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ULÜV

Baðdat civarýnda Fýrat kýyýsýndaki Hît bel-
desindendir. Hama’da baþladýðý tahsilini
Halep ve Dýmaþk’ta, ayrýca Þam bölgesi-
nin çeþitli þehirlerinde sürdürdü. Hocalarý
arasýnda Bedreddin Ýbn Nebhân ed-Dýmaþ-
ký, Þemseddin Muhammed b. Dâvûd el-
Bâzilî, Fahreddin Osman b. Muhammed
ed-Dîmî, Ýbnü’n-Nâsýh et-Trablusî, Kutbüd-
din Ahmed b. Muhammed el-Haydarî, Nû-
reddin Ýbn Zehre el-Hýmsî, Burhâneddin
Ýbrâhim b. Muhammed en-Nâcî ve Þem-
seddin Ýbnü’s-Sellâmî’nin adlarý anýlmak-
tadýr. Öðrenimini tamamladýktan sonra
Hama’da halka Kur’an öðretmek ve vaaz
vermekle meþgul oldu. Hama’ya gelen Þâ-
zelî þeyhi Ali b. Meymûn el-Maðribî’nin tav-
siyesiyle bu faaliyeti býraktý, ona intisap
ederek kendini riyâzete verdi. Bunun üze-
rine halkýn bir kesimi þeyhine ve ona kar-
þý cephe aldýysa da irþada baþlayýnca ken-
disine büyük bir teveccüh gösterildi, ünü
bütün Þam bölgesinde yayýldý ve adý Ha-
ma ile özdeþleþti; Þeyh Ulvân (Alvân) diye
tanýndý. Hama Ulucamii’nde vaazlar verdi.
Özellikle ýslahçý kiþiliðiyle dikkat çeken Ul-
vân el-Hamevî halkýn ahlâk eðitimiyle Ki-
tap ve Sünnet’e aykýrý tasavvufî yöneliþler-
den uzaklaþmasý için çaba sarfetti; yöne-
tici zümreden uzak durduðu gibi baðlýla-
rýna da bunu öðütledi. Yöneticileri yanlýþ
uygulamalarýndan dolayý þiddetle eleþtirdi
ve halka iyi davranmalarý konusunda na-
sihatlerde bulunduðu bir kitap yazdý. 908
(1502) yýlýnda þeyhi Ali b. Meymûn’u ziya-
ret için Bursa’ya gidip iki ay orada kaldý.

Necmeddin el-Gazzî, Ýbn Tolun’dan nak-
len Ulvân el-Hamevî’nin seksen yaþýna yak-

laþmýþ olarak 6 Cemâziyelevvel 936 (6 Ocak
1530) Perþembe günü Hama’da vefat et-
tiðini, vaazlarýný yaptýðý yerde defnedil-
diðini ve ölüm haberinin 21 Cemâziyelev-
vel (21 Ocak) Cuma günü Dýmaþk’a ulaþ-
týðýný belirtir (a.g.e., II, 212-213). Buna
karþýlýk Ýbn Tolun’un Müfâkehetü’l-Åil-
lân fî ¼avâdi¦i’z-zamân adlý eserine ait
kayýp parçalarý ihtiva eden bir neþirde (¥a-
vâdi¦ü Dýmaþš, s. 229) seksen yaþýný aþ-
mýþ olarak 18 Rebîülevvel’de (20 Kasým
1529) Salý günü öldüðü kaydedilmekte, fa-
kat salýya 18 Rebîülevvelin deðil 18 Cemâ-
ziyelevvelin (18 Ocak 1530) denk gelmesi
ve ayný yerde baþka çeliþkili bilgilerin de
yer almasý istinsah hatalarýný akla getir-
mektedir. Nitekim Þeyh Ulvân’ýn oðlunun
arkadaþý olan Ýbnü’l-Hanbelî de gün ver-
memekle birlikte cemâziyelevvel ayýný zik-
retmiþtir. 922 (1516) yýlýnda vefat ettiði-
ne dair Taþköprizâde’de yer alan kayýt ise
yanlýþtýr. Þeyh Ulvân’ýn türbesi Hama’nýn
önemli ziyaretgâhlarýndandýr. Þehirde ken-
di adýyla anýlan bir cadde, köprü ve cami
vardýr.

