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Sunuş

Asıl adı Mehmet Fahri Celâl olan Fahri Celâl Göktulga*, 20 Mayıs 
1895’te altı çocuklu Ahmet Celalettin Bey ile Lamia Hanım çiftinin 
beşinci çocuğu olarak Eminönü İshakpaşa Mahallesi’nde dünyaya 
geldi. Babası Hariciye memuru olan Fahri Celâl’in annesi Tarsus’ta 
Pancaroğulları olarak bilinen bir ailedendir.

Fahri Celâl, ilköğrenimini Yerebatan’daki Darüledep’te gördü. 
Mercan İdadisi’ni bitirdikten sonra Tıbbiye-i Mülkiye-i Şahane’ye 
girdi. 1918’de Fuzulî’nin mizacı üzerine hazırladığı Fuzulî’nin 
Temperement’i başlıklı doktora teziyle Toptaşı Bimarhanesi’nden 
Emraz-ı Akliye ve Asabiye (Akıl ve Sinir Hastalıkları) Uzmanı ola-
rak mezun oldu. Çalışması, psikoloji biliminin yükselen bir yıldız 
gibi parladığı yılların ürünüdür: Freud’un sanatçılar üzerine yeni-
likçi analizleri, Dr. Kretschmer’in Beden Yapısı ve Karakter adlı çığır 
açıcı çalışması, Mazhar Osman’ın Türkçeye çevirdiği Maupassant’ın 
psikolojisi üzerine bir kitap... hep bu dönemde yapılmış ve psiko-
lojiyi geniş çevrelerde cazip kılan çalışmalardır.

Fahri Celâl, aralarında Süleyman Nazif’in de bulunduğu zorlu 
bir jüri önünde savunmasını verir. Savunmanın yapıldığı salonda 
Cenap Şahabettin ve Abdullah Cevdet de izleyici olarak hazır bu-
lunmuştur. Ne var ki tezi, birtakım aksilikler yüzünden ortadan 
kaybolacak, Fahri Celâl de yıllar sonra hocasından tezinin bir nüs-
hasını almadığı için hayıflanacaktır.

Doktora çalışmasını bitiren Fahri Celâl, Birinci Dünya Savaşı 
yıllarında askerlik için önce Çanakkale’ye, ardından tabip yedek 
subay olarak İzmir Merkez Hastanesi’ne gitti. Askerlik dönüşü 
mezun olduğu Toptaşı Bimarhanesi’nde asistan olarak işe başladı. 
Burada önce akliye ve asabiye mütehassısı (akıl ve sinir hastalıkları 
uzmanı), ardından klinik şefi oldu. Dört yıl sonra hastane bina-

* Fahri Celâl’in biyografisi ve sanat anlayışını özetleyen bu yazıyı hazırlarken yazar 
üzerine geçen yıllarda hazırlamış olduğumuz çalışmadan yararlandık. A. Cüneyt 
Issı, Fahri Celâl’in Hikâyeciliği: II. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Taşan Duyarlılık, 
Roza Yayınevi, İstanbul 2011.
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sının Bakırköy’deki Reşadiye Kışlası’na taşınması gündeme geldi. 
Bu kışla, Birinci Dünya Savaşı sırasında işgalci İngilizler tarafından 
Hintli askerlerin barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere yaptırıl-
mıştı. Üsküdar’daki Toptaşı Bimarhanesi tasfiye edildi ve bugün 
Bakırköy’le özdeşleşen ruh ve sinir hastalıkları hastanesinin böylece 
temeli atılmış oldu. Toptaşı Bimarhanesi’nde başhekimlik görevini 
yürüten Mazhar Osman, yeni hastaneye de başhekim olarak atandı.

Fahri Celâl, Bakırköy’de üç yıl çalıştıktan sonra Manisa’da açılan 
Emraz-ı Akliye ve Asabiye (akıl ve sinir hastalıkları) hastanesine 
tayin edildi. Kadıköy’de yerleşik bir aileye mensup ve hayatının 
hemen hemen tamamını Kadıköy’de geçirmiş bir İstanbullu’nun 
Anadolu’yla ilk karşılaşmasının yarattığı travmanın etkisini kesti-
rebilmek güç değildir. 

