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ABDULlAH ZÜHDİ EFENDi 

(ö. 1879) 

Mescid-i Nebevi'nin 
yazılarını yazan 
Osmanlı hattatı . 

Sahabeden Temfm ed-Darrnin soyun
dan geldiğini kabul eden, bunu bazan 
imzalarında da belirten Abdullah Zühdi 
Efendi, muhtemelen Şam'da doğdu: bir 
müddet Kütahya'da oturduktan sonra 
ailesiyle birlikte istanbul'a geldi. önce 
Eyüplü Raşid Efendi'den (ö ı 875) hat 
meşketti. Fakat asıl üstad ı Kazasker 
Mustafa izzet Efendi oldu. Zühdi Efen
di ondan aldığı dersler sonunda sülüs
nesih yazılarını "Kazasker vadisinde" 
en mükemmel yazanlardan biri haline 
geldi. Nuruosmaniye Camii'ndeki yazı 

meşkhanesinde ve Mühendishane-i Ser
rf-i Hümayun'da hat ve resim hocalı

ğı yaptı. 

Abdullah Zühdi Efendi daha sonra 
Mısır'a yerleşti ve kendisine " Mısır hat
tat!" unvanı ver ildi. Orada banknot kli
şelerinin hatlarını, resmi daireler için 
değişik yazılar ve cami levhaları yazdı. 

Son günlerini mekteplerdeki yazı ders
lerine nezaret etmekle geçirdi. Kahi
re'de vefat eden Zühdi Ef endi'nin XIX. 
yüzyılda hat sanatının Mısır'da yayılıp 

sevilmesi hususunda büyük gayretleri 
olmuştur. 

BİBLİYOGRAFYA: 

İbnüıemin, Son Hattatlar, istanbul 1 970, s. 
15·19; Hattat Necmeddin Okyay' ın n eş re hazır 
Hatırat' ı (U . Derman Özel Kütüphanesi). 
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Iii M . UGUR DERMAN 

ABDULlAH ZÜLBİCADEYN 
( ..:r.~ b.J!J~ .Jıl~ ) 

(bk. ZÜLBİCADEYN) . 

Yazdığı celf hat numunesini diğer hat- 1 
tatların yazıları arasından beğenen ve 
kendisi de hattat olan Sultan Abdülme-

ABDURRAHMAN I 

( ~)\~ ) 

Ebü'l-Mutarrif Abdurrahman ed-Dahil 
b. Muaviye b. Hişam 

cid, Abdullah Zühdi'yi Medine'de Mes-
cid-i Nebevrnin yazılarını yazmaya me-
mur etti. Zühdi Efendi uzun yıllar Medi
ne'de kalarak Mescid-i Nebevrnin ge-
rek kubbe kasnaklarına. gerekse du
varlarına kuşak halinde celf-sülüsle 
ayetler yazdı. Hala yerinde duran bu 
yazılar uzunluk ölçüsüne vurulursa, 
Zühdi Efendi kadar fazla celf-sülüs yaz
mış olan bir başka hattatın bulunmadı
ğı görülür. Kendisi aynı zamanda res
sam olduğundan celf-sülüsün girift is
tiflerine çok önem vermiş, böylece sa
natkarane terkipler meydana getirmiş
tir. Fakat istif endişesiyle harflerin teş

rifatına (üstüste bindirilmesindeki sıra) 

riayet etmediğ i için, yazdığı ayetler 
güçlükle okunabilmektedir. 

L 

(ö. ı 72/788) 

Endülüs Emevi Devleti 'nin kurucusu 
(756-788). 

113 (731) yılında Dımaşk yakın ların

da Deyrihanna'da doğdu. Annesi Rah; 
Serberi Nefza kabilesine mensup bir 
cariye idi. Küçük yaşta babasını kaybet
tiği için dedesi Halife Hişam'ın yanında 
büyüdü. Abbasf katliamından kurtul
duktan sonra bir süre Fırat civarında 

gizlendi. Niyeti doğuya kaçmaktı, fakat 
Abbasf askerler inin kendisini takip etti
ğ ini öğrenince azatlı kölesi Bedr ile bir
likte Suriye. Filistin ve Mısır üzerinden 
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Efendi'nin 
sülüs-nesih 

bir murakka'ı 

(Ekrem Hakkı 

Ayverdi 

Koleksiyonu ) 

