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LK VAHY N GEL " HAD S BA5LAMINDA
VARAKA B. NEVFEL’ N HZ. PEYGAMBER’E
D NÎ-KÜLTÜREL ETK S NE DA R DD ALARIN
DE5ERLEND R LMES
Özcan HIDIR*

EVALUATION OF THE CLAIMS ABOUT WARAQAH B. NAWFAL’S RELIGIOUSCULTURAL INFLUENCE ON RASULULLAH IN THE CONTEX OF FIRST HADITH
ON REVELATION
Waraqah bin Nawfal lived for the most of his life in the pre-Islamic era. He died
shortly after the first revelation to the Prophet Muhammad. He refused paganism, the
bad habits of the Arabs such as killing girls, was searching for the truth, and was a
wised man and a Christian who believed in only one God. However, we don not find sufficient information about him in the early Islamic literature. This led to the fact that he
did not become a well-known person. This is also the source of the speculations about
him aroused by orientalists.
On the other hand, the knowledge of Waraqah about the holy books of preIslamic religions (Judaism, Christianism etc.) which we know from the Islamic literature
particularly hadiths on the first revelations to the Prophet is at first sight susceptible for
different interpretations. Starting from this, the orientalists claim that Waraqah influenced on the Prophet’s teachings and personality. However, if we consider the information on the subject as a whole and study the different variants of the hadith concerning
Waraqah, we can conclude that the conclusion of the orientalists on the subject comes
into being as a result of not studying the information in the literature as a whole. Beside
this, we can also consider the manner of the orientalists to the subject as an effort to
separate the teachings of the Prophet from the divine revelation.
In this article, we will mention firstly the view of the orientalists on the subject
and then we will analyze the information about Waraqah in the hadiths on the first revelation to the Prophet from an Islamic point of view.
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As@l ad@ Varaka b. Nevfel b. Esed b. Abdu’l-Uzzâ b. Kusay1 olan Varaka b.
Nevfel, Hz. Hatice’nin amcas@n@n oAludur. slâm kaynaklar@nda hayat@yla alâkal@ fazla
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1
bk. bn Hi<âm, es-Sîretü’n-nebeviyye, thk. Mustafa es-Sekkâ ve dAr., Kahire 1375/1955, I, 222; bnü’l-Esîr,
Ebu’l-Hasen zzüddîn, Üsdü’l- âbe fî ma’rifeti’s-sahâbe, Muhammed brahim el-Bennâ ve dAr., yay@n yeri ve
tarih yok, V, 88; bn Hacer, ihâbüddîn Ahmed b. Ali el-Askalânî, el-2sâbe fî temyîzi’s-sahâbe, Beyrut 1327,
III, 633; Matr@fî, Üveyyid b. Ayad, Varaka b. Nevfel fî bathâni’l-cenne, Mekke 1993, s. 6. Varaka ve Hz. Peygamber’in nesepleri, Hz. Peygamber’in IV. ku<aktan dedesi olan Kusay b. Kilâb’ta birle<mektedir (bk.
Matr@fî, a.g.e., 45).

28

Özcan H d r

bilgi verilmemesi, onun kapal@ bir <ahsiyet olarak kalmas@na yol açm@< ve bu durum,
hakk@ndaki spekülatif yorumlar@ da beraberinde getirmi<tir. Hz. Peygamber ile bir
defadan fazla görü<tüAüne dair kaynaklarda aç@klay@c@/sarih bilgi bulunmayan Varaka’n@n, Mekke döneminde Hz. Peygamber’i dinî ve fikrî anlamda etkileyen kimselerden olduAu, gerek <arkiyatç@lar gerekse baz@ Müslüman ara<t@rmac@lar taraf@ndan öne
sürülmektedir.2
Bu itibarla biz bu ara<t@rmam@zda, hayat@na dair kaynaklarda yeterli bilgi bulunmad@A@n@3 söylediAimiz Varaka’n@n, biyografisinden ziyade, ilk vahyin geli<i hadisi
baAlam@nda dinî-kültürel olarak Hz. Peygamber’e herhangi bir etkisinin olup olmad@A@
tart@<malar@n@ deAerlendireceAiz. Zira <arkiyatç@larca Hz. Peygamber’i Mekke döneminde en çok etkileyen <ahsiyetlerin ba<@nda Varaka gösterilmekte ve onun Hz. Peygamber ile görü<mesinin, slâm kaynaklar@nda geçtiAi üzere, bir defa ile s@n@rl@ olmad@A@
ileri sürülmektedir.4

VARAKA B. NEVFEL’ N HZ. PEYGAMBER’E ETK S DD ALARI
Varaka b. Nevfel’in Hz. Peygamber’i dinî ve kültürel anlamda etkilediAi iddialar@ daha ziyade <arkiyatç@lar taraf@ndan ortaya at@lm@<t@r. Buna göre Varaka’n@n Hz.
Peygamber ile ilgisine dair iddiada bulunan ilk <arkiyatç@lardan biri, XIX. yüzy@l

Alman <arkiyatç@lar@ndan ve “ slâm’@n Yahudi kökeni teorisi”nin5 ilk mimarlar@ndan Yahudi as@ll@ A. Geiger’dir (1810-1874).6 Onun, sahas@n@n ilki

