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29 Şewal 599 ( 11 Temmuz 1203) tarihinde Musul'da (Mevsıl) dünyaya geldi.
Dedelerinden biri için zikredilen Beldeci 1
Büldeci ( ?) ni sbesi bir icazetnamede BelU cl şeklinde geçmektedir ki (Abdull ah
Efendi el-i sfahanl, III, 248) bu Belucistan
asıllı olabileceği ihtimalini akla getirmektedir. Temel eğitimini babasından aldı.
Musul nakibi Kemaleddin Haydar b. Muhammed b. Zeyd el-Hüseynl'den okudu.
Musul. Dımaşk ve Bağdat'ta hadis dinleyip çeşitli dersler aldığı alimler arasında
Mahmud b. Ahmed el-Haslrl, Şehabeddin

Abdullah b. Mahmüd el- Mevsıli'nin
Ktp., Yenicami, nr. 534)

Kitiibü'l-Müştemil

'ala

es-Sühreverdl, Abdürrahlm b. Abdülkerlm es-Sem'anl, İbnü'I-Ahdar. İbn Sükeyne, İzzeddin İbnü'I-Eslr, Ruhavi ve İbnü'I
Hacib gibi önemli şahsiyetler bulunmaktadır. Bir müddet Kufe kadılığında bulunan Mevsıll azlinden sonra ~ağdat'a yerleşerek ölünceye kadar Meşhed-i Ebu Hanife' de tedrls, telif ve fetva işleriyle meş
gul oldu . Fıkıh ve usul sahasında devrin
otoriteleri arasında yer alan alim, mezhepte kuwetli görüşleri zayıflarından ayırt
edebilecek derecede ilmi yeterliliğe sahip
fakihlerden (ashabü't-temyl z) sayılmıştır.
Talebeleri arasında çeşitli mezheplerden
Abdülmü'min b. Halef ed-Dimyatl ve İb
nü'I-Fuvatl gibi alimler bulunmaktadır.
Babası Mahmud. kardeşleri Abdüddaim.
Abdülkerlm ve Abdülazlz de birer ilim
adamıydı. Dindar. hayır ve vera sahibi.
melik ve ayana karşı azametli, fukara ve
talebeye karşı mütevazi davranırdı. 19
Muharrem 683 (7 Nisan 1284) tarihinde
Bağdat'ta vefat etti.
Eserleri. 1. el-Mul]tdr li'l-fetvd (l-V, elİI]tiyaril e birlikte, n ş r. Muhammed Muhyiddin Abdülhamld, Kah i re 1369/ 1950; n ş r.

komi syo n. Halep 1966-1967) . Ebu Hanife'nin fıkhını derlernesi yönündeki istek
üzerine gençlikyıllarında mübtedller için
hazırladığı bu eser Hanefi mezhebinin

mesifili 'l-Mul]taşar adlı

eserinin ilk iki

sayfası

(Süleymaniye

"mütun-i erbaa" olarak bilinen dört temel
metninden biridir. Ebu Yusuf. İmam Muhammed ve İmam Şafii'nin muhalefetlerinin rumuzlarla gösterildiği kitap Ebu
Hanife'nin görüşleri esas alınarak kaleme
alınmıştır. Eseri Ebü'I-Abbas Ahmed b.
Ali ed-Dımaşki önce kısaltmış (et-Ta/:ırir),
ardından şerhetmiş. Ebu İshak Cemaleddin İbrahim b. Ahmed ei-Mevsıll Tevcihü'l-Mul]tdr adıyla hazırladığı şerhi sonuncusu 652 (1254) yılında olmak üzere
müellife defalarca okumuştur. Kitap üzerinde Çivizade Muhyiddin Mehmed Efendi
(el-lşar li-f:ıalli'L-Mul]tar), Zeylal. Ömer b.
İshak ei-Gaznevl. İbn Emlru Hac. İbn Kutluboğa. Hattab b. Ebü'I-Kasım el-Karahisar!. Muhammed b. İbrahim b. Ahmed
el-İmam (Feyzu'L-Gaffar) gibi alimierin
de şerhleri vardır. Ebu Muhammed Zeynüddin Abdurrahman b. Ebu Bekir elAyni eserin feraiz bahsini şerhetmiştir.
Kitap ayrıca Ebu Abdullah Taceddin Abdullah b. Ali el-Buhar! tarafından manzum hale getirilmiştir. z. el -İl]tiyar lita<lili'l-Mul]tar(l-111 , Kahire 1355; iki ci ltte beş ci lt, n şr. Mahmud EbG Dakika. Kahi re 1370/ 1951, 1395/ 1975; iki ciltte beş
cilt, Beyrut 1419/1998, n şr. Ali Abdülhamld Ebü'I-Hayr ve Muhammed Vehbi Süleyman) . el-Mul]tdr'ın yine Mevsıll tarafından hazırlanmış şerh i olup Hanefi fık
hının orta hacimdeki muteber kaynakları
arasında yer alır. Müellifin ifadesine göre
el-Mul]tfır ders kitabı olarak benimsenip talebe tarafından ezberlenmeye baş
lanınca h üküınierin illetlerini ve delillerini
aktaran. diğer mezheplerin görüşler ini
kısaca açıklayan. umOmü'l-belva haline
gelmiş bazı güncel meselelere dair fetvalara yer veren, ihtilaflı konularda esas
alınan ictihadlara işaret eden bir şerh
yazması yönündeki talep üzerine bu şer
hi hazırlamıştır ( el-İI]tiyar, ı. 6) İçindeki
hadisler İbn Kutluboğa tarafından etTacrit ve 'l-il]bdr bi-ta]]rici eJ:ıddişi'l
İl]tiydr adıyla tahrlc edilmiştir (tıpkı bas ım, nşr. M. Sadi Çöğenli. Erzurum 1988;
1-111, nşr. Abdullah Muhammed ed-Derviş,
Dımaşk 1417/1997) . el-İl]tiydr'ı Celal Yeniçeri Türkçe'ye çevirmiştir (el-İhtiyar:
İmam-ı A'zamın içtihat ve Görüşleri, istanbul 1993) . 3. Kitdbü'l-Müştemil'ald
mesa'ili'l-Mul]taşar (el-Feva'idü 'L-müş

