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emîrle ri ara sı na gir di. elMe li kü’lEş ref Halîl’in bir sui kast so nu cu öl dü rül me si ne ka dar bu ko nu mu nu sür dür dü. Önem li si ya sal olay lar da adı nı ilk de fa elMe li kü’lEş ref Halîl’in öl dü rül dü ğü gün du yur du 
(12Muharrem693/13Aralık1293). Sul-ta nı öl dü ren emîrler li der le ri Bed red din Bay darâ’yı sul tan ilân et miş ler di. An cak he men ar dın dan Ket bo ğa, Sul tan Halîl’e bağ lı emîr ve mem lük ler le bir lik te Bedred din Bay darâ’yı öl dü rüp Halîl’in se kiz yaş la rın da ki kar de şi Mu ham med b. Kala vun’u elMe li kü’nNâsır la ka bıy la sul tan ilân et ti; ken di si nâibi sal ta nat, onun la bir lik te ha re ket eden Ale müd din Sen cer eşŞücâî de ve zir ta yin edil di. Ket bo ğa, elMe li kü’nNâsır’ın bi rin ci salta na tı dö ne min de nâib ola rak nüfuzun u da ha da art tır dı ve yö ne tim de en et kili emîr ha li ne gel di. An cak onun la Burcî Mem lük le ri’nin li de ri ve zir Sen cer eşŞücâî ara sın da baş la yan re ka bet kı sa sü re de şid det le nip ça tış ma ya dö nüş tü. İlk hamle Sen cer’den gel di, fa kat Ket bo ğa’yı orta dan kal dır mak için dü zen le di ği sui kast te şeb bü sün de ba şa rı lı ola ma dı ve ka leye sı ğın mak zo run da kal dı. Ket bo ğa da Kal‘atül ce bel’i ku şat tı; Sen cer ta raf ta rı mem lük ler den bir kıs mı nın ken di si ne katıl ma sıy la gü cü nü art tır dı. Ka le ye gi den su yol la rı nı kes ti. Bu sı ra da elMe li kü’nNâsır’ın an ne si, Ket bo ğa’ya ha ber gön derip sul tan adı na taht tan çe kil mek da hil is te dik le ri ni yap ma ya ha zır ol duk la rı nı bil dir di. Ket bo ğa ise sul ta na bağ lı ka la cağı nı, ni ye ti nin tah ta çık mak de ğil Sen cer’i ele ge çi rip fit ne ye son ver mek ol du ğu nu be lirt ti. Bu nun üze ri ne elMe li kü’nNâsır ta ra fın dan Sen cer’e Ha lep nâib li ği tek lif edil di. Bu tek li fe çok öf ke le nen Sen cer sulta na kar şı ağır söz ler sar fe din ce sul ta nın mem lük le ri ta ra fın dan öl dü rül dü.Ket bo ğa bu olay dan son ra Sul tan elMe li kü’nNâsır’ı ta ma men nü fu zu al tı na al dı ve dev le tin yö ne ti miy le il gi li bü tün yet ki le ri elin de top la dı. elMe li kü’lEşref Halîl’i kat le den ku man dan lar dan bi ri olan Hüsâmed din Lâçin’in teş vi kiy le dü zenle diği top lan tı da ku man dan ve dev let adamla rın dan ül ke yi yö net mek ten âciz olan bir ço cu ğun ye ri ne ken di si nin sul tan ilân edil me si ni is te di. Tek li fi ka bul edi le rek emîrle rin it ti fa kıy la ha li fe, ka dı lar ve ile ri ge len emîrle rin hu zu run da elMe li kü’lÂdil un va nıy la hü küm dar ilân edil di (12Muhar
rem694/2Aralık1294). Az le di len Sul tan elMe li kü’nNâsır ka le de ki bir eve hap sedi le rek dış dün ya ile ir ti ba tı ke sil di.Zey nüd din Ket bo ğa tah ta otur du ğunda yar dı mı nı gör dü ğü Hüsâmed din Lâçin’i 
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Mo ğol lar’ın Oy rat bo yu na men sup tur. Hü lâ gû’ nun or du sun da genç bir as ker iken Hu mus Sa va şı’nda (658/1260) Mem lük ler’e esir düş tü ve elMe li kü’lMan sûr Ka la vun ta ra fın dan sa tın alı nıp onun mem lük leriy le bir lik te ye tiş ti. As kerî ye te nek le ri saye sin de kı sa za man da Mem lük ler’de en üst se vi ye de bir ma kam olan “emîrü mie” rüt be si ne yük se le rek Ka la vun’un güç lü 

