VERSÎLÂNÎ, Fudayl

riyle meþgul eder. Kalbin mânen canlý kalmasý ebedî olan Allah’ý zikretmekle mümkündür. Samimiyetle Allah’ý birleyen (tevhid) kimse imanda yakýne ulaþýr. Zira kulun Allah’a ulaþmasý ancak O’nun yardýmýyla ve Hz. Muhammed’in getirdiði þeriatý uygulamakla gerçekleþir. Þeriata uymadan Allah’a varmak isteyen kimse doðru yoldan sapar. Doðruluk dinde istikamet
üzere olmak ve peygamberin sünnetine
uymakla mümkündür. Hz. Peygamber’e
uymak Allah’ý sevmenin bir alâmetidir.
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Ebû Ya‘k†b Ýshâk b. Ýbrâhîm
b. Osmân el-Verrâk el-Mervezî
(ö. 286/899)
Kýrâat-i aþere imamlarýndan
Halef b. Hiþâm’ýn
meþhur iki râvisinden biri.

lý tercihler yaptýðýndan meþhur on imam
arasýnda sayýlan Halef b. Hiþâm’ýn kýraati
için kýrâat-i aþere müellifleri iki râvi belirlemiþ ve bunlardan birinin Verrâk olmasýný tercih etmiþtir. Verrâk kýraat ilmini arz
ve semâ yoluyla bizzat Halef b. Hiþâm’dan almýþ ve Hamza b. Habîb ez-Zeyyât’a
muhalefet ederek yaptýðý tercihleri rivayet etmiþtir. Özellikle bu açýdan kýraat ilminde önemli bir yeri vardýr. Zira bu rivayetleri Verrâk dýþýnda kimsenin bilmediði
ifade edilmiþtir (Ýbnü’l-Cezerî, en-Neþr, I,
191). Esasen Halef’in kýrâat-i aþere imamlarý arasýnda yer almasý Verrâk’ýn aktardýðý
rivâyetler sayesinde mümkün olmuþtur.
Halef’ten sonra -hocasýndan elli yedi yaþ
küçük olmasýna raðmen- Baðdat’ta onun
yerini almasý da Verrâk’ýn bu alanda önemsendiðini göstermektedir. Ayrýca Velîd b.
Müslim de Verrâk’ýn kýraat hocalarýndandýr. Kýraat ilmindeki öðrencileri arasýnda
oðlu Muhammed b. Ýshak, Muhammed
b. Abdullah b. Ebû Ömer en-Nakkaþ, Ali
b. Mûsâ es-Sekafî ve Ýbn Þenebûz sayýlabilir.
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Hayatýna dair çok az bilgi vardýr. Aslen
Mervli olup daha sonra ailesi veya kendisi Baðdat’a yerleþmiþ, bu sebeple Baðdâdî nisbesiyle de anýlmýþtýr. Kýrâat-i seb‘a
imamlarýndan Hamza b. Habîb ez-Zeyyât’a
kâtiplik yaptýðý ve muhtemelen onun kitaplarýný istinsah ettiði için Verrâk lakabýyla meþhur olmuþ ve “Verrâku Halef” diye anýlmýþtýr. Kardeþi Ebü’l-Abbas Ahmed
b. Ýbrâhim de ayný þekilde Halef b. Hiþâm’a
kâtiplik yaparak kitaplarýný istinsah ettiðinden ona da “Verrâku Halef” denilmiþtir. Ebü’l-Abbas’ýn £Adedü âyi’l-Æurßân
adýyla bir kitabý bulunduðu kaydedilmiþtir (Hatîb, IV, 8). Ýbnü’l-Cezerî’nin kýraat ilminde sika olarak deðerlendirdiði ve zaptýnda güçlü yeteneðine iþaret ettiði Verrâk muhtemelen Baðdat’ta vefat etti.
Hamza b. Habîb ez-Zeyyât’ýn iki râvisinden biri olan, ayný zamanda onun kýraatinde bazý hususlarda muhalefet edip fark-
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el-Fudayl Ýbrâhîm b. Mustafâ
el-Versîlânî el-Cezâirî
(1906-1959)
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Sömürgeciliðe karþý
mücadelesiyle tanýnan
Cezayirli fikir adamý.
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11 Zilhicce 1323’te (6 Þubat 1906) Setîf
(Stif) þehrine baðlý Benî Versîlân’da (Benî
Vertîlân) doðdu. Köklü bir aileye mensuptur ve Nüzhetü’l-en¾âr (er-Ri¼letü’l-Ver¦îlâniyye) adlý seyahatnâmenin müellifi
Hüseyin b. Muhammed el-Versîlânî’nin (ö.
1193/1779) soyundan gelmektedir. Ýlk öð-

