ULUSOY, Mehmet Þemsettin

çok eser kaleme almýþtýr. Tekkelerin kapatýlmasý esnasýnda buralardaki kitaplarýn Maarif Vekâleti’ne devredilmesi istendiðinde Niyâzî-i Mýsrî Dergâhý’ndaki kitaplarýn kendi þahsî malý olduðunu söyleyerek
bunlarý teslim etmemiþtir. Ýnkýlâplarý desteklemesine raðmen 1927’de padiþah taraftarlýðýyla suçlanýp gözaltýna alýnmýþ, evinde yapýlan arama sýrasýnda evraklarý arasýnda Mustafa Kemal’in Bursa’ya geliþi dolayýsýyla yazdýðý, ondan övgüyle söz eden
“Kudûmiyye” adlý bir manzumenin görülmesi üzerine serbest býrakýlmýþtýr. Ýçinde
yazma nüshalarýn da bulunduðu zengin
kitap, fotoðraf ve belgeden oluþan kütüphanesi oðlu Fehamettin Ulusoy’a ve daha
sonra Bursa Müzesi’nin yöneticiliðini yapan Ahmet Ö. Erdönmez’e intikal etmiþtir.
Eserleri. 1. Yâdigâr-ý Þemsî. Bursa tekke ve zâviyeleriyle buralarda görev yapan
meþâyihin biyografisini içeren eserin ilk
cildi eski Bursa valisi Abbas Halim Paþa’nýn maddî desteðiyle basýlmýþ (Bursa 1332),
daha sonra tamamý Mustafa Kara ve Kadir Atlansoy tarafýndan yayýmlanmýþtýr
(Bursa Dergâhlarý: Yâdigâr-ý Þemsî, I-II,
Bursa 1997). 2. Mesârr-ý Þemsü’l-Mýsrî
fi’l-mevlidi’l-Muhammedî. Hz. Peygamber’in, Hz. Ali, Fâtýma, Hasan ve Hüseyin’in
doðumlarýný anlatan manzumelerden oluþan eseri (Mýsýr 1924) Mustafa Kara neþretmiþtir (Bursa 2008). 3. Dildâr-ý Þemsî.
Niyâzî-i Mýsrî’yi ziyaret amacýyla Limni’ye
yaptýðý seyahatler esas olmak üzere gençliðinden itibaren 1929 yýlýna kadar çýktýðý
yolculuklarda Ýstanbul, Gelibolu, Selânik,
Ýzmir, Midilli, Balýkesir ve Aydýn’a dair aldýðý notlarý içeren seyahatnâme-hâtýrat
türünde bir eserdir. Tekkeleri ve tasavvuf
dünyasýný bir þeyhin gözlemleriyle yansýtmasýnýn yaný sýra II. Meþrutiyet’e ve Cumhuriyet’in ilk yýllarýna dair ilginç bilgiler veren eser Mustafa Kara ve Yusuf Kabakçý
tarafýndan yayýmlanmýþtýr (Niyâzî-i Mýsrî’-

nin Ýzinde Bir Ömür Seyahat, Dildâr-ý Þemsî, Ýstanbul 2010). 4. Güftâr-ý Þemsî. Ço-

ðu Ehl-i beyt muhabbetini terennüm eden
þiirlerinden meydana gelen divanýdýr. Niyâzî-i Mýsrî baþta olmak üzere birçok sûfî þairin þiirlerinin tahmis edildiði eserde
“Gadîriyye, Nevrûziyye, Atvâr-ý Seb‘a” baþlýklý þiirlerin yanýnda doðum, ölüm ve tarihî olaylar gibi vesilelerle yazýlmýþ tarih
manzumeleri de bulunmaktadýr. Sultan
Mehmed Reþad’ýn tahta çýkýþýný anlatan
þiiri o günkü siyasî olaylara bakýþ tarzýný
yansýtmakta, devr-i istibdâd, vatan, millet,
ordu gibi kelimelere yer verilmektedir.
