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niqueandDevelopment (Massachu
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
tine Dair Eserleri:el-MüslimûnfîÛrubbâ

veEmrîkâ(III,baskıyeriyok,1396/1976
[Dâr ü’ddirâsât], Beyr ut 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-Endelüs(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);IslamandMuslimsintheAmericanContinent(Beyrut
2001,AmadouMahtarM’Bowilebirlik
te);eş-Şürefâßü’l-Kettâniyyûnfi’l-mâ²î
ve’l-¼â²ır(Dârülbeyzâ1422/2002).
Neşir: İbn Battûta, Ri¼letüİbnBa¹¹û¹a (III,Beyrut1392/1972,1395/1975,
1401/1981,1405/1985); İbnü’lHâc esSü
lemî, Na¾mü’d-dürve’l-leßâlfîşürefâßi
£Ušbe İbn Øavâl (Rabat 1421/2000);
Abdülkebîr b. Hâşim elKettânî, Zehrü’lâsfîbüyütâtiehliFâs (III,Dârülbeyzâ
1422/2002).
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1246 (1830) yılında Fas’ta doğdu. Bu
tarihin 1240 (Miknâsî,s.80) veya 1250
(1834) olarak gösterilmesi (FevzîAbdür
rezzâk,s.168;Kaytûnî,s.295) yanlıştır.
er-Risâletü’l-müste¹rafe ve Selvetü’lenfâs müellifi Muhammed b. Ca‘fer el
Kettânî’nin babası, Fihrisü’l-fehâris ve
et-Terâtîbü’l-idâriyye müellifi Muham
med Abdülhay elKettânî ve Kettâniyye
tarikatının kurucusu olan kardeşi Mu
hammed b. Abdülkebîr elKettânî’nin da
yısıdır. Kaynaklarda kendisi için kullanılan
“Ebü’lMevâhib” ve “Ebü’lFazl” tabirleri
gerçek künye değil yetkinlik ve faziletleri
ni dile getiren birer sıfat olmalıdır. Kıraat
âlimi Muhammed b. Amr erRîfî’den Nâfi‘
kıraatini Verş ve Kålûn rivayetleriyle oku
du. Karaviyyîn Camii’nde öğrenim gördü;
Muhammed b. Abdurrahman elFilâlî, Ab
düsselâm b. Tâi‘ elHasenî, Muhammed b.
Hamdûn İbnü’lHâc esSülemî, Muham
med b. Abdülkådir elKerdûdî, Ahmed b.
Muhammed elMernîsî, Ömer b. Tâlib İbn
Sûde, Ebû Bekir b. Tayyib İbn Kîrân, Ve
lîd b. Arabî elIrâk¢ gibi âlimlerden ders
aldı. 1297’de (1880) Fas’ta karşılaştığı Me
dine’nin tanınmış muhaddislerinden Ali
b. Zâhir elVetrî elMedenî ile rivayetleri
konusunda icâzet teâtisinde bulundular.
Kettâniyye tarikatının ilk pîri olan Muham
med b. Abdülvâhid elKettânî (Abdülhay
elKettânî’nindedesi) vasıtasıyla bu tari
kata intisap ederek icâzet aldı. Daha genç
yaşta iken Karaviyyîn Camii, Kettâniyye
Zâviyesi ve şehrin diğer bazı mescidle
rinde ders vermeye başladı. elCâmiu’l
a‘zam, Rasîf Camii ve Ebü’lCünûd Ca
mii’nde hatiplik yaptı. Fas kralları Mevlây
Muhammed b. Abdurrahman, oğlu Mev
lây I. Hasan ve torunu Mevlây Abdülazîz
elAlevî kendisine büyük saygı ve yakınlık
gösterdiler. İdrîsîler’in ikinci hükümdarı
Mevlây II. İdrîs elEzher’in türbesinde ha
dis okuma meclisleriyle kraliyet sarayın
daki ilmî meclislere başkanlık etti. Krali
yet ailesi emîrlerinin öğretiminde rol aldı.
Kadılık görevini kabul etmediği halde Kral
I. Hasan ve oğlu Abdülazîz, kendilerine
istînaf için gelen davalarda onun onayını
almadan karar vermiyor, onun imzası ol
madan fetvaları kabul etmiyorlardı. Ayrıca
ülkenin birçok yerinden âlimler kendisine