elKuh pâî enNe cefî’nin ça lış ma sı nın adı 
TertîbüİÅtiyâriRicâli’l-Keşşî’ dir (Mü

rettebüİÅtiyâri’r-ricâl). Ya zı mı 1011 (1602) yı lın da so na eren ese rin yaz ma nüs ha sı üze rin de Kuh pâî’nin açık la yı cı not la rı nın da bu lun du ğu be lir til miş tir. 4. Ma£rife’ ye da ir ça lış ma la rın en önem li si, Mîr Dâmâd di ye bi li nen Mu ham med Bâ kır elEs te râ
bâ dî’ nin Ta£lîš£alâİÅtiyâriMa£rifeti’r-
ricâl’idir. Tam ol ma yan bir ta‘lik hü vi ye ti ta şı yan eser de ön ce Ma£rife’nin met ni ve al tın da ta‘lik ler yer al mak ta dır. Es terâ bâ dî’nin de ğer len dir me le ri özel lik le adı ge çen râ vi ve il gi li is nad hak kın da bil gi ver me ye, me tin de ki garîb ke li me le ri ya da an la şıl ma sı zor ifa de le ri açık la ma ya ve lu gavî tah lil le re yo ğun laş mak ta dır. 
5. XIXII. (XVII-XVI II.) yüz yıl âlim le rin den Dâ vûd b. Ha san elCezîrî elBahrânî’nin 
İÅtiyâr’ını al fa be tik ola rak dü zen le di ği bi lin mek te, ancak eser hak kın da başka bil gi bu lun ma mak ta dır. 6. Sey yid Ha san etTabâta bâî elBürûcerdî’nin (ö.1960) 
TertîbüesânîdiRicâli’l-Keşşî ad lı bir ça lış ma sı var dır.Bun la rın dı şın da mo dern dö nem de de Keş şî ve ese ri hak kın da ba zı ça lış ma lar yapıl mış tır. 1. Ali Ha me ney’in ÇehârKitâb-ı
A½lî £İlmi’r-ricâl adıy la ka le me al dı ğı, Mâ cid elGarbâvî ta ra fın dan el-U½ûlü’l-
erba£afî£ilmi’r-ricâl is miy le Arap ça’ya çev ri len ese rin de Keş şî’ye yir mi say fa ayır mış tır (s.2444). Bu ça lış ma nın Keş şî ve Tû sî’ nin eser le riy le il gi li bö lü mü “Two Prin ci pal Works of ‘Ilm alRi jål: the Ri jål of Kashsh¢ and T†s¢’s Fih rist” baş lı ğıy la S. Vâ hid Ah ter (S.WaheedAkhtar) ta ra fından İn gi liz ce’ye çev ril miş tir (Al-Tawh¢d, 
XII/1[1415/1994],s.149175). 2. Muh sin 

el-Emîn’in A£yânü’ş-Şî£a’sı na Ha san elEmîn’in yaz dı ğı müs ted rek te Keş şî ve ese ri et ra fın da ki çe şit li me se le le re temas edi lir (MüstedrekâtüA£yâni’ş-Şî£a, 
I,161165). 3. Ab dü lazîz Ab dül hü se yin Sac he di na, “The Sig ni fi can ce of Kashsh¢’s Ri jål in Un ders tan ding the Early Ro le of the Sh¢‘ite Fu qahå” (LogosIslamikos[ed.
RogerM.Savory–DionisiusA.Agius],
Toronto1984,s.183206). 4. Pervîn Bahâr zâ de, “Cestârî der İÅ ti yâ ru ma£rifeti’rri câl” (Ta¼š¢šåt-ı£Ulûm-iÆurßânve
¥adî¦[1383hş./2005],s.7995). 5. Seyyi d Hü se yin Ken‘ânî, “Vîjekîhâyi Ricâlî Kitâbi İÅ ti yâ ru Ma£ri fe ti’rri câl” (Mişkât[1389
hş./2011],sy.107,s.141153).6. Ha mîd elBağdâdî, “Æırâße Serî£a fî kitâbi Ri câli’lKeş şî (elšarnü’¦¦âli¦ve’rrâbi£)”, (Tü râ

