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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
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listînî ve Cem‘iyyetü şebâbi’nnehdati’lİs
lâmiyye’nin kurucuları arasında yer aldı.
1957’de Abdullah Kennûn başkanlığında
tanınmış âlimlerin yer aldığı resmî bir he
yetle Haremeyn’e giderek hac farîzasını
eda etti. Bu vesileyle Şam, Beyrut ve Ka
hire’ye gitti. 29 Rebîülâhir 1411 (18Kasım
1990) tarihinde Rabat’ta vefat eden Ket
tânî, Şühedâ Kabristanı’nda defnedildi.
Vefat ayının bazı kaynaklarda cemâziye
levvel şeklinde kaydedilmesi (Hamzab.
TayyibelKettânî–M.Hamzab.Aliel
Kettânî,XX,6761) yanlış olmalıdır. Zira
amcasının torununun oğlu Ali b. Muham
med Müntasır elKettânî, İnbi£â¦ü’l-İslâmfi’l-Endelüs adlı eserine onun yazdığı
uzun girişten sonra bu yazısını tamamla
yamadan 29 Rebîülâhir’de vefat ettiğini
belirtir (İnbi£â¦ü’l-İslâm,s.20;ayrıcabk.
İbnü’lHâc,s.140).
Kettânî, Muhammed Abduh, Cemâled
dîni Efgånî, M. Reşîd Rızâ gibi ıslah yan
lısı âlimler yanında özellikle hocaları Ebû
Şuayb edDükkâlî ve Muhammed b. Arabî
elAlevî’nin etkisinde kalarak Selefî anlayı
şı benimsemiş, mezheplere karşı saygılı
olmakla birlikte körü körüne taklidi red
detmiş ve kurumsal ictihadı savunmuştur.
Zâhiriyye mezhebi üzerine yaptığı çalışma
lar da bu yaklaşımıyla ilgilidir. Müslüman
ların geçmişte olduğu gibi çağdaş uygar
lığın oluşmasına etkin biçimde katılmaları
ve bu yönde bir eğitim öğretim programı
nın uygulanması gerektiği görüşündedir.
Kettânî’nin öğrencileri arasında amcasının
torunu Muhammed Müntasır, amcasının
oğlu İdrîs b. Muhammed, tarihçi Abdül
vehhâb b. Mansûr, düşünür Muhammed
elHabâbî, Muhammed b. Şakrûn ve Ab
dülhâdî Bû Tâlib gibi şahsiyetler bulun
maktadır. Babasından ona kalan, kendi
sinin değerli eserlerle zenginleştirdiği kü
tüphane çocuklarına intikal etmiştir. İbn
Sûde, hakkında bilgi verdiği birçok eseri
onun kütüphanesinde gördüğünü veya
onun kendisine bildirdiğini yazmıştır.
Kettânî’nin oğlu Hâlid ile amcasının to
rununun oğlu Ali b. Muhammed Münta
sır onun vefatı sırasında yapılan konuş
maları, gazetelerde çıkan yazıları, İstiklâl
Partisi tarafından bir süre sonra düzen
lenen anma toplantısındaki konuşmaları,
bazı araştırma ve yazılarını el-£Allâme
el-mücâhidMu¼ammedİbrâhîmelKettânî:¥ayâtü£ilmvecihâd adıyla
kitap haline getirmişlerdir (Dârülbeyzâ
1992; el-£Allâmeel-mücâhidMu¼ammed
İbrâhîmel-Kettânî:Æı½½atüteßsîsi’l-¼areketi’l-va¹aniyyeve’l-¼areketi’s-Selefiyye
bi’l-Ma³ribveneb×e£antârîÅi£ilmi’l-mek-

tebâtve’l-maÅ¹û¹ât,Rabat2007). Abdül

latîf elKatbiyevî, Rabat V. Muhammed
Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde elÜstâ×Mu¼ammedİbrâhîmel-Kettânî:¥ayâtühû,â¦âruhûvecühûdühû
fi’l-ba¼¦ve’t-ta¼š¢š (19801981) adıyla
bitirme tezi hazırlamış, çocukları ve arka
daşları da tanıtım amacıyla bir web sitesi
kurmuştur (http://el-kettani.com).
