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lerde çeşitli törenler yapılırdı. Bu tören
ler bazan günlerce sürerdi. İlk defa Fatı
mller zamanında Kahire'de başlayan 
mevlid kutlamaları Begteginliler'in son 
hükümdan Kökböri tarafından eğlenceli 
bir merasim ve anma töreni şeklinde dü
zenlenmiş, daha sonra bu uygulama di
ğer islam ülkelerinde adet haline gelmiş
tir (bk MEVLİD) . XIV. yüzyılda Delhi Sul
tanlığı'nın merkezi olan Delhi'de "meva
sim" kelimesi iki dini bayramda, mevlid
de, aşure gününde, şaban ayının on be
şinde ve sultanlığın kurucusu Kutbüddin 
Aybeg'in ölüm yıl dönümünde düzenle
nen törenleri ifade ediyordu (a.g.e., II, 
597) . Osmanlılar miras aldıkları bayram 
ve şenlikleri zenginleştirerek sürdürmüş
Ierdir (b k. BAYRAM). 

"Yılın iklim şartları açısından belli bir 
dönemi" anlamını da taşıyan mevsim ke
limesi, Lübnan'da ipek böceği yetiştirme 
sezonunu ifade ederken bir yandan da 
Güney Asya kıyılarıyla Hint denizinde ya
zın ve kışın birbirine ters yönlerde esen 
geniş alanlı rüzgarlara verilen "muson" 
adının aslını oluşturmuştur. 
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Mısır Vakıflar Bakanlığı'na bağlı 

İslami İşler Yüksek Meclisi tarafından 
yayımlanan fıkıh ansiklopedisi. 
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Milletlerarası Mukayeseli Hukuk Aka
demisi Doğu Hukuku Şubesi tarafından 
fıkıh araştırmalarıyla ilgili olarak 1951 yı
lında Paris'te toplanan kongrede bir fıkıh 
ansİklopedisi hazırlanması teklif edilmiş
ti. 1955'te Şam'da kurulan İslam Hukuku 
Fakültesi bu düşünceyi gerçekleştirmek 
amacıyla bir komisyon oluşturdu. Komis
yonun çalışmaları sürerken 3 Mayıs 1 956 
tarihinde İslam Hukuku Fakültesi tarafın
dan bir fıkıh ansiklopedisi yayımlanma
sını öngören kararname yürürlüğe girdi. 
1958'de Suriye ve Mısır'ın birleşmesinden 
sonra ansiklopedi yetkilileriyle dönemin 
Mısır Vakıflar bakanı Ahmed Abdullah 
Tuayme (Talme) ve yardımcıları arasında 
yapılan görüşmelerin ardından 1 8 Ocak 
1961'de İslami işlerYüksek Meclisi'ne 
bağlı olarak Suriye ve Mısırlı üyelerden 
oluşan bir komisyon kuruldu. Ansiklope
dinin ismiMevsil'atü Cemal 'Abdinna
şır fi'l-tı]shi'l-İslami şeklinde belirlendi. 
23 Temmuz 1961'de her iki ülkenin fıkıh 
uzmanlarının yaptığı araştırmaların ba
zıları örnek fasikül halinde yayımlandı. 

Meosü'atü 'l-{lfı:.hi'l-İsUi.mfnin 1. cildinin kapağı 

Mısır ve Suriye'nin Eylül 1961'de birbirin
den ayrılmasının ardından ortak üyeler
den meydana gelen komisyonun toplana
maması sebebiyle Mısır Vakıflar Bakanlığı 
tarafından yeni bir komisyon kurularak 
çalışmalar sürdürüldü. İlk cildi 1966 yı
lında Kahire'de yayımlanan ansiklopedi
nin adı 197 4'te çıkan XL ciltten itibaren 
Mevsil 'atü'l-tıMi'l-İslami olarak değiş
tirildi. 2001'de neşredilen XXVII. cildi "in
tihar" maddesi tamamlanmadan sona 
ermektedir. 

Ansiklopedinin ilk cildinin başında fık
hın tanımı, kaynakları. teşri'. ictihad, fı
kıh mezhepleri, fıkhın bölümleri, fıkhın 
tedvini ve ansiklopedinin hazırlık süreciy
le ilgili bilgiler bulunmaktadır. Kaynaklar 
dipnotlarda zikredilmekte, her cildin so
nunda madde fihristi yer almaktadır. 
Mevsil'atü'l-fı]fhi'l-İsldmi'de dört bü
yük Sünni fıkıh mezhebinin yanında Za
hiriyye, Zeydiyye, İbazıyye ve imamiyye 
mezheplerinin görüşleri de zikredilmek
le birlikte herhangi bir mezhebin görüşü 
tercih edilmemektedir. Alfabetik olarak 
düzenlenen maddelerde ayrıntılı hüküm
lere yer verildiği, zaman zaman her mez
hebi n önde gelen fakihlerine ait görüş
lerin müstakil başlıklar altında yazıldığı 
görülmektedir. r:;:ı 
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Küveyt Vakıflar 
ve Din İşleri Bakanlığı tarafından 
yayımlanan fıkıh ansiklopedisi. 
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Özellikle Mısır'da çıkarılmakta olan fı
kıh ansiklopedisinin yayımının aksaması 
ve projenin tamamlanamaması üzerine 
1967'de Küveyt Vakıflar ve Din İşleri Ba
kanlığı benzer bir çalışmayı başlatma ka
rarı aldı. 1967-1971 yılları arasındaki ha
zırlık döneminde planlama çalışmaları 
yapılarak Hanbeli fıkıh alimi İbn Kuda
me'nin el-Mugni adlı kitabından yarar
lanmak suretiyle bir fıkıh sözlüğü hazır
landı. Bu dönemde farklı konularda kale
me alınan elli metinden üçü, ilmi çevre
lerin görüşlerini almak amacıyla örnek fa
siküller şeklinde yayımlandı. 1971-1975 
yıllarında çalışmalara ara verildi. 1975'te 
başlayan yeni dönemin ilk iki yılında ha
zırlık çalışmaları sürdürüldü. Projenin 
geçmişi , gelinen nokta ve karşılaşılan ih
tiyaçlar hakkında hazırlanan ayrıntılı ra
por üzerine çalışmanın yeniden başlatıl
masına karar verildL Bu kararı takiben 