Ýbnü’l-Hanbelî, Necmeddin el-Gazzî ve
Nebhânî, Ulvân el-Hamevî’nin oðlu Þem-
seddin Muhammed’in Tu¼fetü’l-¼abîb
adlý eserinden naklen onun çok sayýda ke-
rametini zikretmiþtir. Önde gelen talebe
ve müridleri arasýnda iki oðlu Ebü’l-Feth
Þemseddin Muhammed ve Ebü’l-Vefâ Tâ-
ceddin Muhammed, damatlarý Kadýlkudât
Bedreddin Ýbnü’n-Nasîbî ve Hama Kadýsý
Mahmûd b. Ali et-Türkmânî, ayrýca Zey-
nüddin Ýbn Sâme el-Halebî, Ali b. Ahmed
el-Kâzvânî (el-Kîzvânî), Zeynüddin Abdur-
rahman b. Muhammed el-Betrûnî, Ömer
b. Muhammed el-Ýskâf el-Ukaybî gibi âlim
ve sûfîler anýlmaktadýr. Kendisinden hadis
dinlediði Zeynüddin Ýbnü’þ-Þemmâ el-Ha-
lebî de onun müridlerindendir. Þeyhinin
diðer halifesi ve Arrâkýyye tarikatýnýn ku-

tedir. Zira Kur’ân-ý Kerîm’de ilâhî ilmin sý-
nýrsýz kapsayýcýlýðý açýk ifadelerle defalar-
ca vurgulanmýþtýr. Zaten böyle bir yorum
da te’vilden baþka bir þey deðildir. Ancak
tasavvur gücü sýnýrlý olan ve zihnin dýþýn-
da mevcudiyete sahip olduðu halde her-
hangi bir mekânda bulunmakla nitelenme-
yen bir varlýðý tasavvur etmekten âciz ka-
lan halk tabakasýnýn bu tür bir anlayýþý be-
nimsemesinde sakýnca görülmemiþtir.
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Ebü’l-Vefâ Alâüddîn Ulvân Alî b. Atýyye
b. el-Hasen el-Hamevî el-Hîtî

(ö. 936/1530)

Ulvâniyye tarikatýnýn kurucusu,
Þâfiî âlimi.˜ ™

Ýbn Tolun’un, vefat ettiðinde yaþýnýn
seksenin üzerinde olduðuna dair verdiði
bilgiye göre Hama’da 850 (1446) yýlý dolay-
larýnda doðmuþ olmalýdýr. Altmýþ üç yaþýn-
da öldüðü þeklinde Necmeddin el-Gazzî’-
nin zikrettiði bir rivayetten ise (el-Kevâ-
kibü’s-sâßire, II, 213) 873 (1468) yýlýnda
dünyaya geldiði sonucu çýkmaktadýr. Ailesi