2

3

4

5

6

bk. Rubin, The Eye of the Beholder. The Life of Muhammad as viewed by the Early Muslims, Princeton 1995, s.
103; Matr@fî, a.g.e., s. 6-8; ÇaAatay, Ne<et, “Varaka”, 2slam Ansiklopedisi, MEB Yay@nlar@ (Eski<ehir Anadolu
Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 1997, I. Bask@), XIII, 208.
Varaka b. Nevfel ile ilgili baz@ müstakil çal@<malar yap@lm@<t@r. Bu çal@<malar içerisinde en önemlisi,
Uveyyid b. Ayyâd el-Matr@fî’nin Varaka b. Nevfel fî bathâni’l-cenne (Mekke 1993) adl@ eseridir. sminden de
anla<@lacaA@ üzere, Varaka’n@n Hz. Peygamber’e daha ilk görü<mesinde imân ettiAi (bk. s. 6) temel teziyle
meseleyi ele alan yazar@n bu eserinde, <arkiyatç@lar@n Varaka ile ilgili <üphelerine hemen hiç deAinmemesi,
konular@ da ilmî ve sistematiklikten uzak ele almas@, bizce eserin önemli eksiklikleridir. Buna raAmen Varaka b. Nevfel ile ilgili klâsik kaynaklardaki bilgileri derleyip toplamas@ aç@s@ndan önem arz eder. Muhammed Hamîdullah’@n “Two Christians of Pre-Islamic Mecca ‘Uthman ibn al-Huwairith and Warakah ibn
Naufal”i (JPHS, VI/2, 1958, s. 97-103) ile Pakistanl@ ara<t@rmac@ Yûsuf Abbâs Hashmî’nin “Waraqah b.
Nawfal”, (JPHS, XVIII/1, Karachi 1970, s. 1-22), adl@ makaleleri, bu konudaki önemli belli ba<l@ çal@<malar
olarak gösterilebilir.
bk. Re<îd R@za, Tefsîru’l-Menâr, Dâru’l-fikr, tarihsiz, XI, 170; Hashmî, Yûsuf Abbâs, “Waraqah b. Nawfal”,
1, 2.
bk. H@d@r, Özcan, “ slâm’@n Yahudi Kökeni Teorisi le lgili ddialar ve Çal@<malar”, 2lam Ara t rma Dergisi,
III/1, 1998, 155-68.
A. Geiger, Almanya’daki Reformist YahudiliAin kurucusu olup, fikirleriyle me<hur <arkiyatç@ Ignaz
Goldziher’e (ö. 1921) öncülük ettiyse de Goldziher’in gölgesinde kalm@<t@r. Daha çok tarihçiliAi ile tan@nan
Geiger, Almanya’daki Rabbânî/Ortadoks Yahudi Mezhebi içerisinde çe<itli dinî görevlerde bulunduktan
sonra, Reformist YahudiliAin kurulmas@na öncülük etmi<tir. YahudiliAin millî bir din olmas@ fikrine kar<@
ç@km@< ve YahudiliAi sadece bir din olarak alg@lam@<t@r. Berlin ve Breslau’da Yahudi teolojisi ile ilgili kürsülerin kurulmas@nda rol oynam@<t@r. Ölümüne kadar da Berlin’de kendi kurduAu kurumun ba<@nda bulunmu<tur. Hayat@ hakk@nda bilgi için bk. Levinger, “Geiger, Abraham”, EJ, VII, 357-360; Comay, Joan, Who’s
Who in Jewish History, London 1995, s. 138; Cohn-Sherbok, Dan, A Popular Dictionary of Judaism, G. Britain
1995, s. 59. Ayr@ca Geiger’in Judaism and Islam adl@ eserine M. Perlmann taraf@ndan yaz@lan takdim yaz@s@na da bak@labilir. Öte yandan Yahudi tarihinde önemli bir yere sahip olan ve ad@ geçen eseri sahas@n@n ilki
say@lan daha da önemlisi <arkiyatç@lar@n ilk isimlerden olan I. Goldziher’i de fikirleriyle etkileyen isimlerin
ba<@nda gelen Geiger’in, T.D.V. 2slâm Ansiklopedisi’nde yer almam@< olmas@, kanaatimizce bir eksikliktir.
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say@labilecek kitab@ Judaism and Islam’da7 ileri sürdüAü görü<ler, bu konuda
örnek olarak verilebilir. Oldukça polemik içeren bir üslûpla kaleme ald@A@
bu eserinde Geiger, Hz. Peygamber’in s@k@ dostluk ili<kisi içerisinde bulunduAu kimselerden birinin de, bir müddet YahudiliAi de benimsemi< olduAunu söylediAi Varaka
b. Nevfel olduAunu öne sürer.8 Alois Sprenger de bu konuda söz söyleyenlerin ilklerinden olup9 Varaka’n@n Hz. Peygamber’in nübüvvetinin ilk y@llar@nda bir hanîf ve Allah’@n kendisine vahiy indirdiAini söyleyen biri olduAunu iddia etmektedir. Ona göre
Varaka, “hanîf” dinine baAl@l@A@n@ sürdürdüAü müddetçe Hz. Peygamber’e inand@A@n@
aç@klayan biridir; ancak Hz. Peygamber’in Hanîflikten dönmesi, önce verdiAi sözleri
yerine getirmeyip ba<ka bir <ahsiyet olmas@ sebebiyle Varaka Hanîflikten yüz çevirmi<tir. Sprenger, Varaka’n@n daha sonra Mekke’ye gelen çe<itli H@ristiyan mezheplerinin telkinleriyle Ortodoks kilisesinin bir üyesi olarak H@ristiyanl@A@ seçtiAini ve bu
inanç üzere öldüAünü ileri sürmü<; sözlerinin devam@nda ise, Varaka’n@n Hz. Peygamber’in risâlet ile görevlendirildiAini müjdeleyen sözlerini reddettiAini iddia etmi<tir.
Sprenger, Varaka hakk@nda bu ve benzeri iddialar@na devam ederek, sîret yazarlar@n@n
ve muhaddislerin Varaka’n@n hiç gerek yokken ölüm tarihini erken bir dönem olarak
verdiklerini de iddia eder. Çünkü ona göre, Varaka’n@n Hanîflikten yüz çevirmesi, o
dönemde slâm’dan ba<ka bir dine giri<e ilk örnek olup bu durum, Hz. Peygamber’in,
akrabalar@ndan biri taraf@ndan terk edilmesi anlam@na gelmekteydi. Sprenger’in iddialar@ndan bir diAeri de, erken dönemlerden itibaren Hanîflik ile alâkal@ rivayetlerin slâm kaynaklar@ndan temizlendiAi ve böylece Varaka hakk@ndaki bilgi ve rivayetlerin de
yok edildiAidir.10
Lammens (ö. 1937), Varaka b. Nevfel’in kavmi olan Benî Esed b. Abdü’lUzzâ’n@n bütününün H@ristiyanl@Aa mensup olduAu olgusundan hareketle, onun
Mekke’deki H@ristiyanlar@n lideri olduAunu öne sürer. Bu s@fat@yla birlikte Varaka’n@n,
Hz. Peygamber’e hocal@k ettiAini, ona (s.a.) baz@ hakikatleri ilham yoluyla aktar@p
7

Temelleri ve iddia ettiAi fikirlerin çoAunun kaynaA@, merkezî Avrupa’n@n geleneksel hümanist eAilimleri
olduAu anla<@lan bu eserin asl@, ilk kez 1832 y@l@nda Bonn’daki Felsefe Bölümü’nde aç@lan ödüllü bir yar@<maya sunulan bir makaledir.
8
bk. Geiger, Abraham, Judaism and Islam, New York 1970, s. 17. Öte yandan Varaka b. Nevfel’in kaynaklarda çoAunlukla H@ristiyanl@k ile irtibatland@r@lmas@, H@ristiyan as@ll@ baz@ <arkiyatç@lar@, Hz. Peygamber ve
slâm’@n Yahudi kültüründen ziyade H@ristiyan kültüründen etkilendiAi iddias@na götürmü<tür. Bu iddialar@n yoAun olarak ortaya at@ld@A@ çal@<ma, R. Bell’in The Origins of Islam in its Christian Environment
(London 1968) adl@ eseridir. Bell bu eserinde, özetle, slâm’a herhangi bir Yahudi etkisinin olmad@A@n@ bilakis etkinin H@ristiyanl@ktan olduAunu iddia eder. Bu iddialar@ biraz daha yumu<atarak Bell’in talebesi W.
M. Watt da ileri sürmü<tür. O gerek “Islamic Attitudes to Cultural Borrowing” (The Scottish Journal of
Religious Studies, VII, 1986, s. 141-149) adl@ makalesinde gerekse Muhammad at Mecca (Karachi 1979) adl@
eserinin sonuna eklediAi “Arabian Monoteism and Judeo-Christian Influences” adl@ ekte bu iddialar@ dile
getirir. Ancak, a<aA@da da deAinileceAi gibi Watt, Bell’den farkl@ olarak slâm’a Yahudi etkisini de kabul
eder. Geni< bilgi için bk. H@d@r, “ slâm’@n Yahudi Kökeni Teorisi le lgili ddialar ve Çal@<malar”, s. 155169.
9
bk. Hashmî, a.g.m., s. 2.
10
Sprenger’in bu iddialar@ için bk. Das Leben und die Lehre des Muhammad, Berlin 1861-1865, I, 92-99, 125,
126, 335. Sprenger’in bu iddias@ tamamen ilmî objektiflikten uzak ve ön yarg@l@ bir bak@< aç@s@n@ yans@t@r.
Her ne kadar kaynaklarda Varaka ile ilgili fazla bilgi bulunmuyorsa da, bu sadece ve özellikle Varaka için
söz konusu deAildir. Zira dönemin pek çok <ahsiyeti hakk@nda fazla bilgi bulunmamaktad@r. Kald@ ki
Sprenger burada Varaka hakk@nda kendi arzusu ve iddialar@ doArultusunda bilgi bulamad@A@ndan da yak@n@yor olabilir. Zira slâm kaynaklar@nda Varaka ile ilgili bilgilerin, onu tatmin etmemi< olduAu anla<@lmaktad@r.
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âdeta bir mürebbî gibi fikrî ve dinî olarak onu (s.a.) yeti<tirdiAini ileri sürer. Lamens’e
göre Varaka bunu, cahil ve ümmî olan Araplara ibâdet edecekleri bir tanr@, uyacaklar@
bir peygamber ve okuyabilecekleri bir kutsal kitap göstermek için yapm@<t@r.11 William
Muir (ö. 1905) de Varaka’n@n Hz. Peygamber’in dinî mesaj@na ortak olduAunu belirttikten sonra, Hz. Îsâ’n@n hayat@ ile ilgili bilgileri Resûlullah’@n, Varaka’n@n (Arapça’ya)
tercüme ettiAi ncil’den ald@A@n@ iddia eder.12 L. Caetani (ö. 1926) ise, Varaka b. Nevfel
ile ilgili iddialar@nda Sprenger’in izini takip etmi< ve onun iddialar@n@ bir ad@m öteye
götürmü<tür. Varaka’y@ “baA@ms@z bir din dü<ünürü”13 diye takdim eden Caetani, ayn@
zamanda, Varaka’n@n Hz. Peygamber’i etkileyen kimselerden ba<@nda geldiAini öne
sürer.14 Ayr@ca David Samuel Margoliouth ve W. M. Watt da, Varaka’n@n Hz. Peygamber’i etkilemi< olabileceAini söylemektedirler.15
Öte yandan Re<îd R@zâ, slâm vahiy telâkkisinin s@hhati konusunda ortaya at@lan <üphelerden biri olarak, E. Dermenghem’in iddialar@na yer verir. Zira
Dermenghem’e göre Varaka, H@ristiyanl@A@ bilen Araplar@n âlimlerinden biri olup Hz.
Hatice’nin akrabas@ olmas@ndan hareketle de, Hz. Peygamber ile yak@n ili<kisi olmu< ve
bu sayede Resûlullah, Varaka’dan Ehl-i Kitâb bilgisini alm@<t@r.16 Ancak Re<îd R@zâ,
Dermenghem’@n, Varaka ile ilgili hadis kaynaklar@nda bulunan rivayetleri bilmediAini
ve bunlar@ birbirine kar@<t@rd@A@n@ söyler. Re<îd R@zâ’ya göre, Varaka ile ilgili verdikleri
bilgilerdeki muhaddislerin maksad@, onun sahâbî olup olmad@A@n@ belirlemektir. ayet
naklettiklerinden ba<ka Varaka’n@n Yahudi ve H@ristiyan kültürü ile irtibat@n@ gösteren
bilgi ve rivayet bulunsayd@ bunu çekinmeden naklederlerdi.17
arkiyatç@lara ait bütün bu görü< ve iddialardan, Varaka’n@n Hz. Peygamber’e
dinî ve fikrî etkisi iddias@, Varaka ile ilgili olarak en önemli mesele olarak kar<@m@za
ç@kar. Zira onlara göre, dönemin hâkim kültürü olan putperestliAi reddeden
Resûlullah’a (s.a.), benzer bir tav@r sergileyen Mekke’nin bilgesi Varaka’n@n etkisinin
olmamas@ dü<ünülemez ve dönemin putperest kültürüne kar<@ Hz. Peygamber, Varaka
gibi bir rehberin öncülüAünde hareket etmi<tir.18 Varsay@m ve mant@kî ç@kar@mlara
11

