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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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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
veEmrîkâ(III,baskıyeriyok,1396/1976
[Dârü’ddirâsât], Beyrut 1426/2005); 
MuslimCommunitiesinnon-Muslim
States(London1980,SeyyidZ.Abidin
v.dğr.ilebirlikte;AhmetYalçıntarafın
dan MüslümanAzınlıklarDosyasıadıy
laTürkçe’yeçevrilmiştir,İstanbul1985); 
MuslimMinoritiesintheWorldToday
(London1986);İnbi£â¦ü’l-İslâmfi’l-En-
delüs(İslâmâbâd1413/1992;Beyrut2005;
EserdeEndülüs’ünfethindenbaşlayarak
Gırnata’nındüşüşünekadargeçentarihi,
Endülüslümüslümanların14921609ara
sındaİspanyaKrallığı’nınhâkimiyetial
tındayaşadıklarıdönem,1609’dakigenel
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). 

Neşir: İbn Bat tû ta, Ri¼letüİbnBa¹-
¹û¹a(III,Beyrut1392/1972,1395/1975,
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).

BİBLİYOGRAFYA:Mu ham med Hu leydî,¥attâlânensâke...Mev-
lây£Alîel-Kettânî,Ra bat 2005; Ab dül kerîm elHa tîb,Mevlây£Alîel-Kettânî:Recülfîümmeve
ümmefîrecül,[baskıyeriyok] 2001; “Endülüs
YenidenDiriliyor”,Altınoluk,sy.88,İstanbul
1993, s. 39; Ham za b. Tay yib elKet tâ nî – M. Ham za b. Ali elKet tâ nî, “elKettânî,£Alîb.Mu
¼ammed”,Ma£lemetü’l-Ma³rib,Selâ 2004, XX, 

67586759;Alib.MuhammedelKettânî’ninki
şiselinternetsitesi:http://www.alikettani.info/cv.
php (01.10.2014).
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Ket tâ nî’  nin di ğer ba zı eser le ri de şunlar dır: Mecmû£u’l-ecvibe£ani’l-esßile,
DîvânüÅu¹ab,el-Münâ½a¼afîmâye-
te£allašbi’l-mü½âfa¼a,Sihâmü’l-i½â-
beli-ehli’l-¼ırâbe,Silsiletü’×-×ehebi’l-
menš†de fî enne’l-isti¹â£a ile’l-¼ac
bi’n-nisbeli-ehli’l-Ma³ribmefš†de,
el-£Arâyâfîmâyete£allašbi’Š-Ša¼âyâ,
en-Nevâzil,Na½î¼atü’n-nâ½ı¼înfîmâ
yücbâli-aŠrû¼ati’½-½âli¼în,Terceme-
tü’ş-ŞeyÅMu¼ammedb.£Abdilvâ¼id
el-Ket tâ nî (şeyhininbiyografisinedair
manzumbireserdir),Ri¼letü’l-fet¼i’l-
mübînfîvešåßi£i’l-¼acveziyâreti’n-
nebiyyi’l-emîn (şeyhinin hac ziyareti
hâtıralarınıonunanlatımıyladerlemiş
tir),¥allü’l-£išål£anmesßeleti’¹-¹ayyi
ve’l-vi½âl,¥âşiye£alâØa¼î¼i’l-BuÅârî,
¥âşiye£alâCâmi£i’t-Tirmizî,Şer¼u’l-
Âcurrûmiyye,Te×kiretülebîbi’l-¼ay
fî-menÅufirešabruhûvehüve¼ay
(eserlerininbirlistesiiçinbk.Fehrese, 
neşredeningirişi,s.136141;ed-Devâhi’l-
medhiyye,neşredeningirişi,s.1822).