Þeyh Ulvân el-Hamevî Zâviyesi’nin içinden bir görünüþ

Þeyh Ulvân el-Hamevî Camii – Hama
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herü’l-ma¼bûk fî na¾mi’s-sülûk). Kendi za-
manýnda ahlâkýn bozuluþuna ve bundan
sakýnmaya, bazý kelâm konularýna ve gün-
lük hayatta, ibadetlerde, tasavvuf yolun-
da gözetilmesi gereken âdâba dair 1233
beyitten oluþan bir manzumedir (nþr. Ab-
dülkadir el-Ulvânî, Þam 1329). 3. en-Ne-
½âßi¼u’l-mühimme li’l-mülûk ve’l-eßim-
me (nþr. Neþve el-Ulvânî, Dýmaþk 1420/
2000). 4. Keþfü’r-reyn ve nezhü’þ-þeyn
ve nûrü’l-£ayn fî þer¼i Silki’l-£ayn li-iz-
hâbi’l-³ayn. Ýbn Habîb es-Safedî’nin ta-
savvuf ve sülûke dair kasidesinin þerhidir
(Beyazýt Devlet Ktp., Bayezid, nr. 3718; ÝÜ
Ktp., AY, nr. 990, 1468, 3600, 4174; Süley-
maniye Ktp., Þehid Ali Paþa, nr. 1227; Dâ-
rü’l-kütübi’z-Zâhiriyye, nr. 1451, 5063, 7357,
7972, 8130, 8415, 8459, 8637). 5. Minhâ-
cü’l-£âbidi’l-müttaš¢ ve mi£râcü’s-sâli-
ki’l-mürtaš¢ (Dârü’l-kütübi’z-Zâhiriyye, nr.
5212, 6048, 10604; el-Mektebetü’l-vakfiy-
ye [Halep], nr. 367). 6. Tu¼fetü’l-iÅvâni’½-
½ûfiyye ve’l-keþf £an ¼âli men yedde£i’l-
šu¹biyye (GAL, II, 438; Suppl., II, 461). 7.
Þer¼u’l-Æa½îdeti’t-Tâßiyye (el-Mededü’l-
fâßiz ve’l-keþfü’l-£ârý² li-þer¼i Tâßiyyeti Ýb-
ni’l-Fârý²) (ÝÜ Ktp., AY, nr. 2992, 4174; Sü-
leymaniye Ktp., Ayasofya, nr. 1906, Hasib
Efendi, nr. 277). 8. Risâle fî esânîdi’l-a¼-
zâb (Beyazýt Devlet Ktp., Bayezid, nr. 1286/
2, vr. 60a-61b). 9. ¥izbü’t-tev¼îd (Râþid
Efendi Ktp., nr. 1323, vr. 194b-195b).

Fýkýh. 1. Mi½bâ¼u’l-hidâye ve miftâ-
¼u’d-dirâye (miftâ¼u’l-vilâye). Þâfiî fýk-
hýna dairdir (ÝÜ Ktp., AY, nr. 3969; Dârü’l-
kütübi’z-Zâhiriyye, nr. 6655, 6682; el-Mer-
kezü’s-sekafî [Hama], nr. 268). 2. Tašrî-
bü’l-fevâßid ve teshîlü’l-mašå½ýd. Önceki
eserin muhtasarý olup ibadetleri ve hâti-
me kýsmýnda günlük hayatta çokça karþý-
laþýlan akidler hakkýnda kýsa bilgiler ihtiva
eder (nþr. Ömer Hâlid ez-Zi‘bî, baský yeri
yok, ts.). Muhammed es-Sagýr b. Ali eþ-Þe-
rîbâtî eseri Ne¦rü’l-ferâßid ve cem£u’þ-

þerâßid li-î²â¼i Tašrîbi’l-fevâßid adýyla
þerhetmiþtir. 3. £Arâßisü’l-³urer ve ³a-
râßisü’l-fiker fî a¼kâmi’n-na¾ar. Karþý
cinse bakmanýn dinî hükmüyle ilgilidir (nþr.
Muhammed Fazl Abdülazîz el-Murâd, Dý-
maþk 1410/1990). Tarih ve Biyografi. 1.
Fe²âßilü’þ-Þâm ve medîneti Dýmaþš.
Küçük bir risâledir (nþr. Neþve el-Alvânî,
Dýmaþk 1997). 2. Mücli’l-¼üzn £ani’l-ma¼-
zûn fî menâšýbi £Alî b. Meymûn (Broc-
kelmann, GAL, II, 438). Matthew Wiley Si-
monds, Ali b. Meymûn’la ilgili olarak ha-
zýrladýðý doktora tezinde bu çalýþmayý da
neþre hazýrlamýþtýr (Ali b. Maymûn: An
Early Sixteenth Century Sufi Saint and Cri-
tic of the Ulama With an Edition of Alwan
al-Hamawi’s Mujli al-Huzn an al-Mahzun
F¢ Manaqib al-Shaykh al-Sayyid al-Sharif
Abi’l-Hasan Ali b. Maymun, 1998, Univer-
sity of California, Department of Near Eas-
tern Studies). 3. Fa½lü’l-Åi¹âb fîmâ vere-
de £an Ýbni’l-ƒa¹¹âb (Mektebetü’l-Esed,
nr. 6063).