Tekkelerin kapatýlmasýnýn ardýndan yaz136

dýðý þiirde, “Men‘ olundu gerçi âyîn ile erkâným benim / Ma‘nevîdâr zikrü fikrim
þimdi devrâným benim” diyerek zikir meclislerinin mânen devam ettiðini belirtmektedir. 5. Bir Müsâmere-i Hayâliyye-i
Âþýkåne der-Huzûr-ý Hazret-i Niyâzî-i
Mýsrî. Manzum ve mensur olarak kaleme
alýnan risâlede tekkelerin kapanmasýyla birlikte þeyh ve ailelerinin düþtüðü sýkýntýlar
anlatýlmýþ, bu arada Halvetî-Mýsrî erkânýna dair bilgiler verilmiþtir. Eserde anlatýldýðýna göre Mehmet Þemsettin’in aile fertleri Niyâzî-i Mýsrî’nin huzuruna çýkar ve
kendisiyle konuþup isteklerini manzum
olarak arzeder. Her konuþmanýn baþýnda o
kiþinin mizacýný ve isteklerini belirten mensur bir giriþ bulunmaktadýr. Þemsettin
Efendi’nin, yakýn dostu Sefîne-i Evliyâ
müellifi Hüseyin Vassâf’a ithaf ettiði risâle neþredilmiþtir (nþr. Mustafa Tatcý, Tarih
ve Toplum, sy. 97 [Ocak 1992], s. 48-51).
6. Bergüzâr-ý Þemsî. Vahdet-i vücûd, tabiat, cem‘, sülûk, tevellâ-teberrâ, derviþ,
þeyh, hakaik-ý eþyâ, nüfus sayýmý gibi konulara dair makalelerden oluþur. Eserdeki
bazý makaleler yayýmlanmýþtýr (nþr. Mustafa Tatcý – Kâmil Akarsu, Yedi Ýklim, sy.
40-42 [Temmuz-Eylül-Ekim 1993]; sy. 4546 [Ocak-Þubat 1994]; sy. 62 [Mayýs 1995];
sy. 70 [Ocak 1996]). Mehmet Þemsettin’in
basýlmamýþ diðer bazý eserleri þunlardýr:
Diyâr-ý Þemsî (Bursa tarihi), Karâr-ý
Þemsî (önceki eserin devamý), Tarîkatnâme, Meveddet-i Ehl-i Beyt, Gülzâr-ý
Mýsrî (Niyâzî-i Mýsrî’nin menâkýbý), Bahâr-ý Þemsî (Ýsmâil Belîð tezkiresinin zeyli), Medâr-ý Þemsî (Bursa camileri ve kitâbeleri) (eserlerinin bir listesi için bk. Kabakçý, XVII/1 [2008], s. 270-282).
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Sözlükte ulüvv (alâ’) “yükselmek, yukarý
çýkmak, bir þeyin üstünde bulunmak; þan,
þeref, yücelik ve kudret sahibi olmak”
mânalarýna gelir. Ulüv dört âyette yer almakta, bunlardan birinde Allah’a nisbet
edilen þirk anlayýþý reddedilirken Cenâb-ý
Hakk’ýn bu tür yakýþtýrmalardan münezzeh ve yüce olduðu ifade edilmektedir (elÝsrâ 17/43). Ayný kökten türeyen alî, a‘lâ,
müteâlî ve teâlâ kelimeleriyle zât-ý ilâhiyye yirmi yedi âyette bu kavramla nitelendirilmektedir (M. F. Abdülbâký, el-Mu£cem,
“.alv” md.). Kur’ân-ý Kerîm’de “yükseliþ”
anlamýndaki sümüvden türeyen semâ
(“semâda olan”, el-Mülk 67/16-17), “arþýn
üzerinde bulunma” (Tâhâ 20/5) ve “kullarýnýn üstünde olma” (el-En‘âm 6/61) mânalarýna gelen terkipler de O’na izâfe edilmiþtir. Alî ve müteâlînin esmâ-i hüsnâdan
olduðu bilinmekte, teâlâ ve a‘lâ kelimeleri de çeþitli hadislerde Allah’a nisbet edilmektedir (Wensinck, el-Mu£cem, “te.âlâ”,
“a.lâ” md.leri).