BİBLİYOGRAFYA:Ca‘fer b. İdrîs elKet tâ nî,Fehrese:İ£lâmüeßim-
meti’l-a£lâm(nşr.Muhammedb.Azzûz), Bey rut 

1425/2004,neşredeningirişi,s.17144;a.mlf.,
ed-Devâhi’l-medhiyye li’l-fırašı’l-ma¼miyye
(nşr.M.Hamzab.AlielKettânî–Hasanb.Ali
elKettânî),Beyrut1426/2005,neşredenlerin
girişi,s.626;Ser kîs,Mu£cem,I, 40; II, 1545; Ze kî M. Mü câ hid,el-A£lâmü’ş-Şaršıyye,Ka hi re 

1369/1950, II, 92-94; Ab düs se lâm b. Ab dül kådir İbn Sû de,DelîlümüßerriÅi’l-Ma³ribi’l-aš½â,
Dâ rül bey zâ 1960-65, I, 103, 142, 279; II, 288, 

369, 455; a.mlf., İt¼âfü’l-mü¹âli£ bi-vefeyâti
a£lâmi’l-šarni’¦-¦âli¦£aşerve’r-râbi£(nşr.Mu
hammedHaccî), Bey rut 1417/1997, I, 365; M. Bâ kır elKet tâ nî,Tercemetü’ş-ŞeyÅMu¼ammed
el-Kettânîeş-şehîd,Ra bat 1962, s. 9, 10, 11, 122; Ah med elMik nâ sî,Ehemmüme½âdiri’t-târîÅ
ve’t-tercemefi’l-Ma³rib,Tıtvân1963,s.8081;Ab dül hay elKet tâ nî,Fihrisü’l-fehâris,I, 107,186-

188, 300, 388, 481, 482, 484; II, 744, 1054; Menû nî,el-Me½âdirü’l-£Arabiyyeli-târîÅi’l-Ma³rib,
Muhammediye1410/1989, II,102,112,115,
116-117, 138, 141, 142, 143, 144, 145; a.mlf.,
Me¾âhiru yaša¾ati’l-Ma³ribi’l-¼adî¦, Bey rut 

1405/1985, I, 328, 330-332; Zi riklî,el-A£lâm
(Fethullah), II, 122; Ci râ rî,et-TeßlîfvenehŠatühû
bi’l-Ma³ribfi’l-šarni’l-£işrînmin1908ilâ1972,
Ra bat 1406/1985, s. 298-300; Muham med Haccî,
Fihrisü’l-ƒi×âneti’l-£ilmiyyeti’½-Øubey¼iyyebi-
Selâ,Küveyt1406/1985,s.71,156,248;Fevzî Abdür rezzâk,el-Ma¹bû£âtü’l-¼aceriyyefi’l-Ma³-
rib,Ra bat 1406/1986, s. 168-169 (İndeks); İdrîs b. Mâ hî elKay tû nî,Mu£cemü’l-ma¹bû£âti’l-
Ma³ribiyye,Selâ 1988, s. 295-297; M. Fe lâh elAle vî,Câmi£u’l-Æaraviyyînve’l-fikrü’s-Selefî:
1873-1914,Dâ rül bey zâ 1994, s. 23-24, 156; Hacvî,el-Fikrü’s-sâmîfîtârîÅi’l-fıšhi’l-İslâmî,Bey-

rut 1416/1995, IV, 367-368; Ab dül ha fîz elFâsî,
Mu£cemü’ş-şüyûÅel-müsemmâRiyâ²ü’l-Cenne
evel-Müdhişü’l-Mu¹rib(nşr.AbdülmecîdHayâlî), 
Bey rut 1424/2003, I, 131-134; Mu ham med elKådi rî – Mu ham med Mel şûş,Fihrisü’l-ma¹bû£âti’l-
¼aceriyyeti’l-Ma³ribiyye,Dâ rül bey zâ 2004, s. 

