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Hz. Peygamber'in halası.

Atike Hz. Peygamber'in zevcelerinden
Ümmü Selerne 'nin babası Ebu Ümeyye
b. Mugıre ei-Mahzumi ile evlendi; bu evlilikten hepsi de sahabi olan Abdullah ve
Züheyr adlı oğulları ile Karibe isimli kızı
dünyaya geldi.
islam tarihinde Atike bint Abdülmuttalib'i büyük bir şöhrete ulaştıran şey,
onun Bedir Gazvesi ·nden önce görmüş
olduğu rüyadır. Suriye'den dönmekte olan
Ebu Süfyan'ın, Kureyş kervanına müslümanların baskın yapacağını haber vermek ve yardım isternek üzere gönderdiği haberci Damdam b. Amr ei-Gıfarf'nin
Mekke'ye gelmesinden birkaç gün önce Atike, kendisini korkutan ve Mekkeliler'i tedirgin eden bir rüya gördü. Deveye binmiş bir adam süratle Mekke'ye
gelerek önce Ebtah'ta. sonra Kabe'de,
daha sonra da Ebu Kubeys dağında, etrafında toplananlara üç güne kadar savaşacakları ve vurulup düşecekleri yere
koşmalarını söylüyor, dağdan kopardığı
bir kayayı aşağı doğru fırlatıyor, aşağı
da parçalanan kaya Mekke'deki bütün
evlere dağılıyordu . Atike, kimseye söylememesini tenbih ederek rüyasını kardeşi Abbas'a anlattı. Abbas da arkadaşı
Velid b. Ukbe 'ye söyleyince rüya Mekke'de konuşulmaya başlandı. Mekkeliler'in maneviyatını bozan bu rüyanın konuşulması Ebu Cehil'i son derece huzursuz etti ve bir gün Kabe'de Abbas'a, soylarından gelen erkeklerin peygamberlik
iddiasıyla yetinmeyip kadınların da aynı
iddiada bulunduğunu, şayet üç güne kadar bir şey olmazsa onları Araplar'ın en
yalancısı kabul edeceklerini söyledi. Üç
gün sonra Damdam Mekke'ye gelip de
kervanın başına gelen tehlikeyi haber verince Atike'nin rüyası gerçekleşmiş oldu. Kardeşi Ebu Leheb, azılı islam düş
manlarından biri olmasına rağmen. bu
rüyanın tesirinde kalarak Bedir Savaşı'na katılmadı.
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Ümmü Abdillah Atike bint
Abdilmuttalib b. Haşim el-Haşimiyye
L

mersiyedir. Abdülmuttalib son günlerinde altı kızını da yanına çağırıp ölümünden sonra kendisi için nasıl mersiyeler söyleyeceklerini onlardan dinlemek
istemiş, bunun üzerine her biri babalarını öven birer şiir söylemişlerdi.
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Doğum ve ölüm tarihleri bilinmemektedir. Abdülmuttalib'in bütün kızları gibi
Atike de şairdi. Günümüze intikal eden
şiirlerinden biri babası hakkında söyle-

Bedir'den sonra da bir şiir söylediği
bilinen Atike'nin islamiyet'i kabul ettiği
ne dair olan rivayet kesin değildir. Baş
ta ibn ishak olmak üzere bazı raviler.
Hz. Peygamber'in halalarından Hz. Safıyye dışında hiçbirinin müslüman olmadığını nakletmektedir. Buna karşılık Atike'nin Hz. Peygamber'i metheden, dolayısıyla müslüman olduğunu gösteren üç

ayrı şiirine eserinde yer veren ibn Sa'd

onun Mekke'de müslüman olduğunu ve
Medine'ye hicret ettiğini belirtir. Şiirle
rin Atike'ye nisbeti kabul edildiği takdirde, bunlardan biri Hz. Peygamber hakkında söylenmiş bir mersiye olduğuna
göre. onun Hz. Peygamber'den sonra vefat ettiği söylenebilir.
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Atike bint Zeyd b. Amr ei-Kureşiyye
(ö. 40 / 660)
Aşere-i mübeşşereden