fetva sorardı; bundan dolayı “Emîrü’liftâ”
lakabıyla anıldı. I. Hasan’ın oluşturduğu,
Ahmed b. Tâlib İbn Sûde, Ahmed b. Mu
hammed İbnü’lHâc, Tayyib İbn Kîrân ve
Abdullah b. İdrîs elBedrâvî gibi âlimle
rin yer aldığı Şûra Meclisi’nin de üyesiydi.
21 Şâban 1323 (21Ekim1905) tarihinde
Fas’ta vefat eden Kettânî, Bâbülfütûh dı
şındaki Makberetü’lkubâb’da Sîdî Derrâs
b. İsmâil’in türbesi içinde defnedildi.

Kettânî, temel metinlerden çok günlük
problemlerle ilgili büyükküçük 100’e ya
kın eser telif etmiştir. Mâlikî fıkhının usul
ve fürûunda derin bilgi ve sağlam bakış
açısına sahip, Fas’ta ilmî ve fikrî dönü
şüm ve gelişimin öncülerinden mütevazi
ve zâhid bir âlimdi. Yöneticilerin kendisine
gösterdikleri ilgiye rağmen makama ve
dünya nimetlerine iltifat etmemiş, de
falarca teklif edilen kadılık görevini red
detmiş ve bu konuda bir kitap yazmıştır.
Aynı zamanda hadis hâfızlarındandı; ge
rek metin ve sened gerekse hıfz ve zabt
bakımından ihâta sahibiydi. Kettâniyye
Zâviyesi’nde Øa¼î¼-iBuÅârî ile Øa¼î¼-i
Müslim’i yirmi defadan daha çok okut
tuğu belirtilir. Sömürgeci devletin vatan
daşlığına geçenlere, onların himayesini
kabul edenlere karşı çetin bir hasımdı;
vaaz ve fetvalarında onları hain ve mür
ted ilân etmiş, mallarının müsaderesine
hükmetmiş, müslüman mezarlıklarına
defnedilmelerine karşı çıkmıştır. Bu konu
da meşhur eseri ed-Devâ¼i’l-med¼iyye
li’l-firaši’l-ma¼miyye’yi kaleme almıştır.
Talebeleri arasında oğulları Muhammed,
Abdurrahman, Ahmed, Hüseyin ve Abdü
lazîz, kız kardeşi Fazîle’nin eşi olan Abdül
kebîr b. Muhammed elKettânî ve onun
iki oğlu Muhammed b. Abdülkebîr elKet
tânî ile Muhammed Abdülhay elKettâ
nî, ayrıca Muhammed b. Hasan elHacvî,
Muhammed b. İdrîs elKådirî, Meccâvî,
Belgaysî, İbnü’lHayyât ezZükkârî, Mu
hammed Mehdî elVezzânî, Muhammed
Medenî b. Ali İbn Cellûn elFâsî, Abdülhafîz
b. Muhammed Tâhir elFâsî, Cemâleddin
elKåsımî gibi âlimler bulunmaktadır.
Eserleri. 1.eş-Şirbü’l-mu¼taŠarve’lvirdü’l-munta¾arminma£îniehli’l-šarni’¦-¦âli¦£aşer. Çağdaşı ulemâdan 106
kişinin biyografisine dairdir (Fas1309;nşr.
MuhammedHamzab.AlielKettânî,Bey
rut2004). 2.Nüzhetü’n-nisrînve’l-¼abašfîimtidâdimuÅtâri’l-ma³ribile’şşafaš. Akşam namazı vaktinin sınırıyla
ilgilidir (Fas1309). 3.Şer¼uƒu¹beti’şŞeyÅMeyyâre£ale’l-Mürşidi’l-mu£în.
İbn Âşir elFâsî’nin manzum ilmihaline
Meyyâre’nin yazdığı şerhin giriş kısmı üze
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rine yapılan bir şerhtir (Fas1312,1315).
4.A¼kâmüehli’×-×imme. Bu risâle taş
baskısından (Fas1316) uzun yıllar sonra
müellifin torununun torunu Muhammed
Hamza b. Ali elKettânî tarafından yeniden
neşredilmiştir (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. MüntaÅa-