pa’ dan it hal edi len kib rit san dık la rı nın üstü ne Hz. Pey gam ber’in adı nın ya zıl ma sı ve bun la rın çar şıpa zar lar da yer le re düş me si üze ri ne ka le me alın mış olup ar dın dan söz ko nu su it halâtı ya sak la yan bir kral em  ri çık mış tır (nşr.Muhammedb.Azzûz,
Beyrut1428/2007). 11.el-Fecrü’½-½âdı-
šu’l-müşrišu’l-müflišfîib¹âlitürrehâ-
ti’¦-¦er¦âri’l-müteşaddiši’l-mütefeyhiš. Mü el li fin Eş‘arî akîde si ni, dört mez he bi ve ta sav vu fu sa vun du ğu risâle, el-Cevâb
£anmašålâti’ş-ŞeyÅMa¾haren-Naš-
şibendî ad lı risâle siy le bir lik te neş re dilmiş tir (nşr.Adnânb.AbdullahZehhâr
veMuhammedHamzaelKettânî,Beyrut
2009). 12.TašyîdfîtefsîriSûreti’l-Fâ-
ti¼a(nşr.Hişâmb.MuhammedHaycer
elHasenî–MuhammedHamzaelKet
tânî,Beyrut2009,Kastallânî’yereddiye
olarakyazdığıRisâlefi’r-red£alâmenšåle
bi-šidemi’l-ba¼rveİt¼âfü’¹-¹âlibi’l-¼â×iši’l-
lebîbbi-mâyu¼a½½ılü’l-£ilme’r-ra¼îbe’r-ra-
¹îbilebirlikte). 13.¥ükmü’t-tedÅînve
teßâ¹i’l-müfettirâtve’l-muÅaddirât. Kadın la rın baş la rı na ört tük le ri “hantûz” adı ve ri len ör tü ye ve te set tür le il gi li ahkâma da ir el-Elbânü’l-mûde£afi’l-šavâzîzi
fî¼ükmi’llâhifi’sti£mâli’l-¼anâ¹îzive
Tašyîdfi’l-münkirâti’l-vâšı£afîleyle-
ti’s-sâbi£ve’l-£işrînminrama²ân ad lı eser le riy le bir lik te ya yım lan mış tır (nşr.
MuhammedHamzaelKettânî–Hişâm
b.MuhammedHaycerelHasenî,Beyrut
2011). 14.Şer¼uâÅiri¼adî¦inminØa-
¼î¼i’l-BuÅârî(Fas,ts.;nşr.RıdvânAhrakî,
Beyrut1428). 15.ƒatmü’l-Âcurrûmiyye
(Fas,ts.;nşr.Hişâmb.MuhammedHay
cerelHasenî,Beyrut1410,Risâlefi’l-farš
beyne’d-dâlve’×-×âlilebirlikte). 16. Me-

vâhibü’l-erebi’l-mübrißemine’l-cereb
fi’s-semâ£veâlâti’¹-¹arab. Çağ da şı âlimler den Mu ham med b. Me denî Kennûn’un mûsi ki ve mû si ki alet le ri nin ha ram lı ğı na da ir ez-Zecrve’l-išmâ£ ad lı ese ri ne reddi ye olup bun la rın mu bah lı ğı sa vu nul makta dır (elHizânetü’sSubeyhiyye,nr.77/1;
elMektebetü’lvataniyye,nr.1721D). Müel li fin öğ ren ci si İb nü’lHayyât ezZük kâ rî ese ri ih ti sar et miş tir (Fas,ts.). 17.¥ük-
mü’l-¼akîmi’l-£allâmfîduÅûli’n-nehri
ve’l-¼ammâm.el-Âyâtü’n-nefe£âtfîmâ
yete£allašbi’l-¼ammâmât adıy la da anılır (elMektebetü’lvataniyye,nr.2199/3,
vr.132219). 18.İt¼âfünücebâßi’l-£a½r
bi’l-cevâb£ani’l-mesâßili’l-£aşr(elHizâ
netü’lâmme,nr.1119K,vr.168230). 19. 
er-Riyâ²ü’r-reyyâniyyefi’ş-şu£beti’l-
Kettâniyye. Ket tâ nî ai le si ve ba zı önem li şah si yet le ri ne da ir dir (elMektebetü’lva
taniyye,nr.497K).