Eserleri. Kettânî’nin bir kısmı bası
labilen eserleri çocuklarına intikal eden
özel kütüphanesindedir. Telif: 1. Min
×ikreyâti secînin mükâfi¼ fî £ahdi’l¼imâyeti’l-Fransiyye el-ba³¢² bi’lMa³ribevEyyâmüKûlmîme (Rabat
1397/1977). 2.en-Na¾ariyyetü’l-£âmme
li’ş-şerî£ati’l-İslâmiyye. V. Muhammed
Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde verdiği
İslâm hukukuyla ilgili derslerden oluşan iki
ciltlik bu eserde, klasik İslâm hukuk siste
minde ayrı ayrı ele alınan konuların belirli
teoriler altında incelenebileceği ve İslâm
hukukunun çağdaş gelişmelere uygulana
bilecek bir yapıya sahip olduğu dile getiril
mektedir. 3.ªabašåtü’l-müctehidînve
a£dâßü’t-tašlîdfi’l-İslâm. Yaklaşık kırk
yıllık bir mesainin ürünü olan, başlangıç
tan zamanımıza kadar İslâm’da ictihada
çağrı düşüncesinin ele alındığı beş ciltlik
eserde yaklaşık 5000 biyografiye yer ve
rilmiştir. 4.Da£veilâistišlâli’l-fikrfi’lİslâm. Eserde insanı yaratılış amacı ko
nusunda duygularını ve aklını kullanma
ya davet, delile dayanma, delil olmadan
geçmiş nesilleri ve din âlimlerini taklitten,
zan ve hevâya uymaktan uzak durma gibi
İslâm’ın temel ilkeleri ve bağımsız düşün
ce karşısındaki engeller üzerinde durul
maktadır. 5.Müßellefâtü’l-İmâmİbn
¥azmel-Endelüsîveresâßilühûbeyne en½ârihî ve Åu½ûmih. Eserde İbn
Hazm’ın kayıp, mevcut, yazma ve mat
bu bütün eserleri, bunlara atıfta bulunan
kaynaklar, İbn Hazm’a nisbeti yanlış veya
şüpheli olan eserler hakkında bilgi veril
miş, zaman zaman bunlardan parçalar
iktibas edilmiştir (ilkkısmı, e¦-¡ešåfeti’lMa³ribiyye,sy.1[Rabat1970],s.83107).
6.ªalâßi£u’l-yaša¾ati’l-Ma³ribiyyeev
EbûŞu£aybed-Dükkâlîve’s-Selefiyye. Islahçı Selefiyye düşüncesinin özellikle
Magrib’de oynadığı rol ve bu konuda Ebû
Şuayb edDükkâlî’nin çabalarıyla ilgilidir.
7.Neşßetü’l-fikri’l-İslâmîel-¼adî¦. Ra
bat V. Muhammed Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi’nde 19691970 yılında verdiği
derslerden oluşan eserde Muhammed b.
Abdülvehhâb’dan Muhammed Abduh’a
kadar yeni İslâm düşüncesinin ortaya
çıkışı, bu konuda tanınmış âlim ve dü
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şünürlerin hayatı ve fikirleri anlatılır. 8.
Te¹avvurü’l-kitâbi’l-İslâmîfi’l-£a½ri’l¼adî¦. Selefî hareketin ortaya çıkışı ve
bunun İslâm araştırmalarının gelişmesi
konusundaki etki ve önemiyle ilgilidir. 9.
Fa²lüCâmi£ati’l-Æaraviyyînfi’d-difâ£
£ani’s-siyâdeti’l-va¹aniyyeÅilâle’l-£a½r.