bü’l-ašåvîlfîmâyete£allašbi’s-serâvîl
(Fas1316, Cevâbün£ammâyüşeddübihi’l-ves¹ü’l-mu¹arrazbi’l-¼arîrilebirlikte).
6.İ£lâmüeßimmeti’l-a£lâmveesâtî×ihâ
bimâlenâmine’l-merviyyâtveesânîdihâ. Müellifin oğlu Abdurrahman tara
fından derlenen ve el-Fihristü’l-kübrâ
olarak da bilinen eserde Kettânî hoca
larına ve onlardan aldığı icâzetlere, Kütüb-i Sitte ile el-Muva¹¹âß isnadlarına,
başkalarına verdiği icâzetlere yer vermiş,
altmış civarında eserinin listesini ve so
nunda şeyhi Muhammed b. Abdülvâhid
elKettânî’nin biyografisini ve ondan aldığı
tarikat silsilelerini de kaydetmiştir (Fas
1322;nşr.Muhammedb.Azzûz,Beyrut
1425/2004,talebesiMuhammedMedenî
b.AliİbnCellûn’averdiğiicâzetteniba
retolan el-Fehresetü’½-½u³râ’sıilebirlik
te,s.257281). 7.ed-Devâhi’l-medhiyyeli’l-fırašı’l-ma¼miyye. Fas’ta yabancı
konsoloslukların himayesine girip onların
vatandaşlığına geçen müslümanlar ve
düşmanla iş birliği yaparak zimmet akid
lerini bozan Faslı yahudiler ve hıristiyanlar
hakkında kaleme alınmış olup müslüman
ların gayri müslimlerle ilişkileri akaid ve
fıkıh açısından incelenmiştir (nşr.Muham
medHamzab.AlielKettânî–Hasanb.
AlielKettânî,Amman1419/1998;Beyrut
1426/2005). Fransız sömürgeciliğine ve
onlarla iş birliğine karşı aynı dönemde
yazılan benzeri muhtevaya sahip eserler
içinde en kapsamlısı olup (Menûnî,Me¾âhir,I,328) müellifin torunu Muhammed
İbrâhim elKettânî tarafından ihtisar edil
miştir. 8.ed-Dirâkfîmâyete£allašbi’ssivâk(nşr.EsmâSuûdAcîn,Riyad2004).
9.Cilâßü’l-šulûbmine’l-a½dâßi’l-³ayniyyebi-beyânii¼â¹atihîbi’l-£ulûmi’lkevniyye. Hz. Peygamber’in, zâtı ilâhî ve
sıfatlarına dair bilgisi gibi kevnî ilimler ko
nusunda da bilgi sahibi olduğuna dairdir
(nşr.AhmedFerîdelMezîdî,Beyrut2005).
10.el-øay¦ü’l-midrârve’s-sırrü’l-£ammârfîmâyete£allašbi’smi’n-nebiyyi’lmuÅtârel-mektûb£alâ½anâdîšı’n-nâr
cürßetenvecesâretenmine’l-füccâr
a£dâßi’llâhiveresûlihi’l-küffâr. Avru
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pa’dan ithal edilen kibrit sandıklarının üs
tüne Hz. Peygamber’in adının yazılması ve
bunların çarşıpazarlarda yerlere düşmesi
üzerine kaleme alınmış olup ardından söz
konusu ithalâtı yasaklayan bir kral em
ri çıkmıştır (nşr. Muhammed b. Azzûz,
Beyrut1428/2007). 11.el-Fecrü’½-½âdıšu’l-müşrišu’l-müflišfîib¹âlitürrehâti’¦-¦er¦âri’l-müteşaddiši’l-mütefeyhiš.
Müellifin Eş‘arî akîdesini, dört mezhebi
ve tasavvufu savunduğu risâle, el-Cevâb
£anmašålâti’ş-ŞeyÅMa¾haren-Našşibendî adlı risâlesiyle birlikte neşredil
miştir (nşr.Adnânb.AbdullahZehhâr
veMuhammedHamzaelKettânî,Beyrut
2009). 12.TašyîdfîtefsîriSûreti’l-Fâti¼a (nşr.Hişâmb.MuhammedHaycer
elHasenî–MuhammedHamzaelKet
tânî,Beyrut2009,Kastallânî’yereddiye
olarakyazdığıRisâlefi’r-red£alâmenšåle
bi-šidemi’l-ba¼rveİt¼âfü’¹-¹âlibi’l-¼â×iši’llebîbbi-mâyu¼a½½ılü’l-£ilme’r-ra¼îbe’r-ra¹îbilebirlikte). 13.¥ükmü’t-tedÅînve

