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lý tercihler yaptýðýndan meþhur on imam
arasýnda sayýlan Halef b. Hiþâm’ýn kýraati
için kýrâat-i aþere müellifleri iki râvi belir-
lemiþ ve bunlardan birinin Verrâk olmasý-
ný 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 riva-
yet etmiþtir. Özellikle bu açýdan kýraat il-
minde önemli bir yeri vardýr. Zira bu riva-
yetleri Verrâk dýþýnda kimsenin bilmediði
ifade edilmiþtir (Ýbnü’l-Cezerî, en-Neþr, I,
191). Esasen Halef’in kýrâat-i aþere imam-
larý 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 önem-
sendiðini göstermektedir. Ayrýca Velîd b.
Müslim de Verrâk’ýn kýraat hocalarýndan-
dýr. Kýraat ilmindeki öðrencileri arasýnda
oðlu Muhammed b. Ýshak, Muhammed
b. Abdullah b. Ebû Ömer en-Nakkaþ, Ali
b. Mûsâ es-Sekafî ve Ýbn Þenebûz sayýla-
bilir.
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VERRÂK, Sa‘d b. Ali
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el-Fudayl Ýbrâhîm b. Mustafâ
el-Versîlânî el-Cezâirî

(1906-1959)

Sömürgeciliðe karþý
mücadelesiyle tanýnan
Cezayirli fikir adamý.

˜ ™

11 Zilhicce 1323’te (6 Þubat 1906) Setîf
(Stif) þehrine baðlý Benî Versîlân’da (Benî
Vertîlân) doðdu. Köklü bir aileye mensup-
tur 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 Abdül-
hamîd b. Bâdîs’in derslerine katýldý. Bura-
da dinamik ve mücadeleci kiþiliðiyle ülke-
nin çeþitli bölgelerinden gelen talebelere
yardýmcý oldu. Onlarý karamsarlýktan kur-
tardý ve özgüven duymalarýný saðladý. Ký-
sa bir süre içinde talebe lideri konumuna
gelerek Ýbn Bâdîs’in verdiði konferansla-
rýn düzenlenmesinde aktif rol oynadý. Sö-
mürge yönetimine karþý bütün vasýtalar-
la mücadele etmenin gerekliliðine inaný-
yordu. Millî, siyasî, içtimaî hususlarý ve ýs-
lahatla ilgili temel meseleleri çevresinde-
kilere anlatmaya çalýþtý.

1932’de eþ-Þihâb dergisinde yazý yaz-
maya baþladý. Ertesi yýl çevredeki kabile-
lerde, köy ve kasabalarda yaptýðý davet-
ler sonucu çok sayýda talebenin Kostantî-
ne’deki Sîdi’l-Ahdar’da (el-Câmiu’l-Ahdar)
derslere katýlmalarýný saðladý; ayrýca on-
lara Cem‘iyyetü'l-ulemâi’l-müslimîn’in te-
mel 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 müfre-
datla yetinmeyip edebiyat, tarih, siyaset
gibi konularda talebelerin fikrî geliþimine
önemli katký saðladý. Gençlere büyük ümit
baðlayan Versîlânî, Ýslâmî eðitim konusun-
da öncelikle öðretmenlerin iyi yetiþmesi
gerektiðini söylüyordu. Ýbn Bâdîs’le birlik-
te faaliyetlerini sürdürdü ve geliþmeleri
eþ-Þihâb dergisindeki yazýlarýnda anlattý.
Cezayir'in Ýslâm-Arap kimliðini yok etme-
yi, Arapça yerine Fransýzca’yý hâkim kýl-
mayý amaçlayan Fransýzlar’ýn planlarý so-
nucu hurafelere sýmsýký sarýlan cahil hal-
ký Kur’an ve Sünnet’e uymaya ve bid‘at-
lardan kaçýnmaya davet etti.