10.Min×ikreyâtî£anneşßeti’l-¼areketi’l-va¹aniyye bi’l-Ma³rib. Fas’ta sö
mürgeciliğe karşı bağımsızlık hareketinin
ele alındığı eserde bazı kişiler, olaylar, ta
rihler, belge niteliğindeki fetvalar, cuma
hutbeleri, eserler, şiirler bir araya getiril
miştir. 11.FihrisümaÅ¹û¹âti’l-£Arabiyyeti’l-ma¼fû¾afi’l-ƒizâneti’l-£âmme
bi’r-Rabâ¹. Kettânî’nin, Rabat Umumi
Kütüphanesi’ne 19541958 yılları arasın
da giren 2000’i aşkın yazma eseri Sâlih
etTâdilî ile birlikte tavsif ettiği iki ciltlik
eserin kütüphane katalogunun IV. cildini
oluşturan ilk cildi hazırlayanların adı yazıl
madan basılmış (Rabat1973), serinin V.
cildini teşkil eden II. cildi ise adları anıla
rak yayımlanmıştır (Dârülbeyzâ1997). 12.
Fihrisümecmû£atinmine’n-nu½û½i’lmevcûdefi’l-maÅ¹û¹âti’l-Ma³ribiyye.
UNESCO’nun isteğiyle hazırlanan bu kitap
ta Afrika siyasal ve kültürel tarihini ortaya
çıkarmak amacıyla coğrafî, tarihî, siyasî ve
kültürel metinler bir araya getirilmiştir.
13.Selefiyyetü’l-İmâmMâlik. Kettâ
nî’nin Rabat’ta 1971’de İmam Mâlik Haf
tası münasebetiyle verdiği bir konferansın
metnidir (nşr.MuhammedHamzab.Ali
elKettânî,Kettânîailesindendiğerbazı
âlimlerinİmamMâlik’leilgiliüçeseriyle
birlikte,Beyrut2007). Müellifin diğer bazı
eserleri de şunlardır: Vâlidîkemâ£areftühû, Ebû Şu£ayb ed-Dükkâlî kemâ
£areftuhû,Keyfeistetâ£a’l-müslimûnelmu¼âfa¾a£ale’n-na½½i’l-Æurßânî,FihrisüşüyûÅîfî£ulûmi’l-Æurßânve’l-¼adî¦,
el-Ev½âfü’l-bedî£ali’l-ef£âli’l-fe¾î£a,elİmâmel-İbrâhîmî,£Abdülhâdîel-£Irâš¢
el-mükâfi¼i’l-vefî.
Kettânî şu eserleri de ihtisar etmiştir:
Süleyman b. Muhammed elHavvât eşŞef
şâvenî, el-Büdûru’d-dâviyefîa£lâmi’zzâviyeti’d-Delâßiyye; Abdullah b. Ömer
elAyyâşî, el-İ¼yâßve’l-inti£âşfîterâcimisâdâtizâviyetiÂyt£Ayyâş; Ca‘fer b.
İdrîs elKettânî, ed-Devâ¼i’l-medhiyye
li’l-fıraši’l-ma¼miyye; Muhammed b.
Ca‘fer elKettânî, en-Nüb×etü’l-yesîretü’n-nâfi£aelletîhiyeli-estâria¼vâli’şşu£beti’l-Kettâniyyerâfi£a; İbn Abdüs
selâm edDer‘î enNâsırî, el-Mezâyâfîmâ
¼ade¦emine’l-bida£bi-Ümmi’z-zevâyâ; İbn Zekrî elFâsî, es-Seyfü’½-½ârim
fi’r-red£ale’l-mübtedißi’¾-¾âlim; Ahmed
55
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b. Muhammed elİmrânî, Fihrist; Mu
hammed b. Abdullah elMekkûdî, el-İrşâdve’l-beyânfîreddimâenkerehü’rrüßesâßüminehli’z-zamân.
