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duðuna göre muhtemelen VI. yüzyýlýn ilk
yarýsýnda doðmuþtur. Benî Abdüluzzâ’ya
mensup olan Varaka’nýn soyu Kusay’da
Resûl-i Ekrem’in soyu ile birleþir. Babasý
son Ficâr savaþýnda öldürülmüþtü; anne-
si Hind bint Ebû Kebîr’dir. Varaka’nýn Adî
ve Safvân adýnda iki erkek kardeþi, Tevrat
ile Ýncil’i okuyabildiði ve Hz. Muhammed’in
babasý Abdullah ile evlenmek istediði be-
lirtilen Rukayye (Ümmü Kýtâl) adlý bir kýz
kardeþi vardý. Kendisinin Kutayle isimli bir
kýzýnýn bulunduðu zikredilmekle birlikte
(Muhammed Hamîdullah, Ýslâm Peygam-
beri, s. 48) nesli devam etmemiþtir (Ýbn
Asâkir, LXIII, 4). Varaka, yaþadýðý olay hak-
kýnda ne düþündüðünü soran Hz. Peygam-
ber’e kendisine gelen meleðin Hz. Mûsâ’-
ya (bazý rivayetlerde Hz. Îsâ’ya) gelen Nâmûs
(Cebrâil veya Tevrat) olduðunu söylemiþ ve
ona yahudi ve hýristiyanlar tarafýndan bek-
lenen son peygamber olduðunu bildirmiþ-
tir. Kavmi tarafýndan dýþlanacaðý zamana
yetiþtiði takdirde kendisine yardým ede-
ceðini belirtmiþ, ancak o günleri göreme-
den ölmüþtür.

Varaka’nýn dinî hayatýna dair farklý gö-
rüþler vardýr. Varaka, Câhiliye döneminde
müþriklerin yaþayýþýndan ve tapýnmalarýn-
dan hoþlanmayan Ubeydullah b. Cahþ, Os-
man b. Huveyris ve Zeyd b. Amr ile bir-
likte yeni bir din arayýþý içine girmiþ, bu
amaçla Suriye tarafýna yaptýklarý seyahat
neticesinde Hýristiyanlýðý seçmiþtir. Ancak
onun hangi din üzere öldüðü konusu ih-
tilâflýdýr. Mekke’deki en meþhur hanîfler-
den olan Varaka bazý þiirlerinde kendisi-
nin Zeyd b. Amr’ýn inancýna uyduðunu an-
latmaktadýr. Zeyd b. Amr’ýn da, Suriye yol-
culuðu sonunda Yahudiliðe veya Hýristi-
yanlýða geçmek yerine Ýbrâhim’in dinine
baðlý kalmayý tercih ettiði bilindiðine gö-
re Varaka’nýn da muvahhid olarak öldüðü
ileri sürülebilir (M. Ebû Zehre, I, 309-310).
Onun putlar adýna kesilmiþ kurban etlerini
yemediði ve içki içmediði, putperestlikten
Hýristiyanlýða geçtiði, okuma yazma bildi-
ði, Ýncil’i okuyup onu Arapça veya Ýbrânî-
ce yazdýðý rivayet edilmektedir. Bu durum-
da kendisinin Ýncil’i Arapça’ya çevirdiðini
düþünmek mümkündür. Ayrýca Varaka’da
Ýncil’in bazý nüshalarýnýn da bulunduðu zik-
redilmektedir (Muhammed Hamîdullah,
Ýslâm Peygamberi, s. 514, 630). Bu bilgi-
lerden hareketle bazý þarkiyatçýlar Vara-
ka’nýn Ehl-i kitap kültüründen haberdar
hýristiyan bir Arap bilgini ve Mekke’deki
hýristiyanlarýn lideri olduðunu, Hz. Muham-
med’e birçok þey öðrettiðini iddia etmiþ,
dolayýsýyla onun tebliðinde Hýristiyanlýðýn et-
kisinin bulunduðunu söylemiþtir. Ancak ilk

