MÜ NiS
ye daha

yakın olduğu

görülmektedir. Di-

vanından yapılan seçmeler Özbekistan'da

birçok defa basılmıştır ( Tanlangan Eser/er,
Taşkent 1957; Say/anma, Taşkent 1980) .
Şiirlerinden bazı

örnekler Türkiye Dışın 
daki Türk Edebiyatlan Antolojisi'nde
yer almaktadır (XV, 162-164). Şeyh Süleyman Buhar!, Lugat-ı Çağatay'ında (İs
tanbul 1298) Munis'in birçok beytini şa
hid olarak kullanmıştır. Munis'in ölümüyle eksik kalan Ravzatü'ş-şafô. tercümesi
yeğeni Agehl tarafından tamamlanmıştır.
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Ebü'l-Hasen Munis el-Muzaffer
(ö. 321!933)
L

Türk

asıllı

Abbas)

kumandanı.
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Muhtemelen 231 (845-46) yılında doğdu .
Abbas! Halifesi Mu 'tazıd-Billah'ın memlüklerindendir. 267'de (880-81) Zenc isyanının bastırılmasında görev aldı. 287'de
(900) sahibü'ş-şurtati'l-asker (ordugahın
asayişinden sorumlu kumandanı tayin
edildi. Müktefı- Billah döneminde görevinden alınarak Mekke'ye sürgüne gönderildi. Muktedir- Billah hilafete gelince Munis'i Bağdat'a çağırıp kendisine geniş yetkiler verdi. Munis, bazı kumandanlarla kadı ve katipierin Muktedir'i tahttan indirip
İbnü'l-Mu'tezz'i halife ilan ettikleri isyanın
ertesi günü çoğu saray gulamlarından oluşan taraftarlarının başında harekete geçerek isyancılara karşı üstünlük sağladı .
Yalnız bir gün oturabildiği tahtını bırakıp
kaçmak zorunda kalan İbnü'l-Mu'tez saklandığı yerde yakalanarak öldürüldü. Bu
olay, Munis'in Halife Muktedir ve annesi
Şağab nezdindeki itibarını daha da arttır
dı. 296-297 (909-91 O) yıllarında Bizans üzerine yaz seferlerine gönderildi. İkinci seferinden dönüşünde Fars'taki isyanı bastır
makla görevlendirildi. Bu yıllardan itibaren vezir tayinlerine müdahale etmeye
başladı. 301-302'de (914-915) Mısır'a saldıran Fatımi ordularını geri püskürttü. 303
(916) yılında ei-Cezlre'de ayaklanan Hüseyin b. Hamdan b. Hamdun'u, ertesi yıl Azer-
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baycan'da isyan eden Yusuf b. Ebü 's-Sac'ı
itaat altına aldı. 306'da (918) Fatımf saldırısına karşı Mısır'ı savunmak üzere bu
ülkeye gitti. Daha sonra Yusuf b. Ebü'sSac ' ı Erdebil'de esir alıp Bağdat'a götürdü (307/919-20). Ardından yine Mısır'a saldıran Fatımf ordusunu ağır bir yenilgiye
uğrattı. Bu başarısından dolayı kendisine
halife tarafından "Muzaffer" lakabı verildi (Ebu Bekir es-SGil, s. 224)
Vezir İbnü'l-Furat ei-Aküll'nin üçüncü vesürgüne gönderilip öldürülmesinde (312/924) önemli rol oynayan
Munis el-Muzaffer bu tarihten itibaren sar ayın kontrolünü tamamen ele geçirdi.
Bazı tarihçilerin ifadesine göre halife gibi
davranmaya başladı. Emrindeki 9000 kişilik birliğiyle Bağdat'ta en güçlü kumandan olan Munis 315'te (927) Karmatller'e
karşı Bağdat'ı başarıyla savundu. Halife
316 (928) yılında onun teklifiyle İbn Mukle'yi vezir tayin etti. İbn Mukle ile Munis liderliğinde hareket eden Türk kumandanları arasındaki dayanışma ve kumandanların yönetimi bütünüyle ele geçirmeleri
halifenin Munis'in aleyhine dönmesine yol
açtı. Bu sırada vezirin görevden alınması
halife ile MGnis arasındaki anlaşmazitğın
artmasına sebep oldu. Mesele, MGnis'in de
onayladığı bir şahsın vezirliğe getirilmesiyle geçici olarak çözüldü. Ancak Munis'in
Bizans seferine çıkacağı sırada halife tarafından tertiplenen bir suikastla öldürüleceği söylentisinin yayılması ortamı bir
anda gerginleştirdi. Haberin asılsız olduğunun anlaşılmasından sonra sefere çı
kan MGnis, Hakka'da iken emlrü'l-ümeralık görevinden alınıp yerine halifenin dayısının oğlu Dlnever ve Hulvan hakimi Harun b. Garlb'in getirileceğini öğrenince hemen Bağdat'a döndü ve görevine devam
etti (317/929). Aynı yıl Muktedir- Billah
tahtından indirilip yerine Kahir-Billah getirildi. Fakat Munis iki gün sonra Muktedir'i tekrar tahta çıkardı . Bu dönemde vezir tayini yüzünden halifeyle yine arası açı
lan Munis 320'de (932) ordusunun başın
da Musul'a gitti, Hamdanl emirlerini yenerek şehri ele geçirdi. Dokuz ay burada
kaldıktan sonra yeni katılımlarla güçlenen
ordusunun başında Bağdat üzerine yürüdü. Bağdat dışında Şemmasiye'de yapı 
lan savaşta Halife Muktedir öldürüldü (27
Şewal 320131 Ekim 932). Munis onun yerine oğlu Ebü'l-Abbas Ahmed'i halife yapmak istiyordu. Ancak birlikte hareket ettiği Ebu Ya'küb İshak b. İsmail en-Nevbahtl'nin muhalefeti üzerine Kahir- Billah'ı tekrar halifelik tahtına oturttu. Bir süre sonra Kahir'in kendisi ve arkadaşları aleyhine
zirliği sırasında

