
AYDERÜS 

rafında n Fethu '1-~uddus adıyla yazıl

mıştır. 

Eserleri. TervfJıü '1- bal ve tehvicü 1-
belbcll (Bulak 1283); Divan (Kahire 1304). 
Üç bölümden oluşur: a) Tenmfku 'l-es
far, b) Tenmfku'ş-şi'r (Mısır hatıraları) , c) 
Zeylü't-Tenmik (Mısır mektupları ) ; Mir' Cı
tü 'ş-şümus (Ayderüsiyye tarikatı hakkın
da) ; el-İrşôdatü's-seniyye (Nakşibendiy
ye tarikatı hakkında) ; et- TuJ:ıfetü '1-mede
niyye fi 'l-e?kclri'l -~albiyye ve'r-rUJ:ıiy

ye ve's-sırriyye ii't-tari~ati'l- 'Ayderu
siyye (bk. AYDERÜSİYYE). 

11. Hüseyin b. Ebu Bekir el-Ayderüs (ö. 

1798). Mutasawıf. 

Endonezya ·daki velflerin en büyükle
rinden kabul edilir. Luar Batang'daki tür
besi ve yanındaki büyük cami, Hint ta
kımadalarında en çok ziyaret edilen yer
lerden birisidir. Kubu (Borneo) Ayderüs 
Hanedanlığı da aynı adı taşıyan bir sey
yid tarafından kurulmuştur. 

12. Ayderüs b. Ömer b. Ayderils el-Hab
si (ö. ı 3 14/ 1896). Hadramutlu bir sey
yid olup 1237'de (1822) Gurfe'de doğ

muştur. 'İ~dü '1- yevô~ti '1- cevheriyye 
ii ?ikri tari~ati 's-sada ti 'l- 'Aleviyye ad
lı bir eseri vardır. 

BİBLİYOGRAFYA: 

Sehavf. eçi·Qav'ü'l·lfimi', ll, 152 ; V, 16; Ab
dülkadir b. Abdullah el-Ayderüsf. en-f'lürü 's·sfi· 
{ir 'an al]bfiri'l·karni 'l - '3şir, Beyrut 1405 / 1985, 
s. 77, 333 ; Muhibb1. ljul~J.şatü 'l-eşer, I, 482; ll , 
235-236, 335; lll, 51 , 166-168, 440·442; Gazzf. 
el-Kevfikibü's·sfi ' ire (nşr. Cebra11 S. Cebbür). 
Beyrut 1979, I, 113·114; lll ; İbnü ' I-İmad, Şe?e· 
rfit, VIII, 39-63; Şillf, Meşre'u'r-revr tr men3kı· 
bı Beni 'Alevi, Kahire 1319, 1·11 ; Muradf, Sil
kü'd-dürer, Bulak 1301, ll , 328; Zebfdf, 'ikd, s . 
90; a.mlf., itl'}.fi{ü 'l-aş{iyfi', s. 246; Şevka~f. el
Bedrü't-tfili', ll, 65, 100, 123, 131; Fazi b. el
Alevi, iifihu'l·esrfiri'l· 'ulviyye ve minh3cü's
sfidfiti'l- 'Aleviyye, Kahire 1316, s. 77; Harfrf
zade, Tibyfin, ll, vr. 303"·314'; Nebhanf, Kerfi· 
mfitü 'l-evliya', I, 263; el-1\amüsü 'l-islfimf, V, 
588 -590 ; Serkfs, Mu'cem, ll , 1398-1399; Ab
dülhay el-Hasen1. f'lüzhetü'l-l]avfitır, V, 241· 
243; Abdülhay el-Kettan1. Fihrisü 'l-feharis, I, 
311-312, 361 ; ll, 734-742; Brockelmann. GAL, 
ll , 148, 181, 231, 352; Suppl., ll, 233, 478, 
566, 617, 619, 812; G. Delonue. Moralisteset 
politiques musulmans dans l'Egypte du X!Xe 
s i e ele 1798· 7 882, Kah i re ı 982, s. 9; Leyla es
Sabbağ. Min A'lfimi'l-fikri'l- 'Arabf fi'l- 'aşri 'l· 
'Oşmfiniyyi 'l-evvel: Muhammed el-Emin el· 
Mul'}.ibbf, Dımaşk 1986, s. 392-393, 448-454; 
Sakkaf, Tarfl]u 'ş-şu 'ara' i'l- hadramiyyrn, (?) 
1353·56; Zübeyd Ahmed, el-A.dabü 'l· 'Arabiy· 
ye {f şibhi 'l-karreti'l-Hindiyye (tre. Abdülmak
süd Muhammed Şalkamf) !bask ı yeri ve yıl ı 

yok! . I, 186-188, 416·417 ; ö. Löfgren, "'Ayda
rüs", E/2 (İng .), I, 781· 782. 

li] SüLEYMAN ULUDAG 

234 

L 

AYDERÜSİYYE 
( ~-'.J..ı:-JI) 

Ebu Bekir b. Abdullah el-Ayderus'a 
(ö. 914/1508) 

nisbet edilen bir tarikat. _j 

Zebidi, 'j~dü1-cevher'de (s. 90) ve İt
J:ıôfü 'l-aşfiyô'da (s 246) bu tarikatı , EbQ 
Medyen el-Mağribi'ye (ö 873/ 1469) nis
bet edilen Medyeniyye tarikatının Yemen 
şubesi olarak göstermektedir. Haririza
de ise Ayderüsiyye'nin kurucusunun Ab
dullah b. Ebü Bekir es-Sekran (ö. 865 / 
1461) olduğunu belirtmekte ve bu tari
katı Aleviyye 'nin bir kolu saymaktadır 
(Tibyan, ll, vr. 303•) AyderQsiyye'yi Küb
reviyye'nin Yemen kolu kabul edenler de 
vardır (bk. iA, XII / ı . s. 5) 

