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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-



disleri konularına göre alfabetik olarak 
sıralamıştır. Eseri neşreden Salih Ahmed 
eş-Şami (1-11, Beyrut 1416/1995), sadece 
Şaf:ıi]J_-i Bu]]ô.ri'de bulunan hadislerin 
baş tarafına "hı " (t ). sadece Şa]J_i]J_-i 
Müslim'deki hadislerin baş tarafına 
"mim" (f). her ikisinde de bulunan ha
dislerin başına hı ve mim harflerini koy
muş. rivayetlerin sonunda her iki eserin 
Muhammed Fuad Abdülbaki tarafından 
yapılan neşirlerini esas alarak hadislerin 
numaralarını göstermiştir. z. el-Mugni 
'ani'l-]J_ıf?i ve'l-kitô.b bi-Jiavlihim lem 
yaşı]J_]J_a (la yaşıh/:ıu) şey'ün fi hô.?,e'l
bô.b (Kahire 1343). Eserde hadislerin me
tin ve senedieri zikredilmeden hangi ko
nularda sahih hadislerin bulunmadığı ve
ya hangi konularda Hz. Peygamber'den 
rivayet gelmediği belirtilmektedir. Müel
lifin. öğrencilere ve hadiste ilgilenme fır
satı bulamayan meslek sahiplerine kısaca 
bilgi vermek ve onları hadise yönlendir
mek için seçtiği bu metot pek geniş bir 
hadis kültürüne sahip olmayı gerektirdi
ğinden kendisi birçok alim tarafından bu 
konularda acele ve isabetsiz hüküm ver
mekle suçlanmış. İbn Hacer el-As kalani de 
sadece İbnü'I-Cevzi'nin Kitô.bü '1-Mev
zu'ô.t'ından faydalandığını ve ona bir şey 
katmadığını söylemiştir ( el-}faulü '1-mü
sedded, s. 21 ). Zeynüddin el-lraki ve Şern
seddin es-Sehavi'nin de tezatlar taşıdığını 
söyleyerek eleştirdikleri eseri Hüsamed
din el-Kudsi İntiJiiidü 'l-Mugni ve beyô.
nü en lô. ganô.'e 'ani 'l-]J_ıf?i ve 'l-kitô.b 
adlı çalışmasıyla ( Dımaşk 1343) tenkit et
miştir. Mevsıli' nin el-Mugni'de verdiği 
bilgilerin üçte birinin yanlış olduğunu 
söyleyen EbG İshak Muhammed b. Şerif 
ei-Huveyni el-Eseri ise önce bu kitabın 
muhtevasına yönelik tenkitlerini 1 O 1 ko
nuda toplayarak Cünnetü'l-mürtô.b bi
naJidi'l-Mugni 'ani'J-]J_ıf:{:i ve '1-kitô.b 
isimli eserini kaleme almış ( Beyrut 14071 
1987). daha sonra da bunu Faşlü 'l-]]itô.b 

adıyla (Beyrut 1405/ 1985) ihtisar ederek 
ilk kitabındaki eleştirilerini yirmi sekiz ko
nuda özetlemiştir. Faşlü'l-]]itô.b'ın dış ve 
iç kapağında eserin İbn Kudame'ye nis
bet edilmesi bir baskı hatasıdır ( Cünne
tü 'l-mürtab, s. 9) . 3. el-VuJiüf'ale'l-mev
Jiüf. Müellif bu kitapta 151 mevkuf riva
yetin sıhhat derecesini tesbite çalışmış
tır. Ümmü Abdullah bint MahrGs ei-Aseli. 
hadislerin tahkikinde yer yer notlar dü
şen hacası EbG Abdullah Mahmud b. Mu
hammed ei-Haddad'ın yönetiminde eseri 
neşre hazırlayıp yayımlam ış (Ri ya d 1407). 
Murtaza ez-Zeyn Ahmed de üzerinde 
yüksek lisans tezi yapmıştır ( 1987, el-Ca-

miatü'l-islamiyye [Medine[). Müellifin di
ğer eserleri arasında el-'AJiidetü'ş-şa]J_i
]J_a fi'l-mevzu'ô.ti 'ş-şari]J_a (Keşfü '?-?U

nün, II, 1158), İstinbô.tu'l -ma'in mine 
(fi)'l-'il eli ve't-tô.ri]] li'bni Ma'in, İ]]tiyô.
ru a]]yô.ri'l-a]]bô.r, el-İntişô.r ve't-terci]J_ 
li-me?,hebi'ş-şa]J_i]J_ (me?hebi Ebi ljani
fe), el-'Aşabiyyetü '1-me?,hebiyyetü '1-
maJiite adlı çalışmaları bulunmaktadır. 
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Sözlükte "dağlamak, kızgın demirle 
damgalamak, işaretlemek" anlamındaki 
vesm kökünden gelen m evsim ( çoğ ul u 
mevasim) "bayram. şenlik, hac zamanı . 

panayır. fuar ve yılın belirli zaman dilimi, 
hasat vakti" gibi milnalarda kullanılır. Ke
limenin etimotojik anlamının. hayvan alım 
satımı-panayır ilişkisi göz önünde tutula
rak "satın alınan hayvanların damgalan
ma yeri ve zamanı" olduğu ileri sürülebilir. 

