
ABDURRAHMAN ll 

Il. Abdurrahman ' ın sarayı Endülüs'ün 
önemli bir kültür merkezi durumun
da idi. Meşhur müsikişinas ve şarkıcı 

Ziryab'ın Bağdat'tan Kurtuba'ya gel
mesi, sanat hayatına büyük bir canlı
lık getirmiştir. Abbas b. Firnas. Yahya 
ei-Gazzal ve İbrahim b. Süleyman eş
Şami gibi alim ve edipler onun sarayın
dan himaye ve destek görmüşlerdir. 

Tarihçiler onun devrini mali bakımdan 
Endülüs'ün en parlak devri olarak ka
bul ederler ve bu devreye "eyyamü'I
arüs" (düğün günleri) adını verirler. Kay
naklar Abdurrahman'ı uzun boylu, es
mer. siyah gözlü, gür sakallı ve çıkık 

burunlu olarak tasvir ederler. Karak
terinden bahseden tarihçiler de onu 
cömert. müsamahalı, alim, edip ve sa
natkarları seven ve kadınlara karşı za
afı olan bir kimse olarak zikrederler. 
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Ebü'I-Mutarrif Abdurrahman b. Muhammed 

L 

ei-Mervani ei-Ümevi 
(ö 350 /961) 

Endülüs Emevi halifesi 
(912-961). 

_j 

22 Ramazan 277'de (7 Ocak 891) Kur
tuba'da doğdu. Babası Muhammed'in 
veliahtlık meselesinden dolayı kardeşi 

tarafından bir komplo sonucu öldürül
mesi üzerine dedesi Emir Abdullah, Ab
durrahman'ı veliaht tayin etti ve onun 
ölümü üzerine 16 Ekim 912'de tahta 
geçti. 

Abdurrahman emir o lduğu sırada ül
kenin içinde bulunduğu siyasi durum 
pek iyi değildi. Merkezi otorite zayıf

lamış , buna bağlı olarak isyanlar ve ya-
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rı bağımsız hareket eden hükümetler 
ortaya çıkmıştı. Yeni emirin ilk göre
vi isyanları bastırıp memleketin bütün
lüğünü sağlamaktı. Bu isyanların en 
tehlikelisi, 880 yılında Bübeşter'de (Bo
bastro) devlete karşı ayaklanarak İs
panya'nın güneyine (Andalusia) hakim 
olan Ömer b. Hafsün'un isyanı idi. Ab
durrahman'ın ilk işi, kendisinden önce
ki üç emir tarafından bir türlü bastırıla
mayan İbn Hafsün'un isyanını bastır
mak oldu. Abdurrahman 913'te yaptığı 
ilk seferinde onun elinde bulunan bazı 
şehir ve müstahkem mevkileri kurtardı. 
Ertesi yıl yapılan ikinci seferde ise Ma
laga ve sahil bölgesi itaat altına alına
rak İbn Hafsün'a Kuzey Afrika'dan ge
len yardırnlara engel olundu. Daha son
ra İbn Hafsün'un elindeki yerler birer 
birer zaptedildi. Bu arada on yıldan be
ri İbrahim b. Haccac ve oğullarının elin
de bulunan İşbiliye (Sevilla) ve Karmüne 
(Carmona) tekrar merkezi hükümete 
bağlandı. Ömer b. Hafsün Eylül 917'de 
öldü; fakat isyan oğulları tarafından 

devam ettirildi. Büyük oğlu Ca'fer Bü
beşter'de idarenin başına geçti. Fakat 
919 yılında yapılan sefer sonunda şe

hir kuşatıldı ve haraç verilmesi şartıyla 
anlaşma yapıldı. Aynı yıl diğer oğlu Ab
durrahman yenilgiye uğratılarak tes
lim olmak zorunda bırakıldı. Ertesi yıl 

