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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.
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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 



50

KETTÂNÎ, Ahmed b. Ca‘fer

(Râbıtatü’l-âlemi’l-İslâmî) adıy la bir en vanter oluş tur du. Müs lü man azın lık lar la il gi li mer kez ve bir lik le rin ku rul ma sı na ön cü lük et ti. Bu ça ba lar, Avus tral ya ve Ye ni Ze landa gi bi İslâm’ın çok az ta nın dı ğı ül ke lerde ta nı nıp ya yıl ma sı na ze min ha zır la dı. Özel lik le İslâm Kon fe ran sı Teş kilâtı’nda ki gö re vi es na sın da İslâm ül ke le ri nin dev let adam la rıy la ta nış ma ve müs lü man azın lıkla rın so run la rı nı gün de me ge tir me imkânı bul du.İs pan ya’da XX. yüz yıl da İslâm’ın ye niden can lı lık ka zan ma sın da en bü yük pay sa hi bi ki şi ler den bi ri Ket tâ nî’dir. Bu ül ke de İslâm’ın bir din ola rak res men ka bul edilme sin den son ra Kur tu ba (Cor do ba) baş ta ol mak üze re es ki En dü lüs şe hir le rin de İslâm mer kez le ri açıl ma sı için gay ret et ti, ar dın dan En dü lüs İslâm Ce ma ati’ni kurdu. Bu fa ali yet le ri nin ne ti ce sin de çok sayı da İs pan yol İslâmi yet’i ka bul et ti. 1984, 
1985 ve 1986 yıl la rın da İslâm kon gre leri dü zen le ye rek göç men ve yer li müs lüman la rı bir ara ya ge tir di. Bir çok öğ ren ci, Arap ça ve İslâmî ilim le ri öğ ren mek üze re İs pan ya’dan müs lü man ül ke ler de ki üniver si te le re gön de ril di. Onun İs pan ya’da ki fa ali yet le ri nin bir son ra ki adı mı, 1992’de Kur tu ba’da Ulus la ra ra sı İbn Rüşd İslâm Üni ver si te si’nin ku rul ma sı ol du. Asır lar bo yun ca En dü lüs’te kök sa lan İslâm mede ni ye ti tec rü be sin den ha re ket le oluş turu lup ku ru cu rek tör Ket tâ nî’nin ve fa tı na ka dar öğ re ti me de vam eden üni ver si te Ba tı’da ku ru lan ilk İslâm üni ver si te siy di ve çe şit li Av ru pa ül ke le rin de baş ka İslâm üni ver si te le ri nin ku rul ma sı na da ön cü lük et ti. İs pan ya’da ra di kal sağ ka nat ta rafın dan teh dit edi len Ket tâ nî 10 Ni san 
2001’de Fas’a dön mek üze re ha zır lık yaptı ğı es na da Kur tu ba’da ve fat et ti. Na aşı er te si gün Ra bat’a nak le di le rek Şü hedâ Kab ris ta nı’na def ne dil di. Ge ri de Arap ça, İn gi liz ce ve Fran sız ca 100’den faz la ça lışma bı ra kan Ket tâ nî, çe şit li İslâm ül ke leriyle ulus lar ara sı üni ver si te ve ku ru luş lar tara fın dan bi lim ödül le ri ne lâyık gö rülmüş tür. Sa de ce İslâm ül ke le rin de de ğil ay nı za man da Ba tı dün ya sın da da bü yük tak dir gör müş tür.

Eser le ri. Telif. EnerjiAlanındakiEser
le ri:DirectEnergyConversion(New 

Jersey1970;enerjikonusundareferans
kitaplarındanbiriolupçeşitliüniversi
telerdederskitabıolarakokutulmuştur); 
PlasmaEngineering(NewYork1973,
MaxF.Hoyauxilebirlikte);Energyand
Development:ACaseStudy(Mas sac