Neşir: Lisânüddin İbnü’lHatîb, A£mâlü’l-a£lâmfî-menbûyi£akable’l-i¼tilâm
minmülûki’l-İslâm(Mağribtarihiyleilgili
üçüncükısım,TârîÅu’l-Ma³ribi’l-£Arabîfi’l£a½ri’l-vasî¹adıyla,Dârülbeyzâ1964,1980,
AhmedMuhtârelAbbâdîilebirlikte); İbn
İzârî elMerrâküşî, el-Beyânü’l-mu³rib
fîaÅbâri’l-Endelüsve’l-Ma³rib (Mu
vahhidler’leilgilikısım,Tıtvân19561960,
1963,Muhammedb.TâvîtetTıtvânîve
A.HuiciMirandailebirlikte;Dârülbeyzâ
Beyrut1985,Muhammedb.TâvîtetTıt
vânî,AbdülkådirZemâmeveMuhammed
Züneybir’lebirlikte); Muhammed Mâülay
neyn eşŞink¢tî, el-Ceßşü’r-rabî¹fi’n-niŠâl
£an Ma³ribiyyeti Şinš¢¹ (Dârülbeyzâ
1376/1957); Tâlib Muhammed b. Ebû Be
kir elBertellî elVelâtî, Fet¼u’ş-şekûrfî
ma£rifetia£yâni£ulemâßi’t-Tekrûr(Bey
rut1401/1981,MuhammedHaccîilebir
likte);Man¾ûmetüİbn¥azmfîšavâ£idi
u½ûlifıšhi’¾-æâhiriyye(MMMA[Kahire],
XXI/1[1395/1975],s.149151);Şe×erât
minKitâbi’s-Siyâseel-mefš†del’İbn
¥azm (üçyazmaiçindeyeralanonyedi
metindenoluşur;MecelletüMa£hediMevlâyel-¥asanli’l-eb¼â¦i’l-Ma³ribiyye,sy.
5[Tıtvân1960],s.94107); Ebü’lFerec
İbnü’lCevzî, Tašvîmü’l-lisân (bir kıs
mı,AbdülazîzBinabdullahilebirlikte,elLisânü’l-£Arabî,VII/1[Rabat1389/1970],
s.415437).
Makale: Kettânî’nin bazı önemli ma
kaleleri şunlardır: “elKitâbü’lMa³ribî ve
šıymetühû” (el-Ba¼¦ü’l-£ilmî,II/45[Rabat
13841385/1965],s.975;el-Lisânü’l-£Arabî,sy.3[Rabat1385/1965],s.184207;
nşr.MuhammedHamzab.AlielKettânî,
el-¥ikme,XII[Medine1997],s.325400);
“Cevle fi’lmaÅ¹û¹âti’l£Arabiyye biİsbânyâ
(Madrid)” (Da£vetü’l-¼aš,IX/910[Rabat
1386/1966],s.8287;X/1[1386/1966],s.
4898;X/2,s.9398;X/3[1386/1967],s.92
97;X/5,s.5358); “elMaÅ¹û¹âtü’l£Arabiy
ye fi’l£âlem: ªabî£atü dûri’lma¼fû¾ât fi’l
Ma³rib ve £alâšåtühâ bidirâseti târiÅi’l
Ma³rib” (MMMA[Kahire],XIII/2[1387/
1967],s.195210;Fr.trc. Hesperis-Tamuda,IX/3[1968],s.459468); “Müßellefâ
tü’lİmâm Ebî £Abdillâh elMâzerî bi’l
mektebâti’lMa³ribiyye” (el-Menâhil,III/6
[Rabat1396/1976],s.323330).