temile <ata mesa'ili'L-Mul]taşar ve't-tekmiLe). Süleymaniye Kütüphanesi'nde kayıtlı
(Yenicami , nr. 534) bir nüshası vardır (bu
üç eserin yaz maları için b k. Brockelmann,
GAL, 1, 4 76; Suppl., 1, 657). 4. ŞerJ:ıu'l-Cd
mi'i'l-kebir li'ş-Şeybdni.
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598 (1202) yılında Musul'da doğdu. Büyük dedesine nisbetle ailenin diğer fertleri gibi İbn Yunus diye de anılır. Aile muhitinde tahsil gördü. Büyük dedesi, dedesi
ve babası da tanınmış birer fıkıh alimiydi
(İsnevl, ll, 569-574 ). Diğer hocaları ve Musul'un dışına çıkıp çıkmadığı konusunda
kaynaklarda bilgi yoktur. Moğollar' ın Musul'u ele geçirmesi üzerine ileri bir yaşta
Bağdat'a göç etti (670/1 27 ı -72) Burada
şehrin batı bölgesi kadılığı ile Beşlriyye
Medresesi müderrisliğine tayin edildi. Bir
süre sonra 671 'de (ı 272) Bağdat'ta vefat etti. İbn Hallikan. Yunlnl ve Birzall gibi
müellifler cemaziyelewel (aralık) ayında,
İbnü'l-İmad ise şewalde (Nisan ı 273) öldüğünü kaydeder. Ayrıca 670 (1271-72)
yılında öldüğü de nakledilir. Devrin önde
gelen Şafii alimlerinden olan Mevsıll'nin
mezhebe aykırı görüşler ileri sürmesi
(Sübkl, VIII, 192-193) fıkıh alanındaki bilgisinin göstergesidir. Yetiştirdiği öğren
ciler arasında Burhaneddin el-Ca'berl ve
İbn Behran el-Kuran! gibi alimler anıl
maktadır.