Manisa’da karşılaştığı bütün olumsuzluklara rağmen Fahri Celâl 
idealist tavrından ödün vermemiştir. Bunda, mesleğine olan tutkusu 
etkili olmuştur denebilir. Fahri Celâl, Manisa’ya atandıktan sonra ilk 
iş olarak hastane bahçesini ağaçlandırma faaliyetlerine başlar. Gerçi, 
“Bana sorsalar bu memlekete ilk hizmet nedir deseler ağaçlandır-
maktır derdim”* sözlerine bakılırsa, Fahri Celâl için ağaçlandırma 
faaliyeti basit bir rutin olmanın ötesinde, öncelikli bir hizmettir. 

1935 yılında İstanbul’a döndüğünde Mazhar Osman’ın eğitim 
amacıyla Avrupa’ya gönderdiği öğrencileri arasına katıldı. Paris’te 
bir buçuk yıl marazi ruhiyat (nöropsikiyatri) alanında öğrenim 
görüp ülkeye döndü, Bakırköy hastanesindeki işine, bu defa nö-
ropsikiyatri uzmanı olarak devam etti. Adı Bakırköy hastanesiyle 
özdeşleşen Mazhar Osman, 1941’de başhekimlik görevinden ayrıl-
dı. Fahri Celâl, 1945 yılında Mazhar Osman’dan devraldığı koltukta 
1960’ta emekli oluncaya dek oturacaktır.

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi her ne kadar Maz-
har Osman’la özdeşleşse de, F. Celâl’in bu hastaneye hizmeti azım-
sanmayacak kadar çoktur. Hastanenin logosu haline gelen Rodin’in 
Düşünen Adam heykelini o diktirmiştir. Başhekimlik yaptığı on 
dört yılda hastane bahçesine 42 bin fidan diktirmiştir. Ayrıca has-
tanenin altyapı problemleri de onun döneminde çözüme kavuştu-
rulmuş; su sorunu çözülmüş, üstü açık halde akan lağımlar toprak 
altına alınmış ve en önemlisi de %34 civarındaki hasta ölüm oranı 

* Fahri Celâl, “İzmir ve Manisa Seyahatim”, Cumhuriyet, 5 Mayıs 1957, s. 3.
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%5’e düşürülmüştür. Bu arada, bir yandan da Cumhuriyet gazetesi 
başta olmak üzere, çeşitli süreli yayınlarda kültür, sanat ve edebiyat 
gibi çeşitli konularda kıymetli yazılar kaleme almaktadır. Yazarın 
bu yazılarının bir araya getirilerek yayınlanmasının da önemli bir 
hizmet olacağını burada belirtelim. 

Fahri Celâl, 1960’ta yaş haddinden emekliye ayrıldıktan bir 
süre sonra Taksim’de bir muayenehane açmıştır. 3 Haziran 1975 
Salı gününü üremi hastalığından hayatını kaybetmiştir. 

Fahri Celâl 1915 yılında ilk öyküsü “Salgın”ı yazdığında henüz 
parlak bir tıbbiye öğrencisidir. Bu öyküyü hemen yayımlamak 
yerine ilk kitabına almayı yeğleyecek, iki yıl sonra onu “Kadın 
Cehennemi” adlı öyküsüyle Servet-i Fünûn dergisinde göreceğiz. 
Bu sırada daha 22 yaşındadır. 1923 yılında ilk öykü kitabı Talâk-ı 
Selâse’yi yayımlar. Toplamda 15 öykünün yer aldığı kitap, Fahri 
Celâl’in öykücü olarak ünlenmesini sağlar. Araştırmacılar, Fahri 
Celâl’in bu kitap sayesinde edebiyat çevrelerine hızlı bir giriş yaptığı 
konusunda hemfikirdir. F. Celâlettin imzasıyla yayımlanan Talâk-ı 
Selâse’den dört yıl sonra, yine aynı imzayla Kına Gecesi yayımlanır. 
Bu kitapta 16 öykü vardır. 