Muhammed Hamza b. Ali Müntasır el
Kettânî, müellifin aşağıda anılan makale
lerini bir araya getirip ictihad ve ictihad
tarihine dair hacimli bir girişle birlikte el56

İctihâdve’l-müctehidûnfi’l-Endelüs
ve’l-Mağrib adıyla neşretmiştir (Beyrut
2004): “Müßellefâtü’lİmâm İbn ¥azm el
Endelüsî ve resâßilühû”; “Hel essere İbn
¥azm fi’lfikri’lMesî¼î” (el-Beyyine,I/2,
Rabat1381/1962,s.6887;Fr.trc.Germa
inAyache, Hesperis-Tamuda,IV/3,1963,
s.269287); “Beyne yedeyi şe×erât min
Kitâbi’sSiyâse elmefkûd l’İbn ¥azm”;
“Ebû £Abdillâh İbnü’lMünâ½ıf elmücte
hidü’lMa³ribî: ¥ayâtühû ve â¦ârühû ve
menhâhû fi’lictihâd” (el-Bâ¼i¦,II/2,Rabat
1392/1972,ayrıbasım,72sayfa); “Øaf¼a
mechûle min târîÅi’lfikri’lİslâmî: ¥av
le kitâbeyn ¼âmmeyn: elMevridü’lahlâ
fi’Åtisâri’lMu¼allâ l’İbn ¥azm ve elÆıd
hu’lmu£allâ fî ikmâli’lMu¼allâ l’İbn ƒalîl”
(Da£vetü’l-¼aš,I/6,Rabat1377/1957;I/7,
1377/1958;MMMA[Kahire],IV/2[1958],s.
309344;Fr.trc.A.Faure,Hesperis,XLV/3
4,1954,s.298328); “¥avle Kitâbi’lKidhi’l
mu£allâ fî ikmâli’lMu¼allâ” (Da£vetü’l-¼aš,
III/6,1379/1960,s.5253;Fr.trc.A.Faure,
Hesperis-Tamuda,II/1,1961,s.161170);
“İ¼yâßü’lictihâd bii£tibârihi šåßideten min
šavâßidi’ttefkîr fi’lİslâm” (Mecelletü’lEkâdîmiyye,sy.1,Rabat1404/1984).
Abdüsselâm b. Abdülkådir İbn Sûde,Delîlü
müßerriÅi’l-Ma³ribi’l-aš½â, Dârülbeyzâ 196065, I, 45, 51, 72, 95, 109, 118, 184, 198, 240,
241, 249; II, 329, 436, 442, 455, 480, 489; Ab
dülvehhâb b. Mansûr,A£lâmü’l-Ma³ribi’l-£Arabî,
Rabat 1399/1979, I, 192-201; Menûnî,Me¾âhiru
yaša¾ati’l-Ma³ribi’l-¼adî¦,Beyrut 1405/1985, I,
355; J. Cagne,NationetnationalismeauMaroc,
Rabat 1988, s. 97, 353, 355, 358; Latifa Benjel
lounLaroui,LesbibliothèquesauMaroc, Paris
1990, s. 311; İbnü’lHâc Muhammed b. Fâtımî
esSülemî,İs£âfü’l-iÅvâni’r-râ³ıbînbi-terâcimi
sülletinmin£ulemâßi’l-Ma³ribi’l-mu£â½ırîn,Dârülbeyzâ 1412/1992, s. 135-140; AhmedChou
qui Binebine, Histoire des bibliothèques au
Maroc, Rabat 1992, s. 214-215; Ali Müntasır
elKettânî,İnbi£â¦ü’l-İslâmfi’l-Endelüs, İslâmâ
bâd1413/1992,s.20; Allâl elFâsî,el-¥arekâtü’l-istišlâliyyefi’l-Ma³ribi’l-£Arabî,Rabat 1993,
s. 258, 307; M. Haccî,CevlâttârîÅiyye, Beyrut
1995, s. 437-444; Ahmed elAlâvine, ¬eylü’lA£lâm, Cidde1418/1998,s.163164; a.mlf.,
et-Te×yîlve’l-istidrâk£alâMu£cemi’l-müßellifîn,
Cidde1423/2002,s.258;Nizâr Abâza – M. Riyâz
elMâlih,İtmâmü’l-A£lâm, Beyrut 1999, s. 218;
Abdülkerîm Gallâb,TârîÅu’l-¼areketi’l-va¹aniyye
bi’l-Ma³rib,Dârülbeyzâ 1420/2000, I, 178, 179;
M. Hayr Ramazan Yûsuf,Mu£cemü’l-müßellifîne’l-mu£â½ırîn:Vefeyât1315-1424(1897-2003),
Riyad1425/2004,II,524526; Hadîce Harekât,
“Mu¼ammedİbrâhîmelKettânî”,Mevsû£atü’l¼areketi’l-va¹aniyyeve’l-mušåvemeveceyşi’tta¼rîrbi’l-Ma³rib,Rabat 2009, II/6, s. 810-817;
Hasan esSâdık¢, “Mu¼ammedİbrâhîmelKettâ
nî”,a.e.,II/6, s. 818-820; Hamza b. Tayyib elKet
tânî – M. Hamza b. Ali elKettânî, “Kettânî,Mu
¼ammedİbrâhîm”,Ma£lemetü’l-Ma³rib, Rabat
1425/2004, XX, 6760-6761.