¦ünâ,XXIX/115116[Kum1434],s.330
360).
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b. Ka la vun’un ikin ci sal ta na tı na ka dar bu gö rev de kal dı.Hüsâmed din Lâçin’in, mu ha lif le ri tarafın dan öl dü rül me si üze ri ne Ka hi re’ye çağırı lıp ikin ci de fa sul tan ilân edi len Muham
med b. Ka la vun (Cemâziyelevvel698 /
Şubat1299)Ket bo ğa’yı Ha ma nâib li ği ne gön der di. Ay nı yıl için de Oy rat lar’a mensup ba zı emîrler Ket bo ğa’yı ye ni den tah ta çı kar ma ya ka rar ver di ler. Mo ğol lar’a kar şı bir se fer için 698 Zil hic ce sin de (Eylül1299) Ka hi re’den ay rı lan Mu ham med b. Ka lavun, Gaz ze’ye var dı ğı sı ra da ba zı emîrlerin Ket bo ğa’yı tah ta çı kar mak is te dik leri ni ve ken di si ne sui kast ha zır lı ğı için de bu lun duk la rı nı öğ ren di. Alı nan ted bir ler sa ye sin de mu ha lif le rin sui kast te şeb bü sü ne ti ce siz kal dı, ha re ke tin li der le ri ya ka lanıp ağır ce za la ra çarp tı rıl dı. Ket bo ğa ise her han gi bir ko vuş tur ma ya tâbi tu tul madı ve ölü mü ne ka dar Ha ma’da ki gö re vi ni sür dür dü. Ve fa tın da Şam’da ki Âdi liy yei Berrâniy ye Tür be si’nde def ne dil di. Zeynüd din Ket bo ğa’nın Ha ma Ulu ca mii’nde yap tır dı ğı ah şap min ber, kitâbe ve süs leme le riy le XI II. yüz yıl Mem lük sa na tı nın en gü zel ör nek le rin den bi ri dir. Ka hi re’de dört mez hep için in şa edi len dört ey van lı pla na sa hip ilk med re se nin (el-Medresetü’n-Nâsı-
riy ye) in şa atı da Ket bo ğa ta ra fın dan başla tıl mış, elMe li kü’nNâsır Mu ham med b. Ka la vun ta ra fın dan ta mam la tıl mış tır.

BİBLİYOGRAFYA:Bay bars, et-Tu¼fetü’l-mülûkiyyefi’d-devleti’t-
Tür kiy ye (nşr.AbdülhamîdSâlihHamdân),Ka
hire1987,s.39; a.mlf., Zübdetü’l-fikre fî târîÅi’l

hic re (nşr.D.S.Richards), Beyrut1998,s.24; Nü-veyrî, Nihâye tü’lereb, XXXI,296298,305307,
312,382383; İb nü’dDevâdârî, Kenzü’d-dürer, 
IX,15;İbn Habîb elHa lebî, Te×ki re tü’nnebîh fî 
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ran ma sı on la rı ha re ke te ge çir di. Li der le ri Hüsâmed din Lâçin’in ça dı rın da bir toplan tı yap tı lar. Lâçin ar ka daş la rı na, bü tün ya şa nan la rın Ket bo ğa’nın mem lük le ri tara fın dan ken di le ri ne kar şı dü zen le nen bir komp lo ol du ğu nu ve Ka hi re’ye ulaş tık ların da sul ta nın ken di le ri ni tu tuk la ta ca ğı nı söy le di. Gö rüş me ler so nun da Ket bo ğa’yı bir sui kast la or ta dan kal dır ma ya ka rar ve ril di ve sui kast için 18 Mu har rem 696 