1939’da F. Celaliddin Göktulğa imzasıyla yayımlanan Keloğlan 
Çanakkale Muharebeleri’nde adlı uzun öyküsü, Çanakkale’deki Ke-
loğlan adıyla 1964 yılında Turgut Demirağ ve Nusret Eraslan yönet-
menliğinde filme alınmıştır. Filmde başrolleri Tanju Gürsu, Ajda 
Pekkan ve Muzaffer Tema paylaşır. Keloğlan etrafında kurgulanan 
uzun öykü, Fahri Celâl’in edebiyat anlayışında önemli bir yeri olan 
“yerlilik” kaygısının ürünü olarak değerlendirilebilir.

Bu kitapları 1943 yılında yayımlanan Eldebir Mustafendi takip 
eder. Kitaptaki 28 öyküden beşi Talâk-ı Selâse’den, sekizi Kına 
Gecesi’nden alınmıştır. Necatigil, burada yer alan “Eldebir Mus-
tafendi” ve “Evliya Çelebi Gibi” dışındaki öyküler için şu değer-
lendirmeyi yapar:

Yazar, diğer hikâyelerinde de, Osmanlı geleneğinin son dönemlerinden 

kenarda köşede kalmış tipleri ele alıyor ve bunları tatlı bir dil ve gözlem 

gücüyle, gündelik ortamlarında başarıyla anlatıyor.*

* Behçet Necatigil, Edebiyatımızda Eserler Sözlüğü, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 
2016, s. 181.
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1948’de yayımlanan ve başında Zahir Güvemli’ye ait bir sunuş 
yazısının olduğu Avur Zavur Kahvesi’nde 30 öykü vardır. Bun-
ların dördü Talak-ı Selâse’den, ikisi Kına Gecesi’nden, üçü ise 
Eldebir Mustafendi’den alınmıştır. Üç yıllık bir suskunluktan 
sonra seçilmiş öykülerin toplandığı Salgın yayımlanır. 1955’te 
yayımlanan Rüzgâr ise, sekiz yeni öyküyle birlikte bazı gazete 
yazılarını içerir. 

Keloğlan Çanakkale Muharebeleri’nde, 1960’ta Çanakkale’deki 
Keloğlan adıyla ve küçük değişikliklerle yeniden yayımlanır. Fahri 
Celâl’in kitaplaşmış öykülerinin yer aldığı ilk derlemeyi Mustafa 
Baydar 1973 yılında yayımladığında Çanakkale’deki Keloğlan ki-
tabını bu derlemeye almaz. Öte yandan Bütün Öyküler başlığını 
taşıyan eserin “Portreler” bölümünde Fahri Celâl’in bazı sanatçı-
larla ilgili portre türü yazılarına yer verilmiştir. Bu kitapta, yazarın 
yayınlanmış kitaplarındaki öykülerin yanı sıra dergi ve gazetelerde 
kalan yirminin üzerindeki öyküsü de ilk defa okurla buluşmak 
imkânı buluyor.

Fahri Celâl’in sanata başlamasında iki etkenden söz edilebi-
lir: Aile ve dönem. Gerçi anne ve babasının sanat ve edebiyata 
ilgi duyduğuna dair elimizde bir kayıt yok. Ancak ailenin büyük 
oğlu Süleyman Bahri, İkinci Meşrutiyet yıllarının tanınmış şair-
lerinden biridir. Meşrutiyet’in ilanından bir yıl sonra yayınlanan 
“Neyreng-i Mahitab” şiiriyle edebiyat çevrelerinde adından söz 
ettiren bu genç ve yakışıklı şair, Fahri Celâl’in edebiyat zevkinin 
oluşmasında önemlidir. Gerçi Fahri Celâl, edebiyata yönelmesinde 
ağabeyinden ziyade o sırada sıkı bir dostluk kurduğu Faruk Nafiz’in 
etkisini ve bir de delikanlılık heyecanını önemsiyor.

