HAFIZ KUMRAL

Hafız

Kemal

iyi mevlidhan ve gazelhanları arasında
yer aldı. Nusretiye Camii müezzinliğiyle
başlayan resmi görevi Süleymaniye Camii başmüezzinliğiyle sona erdi. Bazı eserlerde Süleymaniye Camii imamlığından
bahsedilirse de yapılan araştırmalarda
bu görevde bulunduğuna dair bir kayda
rastlanmamıştır. İstanbul Radyosu'nun
ilk kuruluşunda Hfıfız Sadettin'le (Kaynak) birlikte programlara katılan Hafız
Kemal, devrin meşhur sazendeleri eşli
ğinde Columbia ve Odeon şirketleri için
hazırladığı plaklara gazeller ve Hfıfız Sadettin ile birlikte şarkılar okudu. Ayrıca
Darülelhan Arşivi için de plak doldurmuş
tur. Konser ve plak çalışmalarını yurt dı
şında da devam ettirdi; konser vermek
üzere Atina'ya (Ekim 1931). plak doldurmak için de Berlin ( 1928) ve Paris' e
( 1930) gitti. 1 Temmuz 1930 tarihinde
konservatuvarda göreve başladı. Soyadı
kanunundan sonra Gürses soyadını alan
Hafız Kemal, hayatının son yıllarında yakalandığı kalp hastalığından kurtulamayarak 9 Ağustos 1939 tarihinde İstan
bul'da öldü. Edirnekapı dışındaki mezarlıkta bulunan divan şairi Baki'nin kabri
yanına defnedildi.
Osmanlı

Devleti'nin son döneminde
ünlü hanendelerden olan Hafız
Kemal özellikle okuduğu ezan, mevlid ve
gazelleriyle tanınmıştır. MOsiki konusunda bir müddet Kasımpaşalı Cemal Efendi ile Bestenigar Ziya Bey'den ve bilhassa
Hacı Kirarni Efendi'den istifade etti. Arkadaşlarından Ali Rıza Sağman onun "pestleri kaba, tizleştikçe inceleşen, davOöı, falsosuz, tatlı bir sesi"nin olduğunu söyler.
Minarelerde okuduğu ezanı dinlemek için
camiierin önünde büyük kalabalıkların
toplandığı söylenir. Hfıfız Kemal, dini ve
din dışı sahada geniş bir repertuvar sahibi olup meşhur mevlidhan Hasan Rıza
Efendi (Said Paşa imamı) tavrında mevlid okurdu. Güfte-beste uyuşmasının bütün inceliklerini ortaya koyduğu icrasın-

yetişmiş

da kendine has bir üsiOp geliştirdiği kabul edilir. Onun mevlid ve gazel tavrını
en iyi şekilde alıp uygulayan talebeleri
Hafız Hüseyin Tolon ile Sadi Hoşses olmuştur. Beş plaktan oluşan "Mevlid"i
devrin mOsiki meraklılarının elinde dolaşan eserler arasındadır.

lunduğu meclislerdeki sohbeti ve zarif
nükteleriyle de şöhret bulan Hfıfız Kömür, zaman zaman lll. Selim (ı 789-1807)
ve ll. Mahmud (ı 808- ı 839) devirlerinin
ünlü bestekarı musahib Kömürcüzade
Hafız Mehmed Efendi ile karıştırılmıştır.

Hafız Kemal bazı yayınlarda, devrin
na'than ve mersiyehanlarından Cerrahpaşa Camii imam ve hatibi Hfıfız Mehmed
Arif Efendizade Hfıfız Kemal ile ( 18821943) karıştırılmıştır. Diyanet İşleri eski
başkanlarından M. Şerefettin Yaltkaya'nın küçük kardeşi olan, Yenikapı Mevlevlhanesi'nde sikke giyip sema çıkaran, daha sonra Kadiriyye tarikatına intisap eden
na'than Hfıfız Kemal bir ara Romanya'da
imam ve hatiplik de yapmıştır.
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HAFız KÖMÜR EFENDi
XVII. yüzyılda yaşamış
bestekar ve hanende.

L
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İstanbul'da doğdu. Hayatı hakkında

kaynaklarda yeterli bilgi yoktur. Sultan
IV. Mehmed döneminde ( 1648-168 7) yaşadığı ve Mevleviyye tarikatına intisap ettiği bilinmektedir. Kantemiroğlu. devrin
ünlü mOsikişinaslarından Kasımpaşalı
Koca Osman'ın yetiştirdiği talebelerden
bahsederken hanendeler arasında Hafız
Kömür'den de söz eder. Osman Efendi'den başka devrinin diğer mOsiki üstatlarından da ders alarak kendini yetişti
ren Hfıfız Kömür, gereknazariyat bilgileri gerekse parlak üsiObu ile zamanın mOsiki üstatları arasında yer almıştır.
Hafız

Kömür hanendeliğinin yanı sıra
ile de tanınmaktadır. Dini örnekler de vermesine rağmen bestelediği
eserlerin çoğu din dışı mOsiki formların
dadır. EbOishakzade Esad Efendi onun
otuzun üzerinde eseri olduğunu kaydeder. El yazması güfte mecmualarında
birçok eserine rastlanmasına rağmen
günümüze beste ve semai formlarında
sadece üç bestesinin ulaştığı tesbit edilmiştir. Devrin ileri gelenlerinin hazır bubestekarlığı
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HAFız KUMRAL
XVII.
zakirbaşı,
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yüzyılda yaşamış

hanende ve bestekar.
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İstanbul Üsküdar'da doğdu. Asıl adı
Mehmed'dir. Celvetiyye tarikatına intisap ederek tarikatın plri Aziz Mahmud
Hüdayl'nin terbiyesi altında yetişti. Güzel
sesi ve zikir meclisini idare etmedeki kabiliyetiyle dikkati çekerek bir müddet sonra hankahın zakirbaşılığına getirildi. MOsiki bilgilerini kimden aldığı kesin olarak
bilinmeyen Hfıfız Kumral zamanla devrinin önemli mOsikişinasları arasına girdi.
Yılmaz öztuna, kaynak göstermeden Hafız Kumral'ın 1621 'de vefat ettiğini belirtir (BTMA, ıı. 38). Ancak hayatıyla ilgili bilgilerin çoğunun elde edildiği Atrabü 'lasar'ın el yazması bazı nüshalarında onun
IV. Murad (ı 623- ı 640). bazılarında ise
Sultan İbrahim (1640-1648) devrinde şöh
ret bulduğu kaydedilmektedir. Buna göre· Hatız Kumral'ın 1621 yılında vefat etmiş olması mümkün değildir.

Devrinin milsikişinasları arasında bilhassa gür ve tesirli sesiyle tanınan Hatız
Kumral, zakirbaşılığı ve hanendeliği yanında güçlü bir bestekar olarak da kabul
edilmiştir. Beste, semai, na't, tevşlh ve
ilahi formlarında bestelediği eserlerine
çeşitli el yazması güfte mecmualarında
rastlanmaktaysa da günümüze bunlardan ancak dördü ulaşabilmiştir. Ebuishakzade Esad Efendi ise otuzun üzerin-
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