Ca'fer küçük kardeşi Hafs tarafından 
öldürüldü. Bu sefer Bübeşter İbn Haf
sün'un oğullarından Süleyman'ın eline 
geçti. Bütün gücüyle isyanı devam et
tirmeye gayret eden Süleyman. nihayet 
928'de Bübeşter önlerinde yapılan çar
pışmada öldürüldü. Sadece. hayatta ka
lan sonuncu oğlu Hafs Bübeşter'de di
reniyordu. Altı ay kadar devam eden 
kuşatma sonunda Hafs da teslirn oldu 
ve 17 Ocak 928'de isyan tamamen bas
tırıldı. İbn Hafsün ve oğullarının isyanı
nın bastırılması, bütün İspanya'da oldu
ğu gibi hıristiyan ve müslüman devlet
ler nezdinde de Abdurrahman'a büyük 
bir itibar kazandırdı ve emir. en-Nasır
Lidinillah unvanını aldı. Diğer taraftan 
ülkenin çeşitli bölge ve şehirlerinde yarı 
bağımsız hükümetler birbiri arkasından 
itaat arzetmeye başladılar. 

İbn Hafsün'un isyanının bastırılma
sından sonra Abdurrahman, Beni Mer
van'ın idaresinde bulunan Batalyevs'i 
(Badajoz) itaat altına almaya karar ver
di. Haziran 929'da kısa bir kuşatma so
nucu Batalyevs teslim oldu. Batalyevs'in 
zaptından sonra, yı llardan beri sık sık 
isyan bayrağını açan Tuleytula'ya (Tole-

do) kesin olarak Emevi hakimiyeti al
tına alma sırası gelmişti. Tuleytula son 
derece müstahkem bir şehirdi. Bunu 
bilen Abdurrahman bir elçi heyeti gön
dererek itaat etmelerini istedi. Ancak 
şehir halkı bu teklife yanaşmadı. Bu
nun üzerine 930 yılı ilkbaharında Vezir 
Said b. Münzir kumandasında bir ordu 
gönderildi. Temmuz ayında bizzat Ab
durrahman da gelerek şehri kuşattı. 

Emirin bir süre sonra Kurtuba'ya dön
mesine rağmen kuşatma iki yıl devam 
etti. Bu durum karşısında asiler Leon 
Kralı Il. Ramira'dan yardım istediler. 
Yardıma karar veren Ramiro yolda Erne
vi kuwetleri tarafından mağlüp edildi. 
Şehirde açlık baş gösterdi ve halk kapı
ları açmak mecburiyetinde kaldı. Ab
durrahman 2 Ağustos 932 tarihinde 
Tuleytula'ya girdi. Böylece yirmi yıllık 

bir mücadele sonunda Endülüs süküne
te kavuşmuş oldu. 

III. Abdurrahman devri dış politika 
bakımından da son derece hareketli bir 
dönemdir. Bir taraftan kuzeydeki hı

ristiyan devletlerle çetin mücadeleler 
devam ederken diğer taraftan da Ku
zey Afrika'daki müslüman devletlerle 
dostça ve düşmanca münasebetler bir
birini takip ediyordu. Tahta geçmesin
den bir yıl sonra Ordono kumandasın
daki bir Galicia ordusu Lizbon'un gü
neybatısında yer alan Yabüre (Evora) 
üzerine yürüyerek şehri zaptetti ve hal
kını kılıçtan geçirdi. Bir veya iki yıl son
ra bu sefer Asturia-Leon kralı sıfatıyla 

Maride (Merida) bölgesine saldırarak 

Kal'atülhaneş'i (Aiange) tahrip etti. Bir
birini takip eden bu hücumlar karşısın-

lll. Abdurrahman dönemine ait bir sikke 



da Abdurrahman. Ahmed b. Muham
med b. Ebü Abde'yi 916 yılında Leon 
topraklarına gönderdi. Ahmed b. Mu
hammed, 4 Eylül 917 tarihinde 11. Or
dona ile karşılaştı. Fakat bu savaş 

müslümanlar için bir felaket oldu. Ordu 
kumandanı Ahmed b. Muhammed şe
hid düştü ve başı kesilerek San Este
ban surlarına asıldı. 

