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CEMALAMASİ 

Fatih Sultan Mehmed devri 
hattatlarmdan. 

_j 

Asıl adı Mehmed Cemaleddin olup Şeyh 
Hamdullah ' ın dayızadesidir. Hayatı hak
kında yeterli bilgi yoktur. Hattat tezki
relerinde seksen yıl yaşadığı kaydedil-

diğine göre 835 -840 (1432-1437) yılları 
arasında doğmuş olmalıdır. Anadolu'nun 
yedi üstadından (esatize-i ROm) kabul edi
lir. Aklam-ı sitteyi babası Celal Amasf
den öğrenerek icazet aldı. Nesihte Şeyh 
Hamdullah yolunda kendine has bir tav
ra sahip olmuştur. Zamanında sülüs. ne
sih ve rika' hatlarını en güzel şekilde ya
zanlardandı. istanbul'da Nihat Karani 
hat koleksiyonunda bulunan "Dua-i Üs
büiyye"si. onun muhakkak ve rika' hat
larında eriştiği mükemmelliği göster
mektedir. Amasya'da Beyazıt Camii kub
be göbeğine müsenna celf hatla Fetih 
süresini yazd ı ğı Gülzdr-ı Sa vd b 'da bil
dirilmekteyse de kubbe tamir gördüğü 
için bu yazı şimdi mevcut değ il dir. Ayrı

ca istanbul Türk ve islam Eserleri Mü
zesi'nde kayıtlı (n r. 97). 913 (1 507) yılın
da yaşlılık döneminde yazdığı bir mus
hafı bulunmaktadır. Cemal Amasf. Şeyh 
Hamdullah. Muhyiddin ve Abdullah Ama
sf gibi Osmanlı hat üslübunun teşekkü
lünde öncülük etmiş bir hattattır. Kar
deşi Celalzade Muhyiddin Amasf hakkın
da söylenmiş bir methiyenin son beytin
de Cemal Arnasi'nin de hat sanatındaki 
mevkii şöyl e dile getirilmiştir: "Karında
şı Cemal ' in hattı dahi 1 Teberrükdür Sı
fahan u Herf'de". 
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Cemal 
Arnasi'nin 
nes i h 
hatt ı ile 
yazdığı 

Mushaf-ı 

Serif'ten 
Bakara 
süresinin 
ilk ayetleri 
ve mushafın 

hatt-ı 

icaze ile 
ketebe 
sayfas ı 

(TİEM Ktp .. 

rır. 97) 
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CEMAL EFENDi. Aksaray l ı 

CEMAL EFENDi, Aksaraylı 

(ö 1946) 

Okuduğu ezanlarla 
meşhur olan başmüezzin 

ve mevlidhan. 
_j 

istanbul'da doğdu ve orada yaşadı. 
Doğum tarihi hakkında kesin bilgi yok
sa da Vakıflar Genel Müdürl üğü Arşİ

vi'ndeki bir belgede görülen 1297 (1880) 
kaydını onun doğum yılı olarak kabul et
mek mümkündür. Babası, Üsküdar'da
ki Atik Valide Sultan Camii müezzini iken 
bir sabah ezanını Yıldız Sarayı ' ndan din
leyen Pertevniyal Valide Sultan'ın isteği 
üzerine irade-i seniyye ile Aksaray Vali
de Camii başmüezzinliğine tayin edilen 
" Nalıncı Hafız"dır. Cemal Efendi adliye
de mubassır iken babasının vefat ettiği 
gün okuduğu bir ezandan sonra cema
atin isteği üzerine Valide Camii başmü
ezzinliğine getirildi. Son zamanlarındaki 
rahatsızlığı sebebiyle görevinden ayrı

lıncaya kadar bu camide müezzinlik va
zifesini sürdürdü. Devrin ünlü hafızların
dan biri olarak soyadı kanunundan son
ra Gürses soyadını aldıysa da "Hafız Ce
mal" olarak şöhret buldu. 11 Mayıs 1946'
da istanbul'da vefat etti. 

Tabii bir ses güzelliğine sahip olan. za
manın önde gelen mevlidhan ve na'than
larından Hafız Cemal Efendi. asıl şöhre
t ini tiz perdelerden okuduğu ezanlar
la yapmıştır. Arkadaşlarından tarihçi ve 
müsikişinas Ali Rıza Sağman, Meşhur 

Hafız Sdmi Merhum adlı eserinde on
dan bahsederken. "Yalnız ezan okumak 
için yaratılmış, ezanda bir Bilal-i Sani 
idi. Mevlid nası l ki Sami'de ( Hafız Sami) 
en ulvf sesini kaybetmiş ise ezan oku
mak da Hafız Cemal ile gitmiştir. Cemal 
ezan okumaya başlayınca bütün muhit 
vecd içinde titrerdi. Ezan bitineeye ka
dar evler. yollar, meydan mutlak bir sü
küt içinde kalırdı " demektedir. Sü ley
maniye Camii müezzinleriyle karşılıklı 

olarak okuduğu sabah ezanları da meş

hurdur. Millf Mücadele'yi takiben "Şehit

likleri imar Cemiyeti" tarafından Anafar
talar'da Çanakkale şehidleri için mevlid 
okumak üzere davet edilen heyette yer 
alan Hafız Cemal'in Gelibolu önlerinde 
vapurdan okuduğu sabah ezanı. hafıza 

larda derin iz bırakan bir okuyuş olarak 
kaynaklara geçmiştir. Yurt içinden ve 
yurt dışından gelip onun ezan ve sala
sını dinlemek için minare dibinde bek
leşen lerin bulunduğu da şifahf rivayet
ler arasındadır. Cemal Efendi· nin eza n 
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