elKuhpâî enNecefî’nin çalışmasının adı
TertîbüİÅtiyâriRicâli’l-Keşşî’dir (Mü
rettebüİÅtiyâri’r-ricâl). Yazımı 1011 (1602)
yılında sona eren eserin yazma nüshası
üzerinde Kuhpâî’nin açıklayıcı notlarının
da bulunduğu belirtilmiştir. 4. Ma£rife’ye
dair çalışmaların en önemlisi, Mîr Dâmâd
diye bilinen Muhammed Bâkır elEsterâ
bâdî’nin Ta£lîš£alâİÅtiyâriMa£rifeti’rricâl’idir. Tam olmayan bir ta‘lik hüviyeti
taşıyan eserde önce Ma£rife’nin metni
ve altında ta‘likler yer almaktadır. Este
râbâdî’nin değerlendirmeleri özellikle adı
geçen râvi ve ilgili isnad hakkında bilgi
vermeye, metindeki garîb kelimeleri ya
da anlaşılması zor ifadeleri açıklamaya
ve lugavî tahlillere yoğunlaşmaktadır.
5. XIXII. (XVII-XVIII.) yüzyıl âlimlerinden
Dâvûd b. Hasan elCezîrî elBahrânî’nin
İÅtiyâr’ını alfabetik olarak düzenlediği
bilinmekte, ancak eser hakkında başka
bilgi bulunmamaktadır. 6. Seyyid Hasan
etTabâtabâî elBürûcerdî’nin (ö.1960)
TertîbüesânîdiRicâli’l-Keşşî adlı bir
çalışması vardır.

Bunların dışında modern dönemde de
Keşşî ve eseri hakkında bazı çalışmalar ya
pılmıştır. 1. Ali Hameney’in ÇehârKitâb-ı
A½lî £İlmi’r-ricâl adıyla kaleme aldığı,
Mâcid elGarbâvî tarafından el-U½ûlü’lerba£afî£ilmi’r-ricâl ismiyle Arapça’ya
çevrilen eserinde Keşşî’ye yirmi sayfa
ayırmıştır (s.2444). Bu çalışmanın Keşşî
ve Tûsî’nin eserleriyle ilgili bölümü “Two
Principal Works of ‘Ilm alRijål: the Rijål
of Kashsh¢ and T†s¢’s Fihrist” başlığıyla
S. Vâhid Ahter (S.WaheedAkhtar) tarafın
dan İngilizce’ye çevrilmiştir (Al-Tawh¢d,
XII/1[1415/1994],s.149175). 2. Muhsin
el-Emîn’in A£yânü’ş-Şî£a’sına Hasan el
Emîn’in yazdığı müstedrekte Keşşî ve
eseri etrafındaki çeşitli meselelere te
mas edilir (MüstedrekâtüA£yâni’ş-Şî£a,
I, 161165). 3. Abdülazîz Abdülhüseyin
Sachedina, “The Significance of Kashsh¢’s
Rijål in Understanding the Early Role of
the Sh¢‘ite Fuqahå” (LogosIslamikos[ed.
RogerM.Savory–DionisiusA.Agius],
Toronto1984,s.183206). 4. Pervîn Ba
hârzâde, “Cestârî der İÅtiyâru ma£rife
ti’rricâl” (Ta¼š¢šåt-ı£Ulûm-iÆurßânve
¥adî¦[1383hş./2005],s.7995). 5. Seyyid
Hüseyin Ken‘ânî, “Vîjekîhâyi Ricâlî Kitâbi
İÅtiyâru Ma£rifeti’rricâl” (Mişkât[1389
hş./2011],sy.107,s.141153). 6. Hamîd
elBağdâdî, “Æırâße Serî£a fî kitâbi Ricâli’l
Keşşî (elšarnü’¦¦âli¦ve’rrâbi£)”, (Türâ
¦ünâ,XXIX/115116[Kum1434],s.330
360).
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el-Melikü’l-Âdil Zeynüddîn Ketboða
el-Mansûrî
(ö. 702/1302)
Memlüksultaný
(1294-1296).

