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BEGAVİ, Ferra 
( ı..>_f:ll . ~ı ) 

Ebu Muhammed Muhyissünne 
el -Hüseyn b. Mes'O.d b. Muhammed 

el-Ferra' el-Begav! 
(ö. 516/ 1122) 

L Muhaddis, müfessir ve Şafii fakihi. _j 

Çocukluk ve gençlik yılları hakkında 

kaynaklarda bilgi yoktur. Kendisine Ho
rasan ·da MerverrOz ile Herat arasında 
bulunan BağşOr (Bağ) kasabasına nisbet
le Begavi denmiştir. Ferra lakabı kürk
çülük yapan babasına aittir. Bu sebeple 
İbnü'l-Ferra diye de anılır. 

1067 yı lı civarında ilim tahsili için Mer
verrOz'a giderek Şafii fakihi Kadı Hüse
yin b. Muhammed el-MerverrOzi'den fı
kıh ve hadis okudu. Horasan illerini do
laşıp E bO Ömer Abdülvahid el - Melihi, 
Ebü'l- Hasan Ali el- Cüveyni, E bO Bekir 
Ya'kub es-Sayraff gibi hocalardan çeşit
li dersler aldı. Daha sonra ikinci vatanı 
sayılan MerverrOz'a yerleşti ve hocası Ka
dı Hüseyin b. Muhammed'in vefatından 
sonra onun yerini alarak birçok talebe 
yetiştirdi ve eser yazdı. Seçkin talebele
ri arasında, Şerhu's-sünne'nin ravisi Ha
fede diye tanınan EbO MansOr Muham
med ei-Attarf. Ebü'I-Feth Muhammed 
el- Hemedani, Ebü' 1- Mekarim Fazlullah 
en- NOgani de yer almaktadır. Zühd ve 
takvası . sade giyimi, önceleri sadece ek
mekle, fakat zayıf düşmesi üzerine zey
tin ekmekle yetinmesi, abctestsiz ders 
vermemesi gibi özellikleriyle tanınan Be
gavi bulunduğu çevrenin dışına çıkmadı. 

Begavi yaşayışında olduğu gibi ilmi 
anlayışında da selefin yolunu takip etti. 
Şafii mezhebine bağlı bir çevrede yetiş
tiği ve hatta Şafii fıkhına dair et- Teh~ib 
adlı önemli bir eser yazdığı halde mez
hep taassubuna düşmedi. Bütün mez
heplerin görüşlerini inceleyip naslara en 
uygun ve delil yönünden en kuwetli bul
duklarını benimsemekte tereddüt et
medi. Kur'an ve Sünnet kültürünün yay
gınlaşmasına gayret ederek müslüman
ları bu iki kaynağa sarılmaya çağırdı. Bu 
sebeple de kendisine "Muhyissünne" ve 
"Rüknüddin" lakapları verildi. Bütün ça
lışmalarını sünnet üzerinde yoğunlaştır
dığını belirten Begavi, hadis metinleri 
üzerinde daha fazla durulmasını sağla
mak için senedsiz hadis nakli geleneği 

ni başlatmıştır. Nitekim kendisinden son
ra bilhassa halk için tertip ve tasnif edi
len hadis kitaplarında hadis senedieri 
alınmamış, sahabeden olan ravi zikrediİ
mekle yetinilmiştir. 
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Begavi seksen yaşlarında MerverrOz'
da vefat etmiş ve çok sevdiği hocası Ka
dı Hüseyin ei-MerverrOzfnin yanına Tale
kan Kabristanı ·na defnedilmiştir. Kay
naklarda vefat tarihi S 1 O ( 1116) olarak 
da geçmektedir. 

Begavf'nin fıkıh yönü Salah Abdülgani 
Ali eş-Şera' tarafından el-İmamü'l-Be
gavi ve eşeruhu fi'l-fı~h adlı çalışmay
la (Riyad 1404/ 1984). tefsirdeki yeri de 
Afaf AbdülgafOr Hamid tarafından el
Begavi ve menhecühu fi't- tefsir (Bağ
da d 1983) adlı eserle ortaya konmuştur. 

Eserleri. Arap ve Fars dilleriyle eser 
vermiş olan Begavf'nin çalışmaları ha
dis. tefsir ve fıkıh ilimlerine dairdir. 