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12 Rebîülevvel 1332’de (8Şubat1914)
Medine’de doğdu. İdrîsî ve Hasenî nisbele
riyle de anılır. 1918’de dedesi Muhammed
b. Ca‘fer’in maiyetindeki ailesi Medine’den
göç ederek Şam’a yerleşti. İlk eğitimini
orada aldı, Kur’an’ı ezberledi, dedesinin
ve Şam ulemâsının derslerine devam et
ti. Ailesinin 1926 yılı sonlarında göç ettiği
Fas’ta tahsilini sürdürdü; dedesinin Kara
viyyîn Camii’ndeki el-Müsned dersleriyle
babasının ve devrin âlimlerinin hadis, tef
sir, fıkıh, dil ve tarih derslerini takip etti.
Bu maksatla Tanca, Zerhûn, Miknâs, Me
rakeş, Tıtvân, Rabat ve Selâ gibi şehirleri
dolaştı. 1929’da Cezayir’e yaptığı seyahat
le ilgili gözlemlerini kitap haline getirdi.
Genç yaşta Fransız sömürge yönetimine
karşı düzenlenen gösterilere katıldı, bu
arada tutuklandı, ilk millî direniş hareket
lerinin içinde yer aldı. 1933’te babasıyla
Şam’a gitti ve oradaki âlimlerden, daha
sonra Kahire’de iki yıl kalarak Ezher hoca
larından faydalandı. Ders ve icâzet aldığı
birçok âlim arasında er-Risâletü’l-müste¹rafe ve Selvetü’l-enfâs müellifi de
desi, ayrıca babası, amcası Muhammed
Mekkî elKettânî, Bedreddin elHasenî,
Muhammed Bâkır elKettânî, Ali edDakr,
Muhammed Sıddîk elGumârî, Muham
med Abdülhay elKettânî, Muhammed
Ebû Zehre, Zâhid Kevserî, Muhammed
Bahît elMutîî anılabilir.
Kettânî memleketine dönünce Fas, Selâ
ve Tanca şehirlerinde medreseler kurdu,
bazılarını yönetti; birçok camide hadis, fı
kıh, tefsir ve İslâm düşüncesine dair ders
ler verdi. Mâlikî fıkhını iyice öğrendikten
sonra Zâhiriyye fıkhına yöneldi ve on iki
yıl boyunca İbn Hazm’ın el-Mu¼allâ’sı
nı okuttu. Rabat’ta Yüksek Şer‘î İstînaf
Mahkemesi’nde çalıştı ve Sorbonne Üni
versitesi’ne bağlı Ma‘hedü’ddirâsâti’l
Mağribiyyeti’lulyâ adlı enstitünün hukuk
ve edebiyat bölümünde Mâlikî fıkhı ve
İslâm medeniyeti dersleri verdi. 1943’te
Hizbü’lhilâfe adıyla bir parti kurdu, ba
şarılı olamayınca partiyi kapatıp 1950’de
Hizbü’şşûrâ ve’listiklâl’e katıldı. 1955’te
tekrar Şam’a gitti; Şam Üniversitesi Şeriat
Fakültesi’nde tefsir, hadis ve fıkıh dersle