—

™

Moğollar’ın Oyrat boyuna mensuptur.
Hülâgû’nun ordusunda genç bir asker iken
Humus Savaşı’nda (658/1260) Memlükler’e
esir düştü ve elMelikü’lMansûr Kalavun
tarafından satın alınıp onun memlükle
riyle birlikte yetişti. Askerî yetenekleri sa
yesinde kısa zamanda Memlükler’de en
üst seviyede bir makam olan “emîrü mie”
rütbesine yükselerek Kalavun’un güçlü

emîrleri arasına girdi. elMelikü’lEşref
Halîl’in bir suikast sonucu öldürülmesine
kadar bu konumunu sürdürdü. Önemli
siyasal olaylarda adını ilk defa elMelikü’l
Eşref Halîl’in öldürüldüğü gün duyurdu
(12Muharrem693/13Aralık1293). Sultanı öldüren emîrler liderleri Bedreddin
Baydarâ’yı sultan ilân etmişlerdi. Ancak
hemen ardından Ketboğa, Sultan Halîl’e
bağlı emîr ve memlüklerle birlikte Bed
reddin Baydarâ’yı öldürüp Halîl’in sekiz
yaşlarındaki kardeşi Muhammed b. Ka
lavun’u elMelikü’nNâsır lakabıyla sultan
ilân etti; kendisi nâibi saltanat, onunla
birlikte hareket eden Alemüddin Sencer
eşŞücâî de vezir tayin edildi.
Ketboğa, elMelikü’nNâsır’ın birinci sal
tanatı döneminde nâib olarak nüfuzunu
daha da arttırdı ve yönetimde en etki
li emîr haline geldi. Ancak onunla Burcî
Memlükleri’nin lideri vezir Sencer eşŞücâî
arasında başlayan rekabet kısa sürede
şiddetlenip çatışmaya dönüştü. İlk ham
le Sencer’den geldi, fakat Ketboğa’yı or
tadan kaldırmak için düzenlediği suikast
teşebbüsünde başarılı olamadı ve kale
ye sığınmak zorunda kaldı. Ketboğa da
Kal‘atülcebel’i kuşattı; Sencer taraftarı
memlüklerden bir kısmının kendisine ka
tılmasıyla gücünü arttırdı. Kaleye giden
su yollarını kesti. Bu sırada elMelikü’n
Nâsır’ın annesi, Ketboğa’ya haber gönde
rip sultan adına tahttan çekilmek dahil
istediklerini yapmaya hazır olduklarını
bildirdi. Ketboğa ise sultana bağlı kalaca
ğını, niyetinin tahta çıkmak değil Sencer’i
ele geçirip fitneye son vermek olduğunu
belirtti. Bunun üzerine elMelikü’nNâsır
tarafından Sencer’e Halep nâibliği teklif
edildi. Bu teklife çok öfkelenen Sencer sul
tana karşı ağır sözler sarfedince sultanın
memlükleri tarafından öldürüldü.
Ketboğa bu olaydan sonra Sultan el
Melikü’nNâsır’ı tamamen nüfuzu altına
aldı ve devletin yönetimiyle ilgili bütün
yetkileri elinde topladı. elMelikü’lEşref
Halîl’i katleden kumandanlardan biri olan
Hüsâmeddin Lâçin’in teşvikiyle düzenledi
ği toplantıda kumandan ve devlet adam
larından ülkeyi yönetmekten âciz olan
bir çocuğun yerine kendisinin sultan ilân
edilmesini istedi. Teklifi kabul edilerek
emîrlerin ittifakıyla halife, kadılar ve ileri
gelen emîrlerin huzurunda elMelikü’lÂdil
unvanıyla hükümdar ilân edildi (12Muhar
rem694/2Aralık1294). Azledilen Sultan
elMelikü’nNâsır kaledeki bir eve hapse
dilerek dış dünya ile irtibatı kesildi.
Zeynüddin Ketboğa tahta oturduğun
da yardımını gördüğü Hüsâmeddin Lâçin’i
47

