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Ebü'l-Abbas Ahmed b. Muhammed 
b. Sehl b. Ata' el-Edeml 

(ö. 309/ 922) 

iık devir sufilerinden, 
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Nisbesinden Edemli olduğu anlaşılmak
taysa da Irak, Yemen. Bahreyn ve Uman'
da Edem adını taşıyan çeşitli yerleşim yer
leri bulunduğundan (Yaküt, ı. 169) onun 
bu bölgelerden hangisinde doğduğunu 
tesbit etmek mümkün değildir. Ancak 
hayatını Bağdat'ta geçirmiş olmasından 

hareketle burada doğduğu söylenebilir. 

Louis Massignon ve Amir Moezzi gibi 
araştırmacılar. yaşadığı önemli olaylar ve 
bazı görüşlerinden yola çıkarak İbn Ata'
nın hayatını üç döneme ayırmışlardır. On 
çocuğundan dokuzunun eşkıya (muhte
melen Karmatl ler) tarafından katledilmesi 
onun hayatında dönüm noktası olmuş. 
kurduğu hadis meclisleri bu olaydari son
ra yerini tasawuf meclislerine bırakmış
tır. Moezzi'ye göre hayatının birinci döne
mindeki görüşleri Hanbeli bakış açısını da 
dile getiren zühd anlayışına , ikinci döne
mindeki görüşleri daha çok Sünni tasav
vuf anlayışına uygun düşmektedir: üçün
cü safha ise kendisinden birtakım şathiy
yelerin zuhur ettiği son dönemdir. 

İbn Ata, Hallac-ı Mansur'un en sadık 
dostlarından biri olup onun idamına kar
şı çıkmış ve Hallac gibi kendisi de zındık
lıkla suçlanmıştır. Hallac'ın idamından kı

sa bir süre önce onun görüşlerini savun
duğu için Vezir Hamid b. Abbas'ın huzu
runa çıkarılan İbn Ata, ağır hakaretlere 
uğramasına rağmen yine de doğru bildi
ğinden vazgeçmeyip vezire bu gibi işlerle 
uğraşmamasını , halka yaptığı zulümlerin 
ve haksız yere gasbettiği malların hesa-
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bın ı düşünerek tövbe etmesini söylemiş , 

bunun üzerine işkence edilerek öldürül
müştür (309/922) . Hallac'ın hapiste iken 
kaleme aldığı, düşünce dünyasını ortaya 
koyması açısından önemli bir eser olan 
Kitabü't-Tavô.sin'i gizlice dışarı çıkarıp 
günümüze ulaşmasını sağlayan İbn Ata 
olmuştur. Hallac'ın ona hapiste iken yaz
dığı iki mektup da günümüze ulaşmıştır 
(Ai]ba.rü 'l-lfallac, s. 11 8- 120). 

Hanbeli mezhebine mensup, hadis. tef
sir ve beyan ilmine vakıf. fasih konuşan 
bir zat olduğu kaydedilen İbn Ata, Yusuf 
b. Musa el-Kattan ve Fazı b. Ziyad'dan ha
dis almış. kendisinden de Muhammed b. 
Ali b. Hubeyş en-Nakıd rivayette bulun
muştur. İbrahim Maristani ve Cüneyd-i 
Bağdadi gibi meşhur sufilerin sohbetine 
katılan İbn Ata, fena ve bek3 nazariyesi
nin kurucusu Ebu Said el-Harraz' ın hay
ranlık duyduğu sufilerdendir. Onun tasav
vuf anlayışında uz! etten çok eelvet hakim
dir. İnzivaya çekilmek isteyen bir kimseye, 
daha sonra Nakşibendiyye tarikatında 
önemli bir ilke olarak benimsenen "zahir
de halk ile, batında Hak ile" olmayı tavsiye 
etmiştir. Ona göre süfiler tasawufi bilgi
leri açıkça söylememeli, rumuzlarla ifade 
etmelidir. Zira bu bilgilerin ehil olmayan
lara verilmesi yanlış aniaşılmasına veya 
yanlış aniatılmasına sebep olmaktadır. 