Abdurrahman bu mağlübiyetin inti
kan : ını almak için derhal hazırlıklara 

başladı. Diğer yönden müslümanlar ta
rafından bir hücuma maruz kalacağını 
bilen ll. Ordono, Navarra Kralı ı. Sancho 
Garces ile anlaşarak akıniarına devam 
ediyordu. Hacib Bedr b. Ahmed kuman
dasındaki ordu Ağustos 918'de Ordo
no'yu ağır bir yenilgiye uğrattı. Ertesi 
yıl İshak b. Muhammed kumandasında
ki ordu Ordono'yu tekrar mağlüp etti. 
Fakat kazanılan bu iki zafer Abdurrah
man'ı tatmin etmedi. Bu sebeple Hazi
ran 920'de büyük bir ordu ile Kurtu
ba'dan hareket etti. Önüne çıkan hıris
tiyan birliklerini dağıtıp kale ve şehirleri 
yıkarak Asturia-Leon Krallığı'nın top
raklarına girdi ve eski Roma şehri Clu
nia'ya kadar ilerledi. Kaleler, kiliseler ve 
manastırlar yıkıldı. Böylece 917 fela
ketinin intikamı alınmış oldu. Ancak 
Abdurrahman bu sefer de Ordono'nun 
müttefiki Sancho Garces üzerine dön
dü. Hedefi krallığının merkezi Benblü
ne'yi (Pamplona) zaptetmekti. Sancho 
Garces, Abdurrahman'ın üzerine geldi
ğini haber alınca kuzeye çekildi ve ken
disine yardıma gelen Ordono ile birleşti. 

İki ordu 26 Temmuz 920 tarihinde Jun
guera'da karşılaştı ve savaş müslüman
ların kesin zaferi ile son buldu. Bu za
ferden sonra Muez yakınlarına kadar 
ilerleyen Abdurrahman, Nebre'yi (Na
varra) üç hafta boyunca yağmalattı ve 
eylül ayı başında Kurtuba'ya döndü. 

Uğradığ ı bu yenilgilere rağmen ll. Or
dona yeni bir hücuma maruz kalmadan 
harekete geçerek Najera'yı Sancho Gar
ces adına zaptetti. Diğer taraftan Sanc
ho Garces'te Viquera şatosundaki Beni 
Kasi hanedanının son mensupianna sal
dırdı. Bunlar Abdurrahman'ın yeni bir 
sefer yapması için kafi sebepleraL Ab
durrahman 924 yılı ilkbaharında hare
kete geçti. Bu sırada Ordono ölmüş, ye
r ine kardeşi ll. Fruela geçmişti. Abdur
rahman önce doğuya yönelerek Mürsi
ye (Murcia) ve Belensiye (Valencia) üze
rinden kuzeye döndü. Hedefi Sancho 
Garces'in başşehrin i zaptetmekti. Yol 
üzerindeki müst ahkem yerleri t ahrip 

ederek ireti vadisinde Sancho Garces 
ile karşılaştı. Yapılan savaşı yine müs
lümanlar kazandı. Artık Benblüne'nin 
zaptı için hiçbir engel kalmamıştı. Ger
çekten Abdurrahman hiçbir mukave
metle karşılaşmadan Benblüne'ye girdi. 
Böylece hedefine varmış olarak Kurtu
ba'ya döndü. 

