
147147

MÛNÝS

sayýsý 1 Ocak 1884’te çýkarýlmýþ ve bu sa-
yý derginin IX. cildinin altýncý sayýsýný oluþ-
turmuþtur. Dergi, Mýsýr’daki yayým haya-
týnýn üzerinden bir yýl geçmeden âlimler
ve idareciler tarafýndan büyük ilgi gör-
müþtür.

Bilim ve teknoloji konularýný kolay anla-
þýlýr bir þekilde anlatan makalelere yer ve-
rilen dergide yeni ilmî keþif ve haberlerin
duyurulduðu bir bölüm bulunmaktadýr.
Ayrýca okuyuculardan gelen sorular ve bun-
lara verilen cevaplar müstakil bir bölüm
teþkil etmektedir. Seçtiði konularla son il-
mî geliþmelerin izlenmesi hususunda bü-
yük bir misyon üstlenmiþ olan dergi kendi
anlayýþýna uygun düþen yazýlarý Ýslâm di-
niyle çeliþse bile yayýmlamaktan çekinme-
miþtir. Bu yüzden el-Mušte¹af ile Mârûnî
hýristiyanlarca Beyrut’ta yayýmlanan el-
Beþîr gazetesi arasýnda birçok tartýþma
çýkmýþtýr. Bunlarýn en meþhuru insanýn
maymundan türediðini iddia eden Dar-
win’in evrim teorisidir. el-Mušte¹af bu
konuda Darwin’i savunurken el-Beþîr ga-
zetesi bunun semavî dinlerle çeliþen asýl-
sýz bir teori olduðunu ispata çalýþmýþtýr.
Dergide aðýrlýklý olarak pozitif bilimlere
dair yazýlara yer verilmiþ olmakla birlikte
çeþitli sosyal konularla ilgili yazýlar da ya-
yýmlanmýþtýr. Bunlar arasýnda Cemîl Nah-
le’nin Asur tarihi (III, 50-52, 73-76, 102-
103), Harvey Porter’in tarih felsefesi (VI,
29-31), Ýbrâhim el-Yâzicî’nin Sâmî dillerin
aslý (VI, 140-144; VII, 177-182), Vedî‘ el-Hû-
rî’nin kadýn haklarý (VII, 17-22), Muham-
med Hüseyin Heykel’in irade hürriyeti (L,
113-120), Hasan Mahmûd’un çaðdaþ ede-
biyatta hikâye (LXXXV, 11-16) ve Muham-
med Mütevellî’nin Ýslâm filozofu Kindî’ye
dair (LXXXV, 159-164) makaleleri zikredi-
lebilir. Derginin dâimî yazarlarý arasýnda
týpta Beþâre Zelzel, Emîn Ma‘lûf, Nikola
Nimr, Selîm el-Mevsýlî ve Ýbrâhim Þeddû-
dî; lugatta ve dilde Ýbrâhim el-Yâzicî, Sü-
leyman el-Bustânî ve Hüseyin el-Cisr; þi-
irde Emîr Þekîb Arslan, Vedî‘ el-Hûrî, Ah-
med Þevký, Hâfýz Ýbrâhim, Es‘ad Dâgýr; ta-
rihte Corcî Zeydân, Ýskender Ma‘lûf, Hu-
neyn el-Hûrî; basýnda Abdülkadir Hamza,
Ahmed Teymûr, Muhammed Kürd Ali,
Corcî el-Hûrî; edebiyat ve müsbet ilimler-
de Kasým Emîn, Mahmûd Bâþâ el-Felekî,
Refîk el-Azm ve Süleyman el-Abd gibi isim-
ler dikkat çeker. Yetmiþ altý yýllýk yayým ha-
yatýnýn dokuz yýlýný Suriye’de, altmýþ yedi
yýlýný Mýsýr’da geçiren dergide Ya‘kub Sar-
rûf, Fuâd Sarrûf, Biþr Fâris, Ýsmâil Maz-
har, Nikola el-Haddâd ve Sebîrû el-Cisrî
baþyazarlýk görevini yürütmüþtür.
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Özbekistanlý tarihçi ve þair.
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1 Rebîülevvel 1192’de (30 Mart 1778) Hî-
ve Hanlýðý’nýn merkezi Hîve’de doðdu. Asýl
adý Þîr Muhammed olup þiirlerinde kullan-
dýðý Mûnis mahlasýyla meþhur olmuþtur.
Mîrâblýk (sulama nâzýrlýðý) görevini yürüten
Özbek Yüz kabilesine mensup aristokrat
bir ailenin çocuðudur. Babasý Avazbiy Mî-
râb, Avaz Ýnak Han zamanýnda (1790-1804)
mîrâblýk yapmýþtýr. Dedesi Ýþim Bey, Þîr
Gazi Han’ýn önemli emîrlerindendi. Büyük
dedesi Hüseyinkulý ise Türkistan Türkle-
ri’nde en yüksek rütbe olan atabeglik va-
zifesinde bulunmuþtu.