Ulvân el-Hamevî’nin diðer bazý eserleri
de þunlardýr: el-Fet¼u’l-la¹îf bi-esrâri’t-
ta½rîf (Süleymaniye Ktp., Lâleli, nr. 1881;
Þehid Ali Paþa, nr. 1300); el-Mi£râc (Dârü’l-
kütübi’z-Zâhiriyye, nr. 3661), es-Seyfü’l-
šåtý£ li-ehli’l-merâß fî šabûli cevâßizi’s-
selâ¹în ve’l-ümerâß, Þer¼u ¥izbi’l-ba¼r
li’þ-Þâ×elî, Keþfü’l-¼icâb fî teh×îbi’l-
meþâyiÅ ve’l-a½¼âb, en-Nefe¼âtü’l-šud-
siyye fî þer¼i’l-ebyâti’þ-Þebüsteriyye,
es-Sýrrü’l-meknûn fî fe²âßili’l-šahve ve’l-
bün (eserlerinin bir listesi ve yazma nüs-
halarý için ayrýca bk. Brockelmann, GAL,
II, 437-438; Suppl., II, 461; Kaytâz, s. 142-
150; Tašrîbü’l-fevâßid, neþredenin giriþi,
s. 45-56).
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rucusu Ýbn Arrâk Muhammed b. Ali ile ya-
kýn dostluðu vardý. Zebîdî, Þeyh Ulvân’a
nisbet ettiði Ulvâniyye tarikatýný Medye-
niyye’nin bir kolu olan Havâtýriyye’nin (Mey-
mûniyye) þubesi diye gösterir ve silsilesi-
ni zikreder.

Eserleri. Akaid. 1. Beyânü (Bedîßü)’l-
me£ânî fî þer¼i £Aš¢deti’þ-Þeybânî (Bey-
rut 1324). 2. £Aš¢de (el-£Aš¢detü’l-£Ulvâ-
niyye). Muhtasar bir eser olup (Süleyma-
niye Ktp., Reþid Efendi, nr. 1180, vr. 64-
69; Dârü’l-kütübi’z-Zâhiriyye, nr. 836) mü-
ellifi tarafýndan Hidâyetü’l-£âmil ve kifâ-
yetü’l-£âšýl adýyla þerhedilmiþtir (Dârü’l-
kütübi’z-Zâhiriyye, nr. 3624). Ayrýca Mu-
hammed b. Mahmûd el-Acemî, Fethullah
b. Mahmûd el-Beylûnî el-Halebî (el-Fet-
¼u’n-nebevî fî þer¼i £Aš¢deti’þ-ÞeyÅ £Ulvân
el-¥amevî) ve Hüseyin b. Receb el-Garsî
(Kifâyetü’l-mürîd ve bul³ati’l-müstefîd)
esere þerh yazmýþtýr. 3. Tu¼fetü’l-iÅvân
fî mesâßili’l-îmân (Mektebetü’l-Esed, nr.
15279; ayrýca bk. Brockelmann, GAL, II,
437). Ziriklî eserin kendi kütüphanesinde
bir nüshasý olduðunu belirtir. 4. Fet¼u’r-
ra¼mân bi-þer¼i Risâleti’þ-ÞeyÅ Res-
lân. Reslân b. Ya‘kub el-Ca‘berî’nin Risâ-
letü’t-tev¼îd’i üzerine kaleme alýnmýþ bir
þerhtir (nþr. Ýzze Husariyye, Dýmaþk 1389/
1969).