I. (VII.) yüzyýlda bütün Ýslâm bilginlerince Allah’ýn yedinci kat göðün üstünde
bulunan arþýnýn üzerinde olduðu hususunda ittifak edildiði halde ilk defa Ca‘d b. Dirhem (ö. 124/742) ile Cehm b. Safvân (ö.
128/745) bazý aklî yorumlara dayanarak bu
inanca aykýrý görüþler ileri sürmüþ, özellikle Cehm b. Safvân insanlarý bu görüþlere inanmaya çaðýrmýþ, dolayýsýyla kelâmcýlarýn ulüv sýfatýna dair yorumlarýna önderlik yapmýþtýr (Ýbn Kudâme, s. 142; Ýbn
Kayyim el-Cevziyye, s. 169). Nitekim Zehebî, “fevkýyye” (fevka’l-arþ) diye bilinen ulüv
sýfatýna iliþkin tartýþmalarýn II. (VIII.) yüzyýlýn ilk çeyreðinde baþladýðýný kaydetmektedir (el-£Ulüv, s. 50). Cehm b. Safvân ve
ona tâbi olanlarýn kanaatine göre ulüv Allah’ýn zâtýyla arþta bulunduðu anlamýna
gelmez, arþ bütün varlýklarý kuþattýðýndan
ulüv O’nun evrenin tamamýna hükümran
olduðunu belirten bir sýfattýr. Bütün var-
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lýk alanýna hükümran olmasý ayný zamanda Allah’ýn her yerde bulunduðunu ifade
eder (Dârimî, s. 268; Zehebî, s. 107,143).
Ýslâm tarihinde Müþebbihe mensuplarý
bir yana bütün âlimler Cenâb-ý Hakk’ýn zamandan ve mekândan münezzeh olduðu
konusunda fikir birliði içindedir. Dolayýsýyla Allah’ýn uzayda yer kaplayan cisim gibi
bir mekânda fiilen varlýðý mümkün deðildir. Böyle bir þeyin düþünülmesi Allah’ýn
mekâna ihtiyaç duymasý, belli bir hacminin olmasý, bulunduðu mekândan daha
büyük veya daha küçük olmasý gibi yaratýlmýþlara özgü sýfatlar taþýmasýný gerektirir ki bu özellikler ulûhiyyet makamýyla kesinlikle baðdaþmaz. Bununla birlikte naslarda yer alan ve zâhirî mânalarýyla mekâna iþaret eden bazý beyanlar mevcuttur. Baþta ashap ve tâbiîn olmak üzere
te’vili kabul etmeyen âlimler, söz konusu
naslarý zâhirî-beþerî mânalarýna almaksýzýn (bilâ-keyf) “zât-ý ilâhiyyeye has bir ulüv”
tabiriyle hali üzere býrakmýþ, zaruret durumunda te’vil yöntemini benimseyen âlimler ise dil kurallarý ve akaidin temel ilkeleri çerçevesinde te’vile çalýþmýþtýr. Birinci grubu Selef âlimleri, ikincisini kelâmcýlar temsil etmiþtir. Her iki grubun görüþlerini þöylece özetlemek mümkündür:
1. Allah’ýn arþa istivâ etmesi (el-A‘râf 7/
54; Yûnus 10/3; er-Ra‘d 13/2; el-Mü’min 40/
15) ve meleklerin yaný sýra Hz. Peygamber’in mi‘racda gök katlarýný aþarak sidre-i müntehâya yükselmesinin ardýndan
Allah ile konuþmasý (en-Necm 53/1-18), ayrýca Hz. Îsâ’nýn ve ölen müminlerin ruhlarýnýn Allah katýna yükseltilmesi (Âl-i Ýmrân 3/55; en-Nisâ 4/158) gibi ulüv sýfatýyla iliþkilendirilen naslar müteþâbih âyetlerdir. Gerçek anlamlarýnýn bilinmesi mümkün olmadýðýndan bunlara, zihinde Allah