Abdurrahman ' ın bu başarılı seferin
den yedi yıl sonra ll. Ramira'nun Astu
ria-Leon tahtına geçmesine kadar hıris
tiyan devletlerle mücadeleler durmuş

tur. ll. Ramira'nun 933 yılında müslü
manların elinde bulunan Madrid'e sal
dırmasıyla mücadeleler yeniden başladı. 
Ertesi yıl müslümanlar başarılı akınla
rıyla ona karşılık verdiler. Karşılıklı de
vam eden bu akınlar 1 Ağustos 939'da 
Sirnancas surları önünde cereyan eden 
ve müslümanların mağlübiyetiyle son 
bulan savaşla şiddetlendi. Bu yenilgi
den sonra. Abdurrahman'ın katılmadığı 
seferler çoğunlukla başarıyla sonuçlan
mıştır. 

ll. Ramira'nun ölümüyle kuzeydeki hı
ristiyan krallıklar arasında ihtilaf baş 
gösterdi. Diğer yönden yer ine geçen lll. 
Ordono da zayıf bir şahsiyetti. lll. Ab
durrahman bu gelişmelerden faydala
narak 951 yılından itibaren hıristiyan 

topraklarına akınları sıklaştırdı. Tem
muz 955'te müslüman kuwetleri lll. 
Ordono'yu Kastilya'da ağır bir yenilgiye 
uğrattı. lll. Ordono bir elçilik heyeti 
göndererek barış teklifinde bulundu. 
Onun bu teklifini kabul eden Abdurrah
man, Muhammed b. Hüseyin ile özel 
doktoru yahudi Ebü Yüsufu (Ebu Yu
suf Chasda'i b. lsaac b. Shaprut) gönder
di. Yapılan anlaşmaya göre birçok kale 
ya müslümanlara bırakılacak veya tah
rip edilecekti. Bu tarihten itibaren ku
zeydeki komşu hıristiyan devletler yıl-

lll. Abdurrahma n ' ın 

ku rduğ u 

Medinetüzzehra'da 

bulunan 

Kasrü'l-halife/ 

Halife 

Sarayı ' ndan 

bir bölüm 

ABDURRAHMAN lll 

lık vergi vermek şartıyla Abdurrahman 
ile barış yapmak mecburiyetinde kal
dılar. 

Endülüs Emevi Devleti'nin askeri ve 
mali alandaki üstünlüğü karşısında is
panya'daki hıristiyan prenslikler pek si
lik ka lmışlardır. Onun bu askeri başarı
ları ve Endülüs İslam medeniyetinin 
gücü Pireneler'i aşarak Batı Avrupa'dan 
Bizans İmparatorluğu ' na kadar hisse
dilmiş ve Kurtuba'ya Avrupa elçileri gel
meye başlamıştı. Ancak Endülüs Emevi 
halifesi Abbasiler'i ve Fatımiler' i kendi
ne düşman olarak görüyordu. Aynı du
rum Bizans için de söz konusu oldu
ğundan, birbirinden çok uzak olan bu 
iki devlet ortak düşmaniarına karşı an
laşma yoluna gittiler. Daha önceki yıl

larda da bu iki devlet arasında karşılıklı 
olarak elçiler gönderilmişti. lll. Abdur
rahman devrinde ilk elçinin hangi ta
raftan gönderildiği kaynaklarda farklı 

şekilde verilmekle birlikte. 949 yılında 
karşılıklı elçi heyetleri gönderildiği bilin
mektedir. Diğer taraftan zaman zaman 
Batı Avrupa devletlerinden de Kurtu
ba 'ya elçiler geliyordu. Avrupa devletle
ri, Desinalı korsanların Fransa içlerine 
kadar ilerleyerek etrafı yağma ve tah
rip etmeleri üzerine lll. Abdurrah
man'dan yardım istediler. Bu korsanla
rın X. yüzyılın ilk yarısında iyice kuwet
lenerek yağma akınlarını İtalya'ya ka
dar uzatmaları üzerine Alman impara
toru ı. Otto. lll. Abdurrahman'ı tahkir 
eden bir mektup gönderdi, fakat halife 
elçiyi kabul etmedi. Ancak Recemund 
adında bir piskoposu 1. Otto'ya gönder
di ; Recemund Frankfurt'ta im paratar 
ile görüştü . 