vahyin geliþinden hemen sonraki görüþ-
meleri dýþýnda Hz. Peygamber’in Varaka
ile münasebet kurduðuna dair bilgi yok-
tur. Bazý kaynaklarda Varaka’nýn Hýristi-
yanlýk’ta karar kýldýðý, kutsal kitaplarý öð-
rendiði ve Ehl-i kitap ilmini elde ettiði zik-
redilmekteyse de (Ýbn Ýshak, s. 95) onun
Mekke’de Hýristiyanlýk’la ilgili herhangi bir
faaliyet yaptýðýna dair bir rivayet de mev-
cut deðildir. Bazý tarih kitaplarýnda Hz.
Muhammed’in sütannesi Halîme tarafýn-
dan Mekke’ye götürüldüðü sýrada kaybol-
duðu, ancak aramalar sonunda Varaka’-
nýn yanýnda bulunduðu, Hz. Hatice’nin Hz.
Peygamber ile evlenme konusunda Vara-
ka ile istiþare ettiði, Resûlullah’ýn Þam yol-
culuðu sýrasýnda karþýlaþtýðý rahip Bahî-
râ’nýn onun hakkýndaki sözlerini, ayrýca iki
meleðin onu gölgelediðine dair Meysere’-
den duyduklarýný da Varaka’ya sorduðu
nakledilmektedir. Ancak bu rivayetler, Re-
sûl-i Ekrem’in Varaka’dan etkilendiði yo-
lunda þarkiyatçýlar tarafýndan ileri sürülen
iddiayý doðrulayacak derecede aralarýnda
bir iliþki bulunduðunu göstermez.

Ýslâm âlimleri Varaka’nýn müslüman olup
olmadýðý hususunda da ihtilâf etmiþtir.
Süheylî, Ýbnü’s-Salâh eþ-Þehrezûrî, Ne-
vevî, Ýbn Kayyim el-Cevziyye, Ýbnü’l-Irâký
ve Bikaî onun Ýslâm’ý benimsediði kana-
atindedir. Hatta Bikaî, Varaka’nýn ilk erkek
sahâbî olduðuna dair Be×lü’n-nu½¼ ve’þ-
þefeša li’t-ta£rîf bi-½u¼beti’s-Seyyid
Varaša adýyla bir eser telif etmiþtir (nþr.
Muhammed Nebîl Tarifî, Beyrut 2003; ay-
rýca bk. Abdülkadir el-Baðdâdî, III, 391).
Ancak Ýbn Abdülber onu sahâbeden ka-
bul etmediði için eserine almamýþ, Ýbn
Hacer de Taberî, Ebü’l-Kasým el-Begavî,
Ýbn Kani‘ ve Ýbnü’s-Seken’in Varaka’yý sa-
hâbe arasýnda zikretmelerini tartýþýlýr bul-
muþtur (el-Ý½âbe, III, 633). Varaka, Hz. Pey-
gamber’in vahiy aldýðý ilk günlerde onun
durumunu doðru teþhis etmekle birlik-
te muhtemelen yeni peygambere imanýný
açýkça ifade edecek bir teblið ortamý mey-
dana gelmeden ölmüþtür. Zira kendisinin
Resûl-i Ekrem’in veya müslümanlarýn ya-
nýnda bulunduðuna, Müslümanlýðýný gös-
teren herhangi bir amel ortaya koyduðu-
na dair bir bilgiye rastlanmamýþtýr. Nite-
kim Resûlullah’ýn, kendisine iman eden Va-
raka’yý cennette ipek elbiseler içinde gör-
düðünü söylediðine dair rivayetler zayýf
kabul edilmiþ (Ýbn Asâkir, LXIII, 7), Vara-
ka da kendiliðinden tevhid inancýna ulaþ-
týklarý için cennete gidecekleri kabul edi-
len fetret ehlinden sayýlmýþtýr (DÝA, XII,
475).