hakkýnda eksiklik mânasýna yol açacak
açýklamalar ve ilâveler yapmadan inanmak gerekir. Sadece Allah’ýn arþa istivâ
ettiði, arþa yükseldiði veya arþta bulunduðu söylenebilir. Allah ile arþ arasýndaki
iliþkinin niteliðini yalnýz Allah bilir. Ashap
ve tâbiîn neslinden oluþan Selef âlimleri
bu görüþtedir (Zehebî, s. 15-16, 156, 191193; Ýbn Haldûn, III, 1077, 1087). Ulüv, Allah’ýn mahlûkatý arasýnda deðil arþýnýn üstünde bulunduðu halde ilmiyle bütün yarattýklarýnýn yanýnda olup onlarýn yaptýðý
her þeyi bildiði ve kudretiyle her þeyi kuþattýðý anlamýna gelir. Zira Kur’an’da Allah’ýn arþ sahibi olduðu, arþa istivâ ettiði
ve arþta yer aldýðý belirtilmiþ (el-Ýsrâ 17/
42; Tâhâ 20/5; el-Furkan 25/59; et-Tekvîr
81/20); meleklerin, ruhun ve müminlerin ruhlarýnýn O’nun katýna yükseldiði (el-

Meâric 70/3-4), Allah’ýn yanýnda sürekli
ibadet eden meleklerin mevcudiyeti vurgulanmýþtýr (el-A‘râf 7/206; el-Enbiyâ 21/
19). Hz. Peygamber de Allah’ýn gökte olduðuna dair beyanlarda bulunmuþ (Buhârî, “Tefsîr”, 6/59; “Edeb”, 90), bu inancý
benimseyen bir câriyenin imanýný geçerli
kabul etmiþ (Müslim, “Mesâcid”, 33), ölen
müminlerin ruhlarýnýn gök katlarýný aþarak Allah’a yükseldiðini söylemiþ (Müsned,
VI, 140; Müslim, “Cenâ,iz”, 73), mi‘rac esnasýnda gök katlarýný geçip Allah’ýn huzuruna çýktýðýný bildirmiþtir (Müslim, “Îmân”,
259; Ýbn Teymiyye, I, 201; Zehebî, s. 1826). Baþta Ebû Hanîfe, Ahmed b. Hanbel
ve Ebü’l-Hasan el-Eþ‘arî olmak üzere ilk
üç asrýn müctehid âlimleri bu konuda ittifak etmiþtir. Eþ‘arî, “Göktekinden emin
mi oldunuz?” cümlesiyle baþlayan iki âyette geçen (el-Mülk 67/16-17) semâ kelimesinin “arþ” mânasýna geldiðini söylemiþtir
(el-Ýbâne, s. 105-107). Çeþitli âyetlerde Allah’ýn istivâ fiilinin arþa tahsis edilmesi
ulüv sýfatýnýn mânasýna açýklýk getirmektedir; bu da Allah’ýn zâtýyla evrenin içinde
deðil gaybî bir âlem olan arþýnda bulunduðu anlamýný vurgulamaktadýr. Allah’ýn
arþa yükselmesi mecaz deðil hakikat mânasýndadýr. O’nun arþta olmasýndan sadece zâtýyla evrenin içinde bulunmadýðý anlamý çýkarýlabilir; arþ ile zât-ý ilâhiyye arasýndaki iliþkinin niteliði insanlarca bilinemez ve bu konuda yaratýlmýþlarýn birbirleriyle iliþkilerine benzeyen bir açýklama
yapýlamaz. Selefiyye’ye baðlý âlimlerin yaný sýra Ebü’l-Hasan Ali b. Mehdî et-Taberî,
Bâkýllânî, Ahmed b. Hüseyin el-Beyhaký gibi
Eþ‘arîler ile Ebû Nuaym el-Ýsfahânî, Ebû
Mansûr Ma‘mer el-Ýsfahânî gibi bazý sûfîler bu görüþtedir (Dârimî, s. 282; Ýbn Kudâme, s. 43-46; Ýbn Teymiyye, I, 195-201).
