31, 94, 95, 206; Yûsuf Abdurrahman elMar‘aşlî,
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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
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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,
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Eshelü’l-mašå½ıdfîesânîdi’ş-şeyÅelvâlid,ªabašåtü’l-Kettâniyyîn¹arîšaten
(Fas’ınmuhtelifşehirlerindekiKettâniyye
tarikatışeyhlerininbiyografilerinedair
sekizciltlikbireserdir),el-Kevâkibü’zzâhiyefîa£lâmi’ş-şu£beti’l-Kettâniyyeti’l-vâfire,Sirâcü’l-mürîdînfîşer¼ivirdi’s-sâdâti’l-Kettâniyyîn,el-Fütû¼âtü’lšayyûmiyyefîşer¼i’½-Øalâti’l-ünmûzeciyye,en-Nefe¼âtü’l-Mu¼ammediyye
fi’l-Åu¹abi’l-Bâšıriyye,Îšåfü’n-nübelâß
bi-terâcimicemâ£atinmin£âlimâti’nnisâß,Æademü’r-rusûÅfîmu£cemi’şşüyûÅ,Fet¼u’l-bârîfîesânîdîli-müßellefâti’l-BuÅârî,Levâmi£u’l-leßâlîfi’l-erba£îne’l-Bâšıriyyeti’l-£avâlî,et-Teysîr
fî esânîdinâ ilâ kütübi’t-tefâsîr, etTibyânli-fe²âßili’l-Æurßân,Bustânü’l£irfânfîba£²imâyete£allašbi’l-Æurßân,
el-Cevâhirü’ş-şeffâfetü’l-³åliyefîtefsîriba£zi’l-âyâti’l-Æurßâniyye,el-Besâtînü’z-zâhiyefîmevlidinebiyyi’l-insâniyye,Delîlü’l-Åayrâtfi’½-½alât£alâ
¼atmi’r-risâlât,el-Fet¼u’l-mübînfi’ttevessülbi-seyyidi’l-mürselîn,el-Ecvibetü’l-fıšhiyyeve’l-¼adî¦iyyeve’½½ûfiyye,Sedyü’l-mürîdînmuÅta½aru
Menâzili’s-sâßirîn, Rav²ü ehli’l-cennefi’l-i£ti½âmbi’l-Kitâbve’s-Sünne,
es-Sirâcü’l-münîr fî cem£i mâ £a¦ertü£aleyhiminresâßiliceddîeş-ŞeyÅ
£Abdilkebîr (Kettânî’ninyazmanüsha
larıSelâ’dakielHizânetü’lBâkıriyyetü’l
Kettâniyye’debulunaneserlerininbirlis
tesiiçinbk.MuhammedBâkırelKettânî,
Tercemetü’ş-şeyÅ,s.251257).
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Ebû Ýshâk (Ebü’l-Mezâyâ) Muhammed
Ýbrâhîm b. Ahmed b. Ca‘fer
b. Ýdrîs el-Hasenî el-Kettânî
(1907-1990)

˜

Fasbaðýmsýzlýkhareketinin
öncülerinden,fýkýhâlimi.