Lammens’in bu iddialar@ için bk. Matr@fî, Varaka b. Nevfel fî bathâni’l-cenne, s. 8-9. Lammens’in slâmî
naslar@ tarafl@ ve ilmî ciddiyetten uzak anlamas@yla ilgili görü<ler için bk. Bedevî, Abdurrahman,
Mevsûatü’l-müste rikîn, Beyrut 1984, s. 347-49.
12
bk. Muir, Sir William, The Life of Mohammad, ed. T. H. Weir, Edinburgh 1923, s. 36, 42, 123.
13
bk. Caetani, Leone, 2slam Tarihi, trc. Hüseyin Cahit Yalç@n, stanbul 1924-1927, I, 399.
14
bk. Caetani, a.g.e., II, 37.
15
bk. Margoliouth, David Samuel, Mohammad and the Rise of Islam, London 1905, s. 42, 67, 97; Watt, W.
Montgomery, Muhammad at Medina, Oxford, 1956, s. 315.
16
bk. Re<îd R@zâ, el-Vahyü’l-Muhammedî, Kahire 1408/1988, s. 49-50.
17
bk. Re<îd R@zâ, el-Vahyü’l-Muhammedî, s. 50.
18
DiAer taraftan “Muhakkak biliyoruz ki onlar, ‘Mutlaka onu bir be<er/insan öAretiyor’ da diyorlar. lhad
etmek istedikleri (kendisine temayül gösterdikleri) kimsenin lisan@ a‘cemîdir (aç@k ve anlay@<l@ deAildir); bu
Kur’ân ise, gayet beliA bir Arapça lisand@r” (en-Nahl 16/103) âyeti, Hz. Peygamber’in vahiy irtibat@n@ inkâr
demek olan, onun (s.a.) öAretilerini Varaka vb. kimselerden ald@A@ iddias@, esasen Kur’ân’@n nâzil olduAu
dönemdeki mü<riklerin iddias@yla paralellik arz eder. Bu âyetteki “be<er” kelimesiyle ilgili müfessirler, o
dönemde Mekke’de bulunup Tevrat’@ okuduklar@ bildirilen Cebr, Yesâr, Ai< veya Yai<, Kays ve Addâs gibi
baz@ Yahudi-H@ristiyan kölelerin isimlerini zikrederler. Ancak bunlar aras@nda, Hz. Peygamber’e o dönemde etki edecek biri olan Varaka’n@n ismi yer almaz (bk. Ate<, Süleyman, Yüce Kur’ân’@n ÇaAda< Tefsiri,
stanbul, tarihsiz, V, 148). Âyetteki “a‘cemî” kelimesinin izâh@ da, Varaka’ya uymaz; zira Varaka’n@n ana
dili Arapça’d@r. u halde bu âyetin yorumundan hareketle Varaka’n@n, Hz. Peygamber’i yönlendirip ona
(s.a.) dan@<manl@k yapan biri olmad@A@ sonucu ç@kar (bk. Hasmî, “Warakah b. Nawfal”, s. 13).
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dayal@ bu anlay@<@n temel sebebinin, Hz. Peygamber’in vahiy irtibat@n@n inkâr@ anlam@na geldiAi aç@kt@r.19 Vahiy irtibat@ olmayan Hz. Peygamber’in, Kur’ân, Sünnet ve dolay@s@yla slâm’@ olu<turacaA@ kaynak olarak Râhip Bahîrâ, Varaka, diAer hanîfler ve dönemin Arap Yar@madas@’ndaki Yahudi-H@ristiyanlar hat@ra gelecektir. Ancak insaf, akl@ selim, ilmî ve tarihî veriler ölçüsünde dü<ünüldüAünde, Varaka’n@n Hz. Peygamber’i
dinî-fikrî olarak etkilediAi ve ona (s.a.) Arapça’ya tercüme edilmi< -veya etmi< olduAuKitâb-@ Mukaddes’ten okuduAu iddias@, gerçeAi yans@tmamaktad@r. Zira elde mevcut
slâmî kaynaklardaki bilgiler, buna imkân vermemektedir. Konuyla ilgili görü< ve iddialarda bulunan <arkiyatç@lar@n ise, slâmî kaynaklar@n haricinde ba<ka kaynaklara at@fta bulunmad@klar@ görülür.
Öte yandan Varaka b. Nevfel’in o dönemde Arapça bir Kitâb-@ Mukaddes nüshas@na sahip olup bu nüsha ile Hz. Peygamber’e etkisinin olduAu konusunda da <arkiyatç@lar, farkl@ görü<lere sahiptir. Mesela Sprenger, dönemin Mekke’sinde Kitâb-@ Mukaddes’in bir k sm n n Arapça olarak mevcut olduAunu ve bu Arapça Kitâb-@ Mukaddes
sayesinde Varaka’n@n, Hz. Peygamber’e Yahudi-H@ristiyan kültürünü a<@lad@A@n@ iddia
ederken20 Muir, “Muhammed’in herhangi bir ncil’i okuduAu fikrine kat@lm@yorum”
diyerek sözlerini <öyle sürdürür: “Kutsal kitaplardan herhangi birinin Varaka’n@n kullan@m@nda olduAunu ya da onlardan bir kopyan@n onun yan@nda bulunduAunu dü<ünmek, oldukça <üpheli bir meseledir.”21 Watt da, Hz. Peygamber’e H@ristiyan kültürünün yan@nda belli oranda Yahudi kültürü etkisinin olduAunu kabul eder. Ancak o,
Hz. Peygamber’in Kitâb-@ Mukaddes’i asla okumad@A@n@, Yahudilik ve H@ristiyanl@k
hakk@nda bilgisi olan Araplardan bu konuda istifade ettiAini öne sürer.22 Bu anlamda
Watt, Hz. Peygamber’in erken dönemlerden itibaren Varaka ile irtibatl@ olduAunu ve
ondan çok <ey öArendiAini; neticede slâm öAretilerinin pek çoAunun Varaka’n@n fikirleriyle <ekillendiAini ileri sürmektedir.23
DiAer taraftan baz@ <arkiyatç@lar, Varaka’n@n dinî hayat@n@n alt@ safhada geli<tiAini söyleyerek24 bu merhaleleri, putperestlik ve câhiliye dönemi, hanîflik dönemi,
Kitâb-@ Mukaddes okuyarak H@ristiyan olmas@ dönemi, Hz. Peygamber’e tâbi olarak
her ikisinin de HanîfliAe mensup olmalar@ dönemi, H@ristiyanl@A@ terk etmesi dönemi
ve tekrar H@ristiyanl@Aa dönü<ü dönemi olarak aç@klamaktad@rlar. Varaka’n@n dinî hayat@nda bu evreleri geçirdiAinin kabulü, onun Hz. Peygamber’i etkilemesi bir yana,
kendi rûhî ve dinî yap@s@ndan bile tereddütler geçirdiAini gösterir ki, bir kimseyi dinî
ve fikrî olarak etkilemek için her <eyden önce etkileyenin saAlam bir ruh hâli ve saAl@kl@
bir dinî hayat@n@n olmas@ gerekir. Aksi takdirde herhangi bir etkiden söz edilemeyeceAi
aç@kt@r. Bütün bunlar, Varaka’n@n Hz. Peygamber’in dinî ve fikrî dünyas@nda derin
izler b@rakt@A@ yönündeki iddialar@n, esasen tarihî delillerden mahrum, subjektif birer
iddia olduAunu gösterir. Varaka’n@n son nefesini verirken sahip olduAu inanç konusu,
19