ABDURRAHMAN 1 

İfrfkıyye'ye ulaşmayı başard ı. İfrfkıyye 
Valisi Abdurrahman b. Habfb el-FihrT. 
Abbasfler'e karşı olmasına rağmen , ba
ğ ı msızlığını kazanmak arzusunda oldu
ğu için Abdurrahman b. Muaviye'nin 
Kayrevan'da kalmasına izin vermedi. 
Bunun üzerine bir süre Berka'da kalan 
Abdurrahman buradan Tahert'e. ora
dan da Fas ' ın Akdeniz sahilinde yaşa
yan Nefza kabilesinin yanına gitti. 

Abdurrahman. Kuzey Afrika'da bek
lediği desteği bulamayınca Endülüs'e 
geçmeye karar verdi. Ancak. önce ya
nından hiç ayrılmayan azattı kölesi 
Bedr'i göndererek durumu öğrendikten 
sonra hareket etmenin daha uygun ola
cağın ı düşündü. Bedr, Haziran 754'te 
İspanya'ya geçti; Emevf tarafta rı olan 
kumandanlardan Ubeydullah b. Osman 
ve Abdullah b. Halid ile görüşerek Ab
durrahman'ın mesajını iletti. Bu iki ku
mandan. Emir Yahya b. Buht'u da ara
larına alarak Endülüs'ün önemli simala
rından Sarakusta (Saragossa) Valisi Su
meyl'den yardım istemeye karar verdi
ler. Surneyi ilk görüşmede Abdurrah
man'ın Endülüs'e gelmesini destekleye
ceğin i belirtmesine rağmen daha sonra 
f ikrinden vazgeçti. Bunun üzerine onlar 
da Yemen asıllı kabileterin yard ımını 

sağlama yoluna gittiler. Bu kabileler 
Abdurrahman'ı Endülüs'e davet ederek 
ona her hususta yardım edeceklerine 
dair söz verdiler. 

Abdurrahman b. Muaviye, Endülüs'
ten gerekli yardım vaadlerini alınca. 

gönderilen bir gem.i ile 1 Rı:)bfülewel 

138 ( 14 Ağustos 755) tarihinde G ırnata 
sahiller inde Münekkeb'e (Aimunecar) 
çıktı . Burada Ubeydullah b. Osman ile 
Abdullah b. Halid tarafından karşı tandı 
ve Ubeydullah'ın elinde bulunan Torrox 
Kalesi'ne göt ürüldü. Abdurrahman ' ın 

Endülüs'e geçtiğini haber alan Va li Yu
suf el-Fihrf, çeşitli vaadlerde buluna
rak onu siyasi emellerinden vazgeçir
mek için bir heyet gönderdi ise de so
nuç alamadı. Abdurrahman, idareyi bir 
an önce ele geçirmek için harekete 
geçti. ŞezOne (Sidonia) ve İ şbfliye (Sevil 
la) üzerinden Kurtuba'ya doğru iler ler
ken tarafta rları nın sayısı süratle arttı. 

11 Mayıs 756 tarihinde Vadilkebir (Gua
dalquivir) nehri sahiline ulaşarak karar
gah kurdu. Yusuf el-Fihrf de şehirden 
çıkarak nehrin diğer sahilinde Musare 
mevkiine geldi. Barış için karşılıklı 

elçiler gönder ilmesine rağmen Abdur
rahman kesin olarak savaş kara rı nı ver
mişti. Gece karanlığından faydalanarak 
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bütün birliklerini nehrin karşı tarafına 

geçirdi ve 1 S Mayıs sabahı Yüsuf ei-Fih
rfnin üzerine saldırdı. İki taraf arasın
daki kanlı savaş Abdurrahman'ın galibi
yetiyle sona erdi ve bu zafer ona Kurtu
ba'nın kapılarını açtı. Böylece Endülüs 
Emevi Devleti'nin temelleri atılmış oldu. 