2. Ulüv Allah’ýn zâtýyla arþýnýn üstünde
yer almasýný deðil hükümranlýk, azamet
ve rütbe itibariyle en yüksek derecede bulunduðunu ifade eden bir celâl sýfatýdýr.
Buna göre ulüv yücelik belirten mecazi
bir muhtevaya sahiptir. Zira mekân yokken Allah mevcuttu, O mekâný yaratmadan önce de yüceydi, yarattýktan sonra da
yüceliðinde bir deðiþiklik olmamýþtýr. Aslýnda yüksek mekânda bulunmak bir üstünlük vesilesi deðildir. Dünyadaki yöneticilerin üstünlüðü yüksek mekânlarda olmalarýndan deðil þeref ve rütbelerinin yüksekliðinden kaynaklanýr. Allah’ýn arþa istivâ etmesi O’nun yedinci kat göðün üzerinde mekân tuttuðunu göstermez, aksine her türlü mekândan münezzeh olduðunu teyit eder; insanlar nezdinde en yüksek mekân sayýlan arþý hükümranlýðý al-

týna almasý O’nun hiçbir mekâna ihtiyaç
duymadýðýný belirtir. Çünkü Allah, nesnelere bitiþip onlarla beraber veya onlarýn
içinde olmak yahut onlardan ayrý bulunmak gibi nitelikler taþýmaktan münezzehtir (Mâtürîdî, s. 105-113, 165-168). Bu sebeple ulüv sýfatýyla iliþkilendirilen metinlerin, kendisinden daha yükseði düþünülemeyen en yüksek rütbe anlamýnda mecazi ifadeler olarak yorumlanmasý gerekir (Gazzâlî, el-Maš½adü’l-esnâ, s. 115-118;
el-Ýšti½âd, s. 30-37; Râzî, Esâsü’t-tašdîs,
s. 60-61, 154-160; Levâmi£u’l-beyyinât, s.
259-260). Kelâmcýlarýn büyük çoðunluðuyla Selefîler’in bir kýsmý ve sûfîler bu görüþtedir. Dua ve niyaz sýrasýnda ellerin yukarýya kaldýrýlmasý Cenâb-ý Hakk’ýn semâda veya arþta bulunduðu anlamýna gelmez. Nitekim müminler namazýn en makbul kulluk kademesini teþkil eden secdede tam aksi istikamete yönelir. Dünyanýn
çeþitli yerlerinde yaþayan müslümanlarýn
namaz kýlarken Kâbe’ye yönelmesi de ayný
mahiyettedir. Bütün bu yöneliþler Allah’ýn
belli bir yerde mekân tutmadýðý gerçeðine iþaret eder. Nitekim yer küresinin kuzeyinde ve güneyinde bulunan insanlarýn
yukarý istikametleri birbirinin aksidir. Arþ
dua halinde kalplerin, Kâbe ise namazda
bedenlerin kýblesidir. Yukarýdan aþaðýya
iniþ (nüzûl) vahiy getiren Cebrâil için de
söz konusudur. Yön bildiren bu tür ifadeler fizik olaylarý deðil psikolojik halleri gösterir (Nesefî, I, 181-182; Sâbûnî, s. 25).
Ulüv Allah’ýn zâtý ve sýfatlarýnýn insan idraki tarafýndan kuþatýlamamasý, ayrýca
dengi ve benzeri bulunmaktan münezzeh olmasý demektir. Âriflerin bilgisi, düþünürlerin nitelemeleri Allah’ýn zâtýnýn ve
sýfatlarýnýn mahiyetini asla kavrayamaz.
