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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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– —KETTÂNÎ, Ali b. Muhammed

( علي بن محّمد الكّتاني )

Alî b. Muhammed
el-Müntasýr-Billâh el-Ket tâ nî

(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
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el-Kettânî
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fet va so rar dı; bun dan do la yı “Emîrü’liftâ” la ka bıy la anıl dı. I. Ha san’ın oluş tur du ğu, Ah med b. Tâlib İbn Sûde, Ah med b. Muham med İb nü’lHâc, Tay yib İbn Kîrân ve Ab dul lah b. İdrîs elBedrâvî gi bi âlim lerin yer al dı ğı Şûra Mec li si’nin de üye siy di. 
21 Şâban 1323 (21Ekim1905) ta ri hin de Fas’ta ve fat eden Ket tâ nî, Bâbül fütûh dışın da ki Mak be re tü’lkubâb’da Sîdî Derrâs b. İsmâil’in tür be si için de def ne dil di.Ket tâ nî, te mel me tin ler den çok gün lük prob lem ler le il gi li bü yükkü çük 100’e yakın eser te lif et miş tir. Mâlikî fık hı nın usul ve fürûun da de rin bil gi ve sağ lam ba kış açı sı na sa hip, Fas’ta ilmî ve fikrî dö nüşüm ve ge li şi min ön cü le rin den mü te va zi ve zâhid bir âlim di. Yö ne ti ci le rin ken di si ne gös ter dik le ri il gi ye rağ men ma ka ma ve dün ya ni met le ri ne il ti fat et me miş, defa lar ca tek lif edi len ka dı lık gö re vi ni reddet miş ve bu ko nu da bir ki tap yaz mış tır. Ay nı za man da ha dis hâfız la rın dan dı; gerek me tin ve se ned ge rek se hıfz ve zabt ba kı mın dan ihâta sa hi biy di. Ket tâ niy ye Zâ vi ye si’nde Øa¼î¼-iBuÅârî ile Øa¼î¼-i
Müslim’i yir mi de fa dan da ha çok okuttu ğu be lir ti lir. Sö mür ge ci dev le tin va tandaş lı ğı na ge çen le re, on la rın hi ma ye si ni ka bul eden le re kar şı çe tin bir ha sım dı; va az ve fet va la rın da on la rı ha in ve mürted ilân et miş, mal la rı nın mü sa de re si ne hük met miş, müs lü man me zar lık la rı na def ne dil me le ri ne kar şı çık mış tır. Bu ko nuda meş hur ese ri ed-Devâ¼i’l-med¼iyye
li’l-firaši’l-ma¼miyye’yi ka le me al mış tır. Ta le be le ri ara sın da oğul la rı Mu ham med, Ab dur rah man, Ah med, Hü se yin ve Ab dülazîz, kız kar de şi Fazîle’nin eşi olan Ab dülkebîr b. Mu ham med elKet tâ nî ve onun iki oğ lu Mu ham med b. Ab dül kebîr elKettâ nî ile Mu ham med Ab dül hay elKet tânî, ay rı ca Mu ham med b. Ha san elHac vî, Mu ham med b. İdrîs elKå di rî, Mec câ vî, Bel gaysî, İb nü’lHayyât ezZük kâ rî, Muham med Mehdî elVez zâ nî, Mu ham med Me de nî b. Ali İbn Cellûn elFâsî, Ab dül hafîz b. Mu ham med Tâhir elFâsî, Ce mâ led din elKåsımî gi bi âlim ler bu lun mak ta dır.

Eser le ri. 1.eş-Şirbü’l-mu¼taŠarve’l-
virdü’l-munta¾arminma£îniehli’l-šar-
ni’¦-¦âli¦£aşer. Çağ da şı ulemâdan 106 ki şi nin bi yog ra fi si ne da ir dir (Fas1309;nşr.
MuhammedHamzab.AlielKettânî,Bey
rut2004). 2.Nüzhetü’n-nisrînve’l-¼a-
bašfîimtidâdimuÅtâri’l-ma³ribile’ş-
şafaš. Ak şam na ma zı vak ti nin sı nı rıy la il gi li dir (Fas1309). 3.Şer¼uƒu¹beti’ş-
ŞeyÅMeyyâre£ale’l-Mürşidi’l-mu£în. İbn Âşir elFâsî’nin man zum il mi ha li ne Meyyâre’nin yaz dı ğı şer hin gi riş kıs mı üze
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( جعفر بن إدريس الكّتاني )

Ebû Muhammed Ca‘fer b. Ýdrîs b. Tâi‘
b. Ýdrîs el-Hasenî el-Ket tâ nî

(1830-1905)

