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KETTÂNÎ, Muhammed Bâkýr

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.

ÿAh met Özel

– —
KETTÂNÎ, Muhammed Bâkýr

( 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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Mik nâs, Ra bat ve di ğer ba zı yer ler de toplam se kiz yıl sü ren ha pis ve sür gün ha ya tı ya şa dı, iş ken ce ye uğ ra dı.Ket tâ nî, Kral V. Mu ham med’in Madagas kar’ da ki sür gün den dö nüp tek rar tah ta otur ma sı üze ri ne (1955) Ra bat’ta 
el-£Alem ga ze te si ne ya zar ola rak tayin edil di. Fran sız yö ne ti mi nin ken di si ne verme di ği Ka ra viyyîn dip lo ma sı nı al dı. 1957’de Ra bat Umumî Kü tüp ha ne si’nin yazma lar bö lü mü ne mü dür ol du ve emek li ye ay rı lın ca ya ka dar gö re vi ni sürdür dü. Bu sı ra da ül ke de ki çe şit li mes cid ve zâvi yeler ya nın da Ce za yir, Lib ya, Tür ki ye, Suudi Ara bis tan, Irak, İran, Su ri ye, Lüb nan, Hin dis tan, En do nez ya, Ma lez ya, İtal ya, İs pan ya, Fran sa, Al man ya, İs viç re, Kana da, Ame ri ka Bir le şik Dev let le ri’nde Har vard ve Prin ce ton üni ver si te le rin de yaz ma eser ler ko nu sun da araş tır ma larda bu lun du. Ra bat Kra li yet Kü tüp ha ne si, Temgrût’ta ki ezZâvi ye tü’nNâsı riy ye, Cebe lü layyâşî’de ki ezZâvi ye ti’lHam za viy ye, Mik nâs ve Tâze ulu ca mi le ri nin kü tüp hane le riy le di ğer yer ler de ki nâdir yaz ma la rı bu lup or ta ya çı kar dı. Ül ke de ba zı böl ge lere yap tı ğı se ya hat ler de Mu ham med Haccî ve Mu ham med elMenûnî gi bi yaz ma ve tah kik ko nu sun da uz man ki şi ler ken di si ne yar dım cı ol du. Ulus lar ara sı sem poz yum ve kon gre le re ka tı la rak özel lik le yaz malar ko nu sun da il gi çe ken teb liğ ler sun du. Ra bat’ ta V. Mu ham med Li se si’nde öğret men lik yap tı. elMed re se tü’lidâriy ye ve Ma‘he dü’ddürûsi’lul yâ’ da, ay rı ca Rabat’ta V. Mu ham med Üni ver si te si Ede biyat ve Hu kuk fa kül te le rin de ders ver di. Mağ rib Kra li yet Aka de mi si’ne üye se çil di. Hu kuk ve eği tim ala nın da ye ni dü zen leme ler ya pan ko mis yon lar da gö rev al dı. Bu ara da si yasî fa ali yet le ri ni de sür dür dü; Küt le tü’lame li’lva tanî ve elHiz bü’lvatanî’ye, Hiz bü’lis tiklâl’in millî mec li siy le mer kez ko mi te si ne üye se çil di. elLec netü’lMağ ri biy ye limüsâne de ti’lki fâ hi’lFi

– —KETTÂNÎ, Muhammed Ýb râ him
( محّمد إبراهيم الكّتاني )

Ebû Ýshâk (Ebü’l-Mezâyâ) Muhammed
Ýbrâhîm b. Ahmed b. Ca‘fer
b. Ýdrîs el-Hasenî el-Ket tâ nî

(1907-1990)

Fasbaðýmsýzlýkhareketinin
öncülerinden,fýkýhâlimi.

