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Karabaş Veli'nin Ta 'b1rname adlı eserinin ilk ve son sayfası (Süleymaniye K tp. , Yazma Bagışlar , nr. 233/1) 

me (Süleymaniye Ktp., Yazma Bağışlar, 
nr. 233/1 ). Eser Mustafa Tatçı tarafından 
yayımlanmıştır (bk. bi bl). 11. Tefsir-i Su
re-i Taha. Tasawufi bir tefsirdir (Süley
maniye Ktp., Hacı Mahmud Efendi. nr. 
332). 1Z. Risale fi't-taşavvuf (Süleyma
niye Ktp., Tırnovalı. nr. 356). Bazı ansiklo
pedilerde ve kütüphane kataloglarında 
Karabaş Veli'ye nisbet edilen Tecvid-i Ka
rabaş'ın onunla bir ilgisi yoktur. 
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KARABEG, Ali Rıza 
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(1872- ı 944) 

Boşnakça ilk Kur'an tercümesini 

L 
yapan alim. 

_j 

Hersek vilayetinin (Hercegovina) merke
zi Mostar'da doğdu . Mustafa Sıdkı Kara
beg 'in oğludur. İlk ve orta öğrenim i ni 
Mostar'da yaptıktan sonra Mehmed Pa
şa ve Karagöz Bey medreselerine devam 
etti. Aynı zamanda Karagöz Bey Med
resesi'nde başmüderris olan babasının 
derslerine girdi. Ardından İstanbul'a gitti 
ve tahsilini burada sürdürdü. İstanbul'
dan dönünce çok kısa bir süre için Mostar 
Lisesi'nde din dersi hacalı ğı yaptı. Bu gö
revden ayrıldıktan sonra bir daha devlet 
memurluğu almadı . Vefatma kadar Mos
tar camilerinde vaaz verdi. 21 Ocak 1944'
te Mostar'da vefat etti. 

Bosna aydınlarının İslami ilimlerde ve 
irşad sahasında başarılı olanlarından biri 
sayılan, Bosna- Hersek'in Avusturya -Ma-

KARABEG, Ali Rıza 

caristan Krallığı himayesine verildiği bir 
dönemde yetişen, bu arada babasının 
Mostar halkı tarafından öldürülmesi ha
disesine şahit olan Karabeg kendisini dini 
alandaki çalışmalara vermiştir. 1900 yı
lının başlarında neşredilen. Bosna- Her
sek'teki müslüman halkın edebiyatma 
yönelikBehar dergisinin önemli müellif
lerinden biri olan Karabeg. el-Hidaje 
dergisi yazarları içinde de görülür. Eser
leri arasında, tesettür hakkında yazdığı 
Rasprava o Hidzabu (Mostar 1928) ve 
İslam tarihiyle ilgili Kratki zivotopis Mu
hameda a.s. sa Socijalnog Stanovista'
nın (Mostar 1929) yanı sıra onun adını 
Bosna- Hersek ilim çevrelerinde duyuran 
çalışması Prijevod Kur' ana adlı Boşnak
ça ilk Kur'an tercümesidir ( Mostar 1937) 

Eser bazı çevreler tarafından takdirle 
karşılanırken el-Hidaje etrafında topla
nan bir kısım ulema Kur'an tercümesinin 
caiz olmadığı görüşünü ileri sürerek buna 
karşı çıkmıştır. Tercüme daha sonra bir
kaç defa daha yayımıanmış ve son bas
kısı Enes Kariç'in yazdığı bir önsözle bir
likte Hırvatistan'da gerçekleştirilmiştir 
( nşr. IP August Cesarec, Zagreb 1991). 
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