Musare Savaşı'nda mağlüp olan Yü
suf ei-Fihri ve Sumeyl, Abdurrahman'
la yeniden savaşmak için hazırlıklara 

başladılar. Gırnata'yı ele geçirip yeter
li miktarda kuwet topladıktan sonra 
Kurtuba'ya doğru harekete geçtiler. Di
ğer yandan Abdurrahman. Yüsuf ei-Fih
ri ve taraftarlarının kendisi için her za
man tehlike teşkil edeceğini bildiğin

den, daha fazla kuwetlenmesine fırsat 
vermeden Gırnata üzerine yürüdü. Ab
durrahman, Yüsuf ve Surneyi'in Kurtu
ba'da oturmalarına izin verilmesi ve 
maliarına dakunulmaması tekliflerini 
kabul ederek savaşmaktan vazgeçti. 
Bununla birlikte, yıllardan beri Endü
lüs'te valilik yapan Yüsuf ei-Fihrfye ik
tidardan uzaklaşmak ağır geliyor. ay
rıca Abdurrahman'ın Yemen kabilele
rinin desteğiyle Endülüs'ü ele geçirme
sini hazınedemeyen diğer bazı kabile
ler devamlı olarak onu isyana teşvik 

ediyorlardı. Bu tahriklere kapılan Yü
suf, Kurtuba'yı terkederek Maride'ye 
(Merida) gitti ve burada isyan bayrağı
nı açarak etrafında toplanan kalabalık 
bir grupla İşbiliye üzerine yürüdü. İş
biliye Valisi Abdülmelik b. Ömer ei-Mer
vani onu mağlüp etti (758) . Tuleytula'ya 
(Toledo) doğru kaçan Yüsuf yakalana
rak öldürüldü. Bu olayı Surneyi'in hapse 
atılarak bağdurulması takip etti. Bu sı

rada Yüsufun oğulları Muhammed ve 
Kasım'ın isyan teşebbüsleri de kolaylık
la bertaraf edildi. 

Abdurrahman'ın Endülüs'te kısmen 

süküneti sağladığ ı bir sırada Ala b. Mu
gis el-Yahsubi, Abbasi Halifesi Man
sür'un desteğiyle Mağrib'den Endülüs'e 
geçerek Beca bölgesinde isyan etti. Ab
durrahman' dan memnun olmayan ka
labalık bir grup da onun etrafında top
landı. Beca ve çevresini ele geçiren Ala, 
önce Kurtuba'ya doğru hareket .etti. 
Ancak yanında fazla kuweti bulunma
yan Abdurrahman onu başşehrin uza
ğında karşılamak düşüncesiyle Kar
ınüne'ye (Carmona) gelerek kaleye 
çekildi ve beklerneye başladı. Ala kısa 

bir süre sonra Karınüne'ye ulaşarak 

şehri kuşattı. Kuşatma iki aydan fazla 
sürdü. Muhasaranın uzaması Ala'nın 

taraftarları arasında anlaşmazlık çık-
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masına sebep oldu. Bu fırsatı değer

lendirmek isteyen Abdurrahman, bek
lenmedik bir anda kaleden çıkarak hü
cuma geçti. Ala'nın kuwetleri bu hü
cum karşısında dayanamadı, kendisi de 
dahil kuwetlerinin büyük bir kısmı sa
vaş meydanında hayatlarını kaybettiler 
(763) Halife Mansür bu ilk teşebbüsü

nün başarısızlıkla sonuçlanmasına rağ
men her fırsatta Endülüs'e müdahale 
ediyordu. Yine Kuzey Afrika'dan İspan
ya'ya geçmiş olan Abdurrahman b. Ha
bib es-Sıklabi, 779 yılında Tudmir böl
gesinde isyan ederek halkı Abbasiler'e 
biat etmeğe çağırdı. Kendisi gibi Ab
durrahman·a isyan etmiş olan Barse
lona Valisi Süleyman b. Yakzan ile iş 

birliği yaptı. Bunun üzerine Abdurrah
man b. Muaviye Tudmir üzerine yürü
dü. Bir süre onun kuwetlerine mukave
met eden Abdurrahman b. Habib, Tud
mir'i terkederek Belensiye'ye (Valencia) 
kaçtı ve burada kendi adamlarından bir 
Serberi tarafından öldürüldü (779) 

