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Ailesi 
 

AHMUD CELÂLEDDİN ÖKTEN bilinen adıyla 
Celâl Hoca’nın baba tarafı halk tarafından güve-

nilir bir aile olarak değerlendirilen Gürcüzâdeler’dendir. 
Bu güvenden dolayı uzun yıllar Trabzon Çarşı Câmisi 
imamlığı ailenin fertleri tarafından yapılmıştır. Dedesi 
Ömer Feyzi Efendi ulemâdan olup medrese hocası olarak 
çevrede tanınan, güvenilen bir kişidir. Babası Salih Zihni 
Efendi ticaretle uğraşmıştır. Salih Zihni Efendi tamir 
gören bir teknenin denize indirilmesi sırasında devril-
mesi sonucu genç yaşta vefat etmiştir. 24 yaşında vefat 
ettiğinde bir oğlu ve bir kızı vardır. Baba Salih Zihni 
Efendi’yi, kısa süren hayatında inandığı değerleri yaşama 
ve yaşatma çabası çevresinde her daim değerli kılmıştır. 
Erken yaşta kaybettiğinden onu tanıma imkânı bulama-
yan Celâl Hoca’nın hatıralarında babası fazla yer etme-
miştir.   

Annesi Güller Hanım, Akçaabat’lı kalabalık bir aile-
nin altı çocuğundan biri olup hâfızdır. Güller Hanım 
tam mânâsıyla islâm türk kadını olup islâmın en ince 
hassasiyetini dahi uygulamaya çalışan ince hisli, yüksek 
ruhlu bir kadındır. Güller Hanım eşinin vefatından son-
ra kayınpeder ve kayınvalidesinin yanında yaşamış, sı-
kıntıları göğüslemiş fedakâr bir anadır. Güller Hanım 
için sıkıntılarla geçen hayat Celâl Hoca’nın dedesi Ömer 
Feyzi Efendi’nin ölümüyle daha da zorlu geçmeye baş-
lamıştır. Eşinin ölümü ve yaşadığı sıkıntılı hayatın yıp-
rattığı Güller Hanım, on yaşındaki Mahmud Celâled-
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din’i ve Zehra’yı öksüz bırakarak dâr-ı bekâya irtihal 
etmiştir. Annesi ve annesinin ailesi hakkında fazla bilgi 
bulunmamaktadır. Ali Fuad Başgil, Güller Hanım’ın 
ailesinin anne tarafının Vakfıkebir’li olduğunu belirtmiş-
tir.  

 
Doğumu ve Gençlik Yılları 
Mahmud Celâleddin, Trabzon’da Saçlıhoca Mahal-

lesi’nde 1882 yılında dünyaya gelmiştir. Onun şahsiye-
tinin şekillenmesinde hiç şüphesiz bu evin ve evdeki 
mânevî atmosferin ciddi katkıları vardır. Aile ona verilen 
isimden tutun da yaşantısının hemen her safhasında 
geçmişin değerli her türlü ilkesine sahip çıkan bir anlayış 
ile hayata bakmıştır. Daha dört yaşındayken yetim, on 
yaşına geldiğinde öksüz kalan Celâleddin, dedesi ve ni-
nesini de onbeşinde kaybedince kardeşi Zehra ile yapa-
yalnız kalmıştır.  

Genç yaşında yetim ve öksüz kalan Celâleddin, Çar-
şı Medresesi’nde Osman Efendi’den dersler almıştır. 
Hâfızlığı tamamlama yolunda ilerlerken dînî ilimlerde de 
başarı göstermiş, medresede herkesin dikkatini çekmiş-
tir. Arkadaşları Celâleddin’e medresedeki başarısı ve 
hâfızlığından dolayı “Molla Celâleddin” diye hitap et-
meye başlamıştır. Mahalle mektebine de devam eden 
Celâl Hoca; “Mushafı açıp bakmadan, anamın ağzından 
geceleri yatakta şifâhî olarak okuyup okutmasıyla altı 
ayda hafız oldum” demiştir. İlk gençlik zamanlarında 
Trabzon’da İbtidâî’yi ve Rüşdiye’yi okumuş, bir süre de-
desinin de vazife yaptığı Trabzon’daki Çarşı Câmisi’nde 
imamlık da yapmıştır.  
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İstanbul’a Gidiş ve Zorlu Yıllar 
Celâleddin, Trabzon’da hem okul hem de medrese 

eğitimi görmüştür. Eğitimini bir adım daha ileri götür-
mek ve iş sahibi olacağı bir mesleğe yönelik eğitim al-
mak, yüksek tahsil görmek için 17-18 yaşında iken ara-
yış içerisindedir. Erken yaşta ana-babasızlığı yüreğinin 
her zerresinde hisseden Celâleddin için bir başka kaygı 
ise bakmakla mükellef olduğu kardeşi Zehra’dır. Kardeşi 
Zehra’yı mahalleden dürüst, çalışkan, orta halli Bilâl 
isimli bir kişiyle evlendirince kısmen kaygısız olmuştur. 
Bu rahatlık içerisinde dönemin bilim, kültür ve ekonomi 
merkezine, İstanbul’a gitmek düşüncesini hayata geçir-
mek için çabalamaya başlamıştır. İstanbul’a gidecektir 
ancak zihni hep nasıl geçineceğine ait sorularla doludur. 
Ailesinden kendisine intikal eden ev, dükkân ve içinde 
ağaçların olduğu bahçeyi buna çözüm olarak bir akraba-
sına kiralamıştır. Celâleddin bu mülkleri kiralayan kişi-
den her ay belli miktar para yollamasını istemiştir. Bek-
lediği para bazı aylarda gelmediğinden sıkıntılar yaşa-
mıştır.  

 Ali Fuad Başgil’in ifadesiyle; o, Trabzon’da iken bir 
vecd ânında “Ya Rabbi!.. Eğer bana bu kitabın dilinden 
anlamayı nasip edersen, ölünceye kadar senin dininin 
dellalı olacağım.” diye yemin etmiştir. Belki de bu ahdini 
daha fazla insanla buluşturabilmek için 1899 yılı sonba-
harında uzun süren gemi yolculuğundan sonra İstan-
bul’a gelmiştir.  

Celâleddin gemi biletini zar-zor almış, parasız bir 
halde hayaline kavuşmak için İstanbul yollarına düş-