lll. Abdurrahman ' ın Endülüs Emevi 
tahtına çıktığı yıllarda Kuzey Afrika'da 
Fatımi devleti kurulmuştu . imam Ubey-
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ABDURRAHMAN lll 

dullah, Mehdiyye şehrini kurarak sağ
lam bir başşehre sahip olduktan sonra 
ele geçirdiği Ağiebi donanmasını takvi
ye etti ve böylece Akdeniz'de büyük bir 
güç olarak ortaya çıktı. Diğer taraftan 
asi İbn Hafsün'u desteklemekten çekin
medi. Abdurrahman ise donanmasını 

kuwetlendirerek Akdeniz'den gelecek 
tehlikelere karşı gerekli tedbirleri aldı. 
Böylece bu iki devlet rakip olarak karşı 
karşıya gelmiş oldular. Daha sonraki 
yıllarda Fatımfler'in Mağrib'e müdahale 
etmesi ve mahallf hanedanlarla müca
deleye girişmesi, Abdurrahman'a Mağ
rib'e müdahale fırsatı verdi. 927'de Me
lile'yi (Melilla) zapteden Abdurrahman, 
931 yılında da Septe'yi (Ceuta) ele ge
çirerek burada kuwetli bir deniz üs
sü kurdu. Böylece Akdeniz'den gelecek 
Fatımf tehlikesi ortadan kalktığı gibi 
uzak Mağrib de Endülüs'ün hakimiyeti
ne girmiş oldu. Ancak bu hakimiyet 
sürekli olmadı. 933 yılında Taza'da ya
pılan savaşta galip gelen Fatımfler Fas'ı 
ele geçirdiler. 934'te Fatımf Halifesi 
Ubeydullah el-Mehdfnin ölümü üzerine 
lll. Abdurrahman'ın kumandanı Müsa 
b. Ebü'I-Afiye Fas'ı geri aldı. Yeni halife 
Kaim-Biemrillah derhal harekete geçe
rek kaybedilen yerleri tekrar zaptetti. 
Bu arada Serberi kabileleri arasında 

çıkan ihtilaflar ve isyanlar lll. Abdur
rahman'ın işine geliyor ve Fatımfler'e 

karşı isyancıları destekliyordu. Endü
Iüs Emevf Devleti'nin Mağrib'de büyük 
bir nüfuz kazanması, bu bölgelerde ya
şayan kabile ve hanedanları lll. Abdur
rahman'a tabi olmaya sevkediyordu. 
Böylece Cezayir'den Sicilmase'ye ve At
las Okyanusu'na kadar her tarafta En
dülüs Emevr Devleti'nin hakimiyeti ta
nınmış oldu. 

Bununla beraber zaman zaman du
rumdan memnun olmayanların isyan 
ettikleri de vakiydi. Bunların başında 

İdrfsfler geliyordu. Kuzey Afrika'daki bu 
olaylar yeniden Fatımfler ile Endülüs 
Emevfleri'ni karşı karşıya getirdi. 955 
yılında bir Fatımf gemisinin Sicilya açık
larında Endülüslü gemiciler tarafından 
ele geçirilmesi, Fatımf Halifesi Muizz'in 
Endülüs'e saidırmasına sebep oldu. 
Fatımf donanınası Meriyye'ye (Aimeria) 
çıkarma yaparak !imanda bulunan En
dülüs donanmasını yaktı. lll. Abdurrah
man buna karşılık olmak üzere donan
ma kumandanı Galib'e, İfrikıyye sahille
rini yağmalamasını emretti. İlk teseb
büs başarısızlıkla sonuçlandı; ancak er
tesi yıl yetmiş gemiyle harekete geçen 
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Galib bazı şehirleri yağma ve tahrip 
ederek geri döndü. Endülüs Emevr hali
fesi bu arada tersanelere kuwetli bir 
donanma yapılmasını emretti. Buna kar
şılık Fatımf Halifesi Muiz de silahları bı
rakmak niyetinde değildi. 347'de (958-
59) Cevher adındaki kumandanının em
rinde büyük bir orduyu bütün Mağrib'i 
zaptetmek için harekete geçirdi. Cev
her, karşısına çıkan Endülüs birliklerini 
mağlüp eder:ek arka arkaya Tahert'le 
Sicilmase şehirlerini zaptetti ve Süs'a 
kadar ilerledi; Tan ca ve Septe dışındaki 
bütün şehirleri işgal etti. Abdurrahman 
ise bütün gayretlerine rağmen olumlu 
bir sonuç alamadı ve İspanya'nın kapısı 
durumunda olan Tanca ve Septe ile ye
tinmek zorunda kaldı. 

