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Haçlı seferleri 
ve Ortadoğu tarihi üzerindeki 

çalışmalarıyla tanınan Mısırlı <ilim. 
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Kıpti bir ailenin çocuğudur. Nil'in Dim-
. yat koluna birkaç mil mesafede el-Aişe 
köyünde doğdu. Tahsil hayatını Kahire'
de tamamladıktan sonra İngiltere'ye 
gitti ve Liverpool Üniversitesi'nde Haçlı 
seferleri üzerine ilk eserini yazdı. O ta
rihe kadar sekiz Haçlı seferinin dışında 
tutulan, birleşmiş Avrupa kuwetlerinin 
XIV. yüzyıl ve sonrasında Osmanlılar'a 

karşı açtıkları seferlerin aslında Haçlı 

seferlerinin uzantısı olduğu yolundaki 
tezi büyük ilgi gördü. İngiltere'den sonra 
Almanya'ya geçerek 1938'e kadar Bonn 
Üniversitesi 'nde kaldı ve diğer önemli 
Avrupa üniversitelerinde de dersler ver
di. ll. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla Mı
sır'a döndü, Kahire ve İskenderiye üni
versitelerinde tarih okuttu. 1953 yılı son
larına kadar Mısır'da kaldığı bu devre
de araştırma ve çalışmalarını Türisinir
daki St. Catherine Manastırı 'nda bulu
nan Kopt yazmaları üzerinde yoğunlaş
tırdı. Burada tesbit ettiği belgelerin mik
rofilmlerini alarak önce İskenderiye'de, 
sonra Amerika'da kurduğu Kopt Araştır
maları Merkezi'nde ilim aleminin istifa
desine sundu. Amerika'nın çeşitli üniver
sitelerinde ders verdikten sonra Utah'a 
yerleşti ( ı 959) ve Utah Üniversitesi'nde 
Ortadoğu üzerine önemli bir araştırma 
merkezi kurdu. Burada, kendisinin de 
mensubu olduğu Mısır Hıristiyanlığı ' nı 

bütün cepheleriyle tanıtmayı amaçlayan 
ve 4000 madde olarak planladığı Kopt 
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projesi üzerine çalışmaya başladı. 1991 '
de yayımlanacak olan bu ansiklopediyle 
ilgili çalışmalar tamamlanmak üzerey
ken 14 Eylül 1988'de öldü. 

Eserleri. . Doğu ve Batı kaynaklarınİ asıl
larından inceleyebilmesi ve bunları kar
şılaştırmaktaki büyük başarısı, sahasın

da otorite olmasını ve kitaplarının çeşitli 
dillere tercüme edilmesini sağlamıştır. 

En önemli eserleri şunlardır: The Cru
sade ot Nicopolis (London 1934, Türkçe 
tercümesi E. Uras, Niğbolu Haçlılar Se{e· 
ri, Ankara 1956) ; The Crusade in the 
Later Middle Ages (London 1938; New 
York 1965); Le Monastere de St. Cathe
rina du Mont Sinai (Kahire 1950) ; The 
Arabic Manuscripts and Seralls Mic
rofilmed at the Library of the Manas
tery of St. Catherine, Mount Sinai (Bal
timore I 955, Arapça tercümesi C. Nesim 
Yusuf, el -Feharisü'Uaf:ılfliyye li -ma!JW 
tati Türi Sfna el· 'Arabiyye, İ skenderiye 
1970) ; The Crusade, Historiography 
and Bibliography (Bloomington ı 962); 
Crusade, Commerce and Culture (Bloo
mington 1962) ; Modemization in the 
Arab World: The Eastem Christian 
Churches (Cairo 1962); History of Eas
tem Christianity .(London ı 968); His
tory of the Coptic Church (Cairo 1968); 
A Fourteenth Century Encyclopaedist 
from Alexandria. Critica] and Anal-iti
cal Study of al Nuwairy al Iskanda
rani's "Kitab al-Ilmam"(Utah 1977). 