Mûnis, ilk öðrenimini babasýnýn köyü Ki-
yat’ta tamamladýktan sonra Hîve medre-
selerinde dinî ilimler okudu. Babasýnýn ve-
fat ettiði yýl (1800) Avaz Ýnak Han’ýn sara-
yýnda ferman kâtibi olarak göreve baþla-
dý. Avaz Han’ýn ardýndan Hîve haný olan Ýl-
tüzer Han tarafýndan 1805’te Kungrat hâ-
nedanýnýn tarihini yazmakla görevlendiril-
di. Bir yýl sonra Buhara ordusuyla yapýlan
savaþta ölen büyük kardeþinin yerine mî-
râblýk vazifesine getirildi. Ýltüzer Han’ýn
ölümü üzerine Hârizm’de çýkan karýþýklýk-
lar sýrasýnda görevinden ayrýlmak zorun-
da kaldý. 1806’da Muhammed Rahim Han
yönetime hâkim olunca onun nedim ve
musâhibleri arasýna girdi, yeniden mîrâb-

lýk vazifesine getirildi ve hanýn emriyle
Firdevsü’l-ikbâl adlý eserini yazmaya de-
vam etti. Rahim Han tarafýndan Mîrhând’ýn
Rav²atü’½-½afâ isimli tarih kitabýný Türk-
çe’ye çevirmekle görevlendirilince (1819)
çalýþmasýna ikinci defa ara verdi. Rahim
Han’ýn 1825’te ölümünün ardýndan Allah-
kulý Han’ýn emriyle Firdevsü’l-ikbâl ’i ye-
niden yazmaya baþladý, bir yandan da ter-
cüme iþini devam ettirdi. Eserini Safer
1227 (Mart 1812) tarihine kadar getiren
Mûnis, Allahkulý Han’ýn Horasan seferi dö-
nüþünde kolera salgýný sýrasýnda öldü (Zil-
hicce 1244 / Haziran 1829).