lll. Abdurrahman, ihtişamlı bir ha
yattan sonra 2 Ramazan 350 ( 15 Ekim 
961) tarihinde Kurtuba'da öldü. 

lll. Abdurrahman, İbn Hafsün'un isya
nının bastırılmasından ve ülkede sükü
netin sağlanmasından sonra, 929 yılın
da Endülüs Emevi Devleti tarihinde ilk 
defa "halife" ve "emfrü'l-mü'minin" un
vanını almıştır. Kendisinden öncekiler 
genellikle "emir" unvanını kullanıyorlar
dı. Endülüs Emevf Devleti'nin kurucusu 
I. Abdurrahman, ailesinin Abbasfler ta
rafından katiedilmesine ve Endülüs'e 
gelip iktidarı ele geçirmesine rağmen, 
halifelik unvanını kullanmamıştı. Diğer 
emirler de Abbasi hilafeti ile rekabetle
ri devam ettiği halde aynı yolu takip 
ettiler. lll. Abdurrahman' ın "halife" un
vanını kullanması Abbasfler'e karşı de
ğil, doğrudan doğruya Fatımfler'e karşı 

yapılmış bir harekettir. 909 yılında İf
rikıyye'de ortaya çıkan ve kısa zamanda 
Kuzey Afrika'nın büyük bir kısmına ha-

Kasrü'l-halife/ 

Halife 

Saray ı ' ndan 

kabartma 

süslemeli 

bir sütun 

kaidesi 

kim olan, hatta Endülüs'teki siyasi ge
lişmelere müdahale eden Fatımfler, Şii 

oldukları için, gerek dini, gerek siyasi, 
gerekse askeri bakımdan Endülüs Eme
vıleri'ni tehdit ediyorlardı. lll. Abdurrah
man içerde süküneti sağladıktan sonra 
bu başarılarını manevi bakımdan takvi
ye etmek ve Fatımfler'e karşı girişeceği 
mücadelelerde Sünni müslümanların 

desteğini sağlamak düşüncesiyle "hali
fe" unvanını almış olmalıdır. Böylece 
İslam dünyasında Abbasiler ve Fatı
miler'den sonra üçüncü halifelik ortaya 
çıkmış oldu. 

lll. Abdurrahman devri yalnız siya
si ve askeri bakımdan değil, iktisadi, 
kültürel ve imar faaliyetleri bakımından 
da Endülüs Emevf Devleti'nin en parlak 
devridir. Onun yarım yüzyıl devam eden 
emirlik ve halifeliği süresince ülkenin 
her tarafında imar faaliyetleri dikkati 
çekmektedir. Zamanında Kurtuba batı 