husetts1973,WilliamW.SeifertveMo
hammedA.Bakrilebirlikte);Heliotech-

nın da eği tim gör dü. Bu es na da Ra bat’taki Mu ham me diy ye Mü hen dis Oku lu’nda ders ver di. Ar dın dan Ame ri ka’ya gi de rek Penns ylva nia’da Car ne gie Üni ver si te si’nde plaz ma tek no lo ji si ala nın da ha zır la dı ğı tezle dok tor un va nı nı al dı (1966); Pitt sburgh Üni ver si te si’nde pro fe sör ol du (1972). Penns ylva nia ve Mas sac hu setts Ins ti tu te of Tech no logy gi bi üni ver si te le rin ya nı sı ra Me lik Ab dü lazîz Üni ver si te si, Me lik Fehd Bi lim ler ve Tek nik Üni ver si te si gi bi Su udi Ara bis tan üni ver si te le rin de ho ca lık yap tı. Çe şit li ül ke ler de ki üni ver si te ler de mi sa fir öğ re tim üye si ola rak ders ver di. Ala nıy la il gi li sem poz yum ve bi lim sel top lan tı la rın dü zen len me si işin de ak tif gö rev alan Kettâ nî, ara la rın da Ak de niz Gü neş Ener ji si Bir li ği’nin de bu lun du ğu bir çok mes lekî ku ru lu şun yö ne ti ci si ve ya üye siy di.Özel lik le ener ji, bi lim ve tek no lo ji ala nında yap tı ğı araş tır ma lar la ta nı nan Ket tâ nî, plaz ma geo met ri siy le ye ni le ne bi lir ener ji lere da ir önem li ça lış ma lar ka le me al dı. Güneş, su ve rüzgâr ener ji si ne da ir ça lış ma lar yap tı. Ket tâ nî’nin bu ça lış mala rı, pet rol ve do ğal gaz gi bi sı nır lı kay nak la ra al ter na tif üret me ye ça lı şan bi lim çevreleri ara sın da bü yük il giy le iz len di. Su udi Arabis tan’da ça lış tı ğı dö nem de Ha liç ülkele ri için geliş tir di ği dü şük mali yet li elek trik üre timi baş ta ol mak üze re ha zır la dı ğı çe şitli proje ler şöh re ti ni arttır dı. İslâm Bi lim, Tek nolo ji ve Ge li şim Kuru mu’nda baş kan ola rak gö rev yap tı ğı 19811987 yıl la rı ara sın da İslâm ül kelerinde bi lim ve tek no lo ji ala nında ça lış ma la rın ku rum sal laş ma sı için büyük ça ba gös ter di. Ür dün’de İslâm Dün yası Bi lim ler Aka de mi si’nin ku rul ma sı (1986) onun bu gay ret le ri nin bir ne ti cesi dir.Ket tâ nî bi lim ada mı kim li ği nin ya nı sı ra bi linç li müs lü man kim li ğiy le de dik kat çeker. İs viç re ve Ame ri ka Bir le şik Dev let leri’nde ki öğ re nim ve ça lış ma yıl la rın dan iti ba ren dün ya nın çe şit li böl ge le rin de ki müs lü man azın lık la rın hak la rı nın sa vunul ma sın da ka rar lı bir mü ca de le yü rüt tü. 1973’te Av ru pa ve Ame ri ka’da ya şa yan müs lü man lar la il gi li İslâm Dün ya sı Bir li ği 

dülkådirİbnSûde,Sellü’n-ni½âl,s.2324;
bunlardanbirkısmınıntanıtımıiçinbk.M.
İbrâhimb.AhmedelKettânî,bibl.).
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1430/2009, II, 49-51; Ham za b. Tay yib elKet tânî – M. Ham za b. Ali elKet tâ nî, “Kettânî,A¼med
b.Ca£fer”, Ma£lemü’l-Ma³rib, Selâ 1425/2004, 

XX, 6749; M. İbrâhim b. Ah med elKet tâ nî, “Bib
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Ca£ferelKettânî”,http://www.ahlalhdeeth.com/
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(1941-2001)

Faslýilimvefikiradamý.˜ ™

27 Ey lül 1941 ta ri hin de Fas’ın ilim merkez le rin den Fas şeh rin de dün ya ya gel di. Ba ba ta ra fın dan çok sa yı da âlim ye tiş tirmiş Fas’ın kök lü ai le le rin den bi ri ne, an ne ta ra fın dan kök le ri En dü lüs’e da ya nan, Fas’ın en te lek tü el ha ya tın da say gın bir aile ye men sup tur. Te mel dinî bil gi le ri ba basın dan al dı, 1960’ta li se yi bi tir di. 1964’te Lo zan Üni ver si te si’ne bağ lı Eco le Poly techni que’ten me zun ola rak elek trik mü hendi si ol du. Me zu ni ye tin den son ra ay nı üniver si te de al tı ay ka dar nük le er ener ji ala
Ali

b. Muhammed

el-Kettânî