KETBOÐA

nâibi saltanat tayin edip devlet işlerini
büyük ölçüde ona bıraktı. Vezirliği ise Fah
reddin elHalîlî’ye verdi. Ancak Ketboğa
döneminin ilk günlerinden itibaren ülkede
bazı sıkıntılar baş gösterdi. Nil’in su sevi
yesinin yeterince yükselmemesi sebebiy
le iyi ürün alınamadığı için başlayan kıtlık
giderek şiddetlendi. Fiyatlar aşırı biçimde
yükseldi, buğday fiyatları beş katına çık
tı. Kıtlık ve açlık başta veba olmak üzere
salgın hastalıkları beraberinde getirdi.
Mısır’da her gün pek çok insan ölüyordu.
Kıtlığın Suriye bölgesinde de yayılması ve
694 (1295) yılında daha da şiddetlenmesi
yüzünden ölenlerin sayısı büyük rakamla
ra ulaştı. Bu sıkıntıların yanı sıra Suriye’de
Moğol İlhanlı tehdidinin devam ettiği bu
hassas dönemde Sultan Ketboğa, Gåzân
Han’dan kaçan 10.000’den fazla Moğol
asıllı putperest Oyrat kabilesi mensubu
na sığınma izni verdi ve bunları ülkenin
çeşitli merkezlerine dağıttı. Ayrıca lider
lerine rütbeler ve iktâlar ihsan edip bir
çoğunu önemli görevlere getirdi, onları
diğer Memlük emîrleriyle aynı seviyeye
çıkarmak için çaba gösterdi. Ketboğa’nın
bu davranışı, nâibi saltanat Hüsâmeddin
Lâçin liderliğinde kuvvetli bir muhalefetin
doğmasına zemin hazırladı.

Bu sırada Ketboğa, Suriye’de işleri dü
zene koymak için Dımaşk’a gitti. Orada
bulunduğu sırada Dımaşk saltanat nâibini
azlederek bu göreve kendi memlüklerin
den birini getirdi. Ayrıca beraberindeki
Oyrat emîrlerine yakınlık gösterdiği halde
Dımaşk’taki emîrlere yerleşik âdete rağ
men hediye ve hil‘at vermemesi onların
da muhalifler arasına katılmasına yol açtı.
Ketboğa bir süre sonra Mısır’a dönmek
üzere Dımaşk’tan ayrıldı. Dönüş esnasında
Taberiye yakınlarındaki Leccûn’da muha
lif emîrlerden bazılarına karşı sert dav
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ranması onları harekete geçirdi. Liderleri
Hüsâmeddin Lâçin’in çadırında bir top
lantı yaptılar. Lâçin arkadaşlarına, bütün
yaşananların Ketboğa’nın memlükleri ta
rafından kendilerine karşı düzenlenen bir
komplo olduğunu ve Kahire’ye ulaştıkla
rında sultanın kendilerini tutuklatacağını
söyledi. Görüşmeler sonunda Ketboğa’yı
bir suikastla ortadan kaldırmaya karar
verildi ve suikast için 18 Muharrem 696
(16Kasım1296) tarihi belirlendi. Ancak
aleyhindeki hazırlıkları farkeden Ketboğa
onlara güç yetiremeyeceğini bildiğinden
birkaç emîriyle birlikte Dımaşk’a kaçtı.
Ardından Hüsâmeddin Lâçin, elMelikü’l
Mansûr unvanıyla sultan ilân edildi (18
Muharrem696). Bu arada Ketboğa’nın
emîr ve memlüklerinden bazıları öldürül
dü. Ancak yeni sultan hoşdaşı olduğu için
Ketboğa’yı takip ettirmeyip Mısır’a hare
ket etti, büyük törenlerle Kahire’ye gire
rek tahta oturdu.
Zeynüddin Ketboğa Dımaşk’a varınca
şehrin kalesine girdi ve beklemeye başla
dı. Bir süre sonra kendisine Hüsâmeddin
Lâçin’in tahta çıkarıldığı ve Mısır’da ikti
darının istikrar kazandığı haberi geldi.
Bunun üzerine Suriye emîrlerinin çoğu
Lâçin’in sultanlığını destekledi. Ketboğa
da kaleden inerek Dımaşk’taki emîrlerle
bir toplantı yaptı ve hoşdaşı Hüsâmeddin
Lâçin’in hükümdarlığını kabul ettiğini,
onun emrinde olduğunu açıkladı; sultanın
kendisi hakkındaki kararını öğreninceye
kadar kalede ikamet edeceğini söyledi.
Ardından Sultan Lâçin’in emriyle Sarhad
şehrinde zorunlu ikamete tâbi tutuldu ve
emîrlerle mektuplaşması yasaklandı. Bu
şartlara uyacağına yemin eden Ketboğa
15 Ocak’ta Dımaşk’tan ayrılıp Sarhad’a
gitti. Bir süre sonra da affedilerek Sar
had nâibliğine tayin edildi ve Muhammed