Avrupa'nın en büyük başşehri idi. Bu
nunla yetinmeyip 936 yılında Kurtuba 
yakınında, hanımının adına izafeten Me
dinetüzzehra'yı kurdu ve hilafet merke
zini oraya nakletti. Muhteşem sarayı, 

devlet daireleri ve bahçeleriyle şehir kı
sa sürede çok gelişti. Ayrıca 941 yılında 
yeni su yolları yaptırarak Kurtuba'ya su 
getirdi. İşbiliye'nin surları yapıldığı gibi 
Meriyye de onun zamanında adeta ye
niden inşa edildi. Büyük şehirleri birbi
rine bağlayan yollar yeniden yapılarak 
veya tamir edilerek ticari faaliyetler ge
liştirildi. Bütün yollar Kurtuba'da birle
şiyordu. Kara ticaretinin yanında deniz 
ticareti de çok gelişmişti. Akdeniz !i
manları Endülüs ticaret gemilerinin uğ
rak yerleri idiler. Yünlü ve ipekli doku
malar, porselen, Abbas b. Firnas tara-



fından ilk defa Endülüs'te imal edilen 
cam eşya. mücevherat, demir ve bakır 
eşya ile kağıt başlıca ihraç mallarını 

teşkil ediyordu. Tarım, hayvancılık ve 
madencilik çok geliştiği için ithalat ih
racatın yanında çok azdı. Bu sebeple 
halkın refah seviyesi yüksekti. Onun 
devrinde Endülüs. Avrupa ülkelerinin 
en gelişmişi idi. 

lll. Abdurrahman aynı zamanda ilim 
ve edebiyatın da hamisi idi. Kurtuba'
daki Cami-i Keblr'in yanında yüksek öğ
retim kurumunu ilk defa o kurmuştur. 
Burada yalnız müslümanlar değil, gayri 
müslimler de rahatlıkla tahsil yapma 
imkanına sahiptiler. lll. Abdurrahman. 
zamanında kurulan saray kütüphane
sini geliştirmiş ve ilgililerin hizmetine 
sunmuştur. Filozof İbn Meysere. el- 'll~
dü '1-ferfd'in müellifı şair İbn Abdü Rab
bi h ve şair İbn Hani. tarihçi İbn Kütiyye, 
astronomi alimi Mesleme b. Kasım ei
Kurtubl, tarihçi ve tabip Arlb b. Sa'd ile 
tabip Yahya b. İshak gibi alim. şair ve 
edipler onun zamanında ilim ve edebi
yatın gelişmesine hizmet etmişlerdir. 

lll. Abdurrahman hırslı, azimli, devlet 
adamlarıyla istişare eden, özellikle ede
biyatçılara ve fak.ihlere değer veren bir 
hükümdardı. Geniş müsamahası saye
sinde ülkesindeki gayri müslimler rahat 
ve müreffeh bir hayat sürmüşlerdir. 

Alim ve ediplerle sohbet etmesini se
ver. nükteleriyle herkesin takdirini ka
zanırdı. Çok zeki ve kabiliyetli, cesur, iyi 
niyetli, cömert ve sarsıfmaz bir iradeye 
sahip idi. 
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Abdurrahman el-Murtaza b. Muhammed 
b. Abdilmelik b. Abdirrahman en-Nasır 

(ö. 408 / 1018) 
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Endülüs Emevi halifesi 
(408/ 1018). 
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368 (978) yılında doğdu. Sebte Valisi 
Ali b. Hammüd'un Endülüs Emevl Ha
lifesi Süleyman b. Hakem'i öldürüp tah
ta çıktığı sırada Kurtuba'da bulunan 
Abdurrahman gizlice Ceyyan'a (Jaen) 
kaçtı . Daha önce Ali b. Hammüd'u des
teklemiş olan Meriyye (Almeria) Valisi 
Hayran el-Amiri ve Sarakusta (Saragos
sa) Valisi Münzir b. Yahya, ileri gelen 
kabile reisieriyle kumandanları toplayıp 
Abdurrahman'ı ei-Murtaza unvanıyla 

