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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 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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CEMAL EFENDi. Aksaraylı 

Aksarayil 
Hilfrz 
Cemal 
Efendi 

okuma tavrı. bu camide kendinden son
ra gelen müezzinler tarafından uzun 
müddet devam ettirilmişse de günümü
ze kadar ulaşmamıştır. 
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CEMAL-i HALVETİ 

( ..;)> JL-. ) 
(ö. 899/1494) 

Halvetiyye tarikatının 
Cemaliyye kolunun kurucusu ve 

bu tarikatın İstanbul'daki 
ilk temsilcisi, alim ve şair. 

Çelebi Halife diye meşhur olan Cemal-i 
Halveti'nin tam adı Ebü'l-FüyOzat Mu
hammed b. Hamidüddin b. Mahmud b. 
Muhammed b. Cemaleddin el-Aksarayi'
dir. Doğum tarihi bilinmemektedir. To
mar-ı Turuk-ı Aliyye ve Osmanlı Mü
ellifleri'nde Amasya'da doğduğu kayıtlı 
ise de diğer kaynaklar onun Aksaray'da 
doğduğunda birleşirler. İlk tahsilini doğ
duğu yerde yaptıktan sonra istanbul'a 
gitti. Medrese ilimleriyle meşgul olurken 
tasawufi hayata meyletti. Setine 'ye gö
re (lll , 230) Zeyniyye tarikatı şeyhlerin
den olup Hacı Halife diye tanınan Sey
yid Abdullah el -Kastamoni'ye intisap et
ti. SOlükünü tamamladıktan sonra ica
zet aldı. Bir müddet sonra içinde duy
duğu tatminsizliği gidermek için yollar 
aramaya başladı. Önce Karaman'da ol
duğunu duyduğu Alaeddin Halveti'nin 

302 

müridi Abdullah Karamani'ye. onun ve
fatından sonra da Tokat'a giderek Üm
mi Şeyh Tahirzade'ye intisap etti. Nefa
hatü '1- üns ve eş -Şe~a, i~'ta Tokat'ta 
yaşadığı çetin riyazet hayatı ile ilgili dik
kat çekici bilgiler vardır. Daha sonra Ba
kü'de bulunan Halvetiyye'nin ikinci piri 
Seyyid Yahya Şirvani'den istifade etmek 
üzere yola çıktı. Onun vefat haberi üze
rine Molla Piri diye bilinen halifesi Mu
hammed Bahaeddin Erzincani'ye inti
sap etti. icazetnamesini aldıktan sonra 
bir süre Amasya'da hizmet veren Ce
mal-i Halveti. Il. Bayezid ve Koca Mus
tafa Paşa'nın daveti üzerine istanbul'a 
geldi. Önce Ayvansaray'da Gül Camii'nin 
yanında. daha sonra da Kocamustafa
paşa'daki dergahta postnişin olarak ir
şad vazifesinde bulundu. Padişah tara
fından veba hastalığına yakalananlara 
dua etmesi için kırk dervişiyle beraber 
hacca gönderilen Çelebi Halife, yerine 
Sünbül Sinan'ı vekil bırakarak yola çık

tı. Yolda Tebük yakınlarında vefat etti. 
Vefatına. "kad mate şah-ı evliya" (899) 
cümlesi tarih olarak düşürülmüştür. 

Cemal-i Halveti'nin tasawuf tarihi ve 
Anadolu'da gelişen tasawufi düşünce 
açısından en önemli özelliği. Halvetiyye 
tarikatının istanbul'daki ilk büyük tem
silcisi olmasıdır. Hüseyin Vassaf'a göre 
istanbul'da ilk Halveti ayinini Cemal-i 
Halveti icra etmiştir (Se{fne, lll. 229) 

Tasawuftan başka tefsir ve hadisle de 
meşgul olan ve aynı zamanda şair olan 
Çelebi Halife kısa zamanda istanbul'un 
meşhur şeyhlerinden biri olmuştur. ll. 
Bayezid'in Amasya valisi iken onunla ta
nışması. valinin kapucubaşısı Mustafa 
Ağa 'nın (Koca Mustafa Paşa) şeyhe mürid 
olması , onun istanbul'daki durumunu 
hazırlayan sebeplerin başında sayılma
lıdır. 

