1880-1924 yılları arasında
Hanya'da faaliyet gösteren
mevlevihane.
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Girit'in Hanya sancağında 1880 yılında
Kara Abdal Süleyman Şemsi Dede tarafın
dan kurulmuş olup Mevlevlliğin Ege adaları ve Mora yarımadasına yayılışı kadar
bölgede gelişen siyasi olaylar açısından
da önem taşımaktadır.
1828'de Konya'da dünyaya gelen Süleyman Şemsi Dede, on beş yaşında iken
Şems-i Tebrlzl Dergahı türbedarı Seyyid
Emirşah Kaygusuz Abdal Dede'ye intisap
etti. Mevlana Dergahı'nda çile çıkarıp hilafetname aldıktan sonra Sultan Dlvanl
Dergahı'na hizmet ve ilim tahsili için Afyonkarahisar'a giderek dört yıl burada
kaldı. Daha sonra Bursa ve istanbul'daki
ziyaretgahları dolaştı. Aydın Güzelhisar
Mevlevlhanesi şeyhi Horasanl Ali Dede'nin vefatı üzerine 1870 yılında bu dergahın şeyhliğine tayin edildi. Bu görevde iken
Hanya'daki Mevlevl muhiblerinin ısrarlı
davetleri üzerine Hanya'ya gitti ( 1872).
Geniş bir arazi üzerinde ve zengin vakıf-
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