L

Said b. Zeyd'in kız kardeşi ve
İslamiyet'i ilk kabul eden şair
kadın sahabilerden biri.
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Mekke'de müslüman olduktan sonra
Medine'ye hicret etti. Orada Hz. Ebu Bekir'in oğlu Abdullah ile evlendi. Güzelliği
ve cazibesiyle kocasını etkileyerek onun
cihad ve benzeri sorumluluklarını gereği gibi yerine getirememesine sebep olması üzerine Hz. Ebu Bekir Atike'yi boşaması için oğluna baskı yaptı. Buna son
derece üzülen Abdullah karısından ayrıldı. Fakat bu ayrılıktan duyduğu acıyı
içli mısralarla terennüm ettiği bir gece
oğlunun ıstırabını duyan Ebu Bekir onun
yeniden Atike'ye dönmesine izin verdi.
Abdullah Taif Muhasarası ' nda aldığı bir
ok yarasından Medine ·de vefat edince
Atike çok üzüldü ve ölünceye kadar kocasına ağiayacağını ifade eden bir mersiye söyledi. Bununla birlikte bir yıl sonra (12 / 633) Ömer b. Hattab'la evlendi.
Evlenmeden önce Hz. Ömer'den namazı
nı Meseld-i Nebevf'de cemaatle kılmasına
engel olmayacağına dair söz aldı. Nitekim Hz. Ömer Ebu Lü'lü' tarafından mih-
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rapta şehid edildiği sırada Atike mescidde bulunuyordu. -Hz. Ömer' den önce
onun büyük kardeşi Zeyd b. Hattab'la
evlendiği, Zeyd'in Yername'de şehid olması üzerine Hz. Ömer'in onu nikahladığı
da rivayet edilmiştir. Atike Hz. Ömer'in
şehid edilmesinden sonra üçüncü (veya
dördüncü) evliliğini Zübeyr b. Awam ile
yaptı. Zübeyr'in şehid edilmesi üzerine
onun için de bir mersiye söyledi.
Zübeyr'den sonra Ali b. Ebü Talib'in
onunla evlenmek istediği, fakat Medine
halkı arasında yaygın hale gelen ve Hz.
Ali tarafından söylendiği rivayet edilen,
"Kim şehid olmak isterse Atike ile evlensin" sözünü hatırlatarak Atike'nin bu
evliliğe razı olmadığı söylenir. Yine bazı
kaynaklarda Atike'nin Hz. Ali'nin oğlu
Hüseyin'le evlendiği ve hatta Kerbela'da
Hz. Hüseyin'in şehid edildiğini gördüğü,
onun yüzünü topraktan kaldırarak bu
feci cinayeti işleyenleri lanetiediği ve
Hüseyin'e bir mersiye ile ağladığı da rivayet edilmektedir. Vefat eden her kocası için mersiyeler söyleyen ve şiirleri
örnek (şahid) olarak gösterilebilecek kadar iyi bir şair olan Atike'nin Hz. Peygamber hakkında da bir mersiyesi vardır.
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Deniz seviyesinden ortalama 80-100 m.
yüksekliktedir. Eski şehir, Attike düzlüğünde Akropolis (156 m.) ve Likavittas
(227 m.) tepeleri arasında kurulmuştur.
Kuzeyden Parnis (1413 m.) ve Pandeli
(1089 m.), doğudan lmittos (1010 m ),batıdan Aigakon (460 m.) dağları ile çevrili
427 kilometrekarelik bir alanı kaplar ve
7 km. güneyinde liman şehri Pire ile birleşi r.