Eserleri. 1. Firdevsü’l-ikbâl. XIX. yüz-
yýlda Hîve’de parlak bir devir yaþayan Ça-
ðatay edebiyatýnýn canlanma döneminin
ilk temsilcilerinden olan Mûnis, asýl ününü
ölümünden sonra yeðeni ve talebesi þair
Muhammed Rýzâ Âgehî tarafýndan ta-
mamlanan Firdevsü’l-ikbâl isimli Çaða-
tayca tarihine borçludur. Müellif eserini bir
mukaddime ile beþ bölüm (bab) halinde
düzenlemiþtir. Birinci bölümde Hz. Âdem’-
den Hz. Nûh’un çocuklarýna kadar geçen
devreyi, ikinci bölümde Yâfes’ten Kungrat-
lar’a kadar Moðol hânedanlarýný, üçüncü
bölümde Cengiz ve ahfadýný, dördüncü bö-
lümde Ýltüzer Han’a kadar Kungrat han-
larýný, beþinci bölümde Ýltüzer Han ve Mu-
hammed Rahim dönemlerini ele almýþtýr.
Eserin büyük kýsmýný oluþturan son bö-
lümde olaylarý bizzat gözlemlerine veya
onlarýn þahitlerinden dinlediklerine daya-
narak anlatan Mûnis’in nesri sade ve açýk-
týr. XVII ve XIX. yüzyýllar Orta Asya tarihi
hakkýnda yazýlan en önemli kaynaklardan
biri olan Firdevsü’l-ikbâl Leningrad’da
bulunan, biri müellif hattý iki nüshasýna
dayanýlarak Yuri Bregel tarafýndan yayým-
lanmýþtýr (Shir Muhammad Mîrâb Mûnis –
Muhammad Rýzâ Mîrâb Âgahî, Firdaws al-
Iqbâl History of Khorezm, Leiden 1988).
Eserin bir nüshasý da Ýstanbul Üniversite-
si Kütüphanesi’nde bulunmaktadýr (TY,
nr. 82). 2. Mûnisü’l-uþþâk. Yaþadýðý dö-
nemde Türkistan’ýn en büyük edip ve þa-
iri olarak kabul edilen Mûnis þiirlerini ilk
defa 1804 yýlýnda küçük bir divanda top-
lamýþ, 1815’te 8446 beyitlik büyük bir di-
van tertip etmiþ, 1815-1820 yýllarý arasýn-
da Mûnisü’l-uþþâk adýný verdiði divanýný
hazýrlamýþtýr. Saray hattatlarýnýn birçok de-
fa istinsah ettiði bu divan 1880’de Hîve’-
de taþbaský olarak yayýmlanmýþtýr. Nizâ-
mî-i Gencevî, Hüsrev-i Dihlevî, Hâfýz-ý Þî-
râzî, Sa‘dî-i Þîrâzî, Evhadüddin Enverî gi-
bi Ýran þairleriyle Ali Þîr Nevâî, Lutfî, Meþ-
reb, Bâbür gibi Orta Asya Türk þairlerin-
den etkilenen Mûnis’in þiir dilinin Nevâî’-
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ye daha yakýn olduðu görülmektedir. Di-
vanýndan yapýlan seçmeler Özbekistan’da
birçok defa basýlmýþtýr (Tanlangan Eserler,
Taþkent 1957; Saylanma, Taþkent 1980).
Þiirlerinden bazý örnekler Türkiye Dýþýn-
daki Türk Edebiyatlarý Antolojisi’nde
yer almaktadýr (XV, 162-164). Þeyh Süley-
man Buhârî, Lugat-ý Çaðatay’ýnda (Ýs-
tanbul 1298) Mûnis’in birçok beytini þâ-
hid olarak kullanmýþtýr. Mûnis’in ölümüy-
le eksik kalan Rav²atü’½-½afâ tercümesi
yeðeni Âgehî tarafýndan tamamlanmýþtýr.

BÝBLÝYOGRAFYA :

Baþlangýcýndan Günümüze Kadar Türkiye
Dýþýndaki Türk Edebiyatlarý Antolojisi: Özbek
Edebiyatý II, Ankara 2000, XV, 161-164; Abdül-
kadir, “XIX-uncu Asýr Türkistan Þair ve Tarihçi-
lerinden Þîr Mehmet Munis”, AYB, II/13 (1933),
s. 17-20; Yu. Bregel, “Mu,nis”, EI 2 (Fr.), VII, 575;
a.mlf., “Agahý”, a.e.: Suppl. (Fr.), I, 46; “Âgehî,
Muhammed Rýzâ”, DÝA, I, 449; Mehmet Saray,
“Hîve Hanlýðý”, a.e., XVIII, 170.