A) Hadis. 1. Şerf:ıu's-sünne*. Tanınmış 
muhaddislerin eserlerinden seçtiği ha
disleri konularına göre sıraladıktan son 
ra az kullanılan kelimeleri açıklayarak 
ve alimierin ihtilaf ettiği fıkhi problem
leri, hadisten elde edilen hükümleri be
lirterek şerhetmiştir. Müellife Muhyis
sünne lakabını kazandıran bu eser, Zü
heyr eş-Şaviş ve Şuayb ei-ArnaOt tara
fından son cildi fihrist olmak üzere on 
altı cilt halinde Dımaşk ( 1390-1400/ ı 970-
1980) ve Beyrut'ta (1403 / 1983) yayım
lanmıştır. 2. Meşiibihu 's-sünne*. Güve
nilir hadis kaynaklarından senedierini çı 

kararak seçtiği hadisleri önce konula
rına göre sıralamış, sonra da her babı 
kendi arasında sahih ve hasen hadisler 
olmak üzere ikiye ayırmıştır. 4719 ha
disi ihtiva eden eser İslam aleminde bü
yük bir şöhret kazanmış ve üzerinde 
otuzdan fazla alim tarafından şerh ve 
ta'lik yazılmıştır. Eser 1294 ve 1318 yıl
larında Kahire'de yayımlanmış, son ola
rak YOsuf Abdurrahman el-Mar'aşlf. Mu
hammed Selim İbrahim ve Cemal Harndi 
ez-Zehebi tarafından hadislerin kayna
ğı tahkik edilerek dört cilt halinde Bey
rut'ta basılmıştır (1407/ 1987) 3 .el-Ca
mt (el-Cem') beyne's-SaJ:ıil:ıayn. Hem 
ŞaJ:ıiJ:ı-i Bul].ari hem de SaJ:ıiJ:ı-i Müs
lim'de bulunan hadisleri senedsiz ola
rak bir araya getirdiği bu eserin günü
müze gelip gelmediği bilinmemektedir. 
4. el -Envar ii şema'ili'n-nebiyyi'l-mul].
tdr. İrşadü'l-envar diye de anılan eser 
101 bab olup hadisler senedieriyle bir
likte zikredilmiştir (Brockelmann, GAL 
Suppl., I, 622) s. Şerh u Cami 'i't- Tirmi
~i ( GAL Suppl., I, 268, 622). Begavf'nin ay
rıca el-Erba 'une hadişen adlı bir kitabıy
la hocaları hakkında bilgi verdiği Mu 'ce
mü'ş-şüyul]. adlı bir eseri kaynaklarda 
zikredilmektedir. 

B) Fıkıh. 1. et- Teh~ib. Müellif, Şafii fık
hının önemli bir kaynağı kabul edilen bu 

. ' 
'*~ _ıG.:.ı.Jt:~~~.r~.:..ı..~~v'..:.~ \-,:.1 

JYt-:\-~1;,) 1;.31-.,.~&.:...9~~1'1:) ~!..1\L--!JJI . 

-::Jl ~-~~ ':'..l,.i>~_.ıc.ıı...~ı~-!~~.ı..
'tıl •.,ı;JJl._,..;~\;l~ıl'.r(!!'..=.J.l~!,.;.....:. ~ .. ..,~1 
.l,e''lı'"R..il ~ı.::..J;u;.JJ...Irl;;, .~ı..,.ı.:.:..v.;.ll.;, 

w ,. \ • • •• • 

~ .::;.ı;l,:ı'~v;,.,..~<?J ..;11~ıJr~.~~.:;..:.:ıJ~ 
( ?,<.;..ıi.;.;K~~..:-)~!,.:.~~(SII~;. "~~_,;:.)~ 

~':!'.;;.;~I;!J o ..:;l.J_;ı....;. ç._;_..t;Ji,;~,:,.. .,---"~rsiVI 
~0_,.r~i:Zj,.fi~lı.ı.-..,_,..!JI.:;;. tvJ.:.ı;;,; ;,~-=" 
'C;-f.,.~.;...ı..-uı;,~r.-!:V;.\'f:""' '~ .,-,.!.lll ._ş.~ı..Jis. 

~r~~ı.ıı.,~.~.....ı:ır~·:\-',l<ıil..,...)~·..:....ıu.~.ıı.t ... 
. t.:-~~,_;.....,...)_,.:.,ı..J>..;.,.ıı.A.,ı~...:..:.ll,.,wt;:_:.,_,..ı f( 

,;ı':!"-::l'•~hl .;.j\...-.:;.. ,t:J..;ı.., .:...ııı'.:.I~~.J.-..>.ll 
ı :.ı~J!.:-<~v~ı ... ı.:.~ı._ı,;.:,;.ıı.L-Jtt.-_.ı,:,..o: 

' ..,;.ıı~Jl>;k,(:.~ -:-S..;.ı.ı ifı, .:.li.:.J...,;.;.f.:.ı,uı.:..~ 
-~.r.:.~_,IJ ~.;,~_,..;.ıı,_,.G),<>,~ ) .,>_.i.,J{f_.,;J6 
..l#~..ı~,.s,;.ı-4-,PJ_.,ot; !o:ı~&l.j.UI-:'!""~....,.) ;._...~ 
.:.~~..,..flı-<.J.:ı:.:.ı.;..-,,......~ı_ı;..;..)L-l uıO:.v .:.f~l 
.;&ııı_..~c;,_;;.....,' ;...~."'(....)<,;.V_,i~J..ıı;~jı_k-.j 

. ""~?j,-~IJIJih .;.p'l .d.-'...:rı.w I.JI:;. .)~ 
.. ..:.:.ı...,fı.J~)j;~~~..;~lti;uYILIJ6.,'-"'ı.;.;.. 