ri ne ya pı lan bir şerh tir (Fas1312,1315). 
4.A¼kâmüehli’×-×imme. Bu ri sâ le taş bas kı sın dan (Fas1316) uzun yıl lar son ra mü el li fin to ru nu nun to ru nu Mu ham med Ham za b. Ali elKet tâ nî ta ra fın dan ye ni den neş re dil miş tir (Amman1421/2001;Risâle
fîta£¾îmi’l-cenneilebirlikte;Beyrut2007,
burisâleveRisâlefî¼ükmi½âbûni’ş-şarš
veşem£i’l-bûcîve½andûši’n-nâri’l-meclûb
minbilâdi’l-e£âdîel-küffârve¼ükmimâ
Åâ¹ahü’l-küffârilebirlikte). 5. Mün ta Åa-

bü’l-ašåvîlfîmâyete£allašbi’s-serâvîl
(Fas1316,Cevâbün£ammâyüşeddübi-
hi’l-ves¹ü’l-mu¹arrazbi’l-¼arîrilebirlikte). 
6.İ£lâmüeßimmeti’l-a£lâmveesâtî×ihâ
bimâlenâmine’l-merviyyâtveesânî-
di hâ. Mü el li fin oğ lu Ab dur rah man ta rafın dan der le nen ve el-Fihristü’l-kübrâ ola rak da bi li nen eser de Ket tâ nî ho cala rı na ve on lar dan al dı ğı icâzet le re, Kü-

tüb-i Sit te ile el-Muva¹¹âß is nad la rı na, baş ka la rı na ver di ği icâ zet le re yer ver miş, alt mış ci va rın da ese ri nin lis te si ni ve sonun da şey hi Mu ham med b. Ab dülvâhid elKet tâ nî’  nin bi yog ra fi si ni ve on dan al dı ğı ta ri kat sil si le le ri ni de kay det miş tir (Fas 

1322;nşr.Muhammedb.Azzûz,Beyrut
1425/2004,talebesiMuhammedMedenî
b.AliİbnCellûn’averdiğiicâzetteniba
retolanel-Fehresetü’½-½u³râ’sıilebirlik
te,s.257281). 7.ed-Devâhi’l-medhiy-
yeli’l-fırašı’l-ma¼miyye. Fas’ta ya ban cı kon so los luk la rın hi ma ye si ne gi rip on la rın va tan daş lı ğı na ge çen müs lü man lar ve düş man la iş bir li ği ya pa rak zim met akidle ri ni bo zan Fas lı ya hu di ler ve hı ris ti yan lar hak kın da ka le me alın mış olup müs lü manla rın gay ri müs lim ler le iliş ki le ri aka id ve fı kıh açı sın dan in ce len miş tir (nşr.Muham
medHamzab.AlielKettânî–Hasanb.
AlielKettânî,Amman1419/1998;Beyrut
1426/2005). Fran sız sö mür ge ci li ği ne ve on lar la iş bir li ği ne kar şı ay nı dö nem de ya zı lan ben ze ri muh te va ya sa hip eser ler için de en kap sam lı sı olup (Menûnî,Me¾â-
hir,I,328) mü el li fin to ru nu Mu ham med İb râ him elKet tâ nî ta ra fın dan ih ti sar edilmiş tir. 8.ed-Dirâkfîmâyete£allašbi’s-
sivâk(nşr.EsmâSuûdAcîn,Riyad2004). 
9.Cilâßü’l-šulûbmine’l-a½dâßi’l-³ay-
niyyebi-beyânii¼â¹atihîbi’l-£ulûmi’l-
kevniyye. Hz. Pey gam ber’in, zâtı ilâ hî ve sı fat la rı na da ir bil gi si gi bi kevnî ilim ler konu sun da da bil gi sa hi bi ol du ğu na da ir dir 
(nşr.AhmedFerîdelMezîdî,Beyrut2005). 
10.el-øay¦ü’l-midrârve’s-sırrü’l-£am-
mârfîmâyete£allašbi’smi’n-nebiyyi’l-
muÅtârel-mektûb£alâ½anâdîšı’n-nâr
cürßetenvecesâretenmine’l-füccâr
a£dâßi’llâhiveresûlihi’l-küffâr. Av ru
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Bâkır elKet tâ nî hak kın da La¼¾atü’l-¼isân
fî tercemeti’l-İmâmMu¼ammedel-
Bâšırel-KettânîveNa½bü’l-meßâ¦irli-
tercemeticeddîel-İmâmMu¼ammed
el-Bâšır adıy la iki eser te lif et miş tir.