malarda (Selige Hüseynova, Mensur Var-
ka ve Gülþah Hikâyesi, yüksek lisans tezi,
2001, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bi-
limler Enstitüsü) Anadolu sahasýnda mü-
ellifleri bilinmeyen mensur beþ Varaka ve
Gülþah’tan (Mustafa Çelebi, Varka and
Gülþah, neþredenin giriþi, s. 25) ve Çaða-
tay sahasýnda manzum-mensur bir hikâ-
yeden (Hasan Kavruk, Eski Türk Edebiya-
týnda Mensur Hikâyeler, Ýstanbul 1998, s.
126) bahsedilmektedir. Ayrýca yerli ve ya-
bancý araþtýrmacýlarýn çalýþmalarýnda ele
alýnan, Anadolu, Türkmen ve Özbek sa-
halarýnda halk hikâyesi tarzýnda kaleme
alýnmýþ Varaka ve Gülþah’lar ile ayný
konuyu iþleyen meddah hikâyeleri mev-
cuttur (Mustafa Çelebi, Varka and Gül-
þah, neþredenin giriþi, s. 26-35). Sonuç
olarak Varaka ve Gülþah hikâyesi Türk,
Azerbaycan, Özbek, Türkmen, Kazak, Ta-
cik, Fars ve Afgan edebiyatlarýnda halk var-
yantlarý þeklinde günümüze kadar ulaþ-
mýþtýr. Türk edebiyatýnda Varaka ve Gül-
þah’lar üzerine baþta Ýsmail Hikmet Er-
taylan olmak üzere birçok araþtýrmacý ça-
lýþma yapmýþtýr. Konuyla ilgili son çalýþma-
lardan biri olan Ayþe Yýldýz’ýn eseri Fars ve
Türk edebiyatlarýndaki Varaka ve Gül-
þah’lar ile bunlara dair çalýþmalara ýþýk
tutmaktadýr.
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Varaka b. Nevfel b. Esed el-Kureþî
(ö. 610 [?] )

Hz. Hatice’nin amcasýnýn oðlu,
Mekkeli hanîflerden.
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Hz. Muhammed, kendisine ilk vahiy gel-
diðinde bu olay hakkýnda konuþmak üze-
re Hz. Hatice ile birlikte (bazý rivayetlere
göre Hz. Ebû Bekir’le birlikte, bk. Ýbn Asâ-
kir, LXIII, 7) Varaka’yý ziyarete gittiði za-
man o gözlerini kaybetmiþ bir ihtiyar ol-
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I, 260; Keþfü’¾-¾unûn, II, 2005-2006). Cü-
veynî’nin el-Burhân gibi kapsamlý bir ese-
rin yaný sýra ezberlenmesi kolay, yaklaþýk
1600 kelimeden oluþan (Hallaq, III/2 [1992],
s. 194-195) veciz bir usul risâlesi telif et-
mesi bunun eðitim amacýyla hazýrlandýðý-
ný düþündürmektedir. Onun Nîþâbur Nizâ-
miye Medresesi’nin baþýna getirilip yakla-
þýk otuz yýl bu görevi sürdürmesi ve el-Va-
rašåt’ýn ilk dönemlerden itibaren usul eði-
timi alan mübtedîlere okutulmasý bu ih-
timali güçlendirmektedir. Nitekim Kalka-
þendî, fetva ve tedrîs icâzetlerinden bah-
sederken ezberlenip bir hocaya arzedi-
len eserler arasýnda el-Varašåt’ý da sa-
yar (Øub¼u’l-a£þâ, XIV, 373). Ayrýca Cüvey-
nî’ye kadar usul konularýný kapsayýcý nite-
likte özlü bir eserin kaynaklarda zikredil-
memesi el-Varašåt’ýn fýkýh usulü eðitimi
için kaleme alýnan ilk eser olduðunu gös-
terir niteliktedir.