teßâ¹i’l-müfettirâtve’l-muÅaddirât. Ka
dınların başlarına örttükleri “hantûz” adı
verilen örtüye ve tesettürle ilgili ahkâma
dair el-Elbânü’l-mûde£a fi’l-šavâzîzi
fî¼ükmi’llâhifi’sti£mâli’l-¼anâ¹îzive
Tašyîdfi’l-münkirâti’l-vâšı£afîleyleti’s-sâbi£ve’l-£işrînminrama²ân adlı
eserleriyle birlikte yayımlanmıştır (nşr.
MuhammedHamzaelKettânî–Hişâm
b.MuhammedHaycerelHasenî,Beyrut
2011). 14.Şer¼uâÅiri¼adî¦inminØa¼î¼i’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. Mevâhibü’l-erebi’l-mübrißemine’l-cereb
fi’s-semâ£veâlâti’¹-¹arab. Çağdaşı âlim
lerden Muhammed b. Medenî Kennûn’un
mûsiki ve mûsiki aletlerinin haramlığına
dair ez-Zecrve’l-išmâ£ adlı eserine red
diye olup bunların mubahlığı savunulmak
tadır (elHizânetü’sSubeyhiyye,nr.77/1;
elMektebetü’lvataniyye,nr.1721D). Mü
ellifin öğrencisi İbnü’lHayyât ezZükkârî
eseri ihtisar etmiştir (Fas,ts.). 17.¥ükmü’l-¼akîmi’l-£allâmfîduÅûli’n-nehri
ve’l-¼ammâm.el-Âyâtü’n-nefe£âtfîmâ
yete£allašbi’l-¼ammâmât adıyla da anı
lır (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’lKettâniyye. Kettânî ailesi ve bazı önemli
şahsiyetlerine dairdir (elMektebetü’lva
taniyye,nr.497K).

