
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-
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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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ğı medeni kanunundaki miras hükümle
riyle İslam miras hukukunu karşılaştır
malı olarak ele almaktadır. s. Muslimani 
u Bosni i Hercegovini (Beograd 1938) 

Bosna - Hersek müslümanlarının yaşantı
sını anlatan bir eserdir. 6. O Polozaju 
muslimanke (Beograd 1931 ). Yugoslav
ya'daki müslüman kadınının durumunu 
ele alan bir eserdir. 7. O nadleznosü ru
darskih sudova po zakonu o rudnici
ma despota Stefana Lazarevica i turs
kim rudarskim zakonima XV i XVI. 
veka (Beograd 1967). Sırp Despotu Ste
fan Lazareviç'in 1412 tarihli madenler 
kanunu ile )0J ve )0.!1. yüzyıllarda Sırbis
tan ve Bosna'da uygulanan Türk maden 
kanunlarının karşılaştırılmasma ve ma
dencilere mahsus mahkemelerin yetki 
ve özelliklerine dair bir eserdir. 8. Poro
dicno pravo. Aile hukuku ile ilgili bir di
ğer eseri olup mensubu olduğu üniver
site tarafından ödüllendirilmiştir. Pek 
çok baskısı yapılan bu eserin Fransızca 
(Le droit familial, Beograd 1962) ve İngi
lizce (The Family Law, Beograd 1962) ter
cümeleri de vardır ( eserlerinin umumi bir 
listesi için bk. Okiç, s. 191-196). 
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BEGTEGİNLİLER 

1144- 1232 yılları arasında 
merkezi Erbil olmak üzere 

Şehrizor, Hakkari, Tikrit, Sincar, 
Harran, Urfa ve civarında hüküm süren 

L 
bir Türk beyliği . 

Hanedan adını kurucusu Zeynüddin Ali 
Küçük'ün babası Begtegin'den alır. Ay
rıca merkezlerinden dolayı Erbil Atabeg
liği de denilmektedir. Kaynaklarda Beg
tegin'e dair Türk asıllı olmasından baş

ka bilgi yoktur. Beyliğin kurucusu Zey
nüddin Ali Küçük hakkındaki bilgiler de 
ancak onun Musul Atabegi İmadüddin 
Zengi'nin hizmetine girmesinden sonra 
artmaktadır. Atabeg Zengi 1144 yılında 
Urfa'yı Haçlılar'ın elinden alınca buranın 
valiliğini Ali Küçük'e verdi ve emrinde 
yedi kumandan ile kuwetli bir garnizon 
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bırakarak Urfa'yı imar etmesini, bir has
tahane yaptırmasını. halka adaletli dav
ranmasını istedi. Fakat Zeynüddin Ali Kü
çük'ün Urfa valiliği uzun sürmedi. Ata
beg İmadüddin Zengi'nin Bire (Birecik) 
Kalesi'ni kuşattığı sırada yanında bulu
nan meliklerden Sultan Mahmud'un oğ
lu Perruhşah isyan ederek Musul naibi 
Nasirüddin Çakır'ı öldürünce Zengi Ali 
Küçük'e haber yollayıp Musul'daki isya
nı bastırmasını emretti. Böylece Musul'a 
gelen Ali Küçük isyanı bastırdı ve asileri 
cezalandırdı (1145) . Atabeg İmadüddin 
Zengi ertesi yıl Ali Küçük'ü Fenek Kale
si'nin fethiyle görevlendirdi. Kendisi ise 
ana kuwetlerinin başında Ukayliler'den 
Ali b. Salim'in elinde bulunan Caber Ka
lesi'ni kuşattı. Kuşatmanın devam etti
ği bir sırada Atabeg Zengi kendi hizmet
karları tarafından öldürüldü. Atabegin 
ölüm haberini alan Ali Küçük Fenek ku
şatmasını terkedip Musul'a geldi ve İma
düddin Zengi'nin büyük oğlu Seyfeddin 
Gazi'ye haber göndererek Musul'a gelme
sini bildirdi. Irak Selçuklu Sultanı Mes'ud 
b. Muhammed Tapar'a babası tarafın
dan rehin olarak gönderilmiş olan Sey
feddin Gazi bir fırsatını bularak Musul'a 
geldi ve şehre hakim oldu. Hizmetinden 
memnun kaldığı Ali Küçük'ü de Musul 
naibliğine tayin etti. 

Seyfeddin Gazi 1149 yılında öldü ve 
yerine kardeşi Kutbüddin Mevdud geç
ti. Mevdud'a muhalif olan bazı emirler. 
Suriye'ye hakim olan kardeşi Nureddin 
Zengi'yi Musul'a davet ettiler. Nureddin 
Zengi'nin bu davet üzerine Sincar'ı zap
tetmesi iki kardeş arasında gerginliğe 
sebep oldu. Mevdud, yanında Ali Küçük 
olduğu halde Sincar'a doğru harekete 
geçtiyse de yeterli gücü olmadığı için Sin
car' ı kardeşine terketmek zorunda kal
dı ve ancak Musul'da hakimiyetini ko
ruyabildi. 

