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ÖNSÖZ

Allah’a hamd ve senâ, resulüne salât ve selâm ederiz. Yüce Allah, insanlara 
dünya ve âhiret mutluluklar  için Hz. Muhammed’le slâm dinini gön-
dermi  ve ba ka bir dini kabul etmeyece ini bildirmi tir.

slâm dini iman, ibadet ve ahlâk temelleri üzerine kurulmu tur. man 
bu temellerin ba d r. Mümin, iman esaslar n  iyice ö renmek ve istenilen 
ekilde inanmakla yükümlüdür. man esaslar ndan birisi, “peygamberlere 

iman”d r. Mümin, peygamberlik kurumunun ne oldu unu, peygamber-
lerin ne gibi s fatlara ve özelliklere sahip olmalar  gerekti ini bilmelidir. 
Böylece vahye dair üphelerden uzak kalm  olacakt r.

Peygamberlerin s fatlar n , özellikle mâsum (günahs z) olu lar n  konu 
edinen kitaplar aras nda Buharal  Mâtürîdî kelâmc lardan Nûreddin es-
Sâbûnî’nin (ö. 580/1184) el-Müntek  min ismeti’l-enbiyâ adl  eserinin 
önemli bir yeri vard r. Sâbûnî bu kitab n , Ebü’l-Hüseyin Muhammed 
b. Yahyâ el-Be â arî’nin (IV./X. as r) halk aras nda smetü’l-enbiyâ diye 
me hur olan Ke fü’l-gavâm z fî ahvâli’l-enbiyâ adl  eserini k saltmak sure-
tiyle yazm t r. Arapça olarak yaz lan ve daha ziyade peygamberlerle ilgili 
âyetlerin tefsiri ve aç klamas  mahiyetinde olan bu eser “peygamberlerin 
ismeti” konusunda imdiye kadar yaz lanlar n en hacimli ve doyurucu 
olan d r. Bu eserin de “tahkik” edilerek ilim âleminin yararlanmas na su-
nulmas  iyi bir çal ma olacakt r.

Sâbûnî’nin ad  geçen eseriyle ilgili çal mam Türkçe ve Arapça olmak 
üzere iki k s mdan olu uyor. Türkçe k sm nda Nûreddin es-Sâbûnî’yi, 
eserlerini ve özellikle el-Müntek ’s n  tan tmaya çal t m. el-Müntek ’y  
tahkikte takip etti im usulü aç klad m.



Arapça k sm nda, Sâbûnî’nin el-Müntek ’s n n metni yer al yor. Me-
tinden önce Arapça olarak yazd m “Giri ” k sm nda Sâbûnî’yi, eserleri-
ni, el-Müntek ’y  tan tt m. el-Müntek ’n n tahkikinde izledi im metodu 
anlatt m.

Bu kitab  ba tan sona uzun bir emek vererek sab rla kontrol eden 
rahmetli Dr. brahim Fâris Harîrî hocama Allah’tan rahmet diliyorum. 
Kitab n tahkikini tavsiye eden, ba tan sona tetkik ve tashih eden Prof. 
Dr. Bekir Topalo lu hocama ve bas m nda eme i geçen herkese te ekkür 
ederim.

Prof. Dr. Mehmet Bulut
zmir, 01