halife ilan etti-ler (lO Zilhicce 408 / 29 Ni
san 1018). Onun Sarakusta. Şatıbe ve 
Belensiye (Valencia) gibi şehirlerde pek 
çok taraftar bulması. Ali b. Hammüd'u 
endişeye düşürdü. Hammüdfler. Berbe
rfler'in sempatisini kazanmaya çalışır

ken diğer grupların desteğini kaybedi
yorlardı. Abdurrahman toparlanıp Kur
tuba üzerine yürümeden önce Ali b. 
Hammüd beklenmedik bir şekilde ken
di köleleri tarafından öldürüldü (1018) 
Zenate kabilesine mensup Berberfler 
derhal İşbfliye (Sevilla) valisi olan kar
deşi Kasım'ı çağırarak onu ei-Me'mün 
unvanıyla Kurtuba'da tahta çıkardılar. 

Fakat bir yandan Amirfler. bir yandan 
da bazı Emevf taraftarları ve hıristiyan 
tüccarların desteğiyle giderek güçlenen 
Abdurrahman. Kasım b. Hammüd'u ha
life olarak tanıyan Zavf b. Zlrl liderliğin
deki Sanhace Berberfleri'ni itaat altına 
almak için Gırnata üzerine yürüdü. Bu 
hareket strateji olarak makul görün
mekle beraber taktik açısından hatalıy
dı . Çünkü Zavr ondan daha güçlü oldu
ğu gibi taraftarları da kendisine sadık
tı. Abdurrahman şehre yaklaşınca Za
vfye bir mektup göndererek kendisine 
itaat etmesini istedi, fakat Zavr bunu 
kabul etmedi. 

Abdurrahman ile Zavr arasında mek
tuplaşma devam ederken, büyük emel
lerle tahta çıkardıkları Abdurrahman'ın, 
istedikleri gibi yönlendirebilecekleri bir 
hükümdar olmadığını anlayan Hayran 
ile Münzir ondan desteklerini çekmeye 
karar verdiler ve gizlice Zavfye haber 
göndererek savaş sırasında kendisine 
katılacaklarını bildirdiler. Kuşatma ve 
savaş birkaç gün devam ettikten sonra 
iki emir ordudan ayrıldı. Bu hareketi 
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tasvip etmeyen kumandanlar içinde 
Münzir'in hıristiyan birlikleri kumanda
nı Süleyman b. Hüd da vardı. O efendi
sinin emirlerine karşı gelerek ordudan 
ayrılmayı reddettiği halde. daha sonra 
Zavrye karşı koyamayacaklarını aniaya
rak Münzir'e katıldı. Abdurrahman. or
dusunun büyük bir kısmı tarafından 

terkedilmiş olmasına rağmen cesaretle 
savaştı, fakat yenilgiden kurtulamaya
rak Vadi Aşfye (Guadix) kaçtı ve burada 
Hayran'ın adamları tarafından yakala
narak öldürüldü. 
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Ebü'I-Mutarrif Abdurrahman 
ei-Müstazhir b. Hişam b. Abdilcebbar 

b. Abdirrahman en-Nasır 
(ö.414/ 1024) 

Endülüs Emevi halifesi 
(29 Kasım 1023-14 Ocak 1024). 
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Gaye adlı bir cariyeden doğdu (392/ 
1002). Gençlik yılları sıkıntı içinde geçti. 
Bu sırada Endülüs Emevl Devleti zayıf
lamaya ve ülkenin çeşitli yerlerinde bir
takım küçük hanedanlar (mü\Okü't-tava
if) kurulmaya başlamıştı. Bu hanedan
lardan biri olan Hartımüdfler. 1 016'dan 
beri Kurtuba'ya hakim idiler. Fakat halk 
onların yönetiminden memnun değildi. 
Bu yüzden Kasım b. Hammüd ve onu 
destekleyen Berberfler'e karşı ayakla
narak adeta bir ölüm kalım savaşına 

girdiler; Hammüdfler'i ağır bir yenilgiye 
uğratıp Emevfler'i yeniden iş başına ge-
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