Fakat isyanlar birbirini takip ediyor
du. 778 yılında Sarakusta'da Hüseyin b. 
Yahya ile Barselona Valisi Süleyman b. 
Yakzan ayaklandılar. Süleyman, Kurtu
ba emirine karşı Frank Kralı Büyük Karl 
(Charlemagne) ile iş birliği yaptı. Bu an
laşmaya bağlı kalan Büyük Karl, Sara-

kusta üzerine yürüdü ise de mağlüp 
olarak geri çekildi. Franklar'ın çekilme
sinden sonra Abdurrahman kalabalık 

bir ordu ile Sarakusta'yı kuşattı. Hüse
yin b. Yahya. daha önce Süleyman b. 
Yakzan'ı öldürerek Sarakusta'ya tek 
başına hakim olmuştu. Hüseyin, Abdur
rahman'ın tabiiyetini kabul ederek ku
şatmanın kaldırılmasını sağladı. Ancak 
Kurtuba emirinin geri çekilmesi üzerine 
tekrar isyan edince, üzerine İbn Alka
me gönderildi. İbn Alkame Sarakusta'
ya girerek Hüseyin'i yakalayıp Abdur
rahman'a gönderdi. Hüseyin Kurtuba'
da idam edildi (783) 

Abdurrahman'a karşı yapılan isyanla
rın hemen hepsi siyasi bir mahiyet taşı
makta. sadece Şakya b. Abdülvahid'in 
ayaklanması farklılık göstermektedir. 
Endülüs'ün doğusunda oturan Serberi 
Miknase kabilesine mensup olan Şakya, 
Hz. Hüseyin'in soyundan geldiğini iddia 
ediyordu. Endülüs'teki Emevi hakimiye
tine son vererek Şii bir devlet kurmak 
için alimlerden kendisini destekleme
lerini istedi (769) Endülüs'teki Berbe
riler'in büyük bir kısmı da onun etrafın

da toplanmıştı. Taraftarlarının çoğal

ması üzerine Şentemeriyye'yi (Santaver) 
kuşattı, valisini öldürdü ve bu bölgede 
bağ ımsız bir devlet kurdu. Bunun üze-

!.Abdurrahman devrinde i nsa edilen Kurtuba Ulucamii'nin icinden bir görünüş 



ı. Abdurrahma n dönemine ait bir sikke 

rine Abdurrahman b. Muaviye bu asi 
üzerine kuwetli bir ordu gönderdi. Bu 
orduyla mücadele edemeyeceğini anla
yan Şakya dağlık bölgeye çekilerek çete 
savaşına başladı. Emevi ordusu bu tak
tik karşısında bir varlık gösteremeye
rek Kurtuba'ya dönünce, Şakya yeniden 
Şentemeriyye'ye hakim oldu. Abdurrah
man tarafından gönderilen ikinci ordu
yu Şentemeriyye önlerinde yenen Şak
ya, Küriye (Coria), Medellin ve Maride'yi 
işgal etti. Abdurrahman'ın azattı kölesi 
Bedr kumandasındaki ordu da başarı 

sağlayamadı. Tehlikenin süratle büyü
düğünü gören Abdurrahman, asi üzeri
ne bizzat kendisi gitmeye karar verdi. 
Fakat bu sefer Şakya, Abdurrahman'ın 
karşısına çıkmadı. 772 yılında Abdur
rahman Şentemeriyye'ye karşı düzen
lediği ikinci seferi de bir sonuç verme
yince Serberiler arasında sevilen Hilal 
el-Medyünfye Şakya'nın kontrolündeki 
bölgelerin valiliğini vererek onu asilerle 
mücadeleye memur etti. Bunun üzerine 
Serberiler Şakya'yı bırakıp l;jilal'in etra
fında toplanmaya başladılar. Bu geliş

me karşısında Şakya Şentemeriyye'yi 

terkederek Huf'a çekilmek zorunda kal
dı. Kurtuba hükümetini birkaç yıl daha 
uğraştıran Şakya, sonunda Şentemeriy
ye yakınındaki bir köyde iki kumandanı 
tarafından öldürüldü. 