Eser le ri. 1.Tercemetü’ş-ŞeyÅMu-
¼ammedel-Kettânîeş-şehîd:Eşrefü’l-
emânî fî tercemeti’ş-ŞeyÅSîdîMu-
¼ammedel-Kettânî.Mü el lif ön ce ba bası nın bi yog ra fi si ne da ir Dâßiretü’l-£ulûm
ve’l-ma£ârifi’l-Kettâniyye adıyl a se kiz cilt lik bir eser yaz mış, ar dın dan bu nu ih tisar ede rek et-Tâcü’l-mura½½a£bi’l-cev-
heri’l-ferîdfîtercemeti’ş-ŞeyÅel-İmâm
Mu¼ammedel-Kettânîeş-şehîd ad lı üç cilt lik bir ki tap te lif et miş, da ha son ra onu da kı sal tıp bu so nun cu ese ri ni mey da na ge tir miş tir. Mü el li fin ba ba sı nın an ne ve ba ba ta ra fın dan nese bi, ye tiş me si, tah si li, ho ca la rı, ta ri ka tı, evrâdı, eser le ri, şi ir le ri, önem li söz le ri, gö rüş le ri, ken di si hak kın da söy le nen söz ler ve yazı lan şi ir ler, ta le bele ri, se ya hat le ri, çek ti ği sı kın tı lar vb. konu la ra yer ver di ği bu eser ba ba sı nın ıs lah dü şün ce si, Fas’ın ba ğım sız lı ğı için ver di ği mü ca de le, ta ri ka tın li der li ği ko nu sun da am ca sı Ab dül hay elKet tâ nî ile olan ihtilâfla rı ve kra li yet ai le siy le iliş ki le ri ne da ir hu sus lar da önem li bir bel ge ni te li ğin dedir (Rabat1962;nşr.NûrülhüdâAbdur
rahmanelKettânî,Beyrut1426/2005). 
2. øunyetü’l-müstefîdfîmühimmi’l-
esânîd. Fas ulemâsı ya nın da Hi caz, Ka hi re ve Şam’da ders ve icâzet al dı ğı ho ca la rı nın kı sa bi yog ra fi le riy le “elhadîsü’lmü sel sel bi’lev ve liy ye”, Buhârî ve Müs lim’in sa hihle ri, el-Muva¹¹aß ve Mâlikî fık hı na da ir ken di is nad la rı hak kın da dır (Tıtvân1376;
Kahire1430/2009). 3.Rav²âtü’l-cennâtfî
mevlidiÅâtemi’r-risâlât(¿iyâßü’l-enâm) 
(Rabat1975;nşr.Abdurrahmanb.Mu
hammedBâkırelKettânî–Muhammed
b.MuhammedBâkırelKettânî,Beyrut
1425/2004). 4.Yevâš¢tü’t-tâci’l-vehhâc
fîšı½½ati’l-isrâve’l-mi£râc (Rabat1978;
nşr.Abdurrahmanb.MuhammedelKet
tânî–Muhammedb.MuhammedelKet
tânî,Beyrut2009). 5. el-Mîzânü’l-evfâ
bi-kelimi’l-Mu½¹afâ. Kırk ha dis der le mesi dir (nşr.Hişâmb.MuhammedHaycer
elHasenî–MuhammedHamzaelKet
tânî,müellifinTenbîhü’l-³åfilînfi’l-emr
bi’×-×ikr ve fa²li’×-×âkirîn, Cevâmi£u’l-
Åayrfîfe²âßili’×-×ikrve ƒazînetü’l-yüsr
fîfe²âßili’×-×ikradlırisâleleriylebirlikte,
Beyrut2009).Ket tâ nî’nin di ğer ba zı eser le ri de şunlar dır: EvŠa¼u’l-mesâlik fi’Åti½âri
Muva¹¹âßi’l-İmâmMâlik,Nefe¼âtü’l-
£ı¹ri’ş-şe×î fi’Åti½âriCâmi£i’t-Tirmi×î,