Öykü yazmaya başladığında dönemin eğilimlerinin etkisi altın-
da kaldığı muhakkaktır. Fahri Celâl, 1915’te ilk öyküsünü yazdığın-
da, Ömer Seyfettin öykü alanında asıl büyük atılımı yapmış, bu türe 
saygınlık kazandırmayı başarmıştı. Fahri Celâl’in öykü tekniğinde 
Ömer Seyfettin’in etkisi olmuştur denebilir. Ömer Seyfettin, bugün 
Maupassant tarzı denilen ve serim-düğüm-çözüm bölümleri sıkı bir 
şekilde çizilmiş klasik öykü yapısını tercih ettiğinde, kendisinden 
sonraki neslin tercihlerine de yön vermiş oluyordu. Fahri Celâl, 
Ömer Seyfettin’in çizdiği yolda yürüyecek, hemen bütün öyküle-
rinde bu tekniği kullanacaktır.
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Aslında Ömer Seyfettin’in etkisi yalnızca teknik olarak değil, 
içerikte de kendisini hissettirir. Öykü türü, Servet-i Fünûn döne-
minin yazarı Halit Ziya Uşaklıgil’de en yetkin örneklerini vermişti. 
Ne var ki sanat ve üslup kaygısı bu öykülerin hayatın içine gir-
mesini engellemişti. Hâlbuki İkinci Meşrutiyet’ten sonra başlayan 
Millî Edebiyat Akımı, edebiyatı milli duyguların uyandırılmasını 
sağlayacak bir kürsü olarak kullanmak niyetindeydi. Ülkede henüz 
milliyet bilinci yerleşmemişti ve zorunlu bir uluslaşma sürecine 
itilen imparatorluğun kurucu unsuru olan Türk halkına milliyet 
bilinci aşılamak gerekiyordu. Bunun için edebiyat en kuvvetli araçtı 
ve eserlerin estetik sorunlarına ayıracak zaman yoktu. 

Böyle bir ortamda halka inmek, sesini duyurabilmek, Türkçü-
lük ideolojisini yaymak niyetindeki Ömer Seyfettin, Halit Ziya’nın 
sanatsal değeri yüksek öykü anlayışını bir kenara bırakmak zorun-
daydı ve öyle de yapmıştı. Halit Ziya’nın sanat anlayışını redde-
den Ömer Seyfettin böylece Ahmet Mithat ve öğrencisi Hüseyin 
Rahmi’nin temsil ettiği popüler edebiyatın devam ettirilmesinden 
yana tavır almış oluyordu. “Popüler” kelimesinin olumsuz çağrı-
şımlarını önlemek için, bu yazarların “yerlilik” kaygısı güttüğünü 
söylememiz daha uygun olur sanıyorum.

“Yerlilik” kaygısı, Fahri Celâl öykücülüğünün kilit iddiaların-
dan biridir. Ona göre sanatçı teknikte Avrupai olabilir, ancak ruhta 
muhakkak yerli olmalıdır. Fahri Celâl, Halit Ziya’yı bu konuda 
eleştirerek onun hem teknikçe, hem de ruhça Fransız edebiyatının 
etkisi altında kaldığını, bir kısım öyküsündeki (“Sade Bir Şey”, 
“Mahalleye Mevkuf”) yerliliği devam ettiremediğini söyler. Daha 
da ileri gider: Halit Ziya Fransız edebiyatından uzak kalsaydı bu 
öykülerdeki yerli ruhu devam ettirebilirdi, der ve devam eder:

O zaman netice ne olurdu? O zaman ne Aşk-ı Memnu, ne de Mâi ve 

Siyah yazılmazdı. Edebiyatımız bu iki müstesna roman tekniğinden 

belki mahrum kalırdı. Aşk-ı Memnu’un o harikulade kuruluşundaki 

frenkkâri [Fransız işi] ustalığı belki bu memleket bilmezdi bile... 

Fakat bu kayba karşılık “Sade Bir Şey” gibi, “Mahalleye Mevkuf” gibi 

iki hikâye ile bile gene bir dev adımı atmış olurduk.*

* Fahri Celâl, “Mehmet Rauf”, Cumhuriyet, 4 Ocak 1953, s. 3. 
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Anlaşılıyor ki yerlilik, yalnızca konu seçimiyle ilgili bir iddia değil. 
Bu sözcüğün sınırları, dil ve üsluba dek uzanıyor. Millî Edebiyat 
Akımı, hem Ömer Seyfettin’in pratiğinde, hem de Ziya Gökalp’ın 
teorisinde yazı dili için İstanbul Türkçesini, yüzyıllar içinde Türk 
insanının gündelik yaşayışından süzülerek gelen konuşma dilini, 
hayatın içindeki duru Türkçeyi salık veriyordu. Türkçülük ideo-
lojisi, konuşma dilinin yazı dili haline gelmesi için gerekli teorik 
çerçeveyi çizmiş, ardından bunun başarılabilmesi için Ömer Sey-
fettin ısrarlı bir yazı faaliyetine girişmişti. 