Ferra ei-Begavi' nin Fetava adlı eserinden bir sayfa 

(Süleymaniye Ktp., Süleymaniye, nr. 675 / 3 , vr. 225 a) 

eserinde hacası Kadı Hüseyin ei-Merver
rOzfnin et- Ta 'lika adlı meşhur kitabını 
esas almıştır. Eserin her babı ilgili ayet 
ve hadislerle başlamakta, sonra Begavi 
o konuda hem kendinin hem de diğer 
alimierin görüşlerini zikretmektedir. Dört 
cilt olan eserin I. cildi Ezher Kütüphane
si'nde (F ı khu'ş-Şafif. nr. 43) ve Darü'l-kü
tübi'l-Mısriyye'de (nr 488). ll ve lll. ciltleri 
Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde 
(lll Ahmed, nr. 870), IV. cildi de Zahiriy
ye Kütüphanesi'nde (Fıkhu'ş-Şafif. nr. 
992) bulunmaktadır. 2. Fetava. Begavf'
ye sorulan fıkhi meselelerin cevaplarını 
ihtiva eden eserin Süleymaniye (nr 675/ 
3) ve Zahiriyye kütüphanelerinde (F ı khu'ş

Şafif , nr. 375) birer nüshası bulunmakta
dır. 3. el- Kitaye ii '1- tı~h. Şafii fıkhına 

dair Farsça olarak yazdığı bu eserin bir 
nüshası Tahran Üniversitesi Kütüphane
si 'nde bulunmaktadır (Safa. ll, 928-929) 
4. Tercemetü'l-aJ:ıkam. Farsça yazılmış 
olan bu eserin bir nüshası Nuruosmaniye 
Kütüphanesi'ndedir (m 2282 / 2) 

C) Tefsir. 1. Me ciilimü't- tenzil*. Bega
vf'nin en tanınmış eseri olup ayetleri ha
dislerle, sahabe ve tabiin müfessirlerinin 
ve daha sonraki alimierin görüşleriyle 

açıklamaktadır. Muhaddis olması sebe
biyle daha önce yazılan tefsirlerdeki za
yıf ve uydurma rivayetleri tenkit etmiş
tir. Eserin çeşitli baskıları yapılmıştır . 

İran'da taş baskısı olarak dört cilt halin-



Ferra ei-Begavi'nin et -Teh?ib adl ı eserinin ilk sayfası 

(TSMK, III. Ahmed, nr. 870) 

de tarih belirtilmeden, Bombay'da ( 1269, 
1296, 1309) ve Kahire'de Lübôbü't-te'vfl 
ile birlikte (1305, 1331) ve son olarak Bey
rut'ta ( 14071 1987) basılmıştır. z. el-Ki
tdye ti'l - ~ırd'a. Musul Umumi Evkaf Kü
tüphanesi'nde bulunmaktadır (Hazainü 
Medreseti'1-Hayyat, Mecmüa, nr. 16/ 37). 
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BEGOVİÇ, Mehmet 
(1904-1990) 

Bosna- H ersekli İslam hukukçusu. 
_j 

8 Nisan 1904 tarihinde Bosna'nın Her
sek bölgesindeki Trebinje kazasına bağlı 
Lastva nahiyesinde doğdu. İlkokulu Last
va'da, ortaokul ve liseyi Mostar'da oku
du. Bu -mekteplerde Almanca, Latince ve 
Arapça öğrendi. 1926'da Belgrad Üni
versitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Erte
si yıl devlet bursuyla gittiği Cezayir Üni
versitesi Hukuk Fakültesi'nde İslam hu
kuku alanında doktora yaptı ( 1927 -1930). 
Daha sonra ülkesine dönerek Belgrad 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi İslam Hu
kuku Bölümü'nde göreve başlayan Bego
viç 1931 'de doçent, 1937' de profesör ol
du. Yugoslavya ' nın işgali sırasında (I 94 I-
1945) kapatılan Belgrad Üniversitesi'n
deki pek çok profesör gibi o da emekli
ye sevkedildL İşgalin son bulmasıyla ay
nı fakültede tekrar görevlendirildi. An
cak 1946'da şeriat mahkemelerinin il
gasıyla birlikte fakültenin İslam Hukuku 
Bölümü de kaldırıldığından bu defa Aile 
Hukuku Bölümü'nde görev aldı. 1946'da 
ordinaryüs profesör. 1953'te dekan olan 
Begoviç 197S'te emekliye ayrıldı. 