™

10 Ramazan 1325 (17Ekim1907) tari
hinde Fas’ta doğdu. İlk eğitiminden sonra
Karaviyyîn Camii’nde, diğer bazı mescid
ve medreselerde öğrenim gördü, bura
larda Arap dili ve edebiyatı, aklî ve dinî
ilimler okudu. Hocaları arasında babası,
amcası Muhammed b. Ca‘fer, amcasının
oğlu Muhammed Tâhir b. Hasan, babası
nın halasının oğlu Muhammed Abdülhay
elKettânî, Muhammed b. Abdülkebîr İb
nü’lHâc esSülemî, Tâi‘ İbnü’lHâc esSü
lemî, Abdüsselâm b. Ömer elAlevî, Ebû
Şuayb edDükkâlî, Ahmed b. Me’mûn el
Belgaysî, Muhammed b. Abdülmecîd el
Aksabî, Muhammed b. Arabî elAlevî gibi
âlimler anılır. Karaviyyîn’de okurken Ebû
Şuayb edDükkâlî ve Muhammed b. Ara
bî elAlevî başta olmak üzere ıslah yanlısı
hocalarının da etkisiyle Muhammed Gåzî,
Abdülazîz b. İdrîs, Muhammed Muhtâr
esSûsî, Allâl elFâsî gibi arkadaşlarıy
la ıslah ve bağımsızlık hareketini başla
tan gençler arasında yer aldı. Fas’taki
bu hareketle Rabat’ta Ahmed Belâferîc,
Tıtvân’da Abdüsselâm Benûne ve karde
şi Muhammed Benûne’nin liderlik ettiği
hareketler arasında bağlantı kurulmasını
sağladı. 1930’da Karaviyyîn’de mezuniyet
imtihanını kazandıkları halde Fransız sö
mürge yönetimi tarafından kendilerine
diploma verilmesi, bağımsızlık yanlısı ha
reketlerde bulunmayacaklarına dair bir
belge imzalamaları şartına bağlanınca
arkadaşları Abdülazîz b. İdrîs ve Allâl el
Fâsî ile birlikte bu teklifi reddetti. Baba
sının imamlık ve vâizlik yaptığı Bû Ukde
Mescidi’nde aynı görevleri yerine getirdi,
ders verdi. Ayrıca Karaviyyîn Camii’nde
vâizlik yaptı. 1935’te Cezayir’in Tilimsân
şehrinde toplanan IV. Kuzey Afrika Müs
lüman Talebeleri Kongresi’ne katıldı; bu
rada Cezayir bağımsızlık hareketi lider
lerinden Muhammed Beşîr elİbrâhimî
ve Cem‘iyyetü’lulemâi’lmüslimîn lideri
Abdülhamîd b. Bâdîs’le tanıştı; sömürge
ciliğe karşı iki ülke arasında yardımlaşma
ve iş birliği imkânları konusunda onlarla
görüştü. Bağımsızlık yanlısı siyasal görüş
ve faaliyetleri sebebiyle 19361955 yılları
arasında Fas, Setât, Cedîde, Dârülbeyzâ,

Miknâs, Rabat ve diğer bazı yerlerde top
lam sekiz yıl süren hapis ve sürgün hayatı
yaşadı, işkenceye uğradı.

Kettânî, Kral V. Muhammed’in Mada
gaskar’daki sürgünden dönüp tekrar
tahta oturması üzerine (1955) Rabat’ta
el-£Alem gazetesine yazar olarak tayin
edildi. Fransız yönetiminin kendisine ver
mediği Karaviyyîn diplomasını aldı. 1957’
de Rabat Umumî Kütüphanesi’nin yaz
malar bölümüne müdür oldu ve emekliye
ayrılıncaya kadar görevini sürdürdü. Bu
sırada ülkedeki çeşitli mescid ve zâviye
ler yanında Cezayir, Libya, Türkiye, Su
udi Arabistan, Irak, İran, Suriye, Lübnan,
Hindistan, Endonezya, Malezya, İtalya,
İspanya, Fransa, Almanya, İsviçre, Ka
nada, Amerika Birleşik Devletleri’nde
Harvard ve Princeton üniversitelerinde
yazma eserler konusunda araştırmalar
da bulundu. Rabat Kraliyet Kütüphanesi,
Temgrût’taki ezZâviyetü’nNâsıriyye, Ce
belülayyâşî’deki ezZâviyeti’lHamzaviyye,
Miknâs ve Tâze ulucamilerinin kütüpha
neleriyle diğer yerlerdeki nâdir yazmaları
bulup ortaya çıkardı. Ülkede bazı bölgele
re yaptığı seyahatlerde Muhammed Haccî
ve Muhammed elMenûnî gibi yazma ve
tahkik konusunda uzman kişiler kendisine
yardımcı oldu. Uluslar arası sempozyum
ve kongrelere katılarak özellikle yazma
lar konusunda ilgi çeken tebliğler sundu.
Rabat’ta V. Muhammed Lisesi’nde öğ
retmenlik yaptı. elMedresetü’lidâriyye
ve Ma‘hedü’ddürûsi’lulyâ’da, ayrıca Ra
bat’ta V. Muhammed Üniversitesi Edebi
yat ve Hukuk fakültelerinde ders verdi.
Mağrib Kraliyet Akademisi’ne üye seçildi.
Hukuk ve eğitim alanında yeni düzenle
meler yapan komisyonlarda görev aldı.
Bu arada siyasî faaliyetlerini de sürdürdü;
Kütletü’lameli’lvatanî ve elHizbü’lva
tanî’ye, Hizbü’listiklâl’in millî meclisiyle
merkez komitesine üye seçildi. elLecne
tü’lMağribiyye limüsânedeti’lkifâhi’lFi

Muhammed
İbrâhim
el-Kettânî