ÿÝsmail Yiðit

– —
MÛNÝS el-MUZAFFER

�����א������ ) )

Ebü’l-Hasen Mûnis el-Muzaffer
(ö. 321/933)

Türk asýllý Abbâsî kumandaný.˜ ™

Muhtemelen 231 (845-46) yýlýnda doðdu.
Abbâsî Halifesi Mu‘tazýd -Billâh’ýn mem-
lüklerindendir. 267’de (880-81) Zenc isya-
nýnýn bastýrýlmasýnda görev aldý. 287’de
(900) sâhibü’þ-þurtati’l-asker (ordugâhýn
asayiþinden sorumlu kumandan) tayin
edildi. Müktefî -Billâh döneminde görevin-
den alýnarak Mekke’ye sürgüne gönderil-
di. Muktedir-Billâh hilâfete gelince Mû-
nis’i Baðdat’a çaðýrýp kendisine geniþ yet-
kiler verdi. Mûnis, bazý kumandanlarla ka-
dý ve kâtiplerin Muktedir’i tahttan indirip
Ýbnü’l-Mu‘tezz’i halife ilan ettikleri isyanýn
ertesi günü çoðu saray gulâmlarýndan olu-
þan taraftarlarýnýn baþýnda harekete ge-
çerek isyancýlara karþý üstünlük saðladý.
Yalnýz bir gün oturabildiði tahtýný býrakýp
kaçmak zorunda kalan Ýbnü’l-Mu‘tez sak-
landýðý yerde yakalanarak öldürüldü. Bu
olay, Mûnis’in Halife Muktedir ve annesi
Þaðab nezdindeki itibarýný daha da arttýr-
dý. 296-297 (909-910) yýllarýnda Bizans üze-
rine yaz seferlerine gönderildi. Ýkinci sefe-
rinden dönüþünde Fars’taki isyaný bastýr-
makla görevlendirildi. Bu yýllardan itiba-
ren vezir tayinlerine müdahale etmeye
baþladý. 301-302’de (914-915) Mýsýr’a sal-
dýran Fâtýmî ordularýný geri püskürttü. 303
(916) yýlýnda el-Cezîre’de ayaklanan Hüse-
yin b. Hamdân b. Hamdûn’u, ertesi yýl Azer-

baycan’da isyan eden Yûsuf b. Ebü’s-Sâc’ý
itaat altýna aldý. 306’da (918) Fâtýmî sal-
dýrýsýna karþý Mýsýr’ý savunmak üzere bu
ülkeye gitti. Daha sonra Yûsuf b. Ebü’s-
Sâc’ý Erdebîl’de esir alýp Baðdat’a götür-
dü (307/919-20). Ardýndan yine Mýsýr’a sal-
dýran Fâtýmî ordusunu aðýr bir yenilgiye
uðrattý. Bu baþarýsýndan dolayý kendisine
halife tarafýndan “Muzaffer” lakabý veril-
di (Ebû Bekir es-Sûlî, s. 224).