(16Kasım1296) ta ri hi be lir len di. An cak aley hin de ki ha zır lık la rı far ke den Ket bo ğa on la ra güç ye ti re me ye ce ği ni bil di ğin den bir kaç emîriy le bir lik te Dı maşk’a kaç tı. Ar dın dan Hüsâmed din Lâçin, elMe li kü’lMansûr un va nıy la sul tan ilân edil di (18
Muharrem696). Bu ara da Ket bo ğa’nın emîr ve mem lük le rin den ba zı la rı öl dü rüldü. An cak ye ni sul tan hoş da şı ol du ğu için Ket bo ğa’yı ta kip et tir me yip Mı sır’a ha reket et ti, bü yük tö ren ler le Ka hi re’ye gi rerek tah ta otur du.Zey nüd din Ket bo ğa Dı maşk’a va rın ca şeh rin ka le si ne gir di ve bek le me ye başladı. Bir sü re son ra ken di si ne Hüsâmeddin Lâçin’in tah ta çı ka rıl dı ğı ve Mı sır’da iktida rı nın is tik rar ka zan dı ğı ha be ri geldi. Bu nun üze ri ne Su ri ye emîrle ri nin ço ğu Lâçin’in sul tan lı ğı nı des tek le di. Ket bo ğa da ka le den ine rek Dı maşk’ta ki emîrler le bir top lan tı yap tı ve hoş da şı Hüsâmeddin Lâçin’in hü küm dar lı ğı nı ka bul et ti ği ni, onun em rin de ol du ğu nu açık la dı; sul tanın ken di si hak kın da ki ka ra rı nı öğ re nin ce ye ka dar ka le de ika met ede ce ği ni söy le di. Ar dın dan Sul tan Lâçin’in em riy le Sar had şeh rin de zo run lu ika me te tâbi tu tul du ve emîrler le mek tup laş ma sı ya sak lan dı. Bu şart la ra uya ca ğı na ye min eden Ket bo ğa 
15 Ocak’ta Dı maşk’tan ay rı lıp Sar had’a git ti. Bir sü re son ra da af fe di le rek Sarhad nâib li ği ne ta yin edil di ve Mu ham med 

nâibi sal ta nat ta yin edip dev let iş le ri ni bü yük öl çü de ona bı rak tı. Ve zir li ği ise Fahred din elHalîlî’ye ver di. An cak Ket bo ğa dö ne mi nin ilk gün le rin den iti ba ren ül ke de ba zı sı kın tı lar baş gös ter di. Nil’in su se viye si nin ye te rin ce yük sel me me si se be biyle iyi ürün alı na ma dı ğı için baş la yan kıt lık gi de rek şid det len di. Fi yat lar aşı rı bi çim de yük sel di, buğ day fi yat la rı beş ka tı na çıktı. Kıt lık ve aç lık baş ta ve ba ol mak üze re sal gın has ta lık la rı be ra be rin de ge tir di. Mı sır’da her gün pek çok in san ölü yor du. Kıt lı ğın Su ri ye böl ge sin de de ya yıl ma sı ve 
694 (1295) yı lın da da ha da şid det len me si yü zün den ölen le rin sa yı sı bü yük ra kam lara ulaş tı. Bu sı kın tı la rın ya nı sı ra Su ri ye’de Mo ğol İl han lı teh di di nin de vam et ti ği bu has sas dö nem de Sul tan Ket bo ğa, Gåzân Han’dan ka çan 10.000’den faz la Mo ğol asıl lı put pe rest Oy rat ka bi le si men su buna sı ğın ma iz ni ver di ve bun la rı ül ke nin çe şit li mer kez le ri ne da ğıt tı. Ay rı ca li derle ri ne rüt be ler ve iktâlar ih san edip birço ğu nu önem li gö rev le re ge tir di, on la rı di ğer Mem lük emîrle riy le ay nı se vi ye ye çı kar mak için ça ba gös ter di. Ket bo ğa’nın bu dav ra nı şı, nâibi sal ta nat Hüsâmed din Lâçin li der li ğin de kuv vet li bir mu ha le fe tin doğ ma sı na ze min ha zır la dı.Bu sı ra da Ket bo ğa, Su ri ye’de iş le ri düze ne koy mak için Dı maşk’a git ti. Ora da bu lun du ğu sı ra da Dı maşk sal ta nat nâibi ni az le de rek bu gö re ve ken di mem lük le rinden bi ri ni ge tir di. Ay rı ca be ra be rin de ki Oy rat emîrle ri ne ya kın lık gös ter di ği hal de Dı maşk’ta ki emîrle re yer le şik âde te rağmen he di ye ve hil‘at ver me me si on la rın da mu ha lif ler ara sı na ka tıl ma sı na yol aç tı. Ket bo ğa bir sü re son ra Mı sır’a dön mek üze re Dı maşk’tan ay rıl dı. Dö nüş es na sın da Ta be ri ye ya kın la rın da ki Leccûn’da mu halif emîrler den ba zı la rı na kar şı sert dav
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onun en meş hur isim le ri Kur’an ve ha disler de ki da ya nak la rı ile zik re dil miş, ar dından al fa be tik sı ray la di ğer isim leri kay dedil miş ve yak la şık 5000 is me ula şıl mış tır. 
4. Tenbîhü’l-šal bi’llâhî £ani’t-tenâci’l-