Usul konularýnýn neredeyse tamamýný
içeren el-Varašåt’ýn baþýnda usûl-i fýkhýn
mânasý, hükmün nevileri, fýkýh-ilim-zan-
þek arasýndaki fark hakkýnda kýsa açýkla-
malara yer verilip fýkýh usulünün ana ko-
nularý (bab) sayýlmaktadýr. Daha sonra ay-
rý baþlýklar altýnda þu on altý konu ele alýn-
maktadýr: Kelâmýn kýsýmlarý, emir, nehiy,
âm-hâs, mücmel-mübeyyen, zâhir-müev-
vel, fiiller, nesih, icmâ, haberler, kýyas, hazr-
ibâha, delillerin tertibi, müftüde bulunma-
sý gereken þartlar, müsteftîde bulunma-
sý gereken þartlar, ictihad. Fiilî ve takrirî
sünnete “ef‘âl”, kavlî sünnete “ahbâr”, sa-
hâbî kavline “icmâ”, istishâbü’l-hâl konu-
suna “hazr ve ibâha” baþlýðý altýnda de-
ðinilmektedir. el-Burhân ile el-Varašåt
arasýnda tertip açýsýndan benzerlikler ya-
nýnda bazý farklýlýklar da mevcuttur. Cü-
veynî el-Burhân’da þer‘î hükümleri “be-
yân” üst baþlýðý altýnda yer alan emir ve
nehyin altýnda incelerken (I, 308-313) el-
Varašåt’ta bunlara mukaddimede yer ver-
miþtir. Nesih konusunu el-Burhân’ýn so-
nunda “tercih” bölümünün altýnda incele-
mesine karþýlýk (II, 1293, 1315) el-Vara-
šåt’ta müstakil bir konu olarak Hz. Pey-
gamber’in fiillerine ayýrdýðý bölümden son-
ra icmâdan önce ele almýþtýr. Kelâm yönü
de olan “hazr ve ibâha” meselesine el-Va-
rašåt’ta kýyas bahsinden sonra deðinirken
el-Burhân’da bunu mukaddimede hüsün
ve kubuh baþlýðý altýnda incelemiþtir. Bir-
kaç istisna dýþýnda (s. 20, 27) el-Varašåt’-
ta görüþ farklýlýklarýna temas edilmez.
Eserin çeþitli neþirleri yapýlmýþtýr (Kahire
1306, Þehâbeddin el-Karâfî’nin Þer¼u Ten-
š¢¼i’l-fu½ûl’ü ile birlikte; Dýmaþk, ts., Mec-

mû£u Erba£a mütûn u½ûliyye adlý derle-
mede usule dair üç eserle birlikte, Cemâ-
leddin el-Kasýmî’nin ta‘lîkatýyla; nþr. Ab-
düllatîf Muhammed el-Abd, Kahire 1397/
1977; Kahire 1993, Mütûn u½ûliyye mühim-
me içinde; nþr. Ferîd Mustafa Selmân, Ri-
yad 1412; Riyad 1416/1996, Þerefeddin el-
Ýmrîtî’nin nazmý ile birlikte; nþr. Âdem Ýlû-
rî, Agefe, ts.).