İşte aralarında Fahri Celâl’in de bulunduğu Cumhuriyet döne-
minin ilk öykü yazarları, halk arasında yaşayan İstanbul Türkçesi-
nin bütün inceliklerini eserlerine yansıtan önceki neslin yolundan 
gittiler. Fahri Celâl, Hüseyin Rahmi ve Ahmet Rasim nezdinde 
izleyeceği yolun öncülerini bulmuştu. Bu yazarlar, İstanbul’un 
kenar mahallelerinde yaşayan farklı kültür seviyesindeki insanların 
konuştuğu Türkçede Türk insanının ruhunu yakalamayı başarmış-
lardı. Bu başarı, Fahri Celâl’in yerlilik kaygısının tatmin edilmesini 
sağlayacak güçlü bir kaynaktı.

Beslendiği kaynakların gerçeklik algısı Fahri Celâl’in tercihlerini 
de belirlemiştir. Bağlandığı realist damar, gerçek hayattan devşiril-
miş tiplerde, gözlem gücünde kendini hissettirir. Realizme yönel-
mesinde mesleğinin de etkisi göz ardı edilemez. Onda realizm kimi 
zaman natüralist bir gerçekçilik anlayışına kaysa da, Fahri Celâl 
hiçbir zaman toplumcu gerçekçi bir tavır almamıştır. Toplumcu 
gerçekçilerin sanatın ideolojik olarak yan tutması gerektiğiyle ilgili 
düşüncelerini reddederek şöyle diyor:

Sanatın gayesi güzeli yaratmaktır. Bu gaye de zamanla, çevre ile sı-

nırlandırılamaz. (...) Ben yazarken kimin için yazdığımı düşünmem. 

Birtakım düşüncelerin yerleşmesine, tanınmasına da yaramak istedi-

ğim yok. Çünkü sanatkâr moralist değildir. Yazma sevgisinin peşin 

kaygılarla, peşin düşüncelerle ilgisi yoktur.*

Realizme yönelmesinde etkili olan mesleği, konu seçiminde de 
Fahri Celâl’in tercihlerini blirlemiştir. İnsan psikolojisiyle ilgilen-
mesi, insanı merkeze alan edebiyat sanatında Fahri Celâl’e büyük 

* Melih Cevdet Anday, “Fahri Celâlettin’le Bir Konuşma”, Akşam, 14 Aralık 1953,  
s. 3.
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kazançlar sağlamıştır. Öykülerinin kuruluşuyla ilgili verdiği bil-
giler ilginçtir: Önce belirli bir mizaca sahip bir tip yaratmakta, 
ardından gerçek hayata dair gözlemlerle bu tipi zenginleştirmekte 
ve böylece öykü az çok olgunlaşmaktadır. Anlaşılan o ki, Fahri 
Celâl, mesleğinin malzemesi olan insanı öykülerini kurarken de 
merkeze almaktadır. Öykülerinin başarısını buraya bağlamak yanlış 
olmaz sanıyorum.

Öykülerinin şahıs kadrosunda günlük hayatta sıkça karşıla-
şabileceğimiz türden insanlar bulmak zordur. Zahir Güvemli, bu 
durumu sembolik bir kaynağa bağlayarak Fahri Celâl’in öykülerin-
deki tipler için “alaturka musikinin kendine has çeyrek sesleri gibi 
çeyrek tipler”* benzetmesini yapar. Bu “çeyrek tipler”, İstanbul’un 
çoksesli ortamında gündelik yaşayışın türlü ayrıntılarıyla zengin-
leşerek öykülere girerler. 