˜ ™

10 Ra ma zan 1325 (17Ekim1907) ta rihin de Fas’ta doğ du. İlk eği ti min den son ra Ka ra viyyîn Ca mii’nde, di ğer ba zı mes cid ve med re se ler de öğ re nim gör dü, bu ralar da Arap di li ve ede bi ya tı, aklî ve dinî ilim ler oku du. Ho ca la rı ara sın da ba ba sı, am ca sı Mu ham med b. Ca‘fer, am ca sı nın oğ lu Mu ham med Tâhir b. Ha san, ba ba sının ha la sı nın oğ lu Mu ham med Ab dül hay elKet tâ nî, Mu ham med b. Ab dül kebîr İbnü’lHâc esSü lemî, Tâi‘ İb nü’lHâc esSüle mî, Ab düs selâm b. Ömer elAlevî, Ebû Şu ayb edDükkâlî, Ah med b. Me’mûn elBel gaysî, Mu ham med b. Ab dül mecîd elAk sabî, Mu ham med b. Ara bî elAlevî gi bi âlim ler anı lır. Ka ra viyyîn’de okur ken Ebû Şu ayb edDükkâlî ve Mu ham med b. Arabî elAlevî baş ta ol mak üze re ıs lah yan lı sı ho ca la rı nın da et ki siy le Mu ham med Gåzî, Ab dü lazîz b. İdrîs, Mu ham med Muh târ esSûsî, Allâl elFâsî gi bi ar ka daş la rıyla ıs lah ve ba ğım sız lık ha re ke ti ni baş latan genç ler ara sın da yer al dı. Fas’ta ki bu ha re ket le Ra bat’ta Ah med Belâferîc, Tıt vân’ da Ab düs selâm Benûne ve kar deşi Mu ham med Benûne’nin li der lik et ti ği ha re ket ler ara sın da bağ lan tı ku rul ma sı nı sağ la dı. 1930’da Ka ra viy yîn’ de me zu ni yet im ti ha nı nı ka zan dık la rı hal de Fran sız sömür ge yö ne ti mi ta ra fın dan ken di le ri ne dip lo ma ve ril me si, ba ğım sız lık yan lı sı hare ket ler de bu lun ma ya cak la rı na da ir bir bel ge im za la ma la rı şar tı na bağ la nın ca ar ka daş la rı Ab dü lazîz b. İdrîs ve Allâl elFâ sî ile bir lik te bu tek li fi red det ti. Ba bası nın imam lık ve vâiz lik yap tı ğı Bû Uk de Mes ci di’nde ay nı gö rev le ri ye ri ne ge tir di, ders ver di. Ay rı ca Ka ra viyyîn Ca mii’nde vâiz lik yap tı. 1935’te Ce za yir’in Ti limsân şeh rin de top la nan IV. Ku zey Af ri ka Müslü man Ta le be le ri Kon gre si’ne ka tıl dı; bura da Ce za yir ba ğım sız lık ha re ke ti li derle rin den Mu ham med Beşîr elİbrâhimî ve Cem‘iy ye tü’lulemâi’lmüs limîn li de ri Ab dül hamîd b. Bâdîs’le ta nış tı; sö mür geci li ğe kar şı iki ül ke ara sın da yar dım laş ma ve iş bir li ği imkânla rı ko nu sun da on lar la gö rüş tü. Ba ğım sız lık yan lı sı si ya sal gö rüş ve fa ali yet le ri se be biy le 19361955 yıl la rı ara sın da Fas, Setât, Cedîde, Dâ rül bey zâ, 

Eshelü’l-mašå½ıdfîesânîdi’ş-şeyÅel-
vâlid,ªabašåtü’l-Kettâniyyîn¹arîšaten
(Fas’ınmuhtelifşehirlerindekiKettâniyye
tarikatışeyhlerininbiyografilerinedair
sekizciltlikbireserdir),el-Kevâkibü’z-
zâhiyefîa£lâmi’ş-şu£beti’l-Kettâniyye-
ti’l-vâfire,Sirâcü’l-mürîdînfîşer¼ivir-
di’s-sâdâti’l-Kettâniyyîn,el-Fütû¼âtü’l-
šayyûmiyyefîşer¼i’½-Øalâti’l-ünmûze-
ciyye,en-Nefe¼âtü’l-Mu¼ammediyye
fi’l-Åu¹abi’l-Bâšıriyye,Îšåfü’n-nübelâß
bi-terâcimicemâ£atinmin£âlimâti’n-
nisâß,Æademü’r-rusûÅfîmu£cemi’ş-
şüyûÅ,Fet¼u’l-bârîfîesânîdîli-müßel-
lefâti’l-BuÅârî,Levâmi£u’l-leßâlîfi’l-er-
ba£îne’l-Bâšıriyyeti’l-£avâlî,et-Teysîr
fî esânîdinâ ilâ kütübi’t-tefâsîr, et-
Tibyânli-fe²âßili’l-Æurßân,Bustânü’l-
£irfânfîba£²imâyete£allašbi’l-Æurßân,
el-Cevâhirü’ş-şeffâfetü’l-³åliyefîtef-
sîriba£zi’l-âyâti’l-Æurßâniyye,el-Besâ-
tînü’z-zâhiyefîmevlidinebiyyi’l-in-
sâniyye,Delîlü’l-Åayrâtfi’½-½alât£alâ
¼atmi’r-risâlât,el-Fet¼u’l-mübînfi’t-
tevessülbi-seyyidi’l-mürselîn,el-Ec-
vibetü’l-fıšhiyyeve’l-¼adî¦iyyeve’½-
½ûfiyye,Sedyü’l-mürîdînmuÅta½aru
Menâzili’s-sâßirîn,Rav²üehli’l-cen-
nefi’l-i£ti½âmbi’l-Kitâbve’s-Sünne,
es-Sirâcü’l-münîrfîcem£imâ£a¦er-
tü£aleyhiminresâßiliceddîeş-ŞeyÅ
£Abdilkebîr(Kettânî’ninyazmanüsha
larıSelâ’dakielHizânetü’lBâkıriyyetü’l
Kettâniyye’debulunaneserlerininbirlis
tesiiçinbk.MuhammedBâkırelKettânî,
Tercemetü’ş-şeyÅ,s.251257).
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