Tarikatın kurucusu Ebü Bekir b. Ab
dullah el-AyderQs Yemen'in en büyük 
velilerinden olup Aden'in manevi koru
yucusu kabul edilir. Müridierinden Mu
hammed b. Ömer Bahrak, Mevahibü'l
~uddus ii mena~ıbi İbni'l- 'A yderus 
adıyla kendisine dair bir menakıbname 
yazmıştır. Bu tarikatın şeyhleri Gazzali'
nin İJ:ıyô'ü 'ulı1mi'd-din'ine çok büyük 
önem vermekle beraber İbnü'l-Arabi'nin 
el - FütuJ:ıatü'l-Mekkiyye'si ile Fuşuşü'l 

J:ıikem 'ini de okumayı ihmal etmezler. 
Kur'an ve hadise bağlı kalmaya dikkat 
ederler ; ayrıca semaa da büyük önem 
verirler. Tarikatın usul, adab ve erkanı
na, şeyhleri n keşf ve kerametierine dair 
birçok menakıbname yazılmıştır. Abdur
rahman b. Mustafa el-AyderQs 'un en
NeiJ:ıatü '1-Medyeniyye ii '1 -e?kôri'l-~al

biyye ve'r-ruhiyye ve's-sırriyye ii't
tari~ati1 - <Ayderusiyye adlı eseri Hari
rizade tarafından iktibas edilmiştir (bk. 
Tibyan, 11, vr. 31 ı •-3 !9•). Bir Yemen tari
katı olan AyderQsiyye, AyderQs ailesine 
mensup mutasawıflar tarafından Hicaz, 
Suriye ve Mısır'a getirilmiş ve bu bölge
lerde yaygınlık kazanmıştır. 

Gazzi ve İbnü ' I-İmact gibi müellifler 
kahve içme adetinin bu tarikatın kuru
cusu EbQ Bekir b. Abdullah tarafından 
başlatıldığını zikrederler. Kahve kullan
mayı Ali b. Ömer eş-Şazeli'nin (ö 821 / 
1418) veya fakih Muhammed b. Said'in 
(ö. 875 / 1471) icat ettiklerine ve Afrika'
dan getirip Arabistan'da tanıttıklarına 
dair rivayetler bulunmakla birlikte onun 
Yemen safileri ve özellikle AyderOsiler 
arasında yaygın olarak kullanıldığı, hat
ta tasawufi ve dini bir mahiyete sokul
duğu muhakkaktır. Yemen süfileri. ge
ce yapılan zikir meclisleri ve ibadetler-

de uykuyu kaçırmak, sinirleri uyarmak, 
rehavet ve gafleti gidermek ve bu şekil
de müridierin tarikat ayinlerine daha 
canlı ve istekli bir şekilde katılmalarını 
sağlamak için onlara kahveyi tavsiye edi
yorlardı. Hatta kahvenin bu gaye için ya
ratıldığını. ondan faydalanmanın hayırlı 
bir iş olduğunu, zira kalbin açılışını ( inş i

rah) sağladığını söylüyor ve esrar alemi
ni örten perdelerin kalkmasına , ilahi ale
min temaşa edilmesine, büyük ruhi ve 
manevi zevklerin hasıl olmasına vesile 
olduğunu ileri sürüyorlardı. Bu gaye ile 
içilen kahveye "sQfi kahvesi" veya "ma
nevi kahve" deniliyordu. Ali b. Ömer eş
Şazeli'nin zemzem gibi kahvenin de her 
derde deva olduğunu, hangi niyetle içi
lirse ona yaradığını söylediği nakledilir. 
Hayatının son yıllarında ağzına kahve
den başka bir şey koymamış olan Ah
med b. Alevi Ba Cahdeb (ö 973 / 1565), 
"vücudunda bir miktar kahve olduğu hal
de ölen bir kimsenin cehenneme gitme
yeceği " görüşünde idi. 

Kahve Yemen'de ratıb denilen bir zi
kir ve ayin şeklinin ortaya çıkmasına se
bep olmuştu. Esrna-i hüsnadan "kavi" 
ile "kahve" arasında , ses uyumunun yanı 
sıra her ikisinin ebced hesabıyla sayı de
ğerlerinin 116 olması dolayısıyla yakın 

bir benzerlik vardır. Kahve içerek 116 de
fa "ya kavi" diye zikretmeye ratıb denir. 
Şeyh Abdullah el-Ayderüs'a göre rattb
dan önce Fatiha da okunur. Şeyh b. is
mail Ba Alevi, ratıbolarak dört Yasin'le 
birlikte Hz. Peygamber' e 100 salavat ge
tirilmesi gerektiğini söyler. Halis ve sa
mimi bir niyetle kullanılan kahvenin mü
ridlerde ibadet etme ve zikir yapma he
vesini artıracağına inanılıyordu . Çok geç
meden kahve mevlidlerde ve camilerde 
de aynı maksatla kullanılmaya başlan
dı . Önceleri kahvenin kuru taneleri çe
rez gibi yenirken sonraları öğütülerek 

içilmeye başlandı (bk. KAHVE). 
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