b. Kalavun’un ikinci saltanatına kadar bu
görevde kaldı.

Hüsâmeddin Lâçin’in, muhalifleri tara
fından öldürülmesi üzerine Kahire’ye çağı
rılıp ikinci defa sultan ilân edilen Muham
med b. Kalavun (Cemâziyelevvel 698 /
Şubat1299) Ketboğa’yı Hama nâibliğine
gönderdi. Aynı yıl içinde Oyratlar’a men
sup bazı emîrler Ketboğa’yı yeniden tahta
çıkarmaya karar verdiler. Moğollar’a karşı
bir sefer için 698 Zilhiccesinde (Eylül1299)
Kahire’den ayrılan Muhammed b. Kala
vun, Gazze’ye vardığı sırada bazı emîrle
rin Ketboğa’yı tahta çıkarmak istedikle
rini ve kendisine suikast hazırlığı içinde
bulunduklarını öğrendi. Alınan tedbirler
sayesinde muhaliflerin suikast teşebbüsü
neticesiz kaldı, hareketin liderleri yakala
nıp ağır cezalara çarptırıldı. Ketboğa ise
herhangi bir kovuşturmaya tâbi tutulma
dı ve ölümüne kadar Hama’daki görevini
sürdürdü. Vefatında Şam’daki Âdiliyyei
Berrâniyye Türbesi’nde defnedildi. Zey
nüddin Ketboğa’nın Hama Ulucamii’nde
yaptırdığı ahşap minber, kitâbe ve süsle
meleriyle XIII. yüzyıl Memlük sanatının en
güzel örneklerinden biridir. Kahire’de dört
mezhep için inşa edilen dört eyvanlı plana
sahip ilk medresenin (el-Medresetü’n-Nâsıriyye) inşaatı da Ketboğa tarafından baş
latılmış, elMelikü’nNâsır Muhammed b.
Kalavun tarafından tamamlatılmıştır.
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KETTÂNÎ, Ahmed b. Ca‘fer
( الكتاني
ّ ) أحمد بن جعفر
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Faslý âlim.
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Ebü’l-Abbâs Ahmed b. Ca‘fer
b. Ýdrîs el-Hasenî el-Kettânî
(1874-1922)

˜

Zilkade 1291’de (Aralık1874) Fas’ta doğ
du. Abdüsselâm b. Abdülkådir İbn Sûde
doğum tarihini 1293 olarak kaydeder (Sellü’n-ni½âl,s.23;YûsufAbdurrahmanel
Mar‘aşlî,I,99). Yetiştirdiği ilim adamlarıy
la ünlü bir aileye mensuptur. Başta babası
ve er-Risâletü’l-müste¹rafe müellifi ağa
beyi Muhammed b. Ca‘fer olmak üzere
Abdüsselâm b. Muhammed elHevvârî,
Muhammed b. Tihâmî elVezzânî, İbnü’l
Hayyât ezZükkârî gibi âlimlerden ders
aldı. Hocalarından Muhammed Abdülhay
ve bunun ağabeyi olan, Kettâniyye tarika
tının kurucusu Muhammed b. Abdülkebîr
halası Fazîlet bint İdrîs elKettâniyye’nin
oğullarıdır. Genç yaşta Fas’taki Karaviyyîn
Camii’nde ders vermeye başladı, Bû Ukde
Camii’nde imamlık ve vâizlik yaptı, 1919’da
Karaviyyîn âlimleri arasında birinci dere
ceye yükseldi. 1905’te çıktığı hac seyahati
sırasında Haremeyn’de karşılaştığı Mu
hammed b. Reşîd elMegårî, Hüseyin b.
Muhammed elHabeşî elBâ Alevî, Abdül
celîl b. Abdüsselâm Berrâde elMedenî,
Ahmed b. İsmâil elBerzencî, Fâlih b. Mu
hammed ezZâhirî elMedenî gibi âlimlerle
ilmî müzakerelerde bulundu ve onlardan
icâzet aldı, kendisi de onlara icâzet ver
di. Talebeleri arasında oğlu Muhammed

