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598 (1202) yılında Musul'da doğdu. Bü
yük dedesine nisbetle ailenin diğer fertle
ri gibi İbn Yunus diye de anılır. Aile muhi
tinde tahsil gördü. Büyük dedesi, dedesi 
ve babası da tanınmış birer fıkıh alimiydi 
(İsnevl, ll, 569-574 ). Diğer hocaları ve Mu
sul'un dışına çıkıp çıkmadığı konusunda 
kaynaklarda bilgi yoktur. Moğollar'ın Mu
sul'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 ve
fat etti. İbn Hallikan. Yunlnl ve Birzall gibi 
müellifler cemaziyelewel (aralık) ayında, 
İbnü'l-İmad ise şewalde (Nisan ı 273) öl
düğünü 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 bil
gisinin 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 muh
tasarıdır. Müellif, 640 (1242) yılında ta-
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mamladığı kitabına bir ad vermemekle 
birlikte kaynaklarda bu isimle veya et
Ta'ciz, et-Ta'ciz mu]].taşarü'l-Veciz ola
rak anılmakta. 666'da (I 268) müellife 
okunan mevcutyazma nüshasının üstün
de de yukarıdaki şekilde kaydedilmekte
dir. Mevsıll, Müzenl ile Hanefi ve Malikl
ler'e ait görüşleri eserden çıkarmış, mü
kerrer bilgileri ayıklayarak bazan daha 
uygun gördüğü yerlere nakletmiş, Gaz
zall'nin zi krettiği ta'llllere pek azı dışında 
yer vermemiştir. Süleymaniye Kütüpha
nesi'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 ara
sında 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, Taeed
din 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 tek
milesidir (İsnevl, I, 385-386). Ca'berl'nin 
talebesi, Utruş lakabıyla tanınan Kema
leddin 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 el
Bacerbekl 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. An
cak "cinayat" bahsine kadar yazıldığı an
laşılan 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-Ez
heriyye, nr. 22232/36015). 4. et-Tenvih bi
iazli't- Tenbih. Ebu İshak eş-Şirazl'nin 
anılan eserinin şerhidir. s. Cevami'u'l
kelimi'ş -şeriie 'ald me~hebi'l-İmam 
Ebi ljaniie. Hanefi fakihi Kudurl'nin el
Mu]].taşar adlı eserinin muhtasarıdır. 6. 
Nihayetü'n-netase ti'l-iı]fh. Sübkl bu 
eseri benzerini az gördüğü bir kitap ola
rak niteler. 7. Mu]].taşarü'l-Ma]].şul. Fah
reddin er-Razi'nin fıkıh usulüne dair eseri
nin muhtasarıdır. 8. Mu]].taşaru Dürre
ti'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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Cemaziyelewel SS7'de (Mayıs ı 162) 

Musul'da doğdu. İbn Rafi', lakabının Sa
fiyyüddin olduğunu söylemektedir. Kürdl, 
Verranl, Hanefi nisbeleriyle de anılmıştır. 
Tahsilini Bağdat'ta sürdüren Mevsıll kıra
at alimi Muhammed b. Mübarek el-Ha
lavl, Ebü'l-Ferec İbnü'l-Cevzl gibi alimler
den 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 ımaşk'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 hadislereye
teri kadar ilgi gösterınemesi üzerine ka
leme 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 ri
vayet edilen hadislerin sadece birini al
mış, uzun rivayetlerde Hz. Peygamber'e 
ait olmayan ifadeleri ihtisar etmiş ve ha-