Cahiliye devrinde "mevsimü'l-hac" (me
vasimü'l-hac) zilkade ayının başında kuru
lan. ilk gün ihramlı katılmanın zorunlu ol
duğu Ukaz panayın ile başlayıp Mecenne 
ve Zülmecaz panayırlarıyla devam eder
di. Mevsim kelimesi hacla bağlantısı bu
lunmayan Bedir. Hubaşe ve Tihame pa
nayırları için de kullanılıyordu. Farklı ke
simlerden insanları bir araya toplayan 
hac mevsimleri Mekke döneminde is
lam ' ın tebliğine çeşitli imkanlar hazırla
mış . ResGl-i Ekrem diğer Arap kabileleri
ni bu günlerde İslam'a davet ettiği gibi 
hicrete giden süreçte Medineliler'le ya
pılan Akabe biatları da yine bu günlerde 
gerçekleştirilmiştir. 9 (631) yılı hac m ev-

MEVSiM 

siminde müşrik Araplar'ın Kabe'ye yak
laşmaları yasaklanmıştır. Hulefa-yi Raşi
din devrinden itibaren haccın panayırlar
la bağlantısı kesilmiş ve bu mevsim artık 
yalnız Mekke'nin ve Araplar'ın değil bütün 
müslümanların en büyük bayramı olarak 
daha etkin biçimde kutlanmaya başlan
mıştır. "Rabbinizden -ticaret yaparak
rızık aramanızda herhangi bir günah yok
tur" (ei-Bakara 2/ 198) mealindeki ayet 
uyarınca Cahiliye döneminde Arafat ve 
Mina'da uygulanan ticaret yasağı kaldı
rılmıştır. Hz. Ömer. idarecilerinin uygula
maları hakkında bilgi almak veya onları 
soruşturmak için hac mevsimlerinden 
faydalanmış . ondan sonra gelen bazı ha
lifeler de bu uygulamayı sürdürmüştür. 
Mekke fethinin ardından ihdas edilen gö
revlerden emir-i haclık için "emirü'l-mev
sim" (vülatü'l-mevsim) tabiri de kullanıl
mıştır. Hicaz'a hakim olan halife ve sul
tanlar hac mevsimi girmeden bütün vali 
ve emirlerine mektup yazarak mevsimin 
selametle tamamlanması için her türlü 
tedbirin alınmasını ister! erdi ( Kalkaşen

dl. VIII. 31 8) Başlangıcından itibaren hac 
mevsimleri. İslam dünyasının her yanın
dan gelen ulemanın gerçekleştirdiği ilmi 
müzakere ve bilgi alışverişleri bakımından 
çok önemliydi. 

İslam öncesinde Mekkeliler. karneri 
takvime göre belirlendiğİnden değişik 
mevsimlere rastlayan haccın havanın mu
tedil ve ticari ortamın uygun olduğu gün
lere denk gelmesi için takvim de değişik
lik yapıyorlardı. Aynı şekilde umrenin de 
hurma hasadı mevsimine rasttatılması 
amacıyla receb ayının yeri değiştiriliyar
du (bk NESI' ). Receb ayı, İslamiyet'in zu
hurundan sonra da Mekke'nin büyük bay
ramlarından umrenin kutlandığı ay olma
ya devam etmiştir. Nasır-ı Hüsrev. "mev
sim-i azim" dediği umre mevsimini dü
zenlenen etkinlikler ve canlılık bakımın 

dan ramazan bayramına benzetir (Sefer
name, s. 121 ). Mekke'de receb ve zilhic
cenin dışında da bayram ve şenlikler ter
tip ediliyordu (İbn BattGta, I, 225-232) Hac 
ve umre merasimlerinden başka çeşitli 
bayram, anma töreni ve şenlikler için de 
mevsim tabiri kullanılmıştır. Fatımiler dö
neminde, Nil'in akışına göre eskiden beri 
devam eden mevsimlerle ilgili gelenekle
rin sürdürüldüğü Mısır'da ramazan bay
ramına "büyük mevsim" (mevsim azim) 
adı ver iliyordu. İ slam dünyasının çeşitli 
bölgelerinde Hz. Peygamber'in doğum 
günü (mevlid) başta olmak üzere bazı 
önemli şahsiyetleri n doğum veya ölüm yıl 
dönümlerine rastlayan özel gün ve gece-
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