Ayrıca İbn Memmati'nin K i tôbü ~a
vanini 'd-devavfn'i (Kahire ı 943 ) ile Mu
hammed b. Kasım en-Nüveyri el- İsken
deri'nin Kitabü'l-İlmam ffma ceret bi
hi'l-a}J.kam ve 'l - umı1ri1-ma~c;liyye if 
va~ 'a ti'l-İskenderiyye (1-N, Haydarabad 
1968-1970) adlı eserlerini neşretmiştir. 
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ATIYYE el-AVFİ 

( ı)._,.JI~ ) 

Ebü'l-Hasen Atıyye b. Sa'd 
b. Cünade ei -Avfl ei-Cedell 

(ö. 111 / 729-30) . 

Kufeli m uhaddis ve müfessir, tiibii. 
L _j 

Doğduğu zaman babası . o sırada Ku
fe'de bulunan Hz. Ali 'ye gitti ve bir oğ

lunun dünyaya geldiğini söyleyerek ona 
ad koymasını rica etti. Hz. Ali de, "Bu Al
lah ' ın bir atıyyesidir" diyerek adını Atıy
ye koydu. Gençlik ve tahsil dönemi hak
kında kaynaklarda bilgi yoktur. Ebu Said 
ei-Hudri, Ebü Hüreyre, İbn Abbas, İbn 
Ömer, Zeyd b. Erkarn ve İkrime gibi sa
habilerden hadis tahsil etti. Kendisinden 
de oğulları Hasan ve ömer ile A'meş, 
Haccac b. Ertat, Muhammed b. Abdur
rahman b. Ebu Leyla ve Mutarrif b. Ta
rif gibi önemli şahsiyetler rivayette bu
lundular. 

Hadis konusundaki güvenilirliği tartı
şılmıştı r. Ahmed b. Hanbel ve Nesai onun 
zayıf olduğunu , Ebü Hatim ve Yahya b. 
Main ise zayıf olmakla beraber hadisle
rinin değerlendirmeye tabi tutmak mak
sadıyla yazılabileceğini söylemişler, Bu
hari el-Edebü1-müfred'inde, Ebu Da
vud, Tirmizi ve İbn Ma ce de sünenlerin
de onun rivayetlerine yer vermişlerdir. 
Hakkında söylenenlerin tamamı dikka
te alımnca onun zayıf bir ravi olduğu an
laşılmaktadır. Hacası Kelbi' nin künyesi 
Ebü'n-Nadr olduğu halde ona kendili
ğinden Ebu Said künyesini vermesi ve 
ondan duyduğu tefsirle ilgili bilgileri di
ğer hacası Ebu Said ei-Hudrfden nakle
diyormuş intibaını vererek tedlis* yap
ması, güvenilirliğini kaybetmesinin baş
lıca sebeplerinden biri olmalıdır. Siyase
te de karışmış olan Atıyye, Hz. Ali taraf
tarı olarak İbnü'I-Eş ' as ' ın maiyetinde 
Haccac'a karşı savaştı. İbnü'I-Eş'as ye
nilince İran içlerine kaçtıysa da yakalan
dı. Haccac, Muhammed b. Kasım es-Se
kafi'ye Atıyye'yi sorgulamasını, Hz. Ali'
ye lanet ettiği takdirde serbest bırak
masını, aksi halde 400 kırbaç vurduk
tan başka saç ve sakalım da kazıtmasını 
emretti. Atıyye, Hz. Ali'ye hakaret etme
diği için Haccac'ın istediği şekilde ceza
landırıldı. Daha sonra Horasan 'a geçti. 
Ömer b. Hübeyre'nin Irak valisi olması 
üzerine ondan izin alarak Küfe'ye dön
dü, vefatma kadar orada yaşadı. Onun 
Hz. Ali'yi bütün ashaba üstün tutan bir 
Şii olduğu da söylenmektedir. 

Atıyye ei-Avfi'nin bir tefsiri bulundu
ğu ve Hatib ei-Bağdadi gibi bazı alimle-