bir komplo hazırlığı içinde olduğunu öğre
nince onu tahttan indirip yerine Müktefı
Billah'ın oğlu Ebü Ahmed'i halife yapmak
için harekete geçti. Bu amaçla arkadaşla
rıyla gizli bir toplantı yaptı. Fakat daha erken davranan Kahir- Billah'ın adamları tarafından düzenlenen bir suikast sonucu
öldürüldü (Şaban 321 1 Ağustos 933).
Önceleri emlrü'l-cüyüş, daha sonra emlrü'l-ümera lakabını kullanan Münis, Abbas! yönetimine fiilen hakim olan kumandanların en meşhurlarından olup kazandığı nüfuz bakımından öncekileri geride
bırakmıştır. Emlrü'l-ümeralık görevinin kurumsallaşmasıyla bu makama gelen kumandanlar onu taklit ederek halifeleri emir
altına almışlardır. Munis el-Muzaffer çağ
daşı Münis el-Hazin ile (MGnis el-Fahl) karıştırılmamalıdır.
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Alış fiyatı

veya maliyet üzer ine
belli bir kar ilavesiyle yapılan
bir tür güvene dayalı
satış sözleşmesi anlamında

L

fıkıh

terimi.
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Sözlükte "artma, kar, ticari kazanç" anribh kökünden türeyen ve "kazandırma , kar hakkı tanıma" manasma
gelen murabaha terim olarak bir malın
alış fiyatı veya maliyeti üzerine belirli bir
kar kanarak satılınasını ifade eder (burada mutaale babının müşareket anlamı taşımadığı hakkında bk. Muhammed b. Abdullah el-Haraşl, V, 171) Fıkıhta bey' akdi
satım parasının (semen) belirleniş şekli açı
sından iki ana grupta incelenir. Semen,
lamındaki