Abdurrahman b. Muaviye devri adeta 
bir isyanlar devri olmuştur. Yukarıda 

bahsedilen isyanlar dışında Şezüne (Si
donia), Tuleytula (Toledo), işbiliye (Se
villa), Leble (Niebla), Kurtuba ve diğer 
küçük şehirlerde çeşitli zamanlarda ya 
müstakil olarak veya diğer isyanların 

devamı şeklinde isyanlar çıkmış, fakat 
Abdurrahman bu isyanları bastırmada 

fazla zorluk çekmemiştir. 

Abdurrahman b. Muaviye bütün gü
cünü isyanları bastırmak için harcadı

ğından hıristiyanlara karşı büyük bir 
sefer yapma imkanı bulamamıştır. Bu
nunla birlikte hıristiyanlarla müslüman
lar arasında mücadeleler eksik olmu
yordu. Abdurrahman'ın Endülüs'te ikti
darı ele geçirmesinden bir yıl sonra ölen 
Asturia Kralı ı. Alfansa'nun yerine geçen 
oğlu ı. Fruela, 768 yılında ölümüne ka
dar müslüman topraklarına akınlar yap
mış ve Abdurrahman'ın isyanlarla uğ

raşmasından faydalanarak bazı küçük 
başarılar kazanmıştır. Abdurrahman'ın 

azattı kölesi Bedr kumandasındaki bir 
ordu 767'de Alava bölgesine zaferle ne
ticelenen bir sefer düzenlemiş, yapılan 
anlaşma ile bölge halkı islam hakimiye
tini ve vergi ödemeyi kabul etmişti. 

Abdurrahman devrinin en önemli as
keri harekatı, Büyük Karl'ın Sarakusta 
seferidir. Büyük Karl. Hüseyin b. Yahya 
ve Süleyman b. Yakzan'ın Sarakusta is
yanı sırasında Süleyman'ın tahrik ve 
teşviki üzerine 778 ilkbaharında Pire
neler'e doğru hareket etti. Pireneler'i 
Roncevaux Geçidi'nden geçip Pamplo
na ve Huesca üzerinden Sarakusta'ya 
gelerek şehri kuşattı. Fakat bir taraf
tan muhasaranın uzaması, diğer taraf
tan Saksonya'da bir isyanın çıktığı ha
berinin gelmesi üzerine kuşatmayı kal
dırmak zorunda kaldı. Dönüşte Ronce-

Kurtuba 

Camii 
mihrap önü 

(maksure) 

kubbesi 

ABDURRAHMAN 1 

vaux Geçidi'nde Frank ordusunun art
çı kuwetleri müslümanlar ve Vascan
la r'ın baskınına uğrayarak kılıçtan ge
çirildi. Bu baskın sırasında Bretagne 
Dükü Roland, saray kontu Anselmo ve 
daha birçok asilzade hayatlarını kay
betmişlerdir. "Chanson de Roland" adı 

verilen Fransız milli destanı bu hadiseyi 
işlemektedir. 

Abdurrahman otuz iki yıllık yorucu 
bir hükümdarlıktan sonra 25 Rebiüla
hir 172 (2 Ekim 788) tarihinde öldü. 

Abdurrahman b. Muaviye Kurtuba'da 
iktidarı ele geçirdikten sonra bir yan
dan ülkede birliği sağlamak için birbiri
ni takip eden isyanları bastırmakla uğ
raşırken diğer yandan da yeni kurulan 
devleti teşkilatiand ı rdJ ve bazı imar fa
aliyetlerinde bulundu. Emevi hilafetinin 
bir vilayeti olan Endülüs'te artık bir dev
let kurulmuştu. Vilayetten devlete geç
mek için idari bazı düzeniemelerin ya
pılması gerekiyordu. Abdurrahman res
men bağımsız olmasına ve Abbasi ha
lifelerini tanımamasına rağmen "hali
fe" veya "emirü'l-mü'minin " unvaniarını 
kullanmaktan kaçınmış, yalnız "emir" 
unvanı ile yetinmiş, hutbe ve sikkelerde 
ise sadece kendi adına yer verdirmiştir. 
Merkez teşkilatında henüz vezirlik ma
kamı yer almıyor. yalnızca kadılar ve 
hacibler bulunuyordu. Yaptığı ilk işler

den biri sağlam bir ordu kurmak oldu. 
Kuzey Afrika'dan getirilen ücretli Ser
beri birlikleri ile Güney Avrupa ülkele
rinden sağlanan memlük* ler, ordunun 
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esasını teşkil ediyorlardı. Memlüklerin 
çoğunluğu gayri müslimlerden meyda
na geliyordu ve sayıları da oldukça ka
labalıktı. Ülkeyi kura adı verilen idari 
bölgelere (vi l~yet) ayırarak başlarına 

vali veya arniller tayin etmişti. 