Hasan-ý Basrî, Râgýb el-Ýsfahânî, Muhammed b. Ahmed el-Kurtubî ve Sûfiyye ekolüne baðlý âlimlerin bir kýsmý bu görüþtedir (Râgýb el-Ýsfahânî, el-Müfredât, “.alî”
md.; Râzî, Levâmi£u’l-beyyinât, s. 261; Kurtubî, s. 175).
Deðiþik ekollere mensup kelâmcýlarýn
çoðunluðu ulüv sýfatýnýn “Allah’a ait yüksek bir mekân” anlamýna gelmeyeceði görüþünde birleþmiþtir. Ehl-i sünnet’in küçük bir grubunu teþkil eden Selefiyye’ye
baðlý âlimlerin ilgili naslarý zâhirî-beþerî
mânalarýna almayýþlarý aslýnda icmâlî bir
te’vildir. Onlarýn, yaptýklarý bu icmâlî te’villerde naslarda yer almayan birtakým ilâvelerde bulunduklarý bazý Selefî âlimlerince de kabul edilmiþtir (Ýbn Kuteybe, s.
243). Ulüvve dair naslarýn Allah’ýn zâtýyla
deðil ilmiyle her yerde olduðu þeklinde yorumlanmasý da tatminkâr görünmemek137
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tedir. Zira Kur’ân-ý Kerîm’de ilâhî ilmin sýnýrsýz kapsayýcýlýðý açýk ifadelerle defalarca vurgulanmýþtýr. Zaten böyle bir yorum
da te’vilden baþka bir þey deðildir. Ancak
tasavvur gücü sýnýrlý olan ve zihnin dýþýnda mevcudiyete sahip olduðu halde herhangi bir mekânda bulunmakla nitelenmeyen bir varlýðý tasavvur etmekten âciz kalan halk tabakasýnýn bu tür bir anlayýþý benimsemesinde sakýnca görülmemiþtir.
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Baðdat civarýnda Fýrat kýyýsýndaki Hît beldesindendir. Hama’da baþladýðý tahsilini
Halep ve Dýmaþk’ta, ayrýca Þam bölgesinin çeþitli þehirlerinde sürdürdü. Hocalarý
arasýnda Bedreddin Ýbn Nebhân ed-Dýmaþký, Þemseddin Muhammed b. Dâvûd elBâzilî, Fahreddin Osman b. Muhammed
ed-Dîmî, Ýbnü’n-Nâsýh et-Trablusî, Kutbüddin Ahmed b. Muhammed el-Haydarî, Nûreddin Ýbn Zehre el-Hýmsî, Burhâneddin
Ýbrâhim b. Muhammed en-Nâcî ve Þemseddin Ýbnü’s-Sellâmî’nin adlarý anýlmaktadýr. Öðrenimini tamamladýktan sonra
Hama’da halka Kur’an öðretmek ve vaaz
vermekle meþgul oldu. Hama’ya gelen Þâzelî þeyhi Ali b. Meymûn el-Maðribî’nin tavsiyesiyle bu faaliyeti býraktý, ona intisap
ederek kendini riyâzete verdi. Bunun üzerine halkýn bir kesimi þeyhine ve ona karþý cephe aldýysa da irþada baþlayýnca kendisine büyük bir teveccüh gösterildi, ünü
bütün Þam bölgesinde yayýldý ve adý Hama ile özdeþleþti; Þeyh Ulvân (Alvân) diye
tanýndý. Hama Ulucamii’nde vaazlar verdi.
Özellikle ýslahçý kiþiliðiyle dikkat çeken Ulvân el-Hamevî halkýn ahlâk eðitimiyle Kitap ve Sünnet’e aykýrý tasavvufî yöneliþlerden uzaklaþmasý için çaba sarfetti; yönetici zümreden uzak durduðu gibi baðlýlarýna da bunu öðütledi. Yöneticileri yanlýþ
uygulamalarýndan dolayý þiddetle eleþtirdi
ve halka iyi davranmalarý konusunda nasihatlerde bulunduðu bir kitap yazdý. 908
(1502) yýlýnda þeyhi Ali b. Meymûn’u ziyaret için Bursa’ya gidip iki ay orada kaldý.