Faslýhadisvefýkýhâlimi.
˜ ™

1246 (1830) yı lın da Fas’ta doğ du. Bu ta ri hin 1240 (Miknâsî,s.80) ve ya 1250 

(1834) ola rak gös te ril me si (FevzîAbdür
rezzâk,s.168;Kaytûnî,s.295) yan lış tır. 
er-Risâletü’l-müste¹rafe ve Selvetü’l-
enfâs mü el li fi Mu ham med b. Ca‘fer elKet tâ nî’  nin ba ba sı, Fihrisü’l-fehâris ve 
et-Terâtîbü’l-idâriyye mü el li fi Mu hammed Ab dül hay elKet tâ nî ve Ket tâ niy ye ta ri ka tı nın ku ru cu su olan kar de şi Muham med b. Ab dül kebîr elKet tâ nî’  nin dayı sı dır. Kay nak lar da ken di si için kul la nı lan “Ebü’lMevâhib” ve “Ebü’lFazl” ta bir le ri ger çek kün ye de ğil yet kin lik ve fa zi let le rini di le ge ti ren bi rer sı fat ol ma lı dır. Kı ra at âli mi Mu ham med b. Amr erRîfî’den Nâfi‘ kı ra ati ni Verş ve Kålûn ri va yet le riy le okudu. Ka ra viyyîn Ca mii’nde öğ re nim gör dü; Mu ham med b. Ab dur rah man elFilâlî, Abdüs selâm b. Tâi‘ elHa senî, Mu ham med b. Hamdûn İb nü’lHâc esSü lemî, Mu hammed b. Ab dül kå dir elKerdûdî, Ah med b. Mu ham med elMernîsî, Ömer b. Tâlib İbn Sûde, Ebû Be kir b. Tay yib İbn Kîrân, Velîd b. Ara bî elIrâk¢ gi bi âlim ler den ders al dı. 1297’de (1880) Fas’ta kar şı laş tı ğı Medi ne’nin ta nın mış mu had dis le rin den Ali b. Zâ hir elVetrî elMe denî ile ri va yet le ri ko nu sun da icâzet teâti sin de bu lun du lar. Ket tâ niy ye ta ri ka tı nın ilk pîri olan Mu hammed b. Ab dülvâhid elKet tâ nî (Abdülhay
elKettânî’nindedesi) va sı ta sıy la bu ta rika ta in ti sap ede rek icâ zet al dı. Da ha genç yaş ta iken Ka ra viy yîn Ca mii, Ket tâ niy ye Zâvi ye si ve şeh rin di ğer ba zı mes cid lerin de ders ver me ye baş la dı. elCâmiu’la‘zam, Rasîf Ca mii ve Ebü’lCü nûd Camii’nde ha tip lik yap tı. Fas kral la rı Mev lây Mu ham med b. Ab dur rah man, oğ lu Mevlây I. Ha san ve to ru nu Mev lây Ab dü lazîz elAlevî ken di si ne bü yük say gı ve ya kın lık gös ter di ler. İdrîsîler’in ikin ci hü küm da rı Mev lây II. İdrîs elEz her’in tür be sin de hadis oku ma mec lis le riy le kra li yet sa ra yında ki ilmî mec lis le re baş kan lık et ti. Kra liyet ai le si emîrle ri nin öğ re ti min de rol al dı. Ka dı lık gö re vi ni ka bul et me di ği hal de Kral I. Ha san ve oğ lu Ab dü lazîz, ken di le ri ne istînaf için ge len da va lar da onun ona yı nı al ma dan ka rar ver mi yor, onun im za sı olma dan fet va la rı ka bul et mi yor lar dı. Ay rı ca ül ke nin bir çok ye rin den âlim ler ken di si ne 

niqueandDevelopment(Mas sac hu

setts1976,JosephE.Soussouilebirlikte); 
SolarEnergyEngineering(NewYork
1977);SolarEnergyintheArabWorld:
PoliciesandPrograms(Küveyt1979,M.
A.S.Malikilebirlikte;PetrolİhraçEden
ArapÜlkeleriTeşkilâtı[OAPEC]bünyesin
dehazırlanmış,güneşenerjisininArapül
kelerindekidurumunuinceleyenhacimli
bireserdir);ScienceandTechnologyin
theMuslimWorld(Cidde1985).

MüslümanAzınlıklarveİslâmMedeniye
ti ne Da ir Eser le ri:el-MüslimûnfîÛrubbâ
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States(London1980,SeyyidZ.Abidin
v.dğr.ilebirlikte;AhmetYalçıntarafın
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(London1986);İnbi£â¦ü’l-İslâmfi’l-En-
delüs(İslâmâbâd1413/1992;Beyrut2005;
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sürgününardındanmüslümanlarınİber
yarımadasındaXVIIXVIII.yüzyıllarboyun
cavarlıklarınısürdürmelerianlatıldıktan
sonraFrancodönemininardındanİspan
ya’daİslâm’ınyenidencanlanmasıayrın
tılıbiçimdeelealınmaktadır;eserMelike
elKettânîtarafındanElResurgirdelIslam
enal-Andalusadıylaİspanyolca’yaçevril
miştir,Barcelona2012);IslamandMus-
limsintheAmericanContinent(Bey rut 

2001,AmadouMahtarM’Bowilebirlik
te);eş-Şürefâßü’l-Kettâniyyûnfi’l-mâ²î
ve’l-¼â²ır(Dârülbeyzâ1422/2002). 
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1401/1981,1405/1985); İb nü’lHâc esSüle mî, Na¾mü’d-dürve’l-leßâlfîşürefâßi
£Ušbe İbn Øavâl (Rabat 1421/2000); Ab dül kebîr b. Hâşim elKet tâ nî, Zehrü’l-
âsfîbüyütâtiehliFâs(III,Dârülbeyzâ
1422/2002).
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