Abdurrahman. Kurtuba'yı devletinin 
başşehri haline getirmek için büyük 
gayret sarfetmiş, ancak askeri engeller 
sebebiyle başta Kurtuba olmak üzere 
diğer büyük şehirlerde geniş imar fa
aliyetine girişememiştir. Onun ilk bü
yük mimari eseri emirlik sarayıdır. Kur
tuba'ya geldiği zaman valilerin oturdu
ğu Darülimare'de ikamet ediyor ve bu
rasını aynı zamanda idari teşkilatın bu
lunduğu hükümet konağı olarak kulla
nıyordu. Daha sonra. 784 yılında Vadil
kebir'in kıyısında büyük bir saray yap
tırdı. Geniş bahçeleriyle nehir boyunca 
uzanan saray ve müştemilatına . Suri
ye'den örnek alınarak er-Rusafe adı ve
rildi. Abdurrahman'ın ikinci büyük ese
ri, sarayının yakınında yaptırdığı Cami-i 
Kebir'dir. 786 yılında tamamlanan ve 
sonradan yapılan ilavelerle daha da bü
yüyerek günümüze kadar gelen bu ca
mi. Endülüs Emevi mimarisinin en gü
zel örneklerinden biridir. Kaynaklarda, 
onun Kurtuba'da daha birçok küçük ca
mi ve mescid yaptırdığı da belirtilmek
tedir. 

Abbas! katliamından kurtulmayı ba
şarıp tehlikelerle dolu uzun bir yolcu
luktan sonra hiç tanımadığı. karışıklık
lar içindeki Endülüs'e geçerek iktida
rı ele geçirmesi. ülkenin her tarafında 
birbirini takip eden isyanları bastırarak 
birliği sağlaması, Abdurrahman b. Mu
aviye'nin büyük bir şahsiyet olduğunu 
ortaya koymaktadır. Üç asır kadar de
vam eden Endülüs Emevi Devleti'nin 
kurucusu olması. onun. İslam tarihinin 
büyük isimleri arasında yer almasını 

sağlamıştır. Kaynaklar ondan, "son de
rece halim selim, bilgili. zeki, kesin ka
rarlı, g\içlü, sürekli hareketli, zulüm ve 
haksızlıktan nefret eden. kendi işlerini 

başkalarına bırakmayan. devlet işlerini 

yalnız kend i düşüncelerine göre yönet
meyen, cesur, hamleci, fevri hareketten 
uzak. kendine güveni tam. ihsanı bol. 
cömert, beliğ, şair ve edip" bir hüküm
dar olarak bahsederler. Abbas! Halifesi 
Mansür'un ondan çekindiği ve "Ailah'a 
şükürler olsun ki, benimle o iblisin ara
sında deniz bulunuyor· dediği rivayet 
edilmektedir. Ona "Kureyş' in doğanı· 

da deniyordu. 
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ABDURRAHMAN ll 
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Abdurrahman b. el-Hakem b. H iş am 
b. Abdirrahman 
(ö. 238/852) 

Endülüs Emevi Devleti'nin 
dördüncü emiri 

(822-852). 
L _j 

176 (792) yılında "['uleytula'da (Tole
do) doğdu. İyi bir tahsil gördü. Bu saye
de çok genç yaşta idari ve askeri görev
ler aldı ve bunları başarıyla yürüttü. Ba
bası tarafından. 807'de Tuleytula'da 
patlak veren isyanı bastırmakla görev
lendirildiği zaman, Tuleytula Valisi Am
rüs ile iş birliği yaparak Vak'atü'l-hufre 
adıyla bilinen bu isyanı bastırdı. Daha 
sonra Tartüşe'ye (Tortosa) saldıran 

Louis d'Aquitaine'i bu şehir önlerinde 
bozguna uğrattı (8091 Bu başarıların 

dan dolayı babası tarafından veliaht ta
yin edildi. 