Versîlânî, Cem‘iyyetü’l-ulemâ tarafýndan
1936’da Fransa’ya gönderilince orada mil-
lî kimliklerini kaybetme tehlikesi altýnda
kalan Cezayirliler’i Paris’te ve baþka yer-
lerde açtýðý, Tehzîb (Cem‘iyyetü’d-da‘ve ve’t-
tehzîb) adý verilen kültür merkezlerinde
bir araya getirip dinî ve içtimaî konular-
da konferanslar düzenledi. Cem‘iyyetü’l-
ulemâ’nýn yolladýðý hocalarýn desteðiyle
Arapça’yý, dinî ruhu ve millî þuuru yay-
maya çalýþtý. Ezher Þeyhi Abdurrahman
Tâc gibi âlimler de bu merkezlerde ders
ve konferanslar verdi. Bu çalýþmalar daha
sonra Tahrir Cephesi’nin (Cebhetü’t-tah-
rîri’l-vataniyye) kurulmasýna vesile oldu.
1937’de teþkil edilen Cem‘iyyetü þebâbi’l-
mu‘temeri’l-Ýslâmî’ye baþkan seçilen Ver-
sîlânî’nin çalýþmalarýndan rahatsýzlýk du-
yan Fransýz Devleti 1938 sonlarýnda faali-
yetlerini sýnýrladý. Versîlânî bunun üzerine

riyle meþgul eder. Kalbin mânen canlý kal-
masý ebedî olan Allah’ý zikretmekle müm-
kündür. Samimiyetle Allah’ý birleyen (tev-
hid) kimse imanda yakýne ulaþýr. Zira ku-
lun Allah’a ulaþmasý ancak O’nun yardý-
mýyla ve Hz. Muhammed’in getirdiði þe-
riatý uygulamakla gerçekleþir. Þeriata uy-
madan Allah’a varmak isteyen kimse doð-
ru 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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– —
VERRÂK, Hasan b. Hâmid

(bk. ÝBN HÂMÝD).
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VERRÂK, Ýshak b. Ýbrâhim
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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.
˜ ™

Hayatýna dair çok az bilgi vardýr. Aslen
Mervli olup daha sonra ailesi veya kendi-
si Baðdat’a yerleþmiþ, bu sebeple Baðdâ-
dî nisbesiyle de anýlmýþtýr. Kýrâat-i seb‘a
imamlarýndan Hamza b. Habîb ez-Zeyyât’a
kâtiplik yaptýðý ve muhtemelen onun ki-
taplarýný istinsah ettiði için Verrâk laka-
býyla meþhur olmuþ ve “Verrâku Halef” di-
ye anýlmýþtýr. Kardeþi Ebü’l-Abbas Ahmed
b. Ýbrâhim de ayný þekilde Halef b. Hiþâm’a
kâtiplik yaparak kitaplarýný istinsah etti-
ðinden ona da “Verrâku Halef” denilmiþ-
tir. Ebü’l-Abbas’ýn £Adedü âyi’l-Æurßân
adýyla bir kitabý bulunduðu kaydedilmiþ-
tir (Hatîb, IV, 8). Ýbnü’l-Cezerî’nin kýraat il-
minde sika olarak deðerlendirdiði ve zap-
týnda güçlü yeteneðine iþaret ettiði Ver-
râk muhtemelen Baðdat’ta vefat etti.

Hamza b. Habîb ez-Zeyyât’ýn iki râvisin-
den biri olan, ayný zamanda onun kýraatin-
de bazý hususlarda muhalefet edip fark-
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hareketi tarihi açýsýndan büyük önem ta-
þýr.
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ÿÝsmail Ceran

– —
VERSÎLÂNÎ,

Hüseyin b. Muhammed
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el-Hüseyn b. Muhammed Saîd
b. el-Hüseyn el-Versîlânî

(ö. 1193/1779)

Cezayirli Mâlikî fakihi,
mutasavvýf ve seyahatnâme müellifi.

˜ ™

1125’te (1713) Cezayir’de Setîf (Stif) vilâ-
yetine baðlý Benî Versîlân’da (Benî Vertî-
lân) doðdu. Bir ulemâ ailesine mensup-
tur. Hayatýný öðretime vakfeden babasý
Arap dili ve fýkýhta, dedelerinden Ahmed
eþ-Þerîf ise fýkýh ve tasavvufta derin bilgi
sahibiydi. Yaygýn rivayete göre nesebi Hz.
Hüseyin’e kadar uzanýr. Atalarý Hicaz’dan
Maðrib-i Aksâ’ya göç edip önce Tâfîlâlt böl-
gesine, daha sonra Hammâdîler’in baþþeh-
ri Bicâye’ye yerleþmiþti. Versîlânî öðreni-
mine Kur’ân-ý Kerîm’i ezberlemekle baþ-
ladý. Babasýndan ve beldesindeki âlimler-
den fýkýh ve Arap dili okudu. Ardýndan ci-
var bölgelerdeki zâviye ve ilim merkezleri-
ni dolaþarak öðrenimini sürdürdü. Bu sýra-
da Þâzeliyye tarikatýna intisap etti. Fýkýh
ve dil bilimlerinde kendini geliþtirdi. Onun
zamanýnda Benî Versîlân beldesi Yahyâ el-
Hammûdî, Yahyâ Îsâ ve Belkasým b. Ali gi-
bi âlimleriyle meþhurdu. Versîlânî de bura-
da ders ve vaaz verdi.