el-Varašåt üzerine Þâfiîler’in yaný sýra
Hanefî, Mâlikî ve Hanbelî âlimleri tarafýn-
dan birçok þerh, hâþiye ve ta‘lik çalýþmasý
yapýlmýþtýr. Bunlardan bazýlarý þunlardýr:
1. Ýbnü’s-Salâh eþ-Þehrezûrî (ö. 643/1245),
Þer¼u’l-Varašåt fi’l-u½ûl (nþr Muhsin Sâ-
lih Mollanebî Sâlih el-Kürdî, Mekke 1428/
2007). Bilindiði kadarýyla eser üzerine ya-
zýlan ilk þerhtir. 2. Firkâh, Þer¼u’l-Vara-
šåt (nþr. Sâre Þâfî el-Hâcirî, Beyrut 1422/
2001). Sonraki müelliflerin çokça fayda-
landýðý bu þerhin adý ed-Derekât þeklin-
de de kaydedilir (Brockelmann, GAL, I, 487;
Suppl., I, 671; Abdullah Muhammed el-
Habeþî, III, 2128). 3. Celâleddin el-Mahal-
lî, Þer¼u’l-Varašåt. Çeþitli baskýlarý ya-
pýlan eser (Kahire 1303, 1329, 1332, 1343,
1344, 1374/1955, 1379; Riyad 1417/1996;
nþr. Ebû Âiþe Abdülmün‘im Ýbrâhim, Mek-
ke 1996; nþr. Hüsâmeddin Mûsâ Affâne,
Riyad 1421/2001; nþr. Ýzzeddin Hiþâm b.
Abdülkerîm el-Bedrânî, Tav²î¼u’l-müþki-
lât min Kitâbi’l-Varašåt adýyla, Ýrbid 1423/
2003) el-Varašåt’ýn en önemli þerhlerin-
den biridir ve üzerine pek çok þerh ve hâ-
þiye yazýlmýþtýr: a) Ahmed b. Ahmed b.
Abdulhak es-Sünbâtî, ¥âþiye £alâ Þer-
¼i’l-Ma¼allî li’l-Varašåt. b) Ýbn Kasým
el-Abbâdî, eþ-Þer¼u’l-kebîr £ale’l-Vara-
šåt (¥âþiye £alâ Þer¼i’l-Varašåt, Kahire
1307, Karâfî’nin Þer¼u Tenš¢¼i’l-fu½ûl ’ünün
kenarýnda; nþr. Seyyid Abdülazîz ve Ab-
dullah Rebî‘, I-II, Kahire/Riyad-Cidde 1416/
1995). Eserin giriþinde ifade edildiðine gö-
re bu þerh/hâþiye hem el-Varašåt hem
Mahallî’nin þerhi üzerine yapýlmýþtýr. Ab-
bâdî ayrýca eþ-Þer¼u’½-½a³¢r £ale’l-Va-
rašåt adýyla bir hâþiye daha kaleme al-
mýþ olup (Þevkânî’nin Ýrþâdü’l-fu¼ûl’ünün
kenarýnda, Kahire 1347, 1356; Beyrut 1399/
1979) eser Mahallî’nin þerhiyle kendisinin
Þer¼u’l-kebîr’inin cem‘ ve muhtasarý ma-
hiyetindedir. Þebrâmellisî de ¥âþiye £alâ
Þer¼i’l-Varašåt adýyla bir eser yazmýþtýr.
c) Ahmed b. Muhammed ed-Dimyâtî el-
Bennâ, ¥âþiyetü’d-Dimyâtî £alâ Þer-
¼i’l-Ma¼allî £ale’l-Varašåt (Kahire 1303,
1315, 1326, 1332, 1342, 1344, 1374/1955).
d) Muhammed b. Ubâde el-Adevî el-Mâli-
kî, ¥âþiyetü £Ubâde £alâ Þer¼i’l-Ma-

Varaka, bazý rivayetlere göre Hz. Pey-
gamber’le görüþmesinden kýsa bir süre
sonra (muhtemelen fetret dönemi içinde) ve-
fat etmiþtir (Buhârî, “Bed,ü’l-vahy”, 1). Ýþ-
kence altýndaki Bilâl-i Habeþî’ye sabretme-
si için telkinde bulunduðuna dair mürsel
bir rivayeti kabul edenlere göre onun ölü-
mü bi‘setin 4. yýlýnda (m. 614) gerçekleþ-
miþtir (Uveyyid b. Ayyâd el-Mutrafî, s. 137).
Sprenger, Varaka’nýn peygamberliðin 6.
yýlýnda (m. 616) öldüðünü söylerken M.
Hamîdullah, kaynak vermeden onun bazý
yaðmacý haydutlar tarafýndan hicretin 2.
yýlýnda (624) Suriye’de öldürüldüðü hak-
kýndaki rivayetlerden söz etmiþtir (JPHS,
VI/2 [1958], s. 103). Kaynaklarda din ve ah-
lâk konularýný iþlediði birçok þiiri nakledi-
len Varaka’nýn bu þiirleri derlenmiþtir (Ey-
hem Abbas Hammûdî el-Kaysî, bk. bibl.).
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Ýmâmü’l-Haremeyn el-Cüveynî’nin
(ö. 478/1085)

fýkýh usulüne dair risâlesi.
˜ ™

Tam adý el-Varašåt fî u½ûli’l-fýšh olup
el-Kitâb, er-Risâle ve el-Mušaddime
olarak da anýlmakla birlikte el-Varašåt
adýyla tanýnmýþtýr (Ýbn Zekrî et-Tilimsânî,