İbn Ata ilmi dört kısma ayırarak bunları 
marifet. ibadet. kulluk ve hizmet ilimleri 
şeklinde sıralar. En büyük gaflet Allah 'tan. 
O'nun emirlerinden ve tecellilerinden ha
bersiz olmak. en üstün itaat ise devamlı 
Allah'ı düşünmektir. Kalbin marifet nu
ruyla nurlanması Resulullah'a her yönüyle 
uymakla olur. Mürnin olmanın yolu da ona 
uymaktan geçer. Onun yolunu takip et
mekten daha şerefli bir makam yoktur. 
Allah'ı tanımak için akıl yeterli değildir: 
akıl sadece kulluğun nasıl yapılacağını 

gösteren bir alettir. İnsanın manevi hayatı 
için tehlikeli sayılan dünya onu ahiret kur
tuluşu için yararlı arnellerden alıkoyar. Bu
na göre her insanın dünyası farklı olabilir: 
kiminin dünyası saray ve mesken, kimi
ninki ticaret, kiminin ki güç. şöhret ve hü
kümranlık, kimininki ilim ve onunla ifti
har etme. kiminin ki sohbet meclisi, kimi
ninki de nefis ve nefsani arzulardır. 

İbn Ata, ibadete düşkünlüğüyle tanın
dığı halde kişiye gurur verip kendine gü
venmesine yol açan i badetin onun için bir 
şer, pişmanlık ve tövbe yoluna sevkeden 
günahın da bir hayır olabileceği uyarısın
da bulunur. Ona göre takvanın zahiri hak 
ve hukuku gözetmek, batını da ihlas ve 
niyettir. Çokça namaz kılıp oruç tutmak, 

mücahede ve muhasebede bulunmak, 
bol bol mal harcayarak hayır yapmak in
sanın derecesini yükseltmeyebilir: yüksek 
derecelere ulaşanlar her şeyden önce gü
zel huylarıyla temayüz edenlerdir. Nite
kim Hz. Peygamber Kur'an 'da bu özelli
ğiyle övülerek hakkında , "Şüphe yok ki 
sen yüksek bir ahlak üzeresin" (el-Kalem 
68/4) buyurulmuştur. İbn Ata hakkında
ki bazı r ivayetler onun vaktinin çoğunu 
Kur'an hatmetmekle geçirdiğini göster
mektedir. Daha sonraki dönemlerinde 
Kur'an ' ı manasma nüfuz ederek okuma
ya çalıştığı. senelerce devam ettiği halde 
bu çalışmasını bitiremediği nakledilir. 

İbn Ata 'nın ayetlerin tefsirine dair gö
rüşleri , işari tefsirlerle tasawufi eserlerin 
temel kaynaklarından olan Sülemi'nin Ija
]fa'ilw't-tefsir'inde geniş biçimde yer al
mıştır. Sülemi'nin tefsirinde dağınık hal
de bulunan bu görüşler Paul Nwyia tara
fından derlenmiş ve Nuşuş şufiyye gay
ru menşure adlı eser içinde yayımlan
mıştır (Beyrut 1986, s. 35-1 82). Burada İbn 
Ata'nın Felak ve Nas süreleri dışındaki sü
relerin bazı ayetleri hakkında açıklamala
rı bulunmaktadır. Ebu Bekir Muhammed 
el-Kelabazi. İbn Ata'nın fena derecesine 
ulaşan kimselerin beka vasıflarına tekrar 
dönüp dönmeyeceğine dair Kitô.bü ~v
deti 'ş-şıfô.t ve bed'iha adlı bir eser kale
me aldığını söyler. Kaynaklarda İbn Ata'ya 
bazı şiirler de nisbet edilmektedir. 
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