Varaka ile ilgili görü< ve iddia sahibi <arkiyatç@lar aras@nda W. M. Watt’@n vurgulanmas@ gereken farkl@ bir
yönü, onun slâm’@n vahiy ürünü olduAunu kabul etmesi ancak bu vahyin, dönemin kültüründen etkilendiAi yönünde bir kanaate sahip olmas@d@r (bk. Watt, “Islamic Attitudes to Cultural Borrowing”, s. 142).
20
bk. Sprenger, Das Leben und die Lehre des Muhammad, I, 132.
21
Muir, The Life of Mohammad, s. 310.
22
bk. Watt, “Islamic Attitudes to Cultural Borrowing”, s. 142.
23
bk. Watt, Muhammad at Mecca, s. 39, 51.
24
bk. Hashmî, a.g.m., s. 17-18.
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kaynaklardaki bilgilerin farkl@l@A@, onun hayat@n@n belli dönemlerinde farkl@ inanç evrelerine sahip olduAu yönünde yukar@da zikri geçen iddiay@ doArular niteliktedir. Zira
kaynaklarda onun H@ristiyan,25 hanîf26 ve Müslüman27 olarak vefat ettiAi ile ilgili bilgi
ve rivayetler bulunmaktad@r. Hadis kaynaklar@nda geçen baz@ rivayetlerden28 hareketle
onun iman ettiAi ve dolay@s@yla Müslüman olarak vefat ettiAi söylenebilirse de, onun
iman edip etmediAi konusunun sahih yolla bilinmediAi, ancak H@ristiyanl@A@n@n malûm olduAu belirtilmektedir.29
LK VAHY N GEL

N

ANLATAN HAD SLER VE VARAKA B. NEVFEL

lk vahyin geli<ine dair hadislerde nas@l bir Varaka portresi sunulduAuna geçmeden önce genel olarak slâm kaynaklar@nda Varaka b. Nevfel ile ilgili bilgileri k@saca arz
etmek aç@klay@c@ olacakt@r. Ancak öncelikle vurgulamak gerekir ki, Varaka ile ilgili
slâm kaynaklar@ndaki bilgiler, oldukça yetersiz olup verilen malûmat da çoAu zaman
birbirinin tekrar@d@r. Dolay@s@yla bu bilgilerden hareketle Varaka b. Nevfel’in dinîkültürel durumu konusunda kesin kanaat ortaya koymak zordur.
25