1153’te (1741) ilk hac seferine babasý ile
birlikte giden Versîlânî, 1166 (1753) yýlýn-
da ikinci defa hacca gitti. 1179’da (1765)
üç yýl süren üçüncü hac yolculuðunu aile-
sinin yaný sýra çok sayýda âlim ve ileri ge-
len kiþinin katýlýmýyla gerçekleþtirdi. Bu yol-
culuðu esnasýnda Cezayir, Tunus, Trablus-
garp, Mýsýr ve Hicaz’daki ulemâ ve meþâ-
yihi ziyaret etti. Kahire’de Ali b. Hýzýr b.

Ahmed el-Amrûsî, Muhammed b. Sâlim
el-Hifnî, Ahmed b. Hasan b. Abdülkerîm
el-Hâlidî el-Cevherî, Halîl b. Muhammed
el-Maðribî, Ali b. Ahmed el-Adevî es-Saîdî
ve Muhammed b. Muhammed el-Belîdî gi-
bi Ezher âlimlerinin ders halkalarýna katýl-
dý. Bu sýrada Ezher’deki talebeleriyle cev-
herü’l-ferd (atom) hakkýnda münazaralar
yaptý. Mýsýrlý çaðdaþlarý Versîlânî’nin ilmin-
den ve dindarlýðýndan övgüyle bahseder.
Neticede Versîlânî’nin ünü yayýldý ve yaþa-
dýðý þehir talebelerin akýnýna uðradý. Ra-
mazan 1193’te (Eylül 1779) vefat eden Ver-
sîlânî kendi beldesindeki Ânû köyüne def-
nedildi.

Versîlânî’nin en önemli çalýþmasý Nüz-
hetü’l-en¾âr fî fa²li £ilmi’t-târîÅ ve’l-
aÅbâr (er-Ri¼letü’l-Ver¦îlâniyye) adlý se-
yahatnâmesidir. 1182’de (1768) tamamla-
dýðý eserini talebesi Abdülkadir es-Sagýr’e
yazdýrmýþ ve hac seyahatlerindeki gözlem-
lerini bu eserinde toplamýþtýr. Tarih ilmi-
nin önemine dair bir giriþle baþlayan se-
yahatnâmede müellif Cezayir’in, Maðrib,
Tunus, Trablus, Mýsýr ve Hicaz’ýn tarihini
ve mimari, coðrafî, içtimaî, dinî ve fikrî ya-
pýsýný ayrýntýlý ve canlý bir anlatýmla ele alýr.
Görüþtüðü âlimlerin biyografilerine de yer
verir. Versîlânî, gözlemlerinin yaný sýra da-
ha önceki coðrafya ve tarih kitaplarýndan
da yararlanmýþtýr. Bununla birlikte muhte-
melen eserini kontrol edemediðinden yer
yer hatalar göze çarpar. Nüzhetü’l-en-
¾âr’ýn özelliklerinden biri de hac rehberi
mahiyetinde olmasýdýr. Kitapta hac güzer-
gâhýnda yer alan ülkeler, uðranan yerler
ve bu yerler arasýndaki mesafeler titiz bir
þekilde gösterilir. Hac kafilelerinin konak
yerleri, su kaynaklarý, kuyular, yollarda kar-
þýlaþýlan zorluklar anlatýlýr. Eserde yer yer
Ýslâm tarihinden bahsedilir. Hac farîzasý ve
hacýlarýn ziyaret mekânlarý hakkýnda bilgi
verilir, ayrýca hacýlarý ilgilendiren fýkhî me-
selelere temas edilir. Cezayir halkýyla ilgili
önemli bilgiler aktarýlýrken tarikat ve zâ-
viyelerin içtimaî hayattaki rolü üzerinde
de durulur. Eserde kahve, tütün ve mûsi-
kinin hükmü gibi konular da yer alýr; bu
arada bölgelerin ekonomik durumu gös-
terilir. Kitap ilk defa Ali eþ-Þennûfî ve
Emîn el-Cerîdî tarafýndan Tunus’ta (1321),
Ýbn Ebû Þeneb tarafýndan tahkik edilerek
Cezayir’de (1326) ve Beyrut’ta (1394) ya-
yýmlanmýþtýr. Fuat Sezgin’in Islamic Ge-
ography serisi içinde (CXCII-CXCIII) ye-
niden neþrettiði eser (Frankfurt 1994) Ka-
hire’de de iki cilt halinde basýlmýþtýr (1429/
2008). Kaynaklarda müellifin ayrýca pek
çok þerh, hâþiye ve risâle yazdýðý belirtilir
(Nüzhetü’l-en¾âr, neþredenin giriþi, s. c-d).