Tasavvuf ve Ahlâk. 1. Nesemâtü’l-es-
hâr fî menâšýbi ve kerâmâti’l-evliyâßi’l-
aÅyâr. Murakabe, yöneticilerin huzuruna
çýkmak ve bunun günahý, Kâbe’nin fazilet-
leri, Arafat’ta vakfe, abdal, anneye baba-
ya iyilik, sýla-i rahim, cumanýn ve Hz. Pey-
gamber’e salâtü selâm okumanýn fazilet-
leri, Resûlullah’ýn hasâis ve mûcizeleri gi-
bi çeþitli konular Kur’an, hadisler ve evli-
yanýn menâkýbý ýþýðýnda ele alýnmýþtýr (nþr.
Ahmed Ferîd el-Mezyedî, Beyrut 1421/
2001; nþr. Abdülganî Mistû, Beyrut 1429/
2008). 2. el-Cevherü’l-ma¼bûk bi’l-Åu-
liyyi’l-mesbûk fî ¹arîši’s-sülûk (el-Cev-

ULVÂN el-HAMEVÎ

Þeyh Ulvân

el-Hamevî

Köprüsü –

Hama



140

ULVÂN el-HAMEVÎ

ri, batýda Suudi Arabistan, güneybatýda Ye-
men’le komþudur. Monarþi ile yönetilen
ülkenin resmî adý Saltanatü Uman, yüzöl-
çümü 309.500 km², nüfusu 2.694.000’dir
(2010). Nüfusun 1.951.000’ini Umanlýlar,
743.000’ini dýþarýdan gelenler teþkil et-
mektedir. Ülkenin baþþehri Maskat, diðer
önemli þehirleri Sîb, Matrah (Mutrah), Bev-
þer, Salâle, Suhâr, Süveyk ve Ýbrî’dir. Uman
Sultanlýðý idarî bakýmdan beþ mýntýka (Bâ-
týne, Zâhire, Dâhile, Þarkýye, Vüstâ) ve dört
muhafazaya (Maskat, Zafâr, Müsendem,
Büreymî), bunlar da vilâyet adý altýnda da-
ha küçük altmýþ bir yerleþim birimine ay-
rýlmýþtýr. Maskat muhafazasýnýn nüfusu
734.697, þehrin nüfusu 30.251’dir.

I. FÝZÝKÎ ve BEÞERÎ COÐRAFYA

Arap yarýmadasýnýn güneydoðu kesi-
minde yer alan Uman, anakara parçasý-
nýn uzaðýnda bulunan ve Hürmüz Boðazý’-
nýn güney sahillerinden Ýran’a doðru git-
tikçe incelerek uzanan Müsendem yarý-
madasýnýn kuzey ucuna sahiptir. Güney-
doðu kýyýlarý yakýnýnda bulunan Masîre
adasý da bu ülkeye aittir. Uman arazisinin
büyük kýsmý çöllerle kaplýdýr. Arap yarýma-
dasýnýn en büyük çölü olan Rub‘ulhâlî’nin
doðu kesimi bu ülkenin sýnýrlarý içindedir.
Çöl alanýndan kuzeydoðuya Uman körfe-
zi kýyýlarýna doðru gidilince ülkenin daðlýk
köþesiyle karþýlaþýlýr. Cebeliahdar adýyla bi-
linen ve 3000 metreyi aþan (3035) bu dað-
lar, Arap yarýmadasýnýn öteki daðlýk ke-
simlerinden farklý biçimde Türkiye ve Ýran’ýn
güneyindeki daðlar gibi jeolojinin üçüncü
zamanýnda oluþmuþ Alp kývrýmlarý siste-
mine dahildir. Daðlýk kesimle deniz arasý-
na Bâtýne adý verilen kýyý þeridi girer. Dað-
lýk kesimden çöl alanlarýna birdenbire ge-
çilmemekte, araya orta yükseklikte ve dal-
galý bir plato alaný girmektedir. Bir baþka
daðlýk alan da güneybatýda bulunur (Za-
fâr bölgesi). Uman iklimi kýyýlarda nemli, iç