bk. bn Hi<âm, es-Sîretü’n-nebeviyye, I, 223; bn Teymiyye, Ebu’l-Abbâs Takiyyüddîn, el-Cevâbü’s-sahîh li
men beddele dîne’l-Mesîh, Metâbiu’l-Mecd tarihsiz, I, 86. Ayr@ca M. Hamîdullah’@n, Varaka ve Osman b. elHuveyris ile ilgili bilgi ve rivayetleri tetkik ettiAi makalesine “Two Christians of Pre-Islamic Mecca= slâm
Öncesi Mekke’sinin ki H@ristiyan@” ad@n@ vermesi, Varaka’n@n H@ristiyan öldüAü görü<ünde olduAuna i<arettir.
26
Varaka’n@n dinî geli<imini, Hanîflik öncesi, Hanîflik ve Hanîflik sonras@ olmak üzere üç safhadan ele alan
görü<ler de bulunmaktad@r. Buna göre o, ilk önce puta tapmay@ inkâr ederek putlara kurban kesmeyi reddetmi< sonra gerçeAi ara<t@rmaya koyularak Kitâb-@ Mukaddes’i incelemi< ve böylece kesin bir fikir edinmeye çal@<m@<t@r. Hanîf dini ile ilgili bilgi edinmeye çal@<arak bu dine mensup Zeyd b. Amr, Osman b.
Huveyris, ve Ubeydullah b. Cah< gibi diAer hanîflerle alâka kurmu< ve bu esnada Tevrat’@ inceleyerek Allah’@n birliAi fikrine ula<m@<t@r ve böylece hanîf olmu<tur. Daha sonra da Hz. Peygamber’e risâlet görevi
verilince, ona “Bu, Hz. Mûsâ’ya inen melektir.” sözünü söylemi< ve gözleri ya<larla dolmu< fakat hanîf
dininde kalm@<t@r. Yani bu görü<e göre o, ba<lang@çta da bir hanîfti sonra da bir hanîf olarak vefat etmi<tir
(bk. Hashmî, a.g.m., s. 19).
27
bk. Makrizî, Ebu’l-Abbâs Takiyyüddîn Ahmed b. Ali, 2mtâ‘u’l-esmâ’ bi mâ li’r-Resûli mine’l-ebnâ ve’l-ahvâl
ve’l-hafâde ve’l-metâ‘, thk. A. brâhim el-Ensârî, Katar tarihsiz, I, 17. Makrizî burada, Hz. Hatice ve Zeyd b.
Hârise’den sonra “kissîs” olarak nitelediAi Varaka’n@n slâm’a girdiAini söyler. Bu konuda ayr@ca bk. bn
Hacer el-Askalânî, el-2sâbe fî temyîzi’s-sahâbe, Beyrut 1327, III, 633; Hashmî, “Warakah b. Nawfal”, s. 18.
Bu kaynaklar@n baz@lar@ Varaka’n@n Hz. Peygamber’in risâletini tasdik ettiAini ve onun (s.a.) sahâbîsi olduAunu ileri sürer. Varaka’y@ Taberî, BeAavî, bn Kâni‘, bnü’s-Seken gibi âlimlerin sahâbî olarak gördüklerini
bn Hacer naklederse de, ona göre bu âlimler ilgili görü<lerini Rûh b. Müsâfir gibi zay@f addedilen bir
râvinin rivayetine dayand@rm@<lard@r (bk. 2sâbe, III, 633. Yine Varaka’n@n Müslüman olduAunu gösteren
i<aretlerden olarak baz@ âlimler, Mekke mü<rikleri Hz. Bilâl’e i<kence ederken Varaka’n@n Bilâl’e “ehad”,
“ehad” diye seslenip sab@r dilediAini (bk. Zübeyrî, Ebû Abdullah el-Mus‘ab, Kitâbu Nesebi Kurey , thk. E.
Levi-Provencal, Kahire tarihsiz, s. 208; sfahânî, Ebu’l-Ferec el-Kura<î, Kitâbu’l-E ânî, thk. brâhim elEbyârî, Kahire 1394/1974, III, 966-67; Zehebî, emsüddîn, Siyeru a‘lâmi’n-nübelâ, thk. uayb el-Arnaûd ve
dAr., Beyrut 1406/1986, I, 129, 352), bunun da onun Müslümanl@A@na i<aret say@lacaA@n@ belirtirler. Öte
yandan Varaka’n@n “fetretü’l-vahy” denilen vahyin kesilmesi döneminin sonunda Müddessir sûresinin
nüzûlünden hemen önceki bir dönemde vefat ettiAi rivayeti (bk. bn Kesîr, Ebu’l-Fidâ mâdüddîn smâil b.
Ömer, el-Bidâye ve’n-Nihâye, thk. Ahmed Abdülvehhâb Füteyh, Kahire 1414/1993, III, 18) de, onun Müslüman olduAuna i<aret olarak deAerlendirilebilir.
28
bk. Tirmizî, Rü’yâ, 10. Bu yöndeki ba<ka bir hadis için de bk. Hâkim, Ebû Abdillah en-Nîsâbûrî, elMüstedrek ale’s-Sahîhayn, thk. Mustafa Abdülkâdir Atâ, Beyrut 1411/1990, II, 666.
29
bk. bn Teymiyye, el-Cevâbü’s-sahîh, I, 86; DavudoAlu, Ahmed, Sahîh-i Müslim Tercüme ve Aerhi, stanbul
1977, II, 82. Ancak DavudoAlu ilk vahyin geli<i ile ilgili hadisin zâhirinin, Varaka’n@n iman@na delâlet ettiAini de ayr@ca ifade etmektedir.
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Buna göre Varaka, slâm öncesi Mekke’de önce putperestliAi reddederek
HanîfliAi arayan,30 Ehl-i Kitâb ve geçmi< kültürlere ait (kutsal) kitaplar@ okuyabilen,31
daha sonra H@ristiyanl@A@ kabul ederek <ahsî kullan@m@ için ncil’in bir k@sm@n@ Arapça’ya tercüme eden/ettiren biridir. Tevrat ve ncil ba<ta olmak üzere baz@ kutsal/dinî
kitaplar@ okumu< ve bu kitaplar@n âlimi olan kimseleri dinlemi<, bilgili bir kimseydi.32
brânîce bilmekteydi ve Kitâb-@ Mukaddes’i inceleyerek onu brânîce harflerle Arapça’ya çevirmi<ti.33
Varaka’n@n brânîce’yi bildiAi ve Kitâb- Mukaddes’in bir k sm n kendi ahsî kullan m için tercüme etti i34 konusu, baz@ problemleri ve sarih olmayan bilgileri bar@nd@r@r.35 A<aA@da arz edeceAimiz gibi Buhârî’nin Sahîh’indeki ilk vahyin geli<i konusundaki
rivayetlerde bile, çeli<kili say@labilecek ifadeler bulunmaktad@r.
30