ilâhî. Yir mi iki bab dan olu şan eser ibadet, zi kir, takvâ ve bun la rın ha ki ka ti ne da ir dir. 5. Keşfü’l-a³lâš£an¼ikemi’l-
£Ârifel-¥arrâš. Derkåviy ye ta ri ka tı nın ku ru cu su Ebû Hâmid Arabî edDerkåvî’nin ta le be si Fas lı âlim Mu ham med b. Muham med elHarrâk elHa senî’nin İsmi-
dü’l-šalemfîa¼dâši’l-¼ikem(el¥ike

mü’l-¥arrâšıyye) ad lı ese ri nin şer hi dir. 
6. Menâhilü’l-iÅti½â½bi-şer¼iNa¾mi
kelimeti’l-iÅlâ½. Yûsuf b. Ab dul lah erRî fî elVeryâglî’nin ke li mei tev hi din i‘rab ve tef si ri ne da ir ed-Dürretü’l-la¹îfefî
²ab¹i’l-kelimeti’ş-şerîfe ad lı 113 beyitli k man zu me si nin şer hi dir. 7. Müznüsü-
¼ubi’l-Åayrâti’l-hâ¹ilâti’d-diyemfîib-
râzimuÅadderâti£arâßisi’l-¥ikem. İbn Atâul lah elİs ken derî’nin ese ri nin şer hidir. 8. ªırâzü’×-×ehebi’l-merš†m£alâ
Sirâci¹âlibi’l-£ulûm. Arabî b. Ab dul lah elMesârî’nin İslâm’da eği tim ve öğ retim âdâbı na da ir ese ri nin şer hi dir. 9. el-

Hemziyyetü’l-behiyyefîmehdiÅay-
ri’l-beriyye. 1500 be yit lik bir eser dir. 10. 
el-Vetriyyâtfi’l-emdâ¼i’n-nebeviyyât. 
461 be yit ten olu şan yir mi do kuz ka si de yi ih ti va eder. 11. £Unvânü’ş-şerefi’l-esmâß
fi’l-imâmeti’l-£u¾mâ. Dev let baş kan lı ğıyla il gi li fıkhî hü küm le re da ir olup bir mukad di me, beş bö lüm (mat lab) ve bir hâtime den iba ret tir.Mü el li fin di ğer eser le rin den ba zı la rı da şun lar dır: el-Menhecü’l-melî¼fîşer¼i
(¼alli)mašfeli’½-Øa¼î¼(Buhârî’nin ese

rininancakikicildiyazılabilmişşerhidir), 
İt¼âfü’l-šårî£indeÅatmi’l-BuÅârî,Fih-
ristü’ş-şüyûÅ,Müntehe’l-münâve’s-
sûl fîşemâßili’r-resûl,A£×ebü(A£de

lü)’l-menâhil£ale’ş-Şemâßil,el-Men-
helü’l-fesî¼£alâBürdeti’l-medî¼(iki 

ciltlikhacimlibirşerhtir),el-Füyû²âtü’l-
ilâhiyye£ale’l-Hemziyyeti’l-Bû½îriyye,
Mine¼u’l-meliki’l-šayyûm £alâ Mu-
šaddimetiİbnÂcurrûm,Eshelü(Esle-
kü)’l-mesâlik£alâElfiyyetiİbnMâlik,
el-Mine¼u’l-fey²iyye £ale’½-Øalâti’l-
Meşîşiyye, İzâletü’l-£išål £an elfâ¾i
Cevhereti’l-kemâl,£Unvânü’ş-şerefi’l-
£âlî£alâ£aš¢deti’l-Hilâlî,el-Fevâßidü’l-
³arrâ £alâşer¼i’½-Øu³râ,el-Fet¼u’r-
rab bâ nî £alâ (fîşer¼i)tev¼îdiRisâleti
İbnEbîZeydel-Æayrevânî,Encümü’l-
ihtidâßi’s-seyyâre£alâŞer¼i’l-Mürşid
li’ş-ŞeyÅMeyyâre(dörtcilttir) (eser le