İstanbul, Fahri Celâl’in yegâne öykü mekânıdır denebilir. 
Anadolu’da geçen öyküsü yok denecek kadar azdır. Bu nedenle asıl 
Fahri Celâl’i İstanbul’da aramak gerekir. Konu olarak, öykülerinin 
genel olarak “kadın-erkek ilişkileri, geleneksel ilişki biçimlerinin 
yerini giderek yeni, Batılı tarz ilişkilere bırakması ile iki gelenek 
arasında bocalayan bireyler, bu durumun çocukluk, gençlik, orta 
yaş ve ihtiyarlık dönemlerinde çeşitli tuhaf, zaman zaman komik 
ve bazen de traji-komik sonuçları etrafında döndüğü görülür.

Öykücü kimliğini cumhuriyet döneminde edinen Fahri Celâl’in 
öykülerindeki tip ve konular genel olarak İkinci Meşrutiyet döne-
mine aittir. Bu durum, Fahri Celâl’in İkinci Meşrutiyet dönemine 
mi, yoksa cumhuriyet dönemine mi dâhil edileceği konusunda 
araştırmacılar arasında bazı anlaşmazlık da çıkarmıştır.

Fahri Celâl öykülerinin önemli bir özelliği, mizaha sıkça başvur-
masıdır. Mizah, dâhil olduğu kuşağın ortak eğilimlerinden biridir.

Cüneyt Issı

* Zahir Güvemli, “F. Celalettin”, Avur Zavur Kahvesi, Ahmet Sait Kitabevi, İstanbul 
1948, s. 5.





F. Ce lâ let tin*

F. Ce lâ let tin’in Kı na Ge ce si ve Ta lâk-ı Se lâ se isim li hi kâ ye ki tap la-
rı nı yi ne oku dum. İçin de 1921’de ya zıl mış hi kâ ye ler de bu lu nan 
ve iki si de es ki harf ler le ba sıl mış bu ki tap la rın ye ni harf ler le tek-
rar ba sıl ma sı yal nız ede bi yat için de ğil, ta rih için de çok ama çok 
fay da lı olur du.

F. Ce lâ let tin za ma nı nın gü rül tü lü, göz alı cı, ko lay ka za nıl mış 
şöh ret le ri nin ge çi ci göl ge si al tın da kal dı ğı için adı dil le re des tan 
ol ma mış bir hi kâ ye ci dir. Onun de ğe ri an cak şim di, bu gün an la şı-
la bi lir ve ya rın da ha çok an la şı la cak.

F. Ce lâ let tin nes li nin “şöh ret le ri” ede bi yat dün ya sın dan göl-
ge le ri ni çe kip kay bol duk tan son ra o bü tün us ta lı ğı, cid di li ği ve 
kud re tiy le or ta ya çı kı yor.

Türk ede bi ya tı nın hi kâ ye fas lın da F. Ce lâ let tin, in ce, alay cı, 
li rik ve te miz re aliz miy le, tip le ri ni du yuş ve duy du ruş ta ki hü ne ri 
ve di li nin ha lis li ğiy le tar zı nın bi ri cik üs ta dı dır. Kı na Ge ce si’nde 
bir “De va iri İş gal” hi kâ ye si var ki kü çük hi kâ ye tar zı nın şa he ser-
le rin den bi ri dir.

Bir iki genç hi kâ ye ci müs tes na, bu gün bi ze hi kâ ye di ye okut-
tu rul mak is te nen mü te red di ve rim le rin sa hip le ri F. Ce lâ let tin’i 
oku ma lı dır lar, on dan öğ re ne cek le ri bir hay li şey var.

Bü tün dün ya da ha lis ve na mus lu ede bi yat yi ne re aliz min te-
mel le ri üs tün de yük sel me ye baş lar ken, bi zim F. Ce lâ let tin’i hâ lâ 
es ki harf le rin ka ran lı ğı için de bı rak ma mız ya zık tır.

Her iki ki tap ta da, üç dört “aşk” hi kâ ye si müs tes na, F. Ce lâ let-
tin Türk ede bi ya tı kü çük hi kâ ye ci li ği ne he nüz re ko ru kı rıl ma mış 
ör nek ler ver miş.

Nâzım Hikmet

* Bu yazı Akşam gazetesinde Or han Se lim adıyla 11.9.1936 tarihinde yayımlanmıştır, 
Nâzım Hikmet, Yazılar I, s. 232, YKY 2002.
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