" Mefhar-ı aktab-ı devran" diye anılan 
Cemal-i Halveti. Envarü 'l-~ulı1b adlı ri
salesinin ilk satırlarında isra sOresinin 
70-72. ayetlerini naklettikten ve bu ayet
lere işari izahlar getirdikten sonra ta
sawufi hayattaki yedi mertebeyi bunla
ra dayandırmıştır. Bu mertebeler şun
la rdır: Sadr, kalb. ruh. sır. fena fillah, 
hayret. fena filfena. Ona göre bu mer
tebeler sırayla şu seyir çeşitleri ile ilgili
dir : Seyr ilellah, seyr lillah. seyr alellah, 
seyr billah. seyr maallah. seyr fillah. seyr 
aniilah (Harl rlzade, \, vr. 247b- 254b) . Aynı 
risalede Mü'minOn süresinin ilk on bir 
ayetinden hareketle etvar-ı seb'a diye 
meşhur olan yedi tavrı açıklamıştır. Bu 
tavırlar şunlardır: Sadr, kalb. ruh. sır. 

tevhid- sırrü's-sır. hayret. fenaü'l-fena
cem'u'l-cem' . Bu tavırlar açıklanırken 

başka ayet ve hadisler de delil olarak 
gösterilmiştir. 

Mü'minün süresinin, " İşte onlar. temel
li kalacakları firdevs cennetine varis olan
lardır" mealindeki 11. ayetini açıklarken 
dört çeşit cennetten bahsetmiştir. 1. 
Cennetü'l-efal. Cennetü'n-nefs diye de 
adlandırılan bu cennet arnel-i salihlere 
karşılık maddi arzuları tatmin eden bir 
cennettir. 2. Cennetü'l-varise. Cennetü'l
ahlak adını da alan bu cennet Hz. Pey
gamber'e samimi olarak tabi olmakla 
kazanılır. 3. Cennetü ' s-sıfat. Cennetü'l
kabz diye de adlandırılan bu cennet ila
hi isim ve sıfatiarın tecellilerinden mey
dana gelir. 4. Cennetü'z-zat. Cennetü'r
rOh diye de adlandırılır. İlahi cemalin mü
şahedesiyle içiçe olan bu cennet ancak 
tezkiye, tasfiye ve tecliye ile gerçekle
şebilir. 

Cemal-i Halveti'nin Sünbül Efendi'den 
başka meşhur halifeleri şunlardır: İdris 
Efendi. Cemal Efendi. Kasım Efendi. Ala
eddin-i Uşşakl. Hayreddin Tokadi, Üveys 
Dede. Cemşah-ı Karamani. Sinan-ı Er
debili, Muslihuddin Efendi, Selahaddin 
Efendi. Bayezid Halife. Ali Dede. Davud 
Dede (Hüseyin Vassaf, lll. 233) 

Cemal-i Halvetf'nin kurucusu olduğu 
Cemaliyye tarikatı Halvetiyye tarikatının 
dört ana şubesinden biridir. Cemaliyye'
den Sünbüliyye. Şabaniyye, Assaliyye ve 
Bahsiyye adlı dört tali kol doğmuş, bun
lardan Şabaniyye birçok alt kala ayrıl

mıştır. 

Eserleri. Cemal-i Halvetf Osmanlı dö
neminde en çok eser yazan safilerden 
biridir. Bundan dolayı onu sadece Hal
vetiyye'nin değil genelde tasawuf ve ta
rikat kültürünün tanınması ve yaygın
laşmasında eserleriyle katkıda bulunan 
süfilerden biri olarak görmek gerekir. 
Eserlerinin hemen hepsini Arapça ola
rak kaleme alan Cemal-i Halveti'nin ri
salelerinin çoğu bazı süre ve ayetlerin 
tasawufi tefsir ve yorumlarıyla ilgilidir. 
1. Tefsirü 'l-FatiJ:ıa ve'ci-PuJ:ıa, 2. Risa
letü hüviyyeti'l- mutlaka, 3. Te, vilü 
"J:ıubbü 'd- dünya re, sü külli l]ati, e
tin" (bu üç eser Süleymaniye K tp., Şe h id 
Ali Paşa, nr. 1352'de kayıtlı mecmua için
dedir) 4. Kitabü 'n -Nuriyye. Ayetü'l
kürsi'nin tefsiridir (bu eser ve bundan 
sonraki on bir eser Süleymaniye Ktp., La
la İsma i l, nr. 686'daki mecmua içindedir). 
s. Risaletü 'l-kevşeriyye. Haşr süresinin 
son ayetlerinin atvar-ı seb'a* açısından 


