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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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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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