Necmeddin el-Gazzî, Ýbn Tolun’dan naklen Ulvân el-Hamevî’nin seksen yaþýna yak-
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Ebü’l-Vefâ Alâüddîn Ulvân Alî b. Atýyye
b. el-Hasen el-Hamevî el-Hîtî
(ö. 936/1530)
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Ulvâniyye tarikatýnýn kurucusu,
Þâfiî âlimi.
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Ýbn Tolun’un, vefat ettiðinde yaþýnýn
seksenin üzerinde olduðuna dair verdiði
bilgiye göre Hama’da 850 (1446) yýlý dolaylarýnda doðmuþ olmalýdýr. Altmýþ üç yaþýnda öldüðü þeklinde Necmeddin el-Gazzî’nin zikrettiði bir rivayetten ise (el-Kevâkibü’s-sâßire, II, 213) 873 (1468) yýlýnda
dünyaya geldiði sonucu çýkmaktadýr. Ailesi
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laþmýþ olarak 6 Cemâziyelevvel 936 (6 Ocak
1530) Perþembe günü Hama’da vefat ettiðini, vaazlarýný yaptýðý yerde defnedildiðini ve ölüm haberinin 21 Cemâziyelevvel (21 Ocak) Cuma günü Dýmaþk’a ulaþtýðýný belirtir (a.g.e., II, 212-213). Buna
karþýlýk Ýbn Tolun’un Müfâkehetü’l-Åillân fî ¼avâdi¦i’z-zamân adlý eserine ait
kayýp parçalarý ihtiva eden bir neþirde (¥avâdi¦ü Dýmaþš, s. 229) seksen yaþýný aþmýþ olarak 18 Rebîülevvel’de (20 Kasým
1529) Salý günü öldüðü kaydedilmekte, fakat salýya 18 Rebîülevvelin deðil 18 Cemâziyelevvelin (18 Ocak 1530) denk gelmesi
ve ayný yerde baþka çeliþkili bilgilerin de
yer almasý istinsah hatalarýný akla getirmektedir. Nitekim Þeyh Ulvân’ýn oðlunun
arkadaþý olan Ýbnü’l-Hanbelî de gün vermemekle birlikte cemâziyelevvel ayýný zikretmiþtir. 922 (1516) yýlýnda vefat ettiðine dair Taþköprizâde’de yer alan kayýt ise
yanlýþtýr. Þeyh Ulvân’ýn türbesi Hama’nýn
önemli ziyaretgâhlarýndandýr. Þehirde kendi adýyla anýlan bir cadde, köprü ve cami
vardýr.
Ýbnü’l-Hanbelî, Necmeddin el-Gazzî ve
Nebhânî, Ulvân el-Hamevî’nin oðlu Þemseddin Muhammed’in Tu¼fetü’l-¼abîb
adlý eserinden naklen onun çok sayýda kerametini zikretmiþtir. Önde gelen talebe
ve müridleri arasýnda iki oðlu Ebü’l-Feth
Þemseddin Muhammed ve Ebü’l-Vefâ Tâceddin Muhammed, damatlarý Kadýlkudât
Bedreddin Ýbnü’n-Nasîbî ve Hama Kadýsý
Mahmûd b. Ali et-Türkmânî, ayrýca Zeynüddin Ýbn Sâme el-Halebî, Ali b. Ahmed
el-Kâzvânî (el-Kîzvânî), Zeynüddin Abdurrahman b. Muhammed el-Betrûnî, Ömer
b. Muhammed el-Ýskâf el-Ukaybî gibi âlim
ve sûfîler anýlmaktadýr. Kendisinden hadis
dinlediði Zeynüddin Ýbnü’þ-Þemmâ el-Halebî de onun müridlerindendir. Þeyhinin
diðer halifesi ve Arrâkýyye tarikatýnýn ku-