Kettânî’nin diğer bazı eserleri de şun
lardır: Mecmû£u’l-ecvibe£ani’l-esßile,
DîvânüÅu¹ab,el-Münâ½a¼afîmâyete£allašbi’l-mü½âfa¼a,Sihâmü’l-i½âbeli-ehli’l-¼ırâbe,Silsiletü’×-×ehebi’lmenš†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,Tercemetü’ş-ŞeyÅMu¼ammedb.£Abdilvâ¼id
el-Kettânî (şeyhininbiyografisinedair
manzumbireserdir),Ri¼letü’l-fet¼i’lmübînfîvešåßi£i’l-¼acveziyâreti’nnebiyyi’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’lÂcurrûmiyye,Te×kiretülebîbi’l-¼ay
fî-menÅufirešabruhûvehüve¼ay
(eserlerininbirlistesiiçinbk. Fehrese,
neşredeningirişi,s.136141;ed-Devâhi’lmedhiyye,neşredeningirişi,s.1822).
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Ca‘fer b. İdrîs elKettânî,Fehrese:İ£lâmüeßimmeti’l-a£lâm (nşr.Muhammedb.Azzûz), Beyrut
1425/2004,neşredeningirişi,s.17144; a.mlf.,
ed-Devâhi’l-medhiyye li’l-fırašı’l-ma¼miyye
(nşr.M.Hamzab.AlielKettânî–Hasanb.Ali
elKettânî), Beyrut 1426/2005, neşredenlerin
girişi,s.626; Serkîs,Mu£cem, I, 40; II, 1545;
Zekî M. Mücâhid,el-A£lâmü’ş-Şaršıyye, Kahire
1369/1950, II, 92-94; Abdüsselâm b. Abdülkå
dir İbn Sûde,DelîlümüßerriÅi’l-Ma³ribi’l-aš½â,
Dârülbeyzâ 1960-65, I, 103, 142, 279; II, 288,
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a£lâmi’l-šarni’¦-¦âli¦£aşerve’r-râbi£ (nşr.Mu
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Bâkır elKettânî,Tercemetü’ş-ŞeyÅMu¼ammed
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Ahmed elMiknâsî, Ehemmü me½âdiri’t-târîÅ
ve’t-tercemefi’l-Ma³rib, Tıtvân1963,s.8081;
Abdülhay elKettânî,Fihrisü’l-fehâris,I, 107,186188, 300, 388, 481, 482, 484; II, 744, 1054; Me
nûnî,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¦, Beyrut
1405/1985, I, 328, 330-332; Ziriklî, el-A£lâm
(Fethullah), II, 122; Cirârî,et-TeßlîfvenehŠatühû
bi’l-Ma³ribfi’l-šarni’l-£işrînmin1908ilâ1972,
Rabat 1406/1985, s. 298-300; Muhammed Haccî,
Fihrisü’l-ƒi×âneti’l-£ilmiyyeti’½-Øubey¼iyyebiSelâ, Küveyt1406/1985,s.71,156,248; Fevzî
Abdürrezzâk,el-Ma¹bû£âtü’l-¼aceriyyefi’l-Ma³rib, Rabat 1406/1986, s. 168-169 (İndeks); İd
rîs b. Mâhî elKaytûnî,Mu£cemü’l-ma¹bû£âti’lMa³ribiyye, Selâ 1988, s. 295-297; M. Felâh
elAlevî,Câmi£u’l-Æaraviyyînve’l-fikrü’s-Selefî:
1873-1914,Dârülbeyzâ 1994, s. 23-24, 156; Hac
vî,el-Fikrü’s-sâmîfîtârîÅi’l-fıšhi’l-İslâmî, Beyrut 1416/1995, IV, 367-368; Abdülhafîz elFâsî,
Mu£cemü’ş-şüyûÅel-müsemmâRiyâ²ü’l-Cenne
evel-Müdhişü’l-Mu¹rib(nşr.AbdülmecîdHayâlî),
Beyrut 1424/2003, I, 131-134; Muhammed elKå
dirî – Muhammed Melşûş,Fihrisü’l-ma¹bû£âti’l¼aceriyyeti’l-Ma³ribiyye, Dârülbeyzâ 2004, s.

31, 94, 95, 206; Yûsuf Abdurrahman elMar‘aşlî,
Ne¦rü’l-cevâhir ve’d-dürer fî £ulemâßi’l-šarni’r-râbi££aşer, Beyrut 1427/2006, I, 306-308;
Ahmed Bûkârî,el-İ¼yâßve’t-tecdîdü’½-½ûfîfi’lMa³rib, Muhammediye1427/2006,III,93,96,
98-101; Abdüssettâr b. Abdülvehhâb edDihlevî,
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£cemü ¹abašåti’lmüßellifîn£alâ£ahdidevleti’l-£Aleviyyîn(nşr.Ha
sanelVezzânî), 1430/2009, II, 116-121; Hamza
b. Tayyib elKettânî – M. Hamza b. Ali elKettânî,
“Kettânî,Ca£ferb.İdrîs”,Ma£lemü’l-Ma³rib,Rabat 1425/2004, XX, 6750-6751.

ÿAhmet Özel

–

KETTÂNÎ, Muhammed Bâkýr
( الكتاني
ّ ) محمد الباقر
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ّ

Ebü’l-Hüdâ Muhammed el-Bâkýr
b. Muhammed b. Abdilkebîr
el-Hasenî el-Ýdrîsî el-Kettânî
(1901-1964)

˜

Faslýhadisâlimi,mutasavvýf.