bk. bn Hi<âm, Ebû Muhammed Abdülmelik, es-Sîretü’n-nebeviyye, thk. Mustafa es-Sekkâ ve dAr., Kahire
1375/1955, I, 242; Zübeyrî, Nesebü Kurey , s. 207; sfahânî, Kitâbü’l-E ânî, III, 965.
31
bk. Buhârî, Bed’ü’l-vahy, 3; bn Hi<âm, es-Sîretü’n-nebeviyye, I, 223, 238; Zübeyrî, Nesebü Kurey , s. 207;
Fâkihî, Ebû Abdillah Muhammed b. shâk, Ahbâru Mekke fî kadîmi’d-dehr ve hadîsihî, thk. Abdülmelik b.
Abdullah Dühey<, Beyrut 1414, IV, 88; sfahânî, E ânî, III, 965; bn Hacer el-Askalânî, Fethu’l-bârî erhu
Sahîhi’l-Buhârî, tsh. ve thk. M. Fuâd Abdulbâkî-Abdülazîz b. Bâz, Dâru’l-fikr tarihsiz, I, 22-23. Öte yandan
Süheylî (ö. 581/1185), Varaka’n@n k@z karde<i Rukiyye’nin Kitâb-@ Mukaddes bilgisini ima eden dikkat
çekici bir nakilde bulunur. Zira Rukiyye, -muhtemelen Varaka vas@tas@yla ncil’den öArendiAine göre Hz.
Peygamber’in gerçek peygamber olarak Resûlullah’@n babas@ Abdullah’@n soyundan olacaA@n@ anlam@< ve
onunla evlenmek istemi<tir (bk. Süheylî, Ebu’l-Kâs@m Abdurrahmân, er-Ravzü’l-ünf fî tefsîri’s-Sîreti’nnebeviyye li’bni Hi âm, thk. Mecdî Mansûr e<- ûrâ, Beyrut 1418/1997, I, 275).
32
bk. bn Kesîr, Ebü’l-Fidâ mâdüddîn, el-Bidâye ve’n-nihâye, thk. Ahmed Abdülvehhâb Füteyh, Kahire
1414/1993, II, 238.
33
bk. bn Hacer, 2sâbe, I, 25; Hamîdullah, “Two Christians of Pre-Islamic Mecca”, s. 102; ÇaAatay, Ne<et,
“Varaka”, 2slam Ansiklopedisi, XIII, 206. lmî objektifliAinin yan@nda ncil’in Arapça’ya tercümesi konusundaki çal@<malar@ ile tan@nan Sidney Griffith, Varaka ile ilgili slâm kaynaklar@ndaki bilgiler içerisinde,
onun “ ncil’i Arapça’ya tercüme ettiAi” ile “Hz. Peygamber’e gelen meleAin Hz. Mûsâ’ya da gelen ‘Nâmûs’
olduAu” bilgisi gibi, iki noktan@n dikkat çektiAini belirtir (bk. “The Gospel in Arabic: An Inquiry into its
Appearance in the First Abbasid Century”, Oriens Chritianus, LXIX, 1985, s. 144).
34
Kitâb-@ Mukaddes’in ve özel olarak ncillerin slâm öncesi dönemde Arapça’ya tercümesi oldukça detaylara sahip bir konu olup tart@<malar için bk. Griffith, “The Gospel in Arabic”, s. 144-147.
35
Kaynaklarda Varaka’n@n ncil veya Kitâb-@ Mukaddes’i Arapça’ya tercüme ettiAi ile ilgili bilgiler aç@k
deAildir. Zira Hz. Peygamber’e ilk vahyin geli<inin anlat@ld@A@ hadiste Varaka ile ilgili olarak, “fe kâne
yektübü’l-kitâbe’l- brânî feyektübü mine’l- ncîl bi’l- brâniyye=Varaka brânîce yazabilmekte ve ncil’den
de (baz@ bölümleri) brânîce yazmaktayd@” ifadesi yer alm@<t@r (bk. Buhârî, Bed’ü’l-vahy, 3). Bu ifadeler,
kendi içerisinde baz@ problemleri bar@nd@rmaktad@r. Zira bn Hacer’in de ifade ettiAi gibi, Buhârî’nin Yûnus
ve Ma‘mer rivayetlerinde Varaka’n@n ncil’in baz@ bölümlerini Arapça yazd@A@ belirtilir. bn Hacer, bütün
bu rivayetlerin hepsinin doAru olduAunu söyler. Zira o, Varaka’n@n iki dilde de mütemekkin biri olarak
brânîce’yi hem konu<ma hem de yaz@ olarak öArenmi< ve t@pk@ Arapça kitab@ yazd@A@ gibi, brânî kitab@n@
da yazd@A@n@, ancak baz@ <ârihlerin bu konuda üzerinde durulmayacak geli<igüzel tevillerde bulunduAunu
söylemi< ancak bunlar@ aç@klamam@<t@r (bk. Fethu’l-bârî, I, 25). Bu rivayette Varaka’n@n brânîce ve brânî
kitab@ bilgisi önemi haizdir. Zira bu ifadelerden onun Yahudi kültürüne de vâk@f olduAu ç@kar@labilir ki,
rivayetin devam@nda Hz. Peygamber’e gelen meleAin Hz. Mûsâ’ya gelen “Nâmûs” olduAunu hiç tereddüt
etmeden bildirmesi, onun Yahudilik ve H@ristiyanl@A@n vahiy anlay@<@ hakk@nda fikrî ve felsefî bir altyap@ya
sahip olduAunu dü<ünmemize yol açar. Ancak “el-kitâbü’l- brânî= brânî kitab@” ifadesinden tam olarak
Kitâb-@ Mukaddes’in mi yoksa brânîce ncil’in mi kastedildiAi aç@k deAildir. Öte yandan Varaka’n@n brânîce’yi ve dolay@s@yla Yahudi kültürünü nerede, nas@l ve kimlerden öArendiAine dair kaynaklarda bilgi bulunmamaktad@r. O dönemde Mekke’de kayda deAer bir Yahudi varl@A@n@n olmamas@, Varaka’n@n bunu,
Mekke d@<@nda bir yerde öArendiAini dü<ünmemizi gerektirir. Varaka’n@n Amr b. Nüfeyl ile gerçek dini
aramak maksad@yla am’a gitmesinin anlat@ld@A@ rivayetlerde, onlar@n asl@ bozulmam@< ve tahrif edilmemi<
Hz. Îsâ’n@n dininin hakiki temsilcisi baz@ Yahudi ve H@ristiyan râhip ve Yahudi hahamlarla (rabbi) görü<tükleri ve bunun üzerine Varaka’n@n H@ristiyanl@k ho<una giderek bu dini benimsediAi (bk. bn Hacer,
a.g.e., I, 25) dü<ünülürse, onun daha önce bu dinler hakk@nda bilgisi olmad@A@ anla<@l@r. Varaka’n@n bu çe<it
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lgili hadis, en geni< olarak Sahîh’in Bed’ü’l-vahy=Vahyin Ba<lang@c@ bölümünde yer almaktad@r. Bu rivayet Hz. Âi<e’den (ö. 58/678) rivayet edilmektedir. Buna
göre, ilk vahyin geli<inden sonra Hz. Hatice, Resûlullah’@ amcas@n@n oAlu Varaka b.
Nevfel’e götürmü<tür. Rivayette Varaka ile ilgili k@s@m <u meâldedir:
“...Varaka, Câhiliye döneminde H@ristiyan olmu< brânîce (el-kitâbe’l- brânî)
yazabilen biriydi. Yine o, Allah’@n yazmas@n@ dilediAi kadar, ncil’den de (baz@ bölümleri) brânîce olarak yazmaktayd@. Gözleri görmeyen ya<l@ bir kimseydi. Hatice ona (Hz.
Peygamber’i kastederek),
-‘Ey AmcamoAlu! Karde<inin oAlunu bir dinle’ dediAinde Varaka,
-‘Ey karde<imin oAlu! Ne gördüAünü anlat bakal@m’ dedi. Resûlullah gördüAü
<eyi bildirince Varaka,
-‘Bu gördüAün, Allah’@n Mûsâ’ya (a.s.) indirdiAi Nâmûs (Cebrâil)’dir...’ demi<36
tir.
Ayn@ rivayet Buhârî’nin Sahîh’inin Tefsîr bölümünde de <u ifadelerle yer almaktad@r:
“Hatice onu (s.a.) alarak Varaka b. Nevfel’e götürdü. Varaka, Hatice’nin amcas@n@n oAlu olup Câhiliye döneminde H@ristiyan olmu< bir kimseydi ve Arapça yazmaktayd@. ncil’den de Allah’@n yazmas@n@ dilediAi kadar@n@ Arapça olarak yazm@</tercüme
etmi<ti.”37
DiAer taraftan rivayet, yine Buhârî’nin Sahîh’inin Ta‘bîr k@sm@nda ise <u meâlde
geçmektedir:
“Varaka, Câhiliye döneminde H@ristiyan olmu< bir kimse olup Arapça yazmaktayd@. ncil’den de Allah’@n yazmas@n@ dilediAi kadar (baz@ bölümleri) yazmaktayd@.”38
Varaka b. Nevfel ile ilgili Müslim’in Sahîh’inde bulunan rivayet de <öyledir:
“Hatice, Resûlullah’@ Varaka b. Nevfel b. Esed b. Abdü’l-Uzzâ’ya götürdü. Bu
zat, Hatice’nin amcas@n@n oAlu yani babas@n@n karde<i oAlu idi. Câhiliye döneminde
H@ristiyanl@A@ benimsemi< olup Arapça yaz@ yazmas@n@ bilmekte; ncil’den de Allah’@n
yazmas@n@ dilediAi kadar, baz@ k@s@mlar@ Arapça olarak yazmakta/tercüme etmekteydi...”39
Ayr@ca hadis, son olarak zikredilen üç rivayetteki lâf@zlarla Ahmed b. Hanbel’in
Müsned’inde de yer alm@<t@r.40
Varaka ile ilgili Buhârî rivayetlerini yak@ndan tetkik ettiAimizde, Bed’ü’lvahy’deki rivayet ile diAer rivayetler aras@nda, Varaka’n@n ncil’i Arapça m@ yoksa brânîce mi okuyup yazd@A@ konusunda zahirde bir tenâkuz göze çarpar. Buhârî
rahip ve rabbilerle ne kadar süre birlikte olduAu, ba<ka zamanlarda onlarla görü<üp görü<mediAi ve hepsinden önemlisi brânîce’yi ve ncil bilgisini onlardan m@ öArendiAi gibi hususlarda bilgi bulunmamaktad@r.
Ancak gerek H@ristiyanl@A@n -özellikle resmî din anlay@<@na muhalif gruplar@n- milâdî I. as@rdan beri Arap
Yar@madas@’ndaki varl@A@n@n bilinmesi gerekse Yahudilerin milâttan önceki tarihlerden bu yana bu bölgelerde bulunmas@ (bk. Hüsnî Yûsuf el-Etyar, el-Bidayâtu’l-ûlâ li’l-isrâiliyyât fi’l-2slâm, Kahire 1412/1991, s.
19), bu anlamda Varaka’n@n i<ini kolayla<t@rd@A@n@ söyleyebiliriz.
36
Buhârî, Bed’ü’l-vahy, 3. Ayr@ca bk. bn Kesîr, el-Bidâye ve’n-nihâye, III, 54.
37
Buhârî, Tefsîr (96), 1.
38
Buhârî, Ta‘bîr, 1.
39
Müslim, Îmân, 160.
40
Ahmed b. Hanbel, VI, 233.
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<ârihlerinin aç@klay@c@ bilgi vermediAi ve Re<îd R@zâ’n@n herhangi bir tenâkuzun olmad@A@n@ belirttiAi41 bu nokta, ara<t@rmam@z aç@s@ndan önemlidir. Zira eAer Varaka ncil’i veya Kitâb-@ Mukaddes’i- brânîce okuyorsa, her <eyden önce bu, onun brânîce’yi
bildiAine ve Yahudilik hakk@nda da bilgi sahibi olduAuna delâlet eder. ayet bu kitab@
Arapça okuyup yaz@yorsa, a<aA@da da deAinileceAi gibi bu durum, Kitâb-@ Mukaddes
veya ncil’in –en az@ndan baz@ bölümlerinin- Arapça bir tercümesinin varl@A@n@ gösterir.
“Varaka’n@n Allah’@n dilediAi kadar ncil’den baz@ <eyleri Arapça olarak yazd@A@”
ifadesi, yukar@da zikrettiAimiz Buhârî rivayetlerinin tamam@nda yer almaktad@r. Müslim rivayeti ile Ahbâru Mekke adl@ eserin sahibi Fâkihî (ö. 278/891-92?) ve Zehebî’nin
naklettiAi rivayet42 de, bununla ayn@ paraleldedir. Ancak bu, Varaka’n@n brânîce veya
Ârâmîce/Süryânîce bilmediAi anlam@na gelmez. Nitekim söz konusu durumu göz
önüne alan Muhammed Hamîdullah, Varaka’n@n her iki dili de bildiAinin dü<ünülebileceAini söyler.43 Varaka’n@n ncil’i Arapça yazd@A@n@ gösteren Buhârî rivayetleri ile
Müslim rivayeti, Varaka’n@n isteyenler için ncil’i istinsah ettiAini44 ima etmektedir.45
DiAer taraftan Varaka’n@n brânîce’yi bildiAi ve Allah’@n dilediAi kadar ncil’den
(belli bölümleri) brânîce olarak yazd@A@n@ ifade eden Buhârî’nin Bed’ü’l-vahy’de zikrettiAi rivayet, diAerlerinden farkl@l@k arz eder. Zira bu rivayette geçen
“yektübü=yaz@yordu” ifadesinden maksad@n ne olduAu aç@k olmay@p bunun, “telif
ediyordu” manas@ndaki “yüellifu”, istinsah etmeyi ifade eden “yensahu”, ve “tercüme
ediyordu” anlam@nda “yütercimü” olmas@ muhtemeldir. Bu ifadenin “yüellifu” manas@na geldiAini söylemek oldukça zordur; zira Yahudi ve H@ristiyanlar@n kutsal kitaplar@n@ daha önceden tedvin ve telif ettikleri bilinmektedir. Buradaki ifadenin “istinsah
ediyordu” demek olan “yensehu” olmas@ da mümkün deAildir. Zira bu durumda Varaka’dan bu istinsah i<ini talep edenlerin olmas@ ve bu kimselerin, brânî as@ll@ Yahudiler
mi yoksa Yahudi-H@ristiyanlar m@ olduAu <eklinde, dinî-mezhebî kimliAe yönelik sorular gündeme gelir. Yahudilerle H@ristiyanlar aras@ndaki Hz. Îsâ ve diAer inanç konular@yla ilgili husûmet ve tart@<malar göz önüne al@nd@A@nda, brânî as@ll@ Yahudilerin, bir
H@ristiyana böyle mühim bir i<i yapt@rmalar@ imkâns@z olmasa da, oldukça zordur.
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bk. Re<îr R@zâ, Tefsîru’l-Menâr, XI, 182.
bk. Fâkihî, Ahbâru Mekke, IV, 95; Zehebî, Siyeru a‘lâmi’n-nübelâ, II, 115.
43
M. Hamîdullah, Varaka’n@n ncil veya Kitâb-@ Mukaddes’i, an@lan her iki dilde okuyup yazd@A@ görü<ünün
doAru olabileceAini söyler. Zira ona göre Varaka, Süryânîce’yi öArenmi<, ncil’i de Arapça’ya tercüme etmi< olabilir. Böylece Hamîdullah, iki ayr@ rivayetmi< izlenimi veren bu rivayetlerin aras@n@ uzla<t@rm@< olmaktad@r (bk. “Two Christians of Pre-Islamic Mecca: ‘Uthman ibn al-Huwairith and Waraqah ibn
Naufal”, s. 102). Öte yandan Hamîdullah’@n söz konusu makalede Buhârî rivayetinde geçen brânîce’yi
Syriac/Süryânîce olarak anlamas@, Süryânîce ve brânîce aras@ndaki çok yak@n benzerliAe i<arettir.
44
“Varaka” isminin, etimolojik olarak kutsal kitaplar@ istinsah etmesi ile ilgisi olduAu öne sürülmü<tür. Bu
iddiaya göre, Araplar, kitap istinsah@n@ meslek edinenlere “varrâk” demektedirler (bk. Fîrûzâbâdî, Ebû Tâhir Mecdüddîn, el-Kâmûsu’l-muhît, Beyrut 1407/1987, s. 1198). u halde “Varaka” ismiyle, böyle bir meslek
aras@nda baAlant@ kurulabilir (bk. Etyar, el-Bidâyâtü’l-ûlâ, s. 22).
45
Esas olarak Kitâb-@ Mukaddes’in slâm öncesi ve slâm döneminde Arapça’ya tercümesi meselesini ilgilendiren bu mevzu, ara<t@rmam@z bak@m@ndan önem arz etmekle birlikte, özel olarak ncil’in Arapça’ya tercümesi ve Varaka’n@n bu tercümedeki rolü, H@ristiyanl@A@n slâm’a etkisi iddialar@ ile ilgili olarak ele al@nabilecek ba<ka çal@<malar@n konusudur. Ne var ki baz@ ara<t@rmac@lar, ilk devir slâm kaynaklar@ndaki “ ncil”
ifadesinin Eski ve Yeni Ahit’i kastetmek üzere kullan@ld@A@n@ belirtirler (bk. Etyar, a.g.e., s. 28). Buna göre
brânîce Matta ncili’ni kabul eden ve “Yahudi-H@ristiyanlar” olarak isimlendirilen grup, Tevrat ve ncil’in
her ikisine de uymaktayd@lar. u halde “ ncil” ifadesiyle, Tevrat’@n tamam@ veya baz@ k@s@mlar@yla birlikte
Matta ncili de kastolunmu< olabilir.
42