Saraybosna. Üsküp ve Ljubljana' daki 
hukuk fakültelerinin kurucu üyelerinden 
olan Begoviç 195S'te Paris'teki Mukaye
seli Hukuk Cemiyeti (Societe de Legisla
tion Comparee). 1957'de Londra'daki Mil
letlerarası Hukuk Cemiyeti (International 
Law Association), 1958'de Sırp İlimler ve 
Güzel Sanatlar Akademisi (Srpske Akade
mije Nauka i Umjetnosti), 1973'te Bosna
Hersek İlimler Akademisi (Akademije Nau
ka Bosne i Hercegovine) üyeliklerine seçil
di. Ayrıca Sırp İlimler ve Güzel Sanatlar 
Akademisi'nin Balkanoloji ve Etnograf
ya enstitülerinin ilim heyeti başkanlığı
nı da yapan Begoviç Saraybosna'daki ila
hiyat Fakültesi· nin kuruluşu (ı 977) ve 
öğretim kadrosunun yetiştirilmesine de 
büyük katkıda bulundu. Yaptığı ilmf ça
lışmalar sebebiyle Sırp hükümeti, hukuk 
ilmine katkıları sebebiyle Sırp İlimler ve 
Güzel Sanatlar Akademisi ve kuruluşun

daki yardımlarından dolayı da Saraybos
na'daki Hukuk Fakültesi tarafından ödül
lendirildi. Begoviç 7 Ekim 1990'da Belg
rad' da vefat etti. 

Bir yandan Yugoslavya'daki bütün hu
kuk fakültelerinde Roma hukuku yanın
da İslam hukukunun da ders olarak oku
tulmasını savunan Begoviç diğer yandan 
1940'larda gelişen modernist İslamcı ha-

Mehmet 
Begovic 

BEGOVİÇ, Mehmet 

reketin öncülüğünü yapmış, eserlerinde 
de 1920 ve 1930'larda Mısır' da girişilen 
hukuki ve adli reformların Yugoslavya'
daki şer 'f yargı sistemine uyarlanması
nın gerektiğini savunarak yaşayan İslam 
hukukunun yeniden düzenlenip kanun
laştırılması yolunda gayret sarfetmiştir. 
Osmanlı medeni hukukunun Mecelle adı 
altında yeniden kanunlaştırılması teşeb
büsünü de bu meyanda değerlendiren 
Begoviç, "Medzella i Opsti İmovinski Za
konik za Crnu Goru" adıyla kaleme aldı
ğı bir makalesinde (Prilozi la Orijentalnu 

filologiju, Sarajevo I 955, V, 33-43) Mecel 
le ile Karadağ medeni kanunu arasında 
mukayeseler yapmıştır. 

Eserleri. Begoviç'in İslam hukuku, Yu
goslavya Boşnak müslümanlarının dinf. 
siyası. kültürel ve sosyal hayatları, Os
manlı devri hukuk tarihi ve Yugoslav me
deni hukuku olmak üzere dört ana baş
lık altında toplanabilecek altmışı aşkın 
eser ve makalesi bulunmaktadır. Sırpça, 

Almanca ve Fransızca olarak kaleme al
dığı bu eserlerinden bazıları şunlardır: 

1. De l'Evolution du droit Musulman 
en Yougoslavie (Alger 1930) Doktora 
tezi olup fakülte profesörler kurulu ta
rafından ödüllendirilen ( 1931) bu eser is
lam hukukunun Yugoslavya'daki gelişme
siyle ilgilidir. z. Serijatsko bracno pra
vo sa kratkim uvodom u izucavanje 
serijatskog prava (Beograd ı 936) İslam 
aile hukuku ile ilgili olan eser İslam hu
kukuna dair bir genel girişle başlamak
tadır. 3. Vakufi u Jugoslaviji (Beograd 
ı 963) Yugoslavya'daki İslam vakıfları ile 
ilgili olan eserde vakıf kurumunun kısa 
bir tarihçesi ve vakıf kanuniarına umu
mi bir bakıştan sonra vakıflara dair çe
şitli hükümlere yer verilmektedir. 4. Nas
ledno pravo po gradjanskom zakani
ku Kraljevine Srbije, sakratkim preg
ledom seriatskog naslednog prava (Be
ograd 1940) Profesör Arandjelovic ile bir
likte hazırladığı bu eser Sırbistan Krallı-
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