
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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