rininbirlistesiiçinbk.Abdüsselâmb.Ab

İbrâhim, kü çük kar de şi Ab dü lazîz, ağa be yi Mu ham med b. Ca‘fer’in oğ lu ve Ab dül fettâh Ebû Gud de’nin ho ca la rın dan Mu hammed Mekkî, ha la sı Betûl bint İdrîs’in oğ lu Mu ham med Tâhir b. Ha san gi bi isim ler anı lır. 1912’de Fas Fran sa’nın hi ma ye si al tı na gi rin ce Me di ne’ye göç et mek is te di ve ora da bir ev al mak için ki tap la rı nın çoğu nu sat tı. An cak I. Dün ya Sa va şı çı kın ca bek le mek zo run da kal dı. Da ha son ra Osman lı Dev le ti par ça la na rak Arap ül ke le rinin ço ğu Ba tı lı dev let le rin iş ga li ne uğ ra yıp Hi caz’da ka rı şık lık lar çı kın ca bi raz da ha bek le di; an cak Me di ne’ye göç ede me den 
22 Ocak 1922 ta ri hin de Fas’ta ve fat et ti ve Bâbül fütûh dı şın da ki Mak be re tü’lKubâb’da Sîdî Derrâs elFâsî’nin tür be si için de def ne dil di.Ket tâ nî ıs lah yan lı sı bir âlim olup sömür ge ci li ğe kar şı mü ca de le siy le ta nın mıştır. Evi ne Fran sız bay ra ğı as ma yı ka bul etme miş, Fran sız lar’a kar şı silâhlı ça tış ma ya va rın ca ya ka dar her tür lü mü ca de le den ge ri dur ma mış tır. Mağ rib (Fas) ba ğımsız lık ha re ke ti ilk nü ve si ni onun evin de oluş tur muş, oğ lu Mu ham med İbrâhim ile ar ka daş la rı bu ra da ül ke nin öz gür lük ve ba ğım sız lı ğı için ye min ede rek mü ca dele ye baş la mış tır. 1908’de Fas Kra lı Mevlây Ab dü lazîz elAlevî’nin hal‘edi lip kar de şi Mevlây Ab dül hafîz elAlevî’ye bi at edilmesiy le il gi li Fas ulemâsı nın ver di ği fet va nın al tın da onun da im za sı var dır (Ahmedel
Miknâsî,s.136). Oğ lu Mu ham med İbrâhim ken di si hak kın da Vâlidîkemâ£aref-
tühû adıy la bir eser yaz mış tır.

Eser le ri. Ket tâ nî’nin çe şit li alan lar da te lif et ti ği kü çük lü bü yük lü 100 ka dar ese ri oğ lu Mu ham med İbrâhim’in özel kü tüp ha ne sin de ko run muş olup on dan da mi ras çı la rı na in ti kal et miş tir. 1. Ten-

bîhü’l-evvâhfîmâlîmine’t-te£alluš(te

vessül)bi-ekremiÅalši’llâh. Mü el li fin Re sûli Ek rem’in met hi ne da ir kırk dört ka si de yi (1717beyit) ih ti va eden divanı , 
165 be yit tu tan di ğer ba zı şi ir le ri de eklene rek Mu ham med Ham za b. Ali b. Muham med Mün ta sırBillâh elKet tâ nî tara fın dan neş re dil miş tir (Beyrut2006). 2. 
es-Sırrü’l-ma½ûnfîenne’llåhee¹la£a
nebiyyehû£alâmâkâneveyekûn. Bir mu kad di me, beş bö lüm (mak sad) ve bir hâti me den mey da na ge len eser de hâdis ve kadîm ilim ara sın da ki fark, Cenâbı Hakk’ın sa de ce re su lü ne ver di ği ilim ve kav ra yış gi bi ko nu lar üze rin de du rul muştur. 3. el-Ba¼rü’z-zâÅirfîesmâßiseyyi-
di’l-evâßilve’l-evâÅir. Ki tap ta Hz. Peygam ber’in isim le ri hak kın da eser ya zan âlim ler le eser le rin den söz edil dik ten son ra 

ris 1920, s. 592; İbn Haldûn, el-£İber(nşr.Halîl
Şehhâde),Bey rut 2001, V, 462-469; Makrîzî, el