kesimlerde çok sýcak ve kurak tropikal ik-
lim tipindedir. Çöl alanlarýndaki bazý kesim-
lerde yýllarca yaðýþ düþmediði olur. Uman
denizi kýyýlarý muson yaðmurlarýnýn etki-
sindedir ve bu sebeple yaz yaðýþlarý alýr.
Muson etkisinde kalan kesimlerde bitki ör-
tüsü çok çeþitli, diðer kesimlerde ise cýlýz,
kurakçýl bitkiler ya da tuzlu topraklara
uyum saðlamýþ tuzcul bitkiler görülür. Za-
fâr bölgesinde dünyanýn baþka yerlerinde
pek rastlanmayan günlük aðaçlarý bulu-
nur (Türkiye’nin Köyceðiz ve Fethiye yö-
relerinde görülen günlük aðaçlarýnýn fark-
lý bir türü) ve bunun ürünü olan akgünlük
Uman’ýn ihraç ürünleri arasýnda yer alýr.

Ülkenin 2003 yýlýnda 2.341.000 olan nü-
fusu 2010’da 2.694.000’e ulaþmýþtýr. Kilo-
metrekareye yaklaþýk dokuz kiþinin düþtü-
ðü ülkede nüfus kýyýlarda toplanmýþtýr. Ýç
kýsýmlar tenha veya tamamen boþtur. Ký-
yýlarda toplanan nüfus da son derece karý-
þýktýr. Umanlý Araplar nüfusun % 72,4’ünü
meydana getirir. Halkýn diðer kýsmý Pakis-
tanlý (çoðunluðu Belûcî), Hindistanlý, Afrikalý,
Ýranlý vb. topluluklardan oluþur. Nüfusun
% 86’sý müslüman (yarýsýna yakýn kesimi Ýbâ-
zýyye mezhebine mensup), % 13’ü Hindu, % 1’i
de öteki dinlere mensuptur. Ekonomik
zenginliði petrole dayanan Uman’da ilk
petrol kuyularý 1960’lý yýllardan sonra açýl-
mýþtýr. Fakat petrol zenginliði Arap yarý-
madasýnýn diðer petrol ülkelerine göre ge-
ri düzeydedir. Masîre adasýndaki bakýr ya-
taklarý petrol dýþýnda en önemli yeraltý zen-
ginliðidir. Tarýmsal zenginlik narenciye,
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ULVÂNÝYYE
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Ulvân el-Hamevî’ye
(ö. 936/1530)

nisbet edilen bir tarikat
(bk. ULVÂN el-HAMEVÎ).
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ULYÂÝYYE

( �� א������� )

Galiyye’den Ulyâ (Albâ) b. Zirâ‘ýn
görüþlerini benimseyen

aþýrý bir Þiî fýrkasý
(bk. G…LÝYYE).
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UMAN
( ��� )

Arap yarýmadasýnýn
güneydoðusunda ülke.

I. FÝZÝKÎ ve BEÞERÎ COÐRAFYA
II. TARÝH
III. OSMANLI -UMAN MÜNASEBETLERÝ
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Kuzeyi, doðusu ve güneydoðusu bir hilâl
þeklinde Uman körfezi ve Hint Okyanusu
kýyýlarýyla sýnýrlandýrýlmýþ olan Uman (Um-
man) kuzeybatýda Birleþik Arap Emirlikle-

Uman

Uman

Sultanlýðý’nýn

baþþehri

Maskat’ýn

tarihî

kesiminden

bir görünüþ