36

Özcan H d r

Kald@ ki bu i<i öncelikle, brânîce’yi bilen Yahudilerin yapmas@ beklenmelidir. YahudiH@ristiyanlar@n (Ebionitler/Jews-Christians)46 da bunu istemeleri, ayn@ sebeplerle
mümkün görülmemelidir. Zira Mekke’de o dönemde ne brânî as@ll@ Yahudilerin ne de
Yahudi-H@ristiyanlar@n varl@A@ ile ilgili sarih bir bilgi ve rivayet bulunmamaktad@r.47
Bu durumda hadisteki “yektübü” ifadelerinden, Varaka’n n bu kitaplar n baz bölümlerini kendi ahsî kullan m için tercüme veya tefsir etti i anla<@lmal@d@r ki, kanaatimizce doAruyu yans@tan görü< de bu olup Hz. Âi<e’nin Varaka için söylediAi, “fe yektübü
mine’l- ncîli bi’l- brâniyye mâ <â Allah=Allah’@n dilediAi kadar ncil’den brânîce olarak yaz@yordu” ifadesi de bunu desteklemektedir. Zira tarihen sabittir ki, Markos,
Yuhanna ve Luka incillerinin asl@ Yunanca; Matta ncili’nin asl@ ise brânîce’dir. Ancak
Matta ncili Pavlus’un tâbiîlerince, Hz. Îsâ hakk@ndaki baz@ bilgiler ile itikada dair
diAer konularda Pavlus’un görü< ve inançlar@ doArultusunda deAi<tirilerek, Yunanca’ya
tercüme edilmi<tir.48 Böylece Matta ncili’nin bu brânîce asl@, büyük oranda unutulmu< olsa da, Yahudi-H@ristiyanlar (Jewish-Christians) bu ncil’e sahip olup onlar@n
sadece Matta ncili’ne inan@p Pavlus’u reddettiklerini ve onun “Nâmûs”tan yüz çevirip
irtidat ettiAine inand@klar@ belirtilmektedir.49 bn Hacer (ö. 852/1448) de Varaka’n@n
ncil’den dilediAi k@s@mlar@ Arapça ve brânîce olarak yazma konusunda mütemekkin
olduAunu naklettikten sonra, Dâvûdî’nin,50 Varaka’n@n brânîce as@ll@ ncil’den (baz@
k@s@mlar@) Arapça yazd@A@ (tercüme ettiAi) anlam@ndaki sözünü51 nakleder ki, bu ncil
ile yukar@da bahsedilen Yahudi-H@ristiyanlar@n elinde bulunan brânîce as@ll@ ncil’in
kastedilmesi oldukça muhtemeldir.
Varaka’n@n ölüm tarihi ile ilgili bilgilerden hareketle de, Varaka’n@n Hz. Peygamber’e herhangi bir etkisinin imkâniyeti tart@<@lm@<t@r. Elde mevcut veriler, Hz.
Peygamber’e ilk vahiy geldiAinde Varaka’n@n hayatta olduAunu gösterir. Ne var ki, Hz.
Peygamber ilk vahye muhatap olduAunda Varaka’n@n hayatta olup olmad@A@ konusunda bir tart@<ma yoktur. Esas tart@<ma, onun Hz. Peygamber’in nübüvvetini kabul edip
etmediAi noktas@ndad@r.52 Hz. Hatice’nin Resûlullah’@ Varaka’ya götürdüAünde Varaka’n@n, ilk vahiy müjdesini verdikten sonra “Allah’a yemin olsun ki, eAer Mekkeliler

46

Yahudi-H@ristiyanl@A@ Yahudi kan@ndan olanlar@n tamam@n@n baAl@ olduAu mezhebi ifade ederse de, bir
grup tarifi olarak farkl@ anlamlara gelir. Ayn@ zamanda Ebionitler diye de isimlendirilen YahudiH@ristiyanlar@n Yahudilerle (Ortadoks) ili<kileri iç aç@c@ olmam@< ve Yahudiler onlar@ hain olarak görerek,
Yahudi cemaatinin d@<@nda saym@<lard@r. Yahudi-H@ristiyanl@A@, Hz. Îsâ ve havârîlerine dayanan en eski
H@ristiyan mezhebidir. Vahdâniyet konusunda hassas olup, Kur’ân’daki Hz. Îsâ ve H@ristiyanl@k ile paralel
görü<lere sahiptirler. Geni< bilgi için bk. Sar@kç@oAlu, Ekrem, Ba lang c ndan Günümüze Dinler Tarihi, stanbul 1985, s. 270-74.
47
Bu ihtimal, Varaka’n@n da bir Yahudi-H@ristiyan (Jewish-Christian) olduAunu hat@ra getirse de, bunu
destekleyecek bilgilerden mahrumuz.
48
bk. Ebû Zehra, Muhammed, Muhâdarât fi’n-Nasrâniyye, M@s@r tarihsiz, s. 51-52; arkâvî, Muhammed
Abdullah, Fî Mukâreneti’l-edyân. Buhûs ve dirâsât, Medînetü Nasr 1406/1986, s. 172-74.
49
bk. Etyar, el-Bidâyâtü’l-ûlâ, s. 25-26. Bunu ayn@ zamanda milâdî 340’ta vefat eden Sabius el-Kaysarî de
ifade etmekte ve bu H@ristiyan-Yahudilerin sadece brânî ncili’ne (Matta) inand@klar@n@ belirtmektedir.
50
bn Hacer’in kendisinden nakilde bulunduAu söz konusu bu Dâvûdî’den maksad@n, Buhârî’nin Sahîh’inin
râvisi muhaddis-fakih Abdurrahman b. Muhammed Dâvûdî (ö. 467/1075) olmas@ kuvvetle muhtemeldir.
51
bk. bn Hacer, Fethu’l-bârî, VIII, 720.
52
Bu anlamda Tirmizî’nin Hz. Âi<e’den naklen tahric ettiAi ve “garîb” bir hadis olduAunu belirttiAi, Varaka’n@n Hz. Peygamber’i tasdik ettiAi ancak peygamberlik gelmeden önce vefat ettiAini ifade eden rivayet
(bk. Rü’yâ, 10), ilk vahyin geli<i ile ilgili hadislerle çeli<mektedir.
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sana muhalefet ettiklerinde hayatta olursam, Allah’@n dinine yard@mc@ olacaA@m.”
sözünden hareketle, onun oldukça ya<l@ olduAu ve ölümünün yakla<t@A@n@ hissettiAi
anla<@l@r. Hz. Hatice’nin Varaka’ya ilk vahiy haberini getirmesiyle ilgili baz@ kaynaklarda geçen, “Bu, Hatice’nin Varaka’ya gidi<inin ilkiydi” kayd@,53 sanki ikinci bir ziyaret
olmu< intiba@ vermesi bak@m@ndan dikkat çekicidir. Ancak ne Vâk@dî ne de diAer tarihçiler, ikinci bir ziyaretten bahsetmezler.54 Bütün bunlardan anla<@ld@A@na göre Varaka,
Hz. Peygamber’e ilk vahyin geli<iyle vahyin kesilmesi dönemi aras@nda bir tarihte
vefat etmi<tir.55

SONUÇ
Bütün bu bilgiler @<@A@nda sonuç olarak Varaka’n@n, putperestliAi reddedip Araplar@n kötü al@<kanl@klar@na meyletmeyen ve doAruyu ara<t@ran bilge ve muvahhid bir
H@ristiyan olduAu söylenebilir. Ancak kaynaklarda hakk@nda fazla bilgi bulunmamas@,
tarihî aç@dan onun kapal@ bir <ahsiyet olarak kalmas@na yol açm@< ve bu durum, özellikle <arkiyatç@lar taraf@ndan hakk@nda spekülatif birtak@m yorumlar@n yap@lmas@na
sebep olmu<tur. Yine Varaka’n@n slâm öncesi din ve kültürlerle olan irtibat@ ve kutsal
kitaplar konusunda slâm kaynaklar@nda ve özellikle ilk vahyin geli<ine dair hadislerdeki, zahirde çeli<kili say@labilecek birtak@m ifadelerden hareketle pek çok <arkiyatç@,
onun Hz. Peygamber’in <ahsiyet ve öAretilerini <ekillendirdiAini ileri sürmü<tür.
Ne var ki kaynaklardaki bilgiler bir bütün olarak ele al@nd@A@nda ve ilk vahyin
geli<i konusundaki hadisin muhtelif varyantlar@ndaki Varaka b. Nevfel ile alâkal@ ifadeler iyice tetkik edildiAinde <arkiyatç@lar@n bu yöndeki görü<lerinin, ilgili delilleri toplu
olarak deAerlendirmemenin yan@ s@ra, Hz. Peygamber’in vahiy irtibat@n@ koparmaya
matuf varsay@mlar@n da ürünü olduAu sonucu ç@kmaktad@r.

53

Buhârî, Ta‘bîr, 1. Ayr@ca bk. bn Sa‘d, Ebû Abdillah Muhammed, et-Tabakâtü’l-kübrâ, Beyrut 1388/1968, I,
195.
54
Bu ifadedeki “ilk ziyaret” ifadesinden tabiî olarak, Hz. Hatice’nin daha önce amcazâdesi Varaka’y@ ziyaret
etmediAi sonucu ç@kar@labilirse de, sosyolojik gerekçeler ve Mekke’nin coArafî yap@s@ dikkate al@nd@A@nda
Varaka ile Hz. Hatice’nin daha önce bir araya gelmediklerini söylemek oldukça zordur.
55
bk. Hashmî, “Warakah b. Nawfal”, s. 14.