Mu ham med NâsırLidînillâh, Ab dul lah b. Mu ham med elHe rerî elHa beşî, Ab dul lah b. Ab dül kå dir etTelîdî anı lır. Ab düs selâm b. Ab dül kå dir İbn Sûde, Fas’a git ti ği sı ralar da ken di siy le de fa lar ca gö rüş tü ğü nü ve on dan fay da lan dı ğı nı kay de der. Fran sız sö mür ge yö ne ti mi, özel lik le Kettâniy ye tari ka tı nın ku ru cu su olan ba ba sı nın fa ali yetle ri se be biy le onun ve kar deş le ri nin taş rada ki ka bi le ler ara sın da ir şad fa ali ye tin de bu lun ma sı nı uzun yıl lar en gel le diy se de ken di si, mü rid le ri ve gön der di ği mek tuplar va sı ta sıy la sö mür ge ci le re kar şı di re niş ha re ke ti nin güç len me sin de önem li rol oy na dı. Fas Kra lı V. Mu ham med 1953’te sür gü ne gön de ril di ğin de onun tek rar tahta çık ma sı ve Fas’ın ba ğım sız lı ğı nı ka zanma sı için kon fe rans la rı, ders le ri ve telifle riy le ça ba gös ter di. Râbı ta tü ulemâi’lMağ rib’in ku ru cu la rın dan ve Cem‘iy ye tü ulemâi’lıslâh ve’lirşâd’ın üye le rin den di. I. İdrîs esSenûsî, Mu ham med Zekî İbrâhim, Saîd Ra ma zan gi bi do ğu İslâm dün ya sında ki ıs lah yan lı sı dev let ve ilim adam la rıyla ya kın iliş ki kur du. 26 Şâban 1384 (30
Aralık1964) ta ri hin de Selâ’da ve fat et ti ve Kettâniy ye Zâvi ye si hazîre sin de def nedil di. Hak kın da bil gi ve ren di ğer kay nak ların ak si ne ve fat tarihinin 16 Şâban (Yûsuf
AbdurrahmanelMar‘aşlî,II,1077) ve ya 
29 Şâban (Ma£lemetü’l-Ma³rib,XX,6762) ola rak ve ril me si yan lış ol ma lı dır.Kettâniy ye ta ri ka tı nın ih ya sı, Fas şe hirle ri ya nın da do ğu İslâm dün ya sın da bu tari ka tın zâvi ye le ri nin açıl ma sı, şeyh le ri nin bi yog ra fi le ri nin tes bi ti ve eser le ri nin za yi ol mak tan kur ta rıl ma sı, ta ri kat evrâd ve ezkârı nın der le nip açık lan ma sı hu su sun da önem li rol oy na yan Mu ham med Bâkır’ın mez hep ta as su bun dan uzak, ic ti had yanlı sı, sa hih ha dis ler le ame li yer le şik mezhep hü küm le ri ne ter cih eden, gö rüş le ri ni açık ça di le ge tir mek ten çe kin me yen bir âlim ol du ğu, ha dis, fı kıh, tef sir, ta sav vuf, ta rih ve ensâb ko nu la rın da kü çük lübüyük lü 100 ci va rın da eser yaz dı ğı kay de di lir. Mu ham med Ham za b. Ali b. Mün ta sır elKet tâ nî, an ne si Nüz het bint Ab dur rah man elKettâniy ye’nin de de si olan Mu ham med 

