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VERSÎLÂNÎ, Fudayl

hareketi tarihi açýsýndan büyük önem ta-
þýr.
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Cezayirli Mâlikî fakihi,
mutasavvýf ve seyahatnâme müellifi.
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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
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için Medine’ye gelen bu talebenin dersleri-
ne öncelik verdi. Hocasý bizzat onunla ilgi-
lendiði gibi diðer talebeler de kendi süre-
lerinin bir kýsmýný kullanmasýna izin vere-
rek öðrenimini tamamlamasýna yardýmcý
oldular. Zehebî bir yerde Verþ’in Nâfi‘den
dört hatim okuduðunu söylerken (A£lâ-
mü’n-nübelâß, IX, 296) baþka bir yerde
pek çok hatim indirdiðini (Ma£rifetü’l-šur-
râß, I, 323) belirtir. Ýbnü’l-Cezerî ise bizzat
Verþ’ten nakledilen bir rivayete dayanarak
onun bir ayda dört hatmi tamamlayýp Nâ-
fi‘in kýraatini iyice öðrendikten sonra Me-
dine’den ayrýldýðýný kaydeder (øåyetü’n-
Nihâye, I, 503).

Hayatýnýn ilk dönemlerinde kellecilik yap-
týðý nakledilen ve bu sebeple “revvâs” di-
ye anýlan Verþ muhtemelen Medine’den
ayrýldýktan sonra bu iþi býraktý; Arapça ve
özellikle nahiv konusunda kendini yetiþ-
tirdi. Uzun yýllar Kahire’de Nâfi‘in kýraati-
ni tedrîsle meþgul oldu. Daha sonra çalýþ-
malarýný Makraü Verþ denilen özel bir yer-
de sürdürdü. Mýsýr’da reîsülkurrâlýk mer-
tebesine yükseldi. Ebû Ya‘kub el-Ezrak,
Ahmed b. Sâlih et-Taberî, Dâvûd b. Ebû
Taybe Hârûn el-Mýsrî, Yûnus b. Abdüla‘lâ
es-Sadefî, Abdüssamed b. Abdurrahman,
Süleyman b. Dâvûd el-Mehrî ve Muham-
med b. Abdullah el-Kurtubî onun kýraat
okuttuðu talebelerindendir. Verþ seksen
yedi yaþýnda Kahire’de vefat etti ve Karâ-
fetüssuðrâ Kabristaný’na defnedildi. Ýbnü’l-
Cezerî, Mýsýr seyahatlerinin birinde arka-
daþlarýnýn kendisini kabristana götürdü-
ðünü, burada Verþ’in mezarýný ziyaret et-
tiðini kaydeder (a.g.e., a.y.).

Sesinin güzelliði ve okuyuþunun tatlýlýðý
sayesinde zevkle dinlenen Verþ kýraat il-
minde hüccet ve sika diye nitelendirilir. Ho-
casýna yer yer muhalefet etmiþ, ancak
bunlarýn makbul ve sahih okuyuþlar oldu-
ðu belirtilmiþtir. Nâfi‘in kýraati talebeleri
vasýtasýyla Kuzey Afrika’ya ve Endülüs’e
kadar ulaþmýþ (Abdülhâdî Hamîtû, I, 115
vd.), bu kýraatin Verþ rivayeti Verþ’in ye-
tiþtirdiði talebeler yoluyla Mýsýr’da ve da-
ha sonra Kuzey Afrika ülkelerinde yaygýn-
lýk kazanmýþtýr. Ýbn Mücâhid’in, Kitâbü’s-
Seb£a’sýnda yedi imam için ikiþer râvi be-
lirlerken Nâfi‘ için bunlardan biri olarak
Verþ’i seçmesinin bu yayýlýþta rolü olmalý-
dýr. Nitekim kýrâat-i seb‘a yahut kýrâat-i
aþere konusunda daha sonra telif edilen
ve kýraat imamlarýndan gelen rivayetler iki
ile sýnýrlandýrýlan eserlerde bu iki râviden
biri olarak hep Verþ’in tercih edilmesi, onun
bu ilimdeki güvenilirliðini göstermesi ya-
nýnda rivayetinin yaygýnlýk kazanmasýný da
saðlamýþtýr. Günümüzde yedi imamdan

