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MÛNÝS

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.
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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,