Babasının ölümü üzerine 26 Zilhicce 
206'da (22 Mayıs 822) Endülüs Emevl 
Devleti tahtına geçti. Hükümdarlığının 

ilk yıllarında ülkenin çeşitli bölgelerinde 
çıkan isyan ve karışıklıklarla uğraşmak 

zorunda kaldı. Hanedana mensup Ab
dullah b. Abdurrahman el-Belensl ve 
İlbire (E\vira) ordusunun isyanlarını kısa 
sürede bastırdı. 

Arap kabileleri arasındaki mücadele
ler İslam dünyasının doğusunda olduğu 
gibi Endülüs'te de fethi takip eden yıl-

lardan beri devam ediyordu. Nitekim 
Yemenliler ile Mudartılar arasındaki re
kabet 207 (822-23) yılında savaşa dö
nüştü . Abdurrahman'ın, savaşa engel 
olmak üzere Yahya b. Abdullah kuman
dasında gönderdiği ordu Musare Sava
şı'nda bir sonuç alamadı ve neticede 
Yemenliler üstünlüğü ele geçirdiler. Ka
bileler arası mücadeleden isyana dönü
şen bu hareket. ancak 213 (828-29) yı
lında Yemenliler'in teslim olmasıyla so
na erdi. 

Abdurrahman devrinin tehlikeli is
yanlarından biri de Tuleytula'da Haşim 
ed-Darrab'ın başlattığı isyandır. Il. Ab
durrahman emir olunca Haşim Tuleytu
la'da yeni emlre karşı bir muhalefet 
cephesi kurmaya çalıştı. Etrafına topla
nan eşkıya grubuyla 829 yılından itiba
ren yol kesmeye, şehirlere baskın yapa
rak halkı öldürmeye başladı. Kısa bir 
süre sonra da Şentemeriyye (Santaver) 
bölgesini yağma ve tahrip etti. Bunun 
üzerine Abdurrahman. Muhammed b. 
Rüstem'i asiler üzerine gönderdi. 831 '
de Sarakusta'nın (Saragossa) güneyba
tısındaki Derüka'da (Daroca) yapılan 

kanlı savaşta Haşim ed-Darrab öldürül
dü. taraftarları da dağıldı. Haşim'in öl
dürülmesine rağmen Tuleytula'daki is
yan birkaç yıl daha devam etti ve ancak 
837'de tamamen bastırılabildi. 

Diğer yandan Mahmüd b. Abdülceb
bar adlı bir Serberi ile İspanyol asıllı 
Süleyman b. Martin de 828'de Mari
de'de (Merida) isyan ederek şehri ele 
geçirdiler ve Vali Mervan el-Cillikfyi 
öldürdüler. Abdurrahman Maride üzeri
ne yürüyerek şehri kuşattı. Çevredeki 
araziyi tahrip etti. fakat şehri ele ge
çiremeden geri döndü. 830 yılındaki se
fer daha başarılı geçti. Bu sırada şehir 
halkı itaat etmeyi kabul etti, Haris b. 
Bezlğ de şehre vali tayin edildi. Ancak 
onların itaatleri geçici oldu ve sonraki 
yıllarda Maride üzerine birkaç sefer da
ha yapıldı. Abdurrahman'ın bu seferleri 
karşısında Maride'de tutunamayacakia
rım anlayan asiler şehri terkederek Ba
talyevs'e (Badajoz) kaçtılar. Süleyman b. 
Martin kuzeye çekilerek Tercale (Trujil
lo) yakınında bir şatoya yerleşti: ancak 
834 yılında Kurtuba'dan gönderilen bir 
birlik tarafından yakalanarak idam 
edildi. Mahmüd b. Abdülcebbar ise Vadi 
Ane'ye (Guadiana) çekildiği halde sürek
li olarak Abdurrahman'ın gönderdiği 

birliklerin hücumuna hedef oldu. Bura
da fazla tutunamayacağını anlayınca 

güneye, Atiantik sahillerinde bugünkü 