ƒı¹a¹, II, 22; a.mlf.,es-Sülûk (Ziyâde), I, 806-809, 

812, 885; Bed red din elAynî, £İšdü’l-cümân (nşr.
MuhammedMuhammedEmîn),Ka hi re 1990, 

III, 204-206, 306-308, 311, 463, 465-467; İbn Tağrîberdî, en-Nücûmü’z-zâhire(nşr.M.Hüseyin
Şemseddin),Ka hi re 1990, VI II, 55-56, 61, 62-66, 

68; İbn İyâs, Bedâßi£u’z-zühûr, I/1, s. 374; Kâzım Ya şar Kop ra man, “MısırMemlûkleri(12501517)”,
DoğuştanGünümüzeBüyükİslâmTarihi,İstan
bul 1987, VI, 476-478, 480; İs ma il Yi ğit, Siyasî-
Dinî-Kültürel-SosyalİslâmTarihi:Memlûkler,
İstanbul1991,s.6671; Saîd Ab dül fettâh Âşûr, 
el-£A½rü’l-Memâlîkî fî Mı½r ve’ş-Şâm, Ka hi re 

1994, s. 109-110; D. Aya lon, “TheWafidiyain
theMamlukKingdom”,IC,XXV (1951),s. 91; a.mlf., “MemlûkDevletindeKölelikSistemi”(trc.
SamiraKortantamer),TİD,IV (1989), s. 246-247; Cü neyt Ka nat, “GazanHanZamanındaMemlûk
DevletineİlticaEdenUyratlar”,a.e.,XV (2000), 
s. 113-116; a.mlf., “BahrîMemlûklerZamanında
SultanlaraveDevletAdamlarınaDüzenlenenBa
zıSuikastlar”, TürkKültürüİncelemeleriDergisi,
sy.3,İstanbul2000,s.3439.

ÿCü neyt Ka nat

– —KETTÂNÎ, Ahmed b. Ca‘fer

( أحمد بن جعفر الكّتاني )
Ebü’l-Abbâs Ahmed b. Ca‘fer
b. Ýdrîs el-Hasenî el-Ket tâ nî

(1874-1922)

Faslý âlim.˜ ™

Zil ka de 1291’de (Aralık1874) Fas’ta doğdu. Ab düs selâm b. Ab dülkådir İbn Sûde do ğum ta ri hi ni 1293 ola rak kay de der (Sel-
lü’n-ni½âl,s.23;YûsufAbdurrahmanel
Mar‘aşlî,I,99). Ye tiş tir di ği ilim adam larıyla ün lü bir ai le ye men sup tur. Baş ta ba ba sı ve er-Risâletü’l-müste¹rafe mü el li fi ağabe yi Mu ham med b. Ca‘fer ol mak üze re Ab düs selâm b. Mu ham med elHevvârî, Mu ham med b. Tihâmî elVezzânî, İb nü’lHay yât ezZükkârî gi bi âlim ler den ders al dı. Ho ca la rın dan Mu ham med Ab dül hay ve bu nun ağa be yi olan, Kettâniy ye ta ri katı nın ku ru cu su Mu ham med b. Ab dül kebîr ha la sı Fazîlet bint İdrîs elKettâniy ye’nin oğul la rı dır. Genç yaş ta Fas’ta ki Ka raviyyîn Ca mii’nde ders ver me ye baş la dı, Bû Ukde Ca mii’nde imam lık ve vâiz lik yaptı, 1919’da Ka ra viyyîn âlim le ri ara sın da bi rin ci de rece ye yük sel di. 1905’te çık tı ğı hac se ya ha ti sı ra sın da Ha re meyn’de kar şı laş tı ğı Muham med b. Reşîd elMegårî, Hü se yin b. Mu ham med elHa beşî elBâ Alevî, Ab dülcelîl b. Ab düs selâm Berrâde elMe denî, Ah med b. İsmâil elBer zencî, Fâlih b. Muham med ezZâhirî elMe denî gi bi âlim ler le ilmî mü za ke re ler de bu lun du ve on lar dan icâzet al dı, ken di si de on la ra icâzet verdi. Ta le be le ri ara sın da oğ lu Mu ham med 