31, 94, 95, 206; Yû suf Ab dur rah man elMar‘aşlî,
Ne¦rü’l-cevâhir ve’d-dürer fî £ulemâßi’l-šar-
ni’r-râbi££aşer,Bey rut 1427/2006, I, 306-308; Ah med Bûkârî,el-İ¼yâßve’t-tecdîdü’½-½ûfîfi’l-
Ma³rib,Muhammediye1427/2006,III,93,96,
98-101; Ab düs settâr b. Ab dül veh hâb edDih levî,
Fey²ü’l-meliki’l-vehhâbi’l-müte£âlî bi-enbâßi
evâßili’l-šarni’¦-¦âli¦£aşerve’t-tevâlî(nşr.Abdül
melikb.Abdullahb.Dehîş),Mekke1429/2008,
I, 356-363; İbn Zeydân,Mu£cemü¹abašåti’l-
müßellifîn£alâ£ahdidevleti’l-£Aleviyyîn(nşr.Ha
sanelVezzânî), 1430/2009, II, 116-121; Ham za b. Tay yib elKet tâ nî – M. Ham za b. Ali elKet tâ nî, 
“Kettânî,Ca£ferb.İdrîs”,Ma£lemü’l-Ma³rib,Ra-

bat 1425/2004, XX, 6750-6751.
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( محّمد الباقر الكّتاني )
Ebü’l-Hüdâ Muhammed el-Bâkýr

b. Muhammed b. Abdilkebîr
el-Hasenî el-Ýdrîsî el-Ket tâ nî

(1901-1964)

Faslýhadisâlimi,mutasavvýf.
˜ ™

1319’da (1901) Fas’ta doğ du. Kettâniyye ta ri ka tı nın ku ru cu su olan Mu ham med b. Ab dül kebîr’in oğ lu ve Fihrisü’l-fehârisile et-Terâtîbü’l-idâriyyead lı eser le rin mü el li fi Mu ham med Ab dül hay elKet tânî’nin ye ğe ni dir. Fas’ta, Ra bat ve Selâ’da öğ re nim gör dü. Ka ra viyyîn Ca mii’nde tanın mış âlim ler den ders al dı. Bun lar ara sında de de si, ba ba sı, ba ba sı nın da yı sı Ca‘fer b. İdrîs elKet tâ nî, onun oğ lu er-Risâle-
tü’l-müste¹rafeveSelvetü’l-enfâs müel li fi Mu ham med b. Ca‘fer elKet tâ nî, Muham med Mekkî elBetâvirî, Mu ham med b. Ah med elAlevî, Ebû Şu ayb edDük kâlî, Mu ham med b. İdrîs elKådirî, İb nü’lHay yât ezZükkârî, Mu ham med b. Reşîd elIrâk¢ gi bi âlim ler yer al mak ta dır. 1919 ve 1938 yıl la rın da hac ca git ti. Bu sı ra da Ömer b. Hamdân elMah resî elMe denî, Mu ham med Ab dülbâk¢ elEn sâ rî elHindî, Ab dül kå dir b. Tevfîk eşŞe lebî etTrab lusî, Bed red din elHa senî, Mu ham med Bahît elMutîî, İbrâhim esSekkå elEz herî, Muham med b. İbrâhim esSemâlûtî gi bi Hicaz ve Mı sır âlim le rin den de fay da lan dı. 1937’de ho ca sı ve ağa be yi Mu ham med Mehdî elKet tâ nî’nin pos tun dan onun le hi ne fe ra gat et me si üze ri ne Selâ’da ki Kettâniy ye Zâvi ye si’nde ta ri ka tın şey hi ol du. elCâmiu’la‘zam’da, Şerâtîn, Sîdî Ah med Haccî, Nak¢b ve Hâc Ab dul lah mes cid le rin de ders ver di. Kendi sin den ders ve icâzet alan lar ara sın da oğul la rı Ab dur rah man ve Mu ham med, ye ğe ni Abdü lazîm b. Mu ham med Mehdî, Mu hammed Mün ta sırBillâh elKet tâ nî ve kar de şi 
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