™

1319’da (1901) Fas’ta doğdu. Kettâniy
ye tarikatının kurucusu olan Muhammed
b. Abdülkebîr’in oğlu ve Fihrisü’l-fehâris
ile et-Terâtîbü’l-idâriyyeadlı eserlerin
müellifi Muhammed Abdülhay elKettâ
nî’nin yeğenidir. Fas’ta, Rabat ve Selâ’da
öğrenim gördü. Karaviyyîn Camii’nde ta
nınmış âlimlerden ders aldı. Bunlar arasın
da dedesi, babası, babasının dayısı Ca‘fer
b. İdrîs elKettânî, onun oğlu er-Risâletü’l-müste¹rafeveSelvetü’l-enfâs mü
ellifi Muhammed b. Ca‘fer elKettânî, Mu
hammed Mekkî elBetâvirî, Muhammed
b. Ahmed elAlevî, Ebû Şuayb edDükkâ
lî, Muhammed b. İdrîs elKådirî, İbnü’l
Hayyât ezZükkârî, Muhammed b. Reşîd
elIrâk¢ gibi âlimler yer almaktadır. 1919
ve 1938 yıllarında hacca gitti. Bu sırada
Ömer b. Hamdân elMahresî elMedenî,
Muhammed Abdülbâk¢ elEnsârî elHindî,
Abdülkådir b. Tevfîk eşŞelebî etTrablusî,
Bedreddin elHasenî, Muhammed Bahît
elMutîî, İbrâhim esSekkå elEzherî, Mu
hammed b. İbrâhim esSemâlûtî gibi Hi
caz ve Mısır âlimlerinden de faydalandı.
1937’de hocası ve ağabeyi Muhammed
Mehdî elKettânî’nin postundan onun
lehine feragat etmesi üzerine Selâ’daki
Kettâniyye Zâviyesi’nde tarikatın şeyhi
oldu. elCâmiu’la‘zam’da, Şerâtîn, Sîdî
Ahmed Haccî, Nak¢b ve Hâc Abdullah
mescidlerinde ders verdi. Kendisinden
ders ve icâzet alanlar arasında oğulları
Abdurrahman ve Muhammed, yeğeni Ab
dülazîm b. Muhammed Mehdî, Muham
med MüntasırBillâh elKettânî ve kardeşi

KETTÂNÎ, Muhammed Bâkýr

Muhammed
Bâkır
el-Kettânî

Muhammed NâsırLidînillâh, Abdullah b.
Muhammed elHererî elHabeşî, Abdullah
b. Abdülkådir etTelîdî anılır. Abdüsselâm
b. Abdülkådir İbn Sûde, Fas’a gittiği sıra
larda kendisiyle defalarca görüştüğünü
ve ondan faydalandığını kaydeder. Fransız
sömürge yönetimi, özellikle Kettâniyye ta
rikatının kurucusu olan babasının faaliyet
leri sebebiyle onun ve kardeşlerinin taşra
daki kabileler arasında irşad faaliyetinde
bulunmasını uzun yıllar engellediyse de
kendisi, müridleri ve gönderdiği mektup
lar vasıtasıyla sömürgecilere karşı direniş
hareketinin güçlenmesinde önemli rol
oynadı. Fas Kralı V. Muhammed 1953’te
sürgüne gönderildiğinde onun tekrar tah
ta çıkması ve Fas’ın bağımsızlığını kazan
ması için konferansları, dersleri ve telif
leriyle çaba gösterdi. Râbıtatü ulemâi’l
Mağrib’in kurucularından ve Cem‘iyyetü
ulemâi’lıslâh ve’lirşâd’ın üyelerindendi. I.
İdrîs esSenûsî, Muhammed Zekî İbrâhim,
Saîd Ramazan gibi doğu İslâm dünyasın
daki ıslah yanlısı devlet ve ilim adamlarıy
la yakın ilişki kurdu. 26 Şâban 1384 (30
Aralık1964) tarihinde Selâ’da vefat etti
ve Kettâniyye Zâviyesi hazîresinde defne
dildi. Hakkında bilgi veren diğer kaynakla
rın aksine vefat tarihinin 16 Şâban (Yûsuf
AbdurrahmanelMar‘aşlî,II,1077) veya
29 Şâban (Ma£lemetü’l-Ma³rib,XX,6762)
olarak verilmesi yanlış olmalıdır.
Kettâniyye tarikatının ihyası, Fas şehir
leri yanında doğu İslâm dünyasında bu ta
rikatın zâviyelerinin açılması, şeyhlerinin
biyografilerinin tesbiti ve eserlerinin zayi
olmaktan kurtarılması, tarikat evrâd ve
ezkârının derlenip açıklanması hususunda
önemli rol oynayan Muhammed Bâkır’ın
mezhep taassubundan uzak, ictihad yan
lısı, sahih hadislerle ameli yerleşik mez
hep hükümlerine tercih eden, görüşlerini
açıkça dile getirmekten çekinmeyen bir
âlim olduğu, hadis, fıkıh, tefsir, tasavvuf,
tarih ve ensâb konularında küçüklübü
yüklü 100 civarında eser yazdığı kaydedilir.
Muhammed Hamza b. Ali b. Müntasır el
Kettânî, annesi Nüzhet bint Abdurrahman
elKettâniyye’nin dedesi olan Muhammed