Vezir Ýbnü’l-Furât el-Âkulî’nin üçüncü ve-
zirliði sýrasýnda sürgüne gönderilip öldü-
rülmesinde (312/924) önemli rol oynayan
Mûnis el-Muzaffer bu tarihten itibaren sa-
rayýn kontrolünü tamamen ele geçirdi.
Bazý tarihçilerin ifadesine göre halife gibi
davranmaya baþladý. Emrindeki 9000 ki-
þilik birliðiyle Baðdat’ta en güçlü kuman-
dan olan Mûnis 315’te (927) Karmatîler’e
karþý Baðdat’ý baþarýyla savundu. Halife
316 (928) yýlýnda onun teklifiyle Ýbn Muk-
le’yi vezir tayin etti. Ýbn Mukle ile Mûnis li-
derliðinde hareket eden Türk kumandan-
larý arasýndaki dayanýþma ve kumandan-
larýn yönetimi bütünüyle ele geçirmeleri
halifenin Mûnis’in aleyhine dönmesine yol
açtý. Bu sýrada vezirin görevden alýnmasý
halife ile Mûnis arasýndaki anlaþmazlýðýn
artmasýna sebep oldu. Mesele, Mûnis’in de
onayladýðý bir þahsýn vezirliðe getirilmesiy-
le geçici olarak çözüldü. Ancak Mûnis’in
Bizans seferine çýkacaðý sýrada halife ta-
rafýndan tertiplenen bir suikastla öldürü-
leceði söylentisinin yayýlmasý ortamý bir
anda gerginleþtirdi. Haberin asýlsýz oldu-
ðunun anlaþýlmasýndan sonra sefere çý-
kan Mûnis, Rakka’da iken emîrü’l-üme-
râlýk görevinden alýnýp yerine halifenin da-
yýsýnýn oðlu Dînever ve Hulvân hâkimi Hâ-
rûn b. Garîb’in getirileceðini öðrenince he-
men Baðdat’a döndü ve görevine devam
etti (317/929). Ayný yýl Muktedir-Billâh
tahtýndan indirilip yerine Kahir-Billâh ge-
tirildi. Fakat Mûnis iki gün sonra Mukte-
dir’i tekrar tahta çýkardý. Bu dönemde ve-
zir tayini yüzünden halifeyle yine arasý açý-
lan Mûnis 320’de (932) ordusunun baþýn-
da Musul’a gitti, Hamdânî emîrlerini ye-
nerek þehri ele geçirdi. Dokuz ay burada
kaldýktan sonra yeni katýlýmlarla güçlenen
ordusunun baþýnda Baðdat üzerine yürü-
dü. Baðdat dýþýnda Þemmâsiye’de yapý-
lan savaþta Halife Muktedir öldürüldü (27
Þevval 320 / 31 Ekim 932). Mûnis onun ye-
rine oðlu Ebü’l-Abbas Ahmed’i halife yap-
mak istiyordu. Ancak birlikte hareket et-
tiði Ebû Ya‘kub Ýshak b. Ýsmâil en-Nevbah-
tî’nin muhalefeti üzerine Kahir-Billâh’ý tek-
rar halifelik tahtýna oturttu. Bir süre son-
ra Kahir’in kendisi ve arkadaþlarý aleyhine

bir komplo hazýrlýðý içinde olduðunu öðre-
nince onu tahttan indirip yerine Müktefî -
Billâh’ýn oðlu Ebû Ahmed’i halife yapmak
için harekete geçti. Bu amaçla arkadaþla-
rýyla gizli bir toplantý yaptý. Fakat daha er-
ken davranan Kahir-Billâh’ýn adamlarý ta-
rafýndan düzenlenen bir suikast sonucu
öldürüldü (Þâban 321 / Aðustos 933).

Önceleri emîrü’l-cüyûþ, daha sonra emî-
rü’l-ümerâ lakabýný kullanan Mûnis, Ab-
bâsî yönetimine fiilen hâkim olan kuman-
danlarýn en meþhurlarýndan olup kazan-
dýðý nüfuz bakýmýndan öncekileri geride
býrakmýþtýr. Emîrü’l-ümerâlýk görevinin ku-
rumsallaþmasýyla bu makama gelen ku-
mandanlar onu taklit ederek halifeleri emir
altýna almýþlardýr. Mûnis el-Muzaffer çað-
daþý Mûnis el-Hâzin ile (Mûnis el-Fahl) ka-
rýþtýrýlmamalýdýr.
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Alýþ fiyatý veya maliyet üzerine
belli bir kâr ilâvesiyle yapýlan

bir tür güvene dayalý
satýþ sözleþmesi anlamýnda

fýkýh terimi.
˜ ™

Sözlükte “artma, kâr, ticarî kazanç” an-
lamýndaki ribh kökünden türeyen ve “ka-
zandýrma, kâr hakký tanýma” mânasýna
gelen murâbaha terim olarak bir malýn
alýþ fiyatý veya maliyeti üzerine belirli bir
kâr konarak satýlmasýný ifade eder (bura-
da mufâale babýnýn müþareket anlamý ta-
þýmadýðý hakkýnda bk. Muhammed b. Ab-
dullah el-Haraþî, V, 171). Fýkýhta bey‘ akdi
satým parasýnýn (semen) belirleniþ þekli açý-
sýndan iki ana grupta incelenir. Semen,