Eserleri. 1. et-Ta'ciz fi']].tişari'l-Veciz.
Gazzall'nin Şafilfıkhına dair eserinin muhtasarıdır. Müellif, 640 (1242) yılında ta-
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mamladığı kitabına bir ad vermemekle
birlikte kaynaklarda bu isimle veya etTa'ciz, et-Ta'ciz mu]].taşarü'l- Veciz olarak anılmakta. 666'da (I 268) müellife
okunan mevcutyazma nüshasının üstünde de yukarıdaki şekilde kaydedilmektedir. Mevsıll, Müzenl ile Hanefi ve Malikller'e ait görüşleri eserden çıkarmış, mükerrer bilgileri ayıklayarak bazan daha
uygun gördüğü yerlere nakletmiş, Gazzall'nin zi krettiği ta'llllere pek azı dışında
yer vermemiştir. Süleymaniye Kütüphanesi'nde (Ayasofya , nr. I 164) bir nüshası
bulunan kitabın taharet. teyemmüm ve
hayız konularını kapsayan Arif Hikmet
Bey Kütüphanesi'nde kayıtlı nüshası (nr.
ı 430) Abdullah b. Fehd eş-Şerif tarafın
dan neşredilmiştir (Kah i re ı 4 ı 2/1991 ).
Müellifin zamanından itibaren ulema arasında rağbet gören ve ezberlenen eseri
(İbn Kadi Şühbe, ll, 243; III, I 37, I 70; İbn
Hacer, IV, 98-99) Burhaneddin ei-Ca'berl,
Ebu Bekir b. İsmail es-Senke!Gnl, Taeeddin el-Firkah (eksik), Muhibbüddin İbn
Dakikul'ld (eksik), Fahreddin İbnü's-Sıkılll
(et-Tencfz 'ale't-Ta'c1z) ve Şerefeddin İb
nü'I-Barizl (Temyfzü 't- Ta'dz) gibi alimler
şerhetmiştir. Ca'berl'nin şerhi, bizzat
Mevsıll'nin et-Ta'ciz'e yazdığı şer hi n tekmilesidir (İsnevl, I, 385-386). Ca'berl'nin
talebesi, Utruş lakabıyla tanınan Kemaleddin Muhammed b. Ali ei-Hatlb el-İsne
vl'ye ait hacimli şerh de günümüze ulaş
mıştır (1-Vll, TSMK, lll. Ahmed, nr. I I 38).
Cemaleddin Abdurrahman b. Ömer elBacerbekl el-Mevsıll et-Ta'ciz'i manzum
hale getirmiş (İbn Kadi Şühbe, ll, 180),
Kutbüddin Muhammed b. Abdüssamed
es-Sünbatl eser üzerinde TaşJ:ıiJ:ıu't-Ta'
ciz adıyla bir çalışma yapmıştır (a .g .e.,
II, 289). Z. et-Tatriz ii şer]J.i't-Ta'ciz. Ancak "cinayat" bahsine kadar yazıldığı anlaşılan bu şerh in (İs nevi, 1, 385-386) bazı
yazma nüshaları günümüze ulaşmıştır
(bk. Brockelmann, lll, 1225). 3. en-Nebih
ii mu]].taşari 't-Tenbih. Ebu İshak eş-ŞI
razl'nin Şafii fıkhına dair et-Tenbih adlı
eserinin muhtasarıdır (el-Mektebetü'l-Ezheriyye, nr. 22232/36015). 4. et-Tenvih biiazli't- Tenbih. Ebu İshak eş-Şirazl'nin
anılan eserinin şerhidir. s. Cevami'u'lkelimi'ş -şeriie 'ald me~hebi'l-İmam
Ebi ljaniie. Hanefi fakihi Kudurl'nin elMu]].taşar adlı eserinin muhtasarıdır. 6.
Nihayetü'n-netase ti'l-iı]fh. Sübkl bu
eseri benzerini az gördüğü bir kitap olarak niteler. 7. Mu]].taşarü'l-Ma]].şul. Fahreddin er-Razi'nin fıkıh usulüne dair eserinin muhtasarıdır. 8. Mu]].taşaru Dürreti'l-gavvaş ii evhami'l-]].avaş. Hariri'nin
eseri üzerine yapılmış bir muhtasardır.

Müellif ayrıca el- Veciz'i şerh e başlamış
sa da tamamlayamamıştır.
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Ebu Hafs Ziyaüdd!n Ömer
b. Bedr b. Said el-Mevsıll
(ö. 622/1225)
L

Muhaddis ve Hanefi fakihi.
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Cemaziyelewel SS7'de (Mayıs ı 162)
Musul'da doğdu. İbn Rafi', lakabının Safiyyüddin olduğunu söylemektedir. Kürdl,
Verranl, Hanefi nisbeleriyle de anılmıştır.
Tahsilini Bağdat'ta sürdüren Mevsıll kıra
at alimi Muhammed b. Mübarek el-Halavl, Ebü'l-Ferec İbnü'l-Cevzl gibi alimlerden yararlandı. Halep, Dımaşk, Kudüs
gibi ilim merkezlerinde hadis rivayet etti
ve hayatının sonuna kadar alimlerden
faydalanmayı sürdürdü. Kendisinden İb
nü'l-Adlm ile kızı Şühde, Reşld el-Attar ve
Ebü'l-Mehasin Yusuf b. Ahmed el-Yağ 
mur! ve başkaları rivayette bulundular.
Mevsıll 28 Ramazan 622'de (3 Ekim 1225)
D ı maşk'ta Nuriyye Blmaristanı'nda vefat
etti. Ölüm tarihinin 8 Şewal622 (13 Ekim
1225) olduğu da rivayet edilmektedir.
· Eserleri. 1. el-Cem' beyne'ş-ŞaJ:ıi
J:ıayn ma'a J:ıa~ii's-senedi ve'l-mükerrer
mine'l-beyn. Mevsıll, halkın hadislereyeteri kadar ilgi gösterınemesi üzerine kaleme aldığını söylediği bu eserde Buhar!
ile Müslim'in el-Cami'u'ş-şaJ:ıiJ:ı'lerinde
bulunan 2874 rivayeti bir araya getirmiş ,
yalnız sahabi ravilerini kaydetmiş. aynı
konuda muhtelif sahabiler tarafından rivayet edilen hadislerin sadece birini almış, uzun rivayetlerde Hz. Peygamber'e
ait olmayan ifadeleri ihtisar etmiş ve ha-