İbrâhim, küçük kardeşi Abdülazîz, ağabeyi
Muhammed b. Ca‘fer’in oğlu ve Abdülfet
tâh Ebû Gudde’nin hocalarından Muham
med Mekkî, halası Betûl bint İdrîs’in oğlu
Muhammed Tâhir b. Hasan gibi isimler
anılır. 1912’de Fas Fransa’nın himayesi
altına girince Medine’ye göç etmek istedi
ve orada bir ev almak için kitaplarının ço
ğunu sattı. Ancak I. Dünya Savaşı çıkınca
beklemek zorunda kaldı. Daha sonra Os
manlı Devleti parçalanarak Arap ülkeleri
nin çoğu Batılı devletlerin işgaline uğrayıp
Hicaz’da karışıklıklar çıkınca biraz daha
bekledi; ancak Medine’ye göç edemeden
22 Ocak 1922 tarihinde Fas’ta vefat etti
ve Bâbülfütûh dışındaki Makberetü’l
Kubâb’da Sîdî Derrâs elFâsî’nin türbesi
içinde defnedildi.
Kettânî ıslah yanlısı bir âlim olup sö
mürgeciliğe karşı mücadelesiyle tanınmış
tır. Evine Fransız bayrağı asmayı kabul et
memiş, Fransızlar’a karşı silâhlı çatışmaya
varıncaya kadar her türlü mücadeleden
geri durmamıştır. Mağrib (Fas) bağım
sızlık hareketi ilk nüvesini onun evinde
oluşturmuş, oğlu Muhammed İbrâhim
ile arkadaşları burada ülkenin özgürlük
ve bağımsızlığı için yemin ederek mücade
leye başlamıştır. 1908’de Fas Kralı Mevlây
Abdülazîz elAlevî’nin hal‘edilip kardeşi
Mevlây Abdülhafîz elAlevî’ye biat edilme
siyle ilgili Fas ulemâsının verdiği fetvanın
altında onun da imzası vardır (Ahmedel
Miknâsî,s.136). Oğlu Muhammed İbrâ
him kendisi hakkında Vâlidîkemâ£areftühû adıyla bir eser yazmıştır.
Eserleri. Kettânî’nin çeşitli alanlarda
telif ettiği küçüklü büyüklü 100 kadar
eseri oğlu Muhammed İbrâhim’in özel
kütüphanesinde korunmuş olup ondan
da mirasçılarına intikal etmiştir. 1. Tenbîhü’l-evvâhfîmâlîmine’t-te£alluš(te
vessül)bi-ekremiÅalši’llâh. Müellifin
Resûli Ekrem’in methine dair kırk dört
kasideyi (1717beyit) ihtiva eden divanı,
165 beyit tutan diğer bazı şiirleri de ekle
nerek Muhammed Hamza b. Ali b. Mu
hammed MüntasırBillâh elKettânî ta
rafından neşredilmiştir (Beyrut2006). 2.
es-Sırrü’l-ma½ûnfîenne’llåhee¹la£a
nebiyyehû£alâmâkâneveyekûn. Bir
mukaddime, beş bölüm (maksad) ve bir
hâtimeden meydana gelen eserde hâdis
ve kadîm ilim arasındaki fark, Cenâbı
Hakk’ın sadece resulüne verdiği ilim ve
kavrayış gibi konular üzerinde durulmuş
tur. 3. el-Ba¼rü’z-zâÅirfîesmâßiseyyidi’l-evâßilve’l-evâÅir. Kitapta Hz. Pey
gamber’in isimleri hakkında eser yazan
âlimlerle eserlerinden söz edildikten sonra
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onun en meşhur isimleri Kur’an ve hadis
lerdeki dayanakları ile zikredilmiş, ardın
dan alfabetik sırayla diğer isimleri kayde
dilmiş ve yaklaşık 5000 isme ulaşılmıştır.
4. Tenbîhü’l-šalbi’llâhî £ani’t-tenâci’lilâhî. Yirmi iki babdan oluşan eser iba
det, zikir, takvâ ve bunların hakikatine
dairdir. 5. Keşfü’l-a³lâš£an¼ikemi’l£Ârifel-¥arrâš. Derkåviyye tarikatının
kurucusu Ebû Hâmid Arabî edDerkåvî’nin
talebesi Faslı âlim Muhammed b. Mu
hammed elHarrâk elHasenî’nin İsmidü’l-šalemfîa¼dâši’l-¼ikem (el¥ike
mü’l-¥arrâšıyye) adlı eserinin şerhidir.
6. Menâhilü’l-iÅti½â½bi-şer¼iNa¾mi
kelimeti’l-iÅlâ½. Yûsuf b. Abdullah er
Rîfî elVeryâglî’nin kelimei tevhidin i‘rab
ve tefsirine dair ed-Dürretü’l-la¹îfefî
²ab¹i’l-kelimeti’ş-şerîfe adlı 113 beyitlik
manzumesinin şerhidir. 7. Müznüsü¼ubi’l-Åayrâti’l-hâ¹ilâti’d-diyemfîibrâzimuÅadderâti£arâßisi’l-¥ikem. İbn
Atâullah elİskenderî’nin eserinin şerhi
dir. 8. ªırâzü’×-×ehebi’l-merš†m£alâ
Sirâci¹âlibi’l-£ulûm. Arabî b. Abdullah
elMesârî’nin İslâm’da eğitim ve öğre
tim âdâbına dair eserinin şerhidir. 9. elHemziyyetü’l-behiyyefîmehdiÅayri’l-beriyye. 1500 beyitlik bir eserdir. 10.
el-Vetriyyâtfi’l-emdâ¼i’n-nebeviyyât.
461 beyitten oluşan yirmi dokuz kasideyi
ihtiva eder. 11. £Unvânü’ş-şerefi’l-esmâß
fi’l-imâmeti’l-£u¾mâ. Devlet başkanlığıy
la ilgili fıkhî hükümlere dair olup bir mu
kaddime, beş bölüm (matlab) ve bir hâti
meden ibarettir.