Âsým b. Behdele’nin Hafs rivayetinden son-
ra en çok okunan kýraatin Nâfi‘ kýraatinin
Verþ rivayeti olduðunda þüphe yoktur. Bu
kýraat zamanýmýzda Kuzey Afrika ülkele-
rinde özellikle Tunus, Cezayir, Fas’ta, kýs-
men de Suudi Arabistan’da okunduðu gi-
bi Âsým’ýn Hafs rivayetinin tercih edildiði
geniþ Ýslâm coðrafyasýnda Kur’an’ýn farklý
bir kýraatle okunuþu sýrasýnda çoðunluk-
la Verþ’in rivayetine öncelik verilir. Bunda,
Verþ rivayetinin yaygýnlýðý yanýnda kendi-
sinden sonra harekeli harf bulunan cemi‘
“mim”lerinin zamme ve sýla ile okunma-
sý, ayný kelimede yan yana bulunan hare-
keli hemzelerden ikincisinde teshîl uygu-
lanmasý, sâkin hemzelerde ibdâl yapýlma-
sý, medlerde farklý icralarda bulunulmasý
gibi özellikler taþýmasý sebebiyle kýraat uy-
gulamalarýndaki geniþliðe dikkat çekilmek
istenmenin rolü vardýr.

Nâfi‘in Verþ rivayeti üzerine pek çok ça-
lýþma yapýlmýþ, bunlardan bazýlarýnda onun
diðer talebesi Kalûn’un rivayetiyle Verþ’in
rivayeti birlikte ele alýnmýþtýr. Mahmûd
Halîl el-Husarî’nin Rivâyetü Verþ £ani’l-
Ýmâm Nâfi£ el-Medenî (Kahire 1975),
Ebû Bekir Muhammed Ebü’l-Yümn’ün el-
MuÅta½arü’l-müfîd fî ma£rifeti u½ûli ri-
vâyeti Ebî Sa£îd el-Ýmâm Verþ (Kahire
1983), Abdülhâdî Hamîtû’nun Æýrâßetü’l-
Ýmâm Nâfi£ £inde’l-Me³åribe min rivâ-
yeti Ebî Sa£îd Verþ (bk. bibl.), Abdül-
mehdî Kâyed Ebû Eþkýr’in Ta¼lîl Ekustî-
kî li-vücûhi’l-i¼tilâfi’½-½avtî beyne Verþ
ve Æålûn, Ahmed Hâlid Þükrî’nin Æýrâße-
tü’l-Ýmâm Nâfi£ min rivâyetey Æålûn ve
Verþ min ¹arîšý’þ-Þâ¹ýbiyye adlý eserleri
bunlar arasýnda sayýlabilir (bu konudaki di-
ðer eserler için bk. el-Fihrisü’þ-þâmil; bibl.;
DÝA, III, 227; XXIV, 268).
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b. Abdillâh el-Kýbtî
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Kýrâat-i seb‘a imamlarýndan
Nâfi‘ b. Abdurrahman’ýn

meþhur iki râvisinden biri.
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Aslen Kayrevanlý olup 110 (728) yýlýn-
da Mýsýr’da dünyaya geldi. Muhtemelen
doðum yeri olan Yukarý Mýsýr bölgesinde-
ki Kýft þehrine nisbetle Kýftî, ayrýca Mýsrî
nisbeleriyle anýlmýþtýr. Ebû Amr ve Ebü’l-
Kasým künyeleriyle de zikredilmiþ, dede-
sinin adý Adî olarak da kaydedilmiþtir. Ça-
buk hareket ettiði için hocasý Nâfi‘in onu
güvercine benzeyen bir kuþun adýyla “ve-
reþân” diye çaðýrdýðý ve zamanla bu keli-
menin “verþ” biçimine dönüþtüðü belirtil-
mektedir. Bu ismi kendisine hocasýnýn ver-
diðini söyleyerek bundan hoþlandýðýný ifa-
de ederdi. Ayrýca yine hocasýnýn, beyaz ten-
li olmasýndan dolayý kendisini verþ (sütten
yapýlan bir yiyecek [peynir]) diye andýðý da
ileri sürülmüþtür.

Verþ 155 (772) yýlýnda Nâfi‘ b. Abdurrah-
man’dan kýraat öðrenmek amacýyla Me-
dine’ye gitti. Kendi ifadesine göre mesci-
de girdiðinde kalabalýk yüzünden hocanýn
yanýna varamadý. Bunun üzerine kendisini
hoca ile görüþtürecek bir zat buldu; Ca‘fe-
rîler’in ileri gelenlerinden olan bu kiþi sa-
yesinde Nâfi‘in ilgisini çekmeyi baþardý.
Nâfi‘, uzak yerden sýrf kýraat öðrenmek
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