renimine doðduðu yerde baþladý ve hýfzýný
tamamladý. Þeyh Saîd el-Behlûlî el-Vertî-

lânî’den ve yörenin diðer âlimlerinden ilim
tahsil etti. 1930’da Kostantîne’de Abdülhamîd b. Bâdîs’in derslerine katýldý. Burada dinamik ve mücadeleci kiþiliðiyle ülkenin çeþitli bölgelerinden gelen talebelere
yardýmcý oldu. Onlarý karamsarlýktan kurtardý ve özgüven duymalarýný saðladý. Kýsa bir süre içinde talebe lideri konumuna
gelerek Ýbn Bâdîs’in verdiði konferanslarýn düzenlenmesinde aktif rol oynadý. Sömürge yönetimine karþý bütün vasýtalarla mücadele etmenin gerekliliðine inanýyordu. Millî, siyasî, içtimaî hususlarý ve ýslahatla ilgili temel meseleleri çevresindekilere anlatmaya çalýþtý.
1932’de eþ-Þihâb dergisinde yazý yazmaya baþladý. Ertesi yýl çevredeki kabilelerde, köy ve kasabalarda yaptýðý davetler sonucu çok sayýda talebenin Kostantîne’deki Sîdi’l-Ahdar’da (el-Câmiu’l-Ahdar)
derslere katýlmalarýný saðladý; ayrýca onlara Cem‘iyyetü'l-ulemâi’l-müslimîn’in temel ilkelerini öðretti. 1933-1934 öðretim
yýlýnda Ýbn Bâdîs’in asistaný oldu. 1934’te
Medresetü’t-terbiye ve’t-ta‘lîmi’l-Ýslâmî’de ders verdi. Derslerinde sadece müfredatla yetinmeyip edebiyat, tarih, siyaset
gibi konularda talebelerin fikrî geliþimine
önemli katký saðladý. Gençlere büyük ümit
baðlayan Versîlânî, Ýslâmî eðitim konusunda öncelikle öðretmenlerin iyi yetiþmesi
gerektiðini söylüyordu. Ýbn Bâdîs’le birlikte faaliyetlerini sürdürdü ve geliþmeleri
eþ-Þihâb dergisindeki yazýlarýnda anlattý.
Cezayir'in Ýslâm-Arap kimliðini yok etmeyi, Arapça yerine Fransýzca’yý hâkim kýlmayý amaçlayan Fransýzlar’ýn planlarý sonucu hurafelere sýmsýký sarýlan cahil halký Kur’an ve Sünnet’e uymaya ve bid‘atlardan kaçýnmaya davet etti.

Versîlânî, Cem‘iyyetü’l-ulemâ tarafýndan
1936’da Fransa’ya gönderilince orada millî kimliklerini kaybetme tehlikesi altýnda
kalan Cezayirliler’i Paris’te ve baþka yerlerde açtýðý, Tehzîb (Cem‘iyyetü’d-da‘ve ve’ttehzîb) adý verilen kültür merkezlerinde
bir araya getirip dinî ve içtimaî konularda konferanslar düzenledi. Cem‘iyyetü’lulemâ’nýn yolladýðý hocalarýn desteðiyle
Arapça’yý, dinî ruhu ve millî þuuru yaymaya çalýþtý. Ezher Þeyhi Abdurrahman
Tâc gibi âlimler de bu merkezlerde ders
ve konferanslar verdi. Bu çalýþmalar daha
sonra Tahrir Cephesi’nin (Cebhetü’t-tahrîri’l-vataniyye) kurulmasýna vesile oldu.
1937’de teþkil edilen Cem‘iyyetü þebâbi’lmu‘temeri’l-Ýslâmî’ye baþkan seçilen Versîlânî’nin çalýþmalarýndan rahatsýzlýk duyan Fransýz Devleti 1938 sonlarýnda faaliyetlerini sýnýrladý. Versîlânî bunun üzerine
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