Irak Selçuklu Sultanı Mes'ud b. Mu
hammed Tapar' ın ölümünden sonra or
taya çıkan saltanat mücadelelerine ka
tılan Ali Küçük Süleyman Şah'a karşı Mu
hammed 'i destekledi. Hatta Süleyman 
Şah ' ı yakalayarak Musul'da hapsetti. Mu
hammed'in sultanlığını tasdik etmeyen 
halifeye karşı da Sultan Muhammed'le 
birlikte başarısızlıkla sonuçlanan Bağdat 
kuşatmasına katıldı. 

Sultan Muhammed'in 1160 yılında ölü
mü üzerine Süleyman Şah'ı serbest bıra 

kan Ali Küçük ayrıca onun saltanatı el
de etmesine de yardımcı oldu. Süleyman 
Şah'ın sultanlığı uzun sürmedi. 1161 yı

lında tahttan indirildi ve öldürüldü. 

Suriye'nin en kuwetli Türk hakimi olan 
Nureddin Mahmud b. Zengi ile Harran 
emiri olan kardeşi Nusretüddin Mirimi
ran'ın arası açıldı. Harran'a doğru hare
kete geçen Nureddin Mahmud'u, Musul 
Hükümdan Mevdud'un tasdikiyle Ali Kü
çük destekledi. Bu sayede kuwetlenen 
ve kardeşinin elinden Harran'ı alan Nu
reddin Mahmud burayı Ali Küçük'e ikta* 
etti. Harran seterinden sonra Nureddin 
Mahmud 1163 yılında Haçlılar'ın elinde 
bulunan Harim üzerine yürüdü. Bu se
fere Artuklular'dan Necmeddin Alpı ve 
Fahreddin Karaarslan'ın yanı sıra Musul 
Hükümdan Mevdud ile Ali Küçük de ka
tıldı. Sefer sonunda Harim Haçlılar'dan 
alındı. Nureddin Mahmud 1165 yılında 
Haçlılar üzerine yeniden yürüdü. Ali Kü
çük'ün Musul kuwetleri başında katıl

dığı bu sefer sonunda Arka ve Baniyas 
gibi bazı yerler geri alındı. 

Ali Küçük ömrünün son yıllarında yaş
lılığı ve hastalığı sebebiyle ikta bölgele
rinden Tikrit, Hakkari ve Sincar'ı Musul 
Hükümdan Mevdud'a bıraktı ve Musul 
naibliğinden çekilerek Erbil'e gitti; çok 
geçmeden de öldü (Eylül ı 167) ve Musul '
da Eskicami yakınında kendisinin yap
tırdığı türbeye gömüldü. Cesur, adil, cö
mert ve güzel ahlaklı bir beydi. Meşhur 
şair Haysa Beysa bir kasidesinde onu 
övmüştür. Ali Küçük ölümünden önce 
Mücahidüddin Kaymaz ez -Zeyni'yi Erbil 
naibliğine getirmiş, ayrıca onu iki oğlu 
Kökböri ile Zeynüddin Yusuf'un atebeg
liğine tayin etmişti. Ali Küçük'ün ölümüy
le yerine Kökböri geçti. Ancak Atabeg 
Kaymaz Kökböri'nin idarecilikte yetersiz 
olduğunu ileri sürerek halifeden onun 
yerine Yusuf'un tayin edilmesini istedi. 
Halifenin bu hususu tasdik etmesiyle 
Yusuf Erbil hakimi oldu. Kökböri ise bir 
süre hapsedildikten sonra serbest bıra
kıldı. Bağdat'a giden Kökböri istediği 

desteği burada bulamayınca Musul ha
kimi ll. Seyfeddin Gazi b. Mevdud'un hiz
metine girdi. ll. Seyfeddin Gazi amcası 
Nureddin Mahmud'un 1174 yılında ölme
si üzerine daha önce Musul'a bağlı olan 
ei-Cezire'deki toprakları geri aldı ve çık

tığı seterde yardımını gördüğü Kökbö
ri'ye Harran'ı ikta etti. 

Nureddin Mahmud'un ölümü üzerine 
yerine geçen küçük yaştaki oğlu ei -Me
likü's-Salih İsmail'e karşı isyan edip ba
ğımsızlığını ilan eden Selahaddin- i Ey
yubi, başta Dımaşk olmak üzere bütün 
güney Suriye'yi ele geçirdi. Selahaddin 
ayrıca el-Cezire'deki meselelere de ka
rışmaya başladı. Onun bu müdahaleleri 