Bâkır elKettânî hakkında La¼¾atü’l-¼isân
fî tercemeti’l-İmâm Mu¼ammed elBâšırel-KettânîveNa½bü’l-meßâ¦irlitercemeticeddîel-İmâmMu¼ammed
el-Bâšır adıyla iki eser telif etmiştir.
Eserleri. 1. Tercemetü’ş-ŞeyÅ Mu¼ammedel-Kettânîeş-şehîd:Eşrefü’lemânî fî tercemeti’ş-ŞeyÅ Sîdî Mu¼ammedel-Kettânî.Müellif önce baba
sının biyografisine dair Dâßiretü’l-£ulûm
ve’l-ma£ârifi’l-Kettâniyye adıyla sekiz
ciltlik bir eser yazmış, ardından bunu ihti
sar ederek et-Tâcü’l-mura½½a£bi’l-cevheri’l-ferîdfîtercemeti’ş-ŞeyÅel-İmâm
Mu¼ammedel-Kettânîeş-şehîd adlı üç
ciltlik bir kitap telif etmiş, daha sonra onu
da kısaltıp bu sonuncu eserini meydana
getirmiştir. Müellifin babasının anne ve
baba tarafından nesebi, yetişmesi, tahsili,
hocaları, tarikatı, evrâdı, eserleri, şiirleri,
önemli sözleri, görüşleri, kendisi hakkında
söylenen sözler ve yazılan şiirler, talebe
leri, seyahatleri, çektiği sıkıntılar vb. ko
nulara yer verdiği bu eser babasının ıslah
düşüncesi, Fas’ın bağımsızlığı için verdiği
mücadele, tarikatın liderliği konusunda
amcası Abdülhay elKettânî ile olan ih
tilâfları ve kraliyet ailesiyle ilişkilerine dair
hususlarda önemli bir belge niteliğinde
dir (Rabat1962;nşr.NûrülhüdâAbdur
rahman elKettânî, Beyrut 1426/2005).
2. øunyetü’l-müstefîdfîmühimmi’lesânîd. Fas ulemâsı yanında Hicaz, Kahire
ve Şam’da ders ve icâzet aldığı hocalarının
kısa biyografileriyle “elhadîsü’lmüselsel
bi’levveliyye”, Buhârî ve Müslim’in sahih
leri, el-Muva¹¹aß ve Mâlikî fıkhına dair
kendi isnadları hakkındadır (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 hadis derleme
sidir (nşr.Hişâmb.MuhammedHaycer
elHasenî–MuhammedHamzaelKet
tânî,müellifin Tenbîhü’l-³åfilînfi’l-emr
bi’×-×ikr ve fa²li’×-×âkirîn, Cevâmi£u’lÅayrfîfe²âßili’×-×ikr ve ƒazînetü’l-yüsr

fîfe²âßili’×-×ikradlırisâleleriylebirlikte,
Beyrut2009).

Kettânî’nin diğer bazı eserleri de şun
lar dır: EvŠa¼u’l-mesâlik fi’Åti½âri
Muva¹¹âßi’l-İmâmMâlik,Nefe¼âtü’l£ı¹ri’ş-şe×î fi’Åti½âri Câmi£i’t-Tirmi×î,
53