Neolitik çağlardan beri bir yerleşim
merkezi olan şehir, Akrepolis'in üstünde
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surlarla çevrili müstahkem bir kale durumunda idi. Milattan önce 1000'lerde kuzeybatı istikametinde genişle
meye başladı. Milattan önce VI. yüzyıl
dan itibaren de büyük bir gelişme gösterdi; tapınaklar inşa edildi ve Akrepolis bir kaleden çok kutsal bir yer haline
geldi. Milattan önce 480'de Persler tarafından tahrip edildi ise de Persler'le yapılan antlaşmadan sonra (m.ö. 449) tekrar bir kalkınma dönemine girdi ve baş
tan başa yeniden inşa edildi. imar faaliyetleri Atina-Sparta savaşları sırasında
bir müddet için durdu, fakat milattan
önce 338-322'de yeniden başladı ve bu
dönemde mimarlık sanatı yanında fikir
alanında da ilerlemeler kaydedildi. yeni felsefi akımlar ortaya çıktı ve bazı
önemli filozoflar yetişti. Milattan önce
86'da Romalılar'ın eline geçen şehir, gelişmesini sürdürerek Yunan dünyasının
kültür merkezi olma özelliğini korudu.
Milattan önce IV. yüzyılda Pire hariç 6070.000 kadar nüfusa sahip olan Antikçağ'ın bu büyük şehri, Bizans devrinin
ilk dönemlerinden itibaren süratli bir
gerileme içine girdi. İmparator Justinianus (527-565) zamanında felsefe okulları kapandı ve kültür hayatı söndü.
VI.
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ile ilk teması, müslüman denizcilerin burayı bir süre hakimiyetleri altına aldık
ları 896 tarihinde başlar. IX ve X. yüzyıl
larda şehirde bir müslüman esnaf ve sanatkar kolonisi ile muhtemelen iki mescid bulunuyordu. 1204 'te Haçlılar tarafından fethedilen şehir, yeni kurulmuş
olan Burgondien de La Roche Dukalığı'
na dahil edildi; 1311 'den 1387'ye kadar Katalanlar'ın hakimiyeti altında kaldı. 1387'de ise çevresindeki Attike bölgesiyle birlikte Floransalı Korinthas (Gördüs) derebeyi Nerio Acciajuoli tarafından
ele geçirildi. 1394'te Atina dükü unvanını alan Nerio'nun ölümünden sonra vasiyeti gereği şehir gelirlerinin, daha ön-
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von Stackelberg,
La Grece,
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Paris 1834)

ce Ortodoks katedrali iken Burgondien
hakimiyeti sırasında Katalik katedrali
haline getirilen Parthenon Tapınağı'na
tahsis edilmesi Ortodoks Yunan halkını
kızdırdı. Yunan başpiskoposu Makarios
Osmanlılar'ı fetih için davet ettiği sırada
şehir Venedikliler'in işgaline uğradı. Bunun üzerine Yıldırım Bayezid Timurtaş
Paşa'yı Mora'ya yolladı ve Atina muhtemelen 1397' de Osmanlılar'ın eline geçti;
ancak bu hakimiyet kısa sürdü ve şehri
tekrar işgal eden Venedikliler 1402'de
Nerio'nun oğ lu Antonio tarafından geri
alınmasına kadar ellerinde tuttular. Antonio, sürekli mücadeleler sonucu ıssızc
laşan Attike arazisine Arnavutlar'ı yerleştirerek bölgenin yeniden iskanını sağ
ladı. Antonio (1402-1435) ve yerine geçen oğlu ll. Nerio (1435-1455), Osmanlı
Devleti'ne tabi olarak hüküm sürdüler.
ll. Nerio'nun ölümünden sonra dukalığı,
karısı Chiara ile Venedikli dostu BartholomeD Cantarini idare etmeye başladı
lar, fakat halk tepki gösterdi ve bu durumdan faydalanan Fatih Sultan Mehmed 'in gönderdiği Tırhala sancak beyi
Turahan Bey, Mayıs 1456'da şehri ele geçirdi. Bunun üzerine Katalik başpisko
posu şehri terketti ve daha sonra Parthenon Katedrali camiye çevrildi. Bu tarihten 1875'e kadar Atina'da herhangi
bir yüksek rütbeli Katalik din adamı bulunmamıştır. Fatih, 1458'deki Mora harekatı sırasında Atina'yı ziyaret ederek
halka bazı imtiyazlar bahşetti. Şehir bir
ara Osmanlı- Venedi k savaşları sırasın
da Venedikliler'in yağma ve talanına uğ
radı ise de (1466) bundan sonraki 200
yılı aşkın sürede Osmanlı barışı (Pax Ottomanica) altında yeniden topariandı ve
ilk 150 yıl içinde büyük bir gelişmeye
mazhar oldu.
Osmanlı hakimiyetinden .hemen önce
5000-6000 dolayında nüfusa sahip olan
Atina 'da 1489 tarihli Cizye Defteri'ne
göre yaklaşık 7000 kişi yaşıyordu ve bu
nüfus daha sonra gittikçe artarak 1506'-