Müellifin diğer eserlerinden bazıları da
şunlardır: el-Menhecü’l-melî¼fîşer¼i
(¼alli)mašfeli’½-Øa¼î¼ (Buhârî’nin ese
rininancakikicildiyazılabilmişşerhidir),
İt¼âfü’l-šårî£indeÅatmi’l-BuÅârî,Fihristü’ş-şüyûÅ,Müntehe’l-münâve’ssûl fî şemâßili’r-resûl, A£×ebü (A£de
lü)’l-menâhil£ale’ş-Şemâßil,el-Menhelü’l-fesî¼£alâBürdeti’l-medî¼ (iki
ciltlikhacimlibirşerhtir),el-Füyû²âtü’lilâhiyye£ale’l-Hemziyyeti’l-Bû½îriyye,
Mine¼u’l-meliki’l-šayyûm £alâ MušaddimetiİbnÂcurrûm,Eshelü (Eslekü)’l-mesâlik£alâElfiyyetiİbnMâlik,
el-Mine¼u’l-fey²iyye £ale’½-Øalâti’lMeşîşiyye, İzâletü’l-£išål £an elfâ¾i
Cevhereti’l-kemâl,£Unvânü’ş-şerefi’l£âlî£alâ£aš¢deti’l-Hilâlî,el-Fevâßidü’l³arrâ £alâ şer¼i’½-Øu³râ, el-Fet¼u’rrabbânî £alâ (fîşer¼i)tev¼îdiRisâleti
İbnEbîZeydel-Æayrevânî,Encümü’lihtidâßi’s-seyyâre£alâŞer¼i’l-Mürşid
li’ş-ŞeyÅMeyyâre (dörtcilttir) (eserle
rininbirlistesiiçinbk.Abdüsselâmb.Ab
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