Kahire’ye gitti; burada halka ve baþta Arap
Birliði olmak üzere çeþitli teþkilâtlara Ce-
zayir davasýný anlatmaya çalýþtý. Fransýz-
lar’ýn Cezayir iþgalini Kahire, Þam ve Bey-
rut gibi merkezlerde gazete ve radyo prog-
ramlarýnda ele alarak Ýslâm dünyasýnýn dik-
katini Cezayir meselesine çekmeyi baþardý.

Mýsýr’da bulunduðu sýrada Fransýz iþga-
line karþý direnen pek çok derneðin kuru-
luþuna ve faaliyetlerine katkýda bulundu.
Maðrib ülkelerinin tam baðýmsýzlýklarýný
kazanmalarý için mücadele eden Cebhe-
tü’d-difâ‘ an-þimâli Ýfrîkýyye adlý kuruluþun
(1944) genel sekreterliðini üstlendi. II. Dün-
ya Savaþý’nýn ardýndan Cezayir millî hare-
ketini þiddetle bastýrmaya çalýþan Fransýz-
lar’ýn katliamlarýný gözler önüne sermek
için çaba sarfetti. Milletler arasý teþkilât-
lara ve Fransa’nýn Kahire elçisine bir dizi
açýk mektup yazarak gazetelerde neþret-
ti. Ýslâm dünyasýnda mevcut diðer örgüt-
lerle iliþki kurarak onlarýn da hürriyetleri-
ne kavuþmak için verdikleri mücadeleyi an-
lattý. Arap hükümetleri, partiler ve gaze-
teler vasýtasýyla, sýký bir sansürün uygulan-
dýðý ülkesiyle baðlantý kurmaya çalýþtý. Ýh-
vân-ý Müslimîn ve eþ-Þübbânü’l-müslimîn’-
le de iyi iliþkiler kurdu. Bir müddet Yemen’-
de kalan Versîlânî, 1948’de Ýmam Yahyâ
Hamîdüddin’in (Mütevekkil-Alellah) öldü-
rüldüðü isyanlara katýldý. Ancak isyanýn
bastýrýlmasý üzerine Yemen’den ayrýlmak
zorunda kaldý. 1950’de Avrupa ülkeleri-
ne altý ay süren bir seyahat gerçekleþtir-
di. Seyahat dönüþünde bir süre Beyrut’ta
oturdu. Ardýndan doðuya yönelip Endo-
nezya’ya kadar gitti ve yöneticilerle görüþ-
tü. Bu arada Mu‘temer li’l-Ýslâmi’l-âlemî,
Mu‘temerü ulemâi’l-Ýslâm, Mu‘temerü’þ-
þuûbi’l-Ýslâmiyye’nin düzenlediði üç konfe-
ransýn önemli simalarý arasýnda yer aldý.
Daha sonra Kahire’de ve Beyrut’ta yaþadý.
Cezayir’in baðýmsýzlýk hareketinde (1954-
1959) etkili olan Versîlânî, Türkiye’de iken
12 Mart 1959 tarihinde Ankara’da vefat
etti. Memleketinde defnedilmeyi vasiyet
ettiði halde yeni Cezayir yönetimi bunu
kabul etmeyince Ankara’da topraða ve-
rildi; 1987’de mezarý doðum yerine nakle-
dildi. Pek çok makale ve araþtýrmasý bu-
lunan Versîlânî’nin en önemli eseri el-Ce-
zâßirü¦’¦-¦âßire’dir (Beyrut 1375/1956). Çe-
þitli gazete ve dergilerde çýkan yazýlarýn-
dan meydana gelen eserde Arap dünyasý-
nýn o dönemde içinde bulunduðu zor þart-
larýn yaný sýra Cezayir’de ve Kuzey Afri-
ka’da Fransýzlar’a karþý verilen mücadele,
bu amaçla kurulan teþkilâtlarla dönemin
meþhur simalarý hakkýnda bilgiler yer alýr.
Eser 1930 ve 1940’lý yýllarýn Cezayir millî


