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BELGEL İ K

ÖMER SEYFETTİN’İN KIZI 
GÜNER ELGEN

Muhsin Karabay

Bilindiği gibi büyük hikâyecimiz Ömer Seyfettin 6 Mart 1920’de, he-
nüz 36 yaşındayken bu dünyadan göçmüştür. Kendisinin bugün de 
kültür ve edebiyat dünyamızın ölümsüz isimlerinden biri olarak 
anılmasını sağlayan hikâyeleri ise klasiklerimiz arasındaki yerlerini 
alarak önceki nesiller gibi günümüz okurları tarafından da beğeniyle 
okunmaktadır. 

Ömer Seyfettin’in tek evladı Hatice Fahire Güner Elgen, 1915 yılının 
sonlarında, yazarımızın Dr. Besim Ethem Bey’in kızı Calibe Hanım’la 
yaptığı evlilik sonucu, 22 Aralık 1917 tarihinde dünyaya gelmişti. 

Güner Elgen Hanımefendi ile tanışmamız Gönen Belediyesi ile Türk 
Edebiyatı Vakfının ortaklaşa düzenledikleri Ömer Seyfettin Hikâye 
Yarışması’nın ödül töreninde gerçekleşmişti. O dönemde Taksim’de 
bulunan ve bugünlerde yerine yeni bir kültür merkezi yapılmakta 
olan Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene katılan davetli-
ler arasında Güner Hanım’ın da olduğunu gördüğümde oldukça he-
yecanlanmıştım. Aile üyelerinin vefat ettiğini düşündüğüm Ömer 
Seyfettin’in kızının hayatta olmasına hem şaşırmış hem de çok se-
vinmiştim. Törenin sonunda kendisiyle tanışma fırsatını kaçırma-
mak için yanına gitmiştim. Beni oldukça sıcak karşılayan Güner Ha-
nım, adresini ve telefon numarasını vererek evine davet etmişti. 

Araya giren türlü meşgaleler sebebiyle ziyaret edemediğim Güner 
Hanım’la bir sonraki karşılaşmamız yine aynı yarışmanın ödül töre-
ninde vuku bulacaktı. Beni gördüğü anda hatırlayan Güner Hanım, 
kendisini ziyaret etmememden dolayı, beni biraz da utandıran, tatlı 
bir sitemle bana takılarak, “Hani bana gelecektin, gelmedin.” demişti. 
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Kedisever, Muzip Bir Şahsiyet

Ertesi hafta hemen video kameramı, fotoğraf makinemi ve ses kayıt cihazımı 
da yanıma alıp doğru Teşvikiye’de, Teşvikiye Camisi’ne yakın, oturduğu İsmet 

Apartmanı’na gittim. Beni oldukça sıcak karşıladı. Zaten ya-
kından tanıdığımda da anlayacaktım ki insanlarla olan 

münasebeti gayet mükemmeldi. 

Birçok şeyi aşmış olması, kültürel birikimi ve insan-
larda dostlukları engelleyen komplekslerden, gerek-
siz tavır ve takıntılardan uzak oluşu size âdeta ken-
disiyle kırk yıldır tanıyormuşçasına büyük bir ra-
hatlık ve sıcaklık veriyordu. O gün Güner Hanım’ın 
dostane sohbetiyle birlikte unutulmaz bir 2-3 saat 
geçirdik. Bu ilk ziyarette dikkatimi çeken hususlar-
dan biri de kendisinin büyük bir kedi dostu olma-

sıydı. Güner Hanım’ın çok güzel, soylu bir kedisi var-
dı. Kedisi pençeleriyle onun kollarına ve bacaklarına 

zarar verdiği gibi koltuklara da zarar vermişti. Çünkü 
tırmalayışı oldukça sertti. Fakat o bundan hiç de şikâ-

yetçi değildi. O gün ve daha sonraki gidişlerimde de Gü-
ner Hanım’ın kedisine olan düşkünlüğüne hayranlık duy-

muştum. Hatta kedisiyle ilgili güzel bir hatırasını da anlatmıştı. 
Burada onu paylaşarak okuyucularımızla birlikte Güner Hanım’ı gülümseye-
rek yâd edelim istiyorum. 
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Güner Hanım, kedisinin hastalandığından duy-
duğu endişe sebebiyle bir gün veterinerine gi-
derek, “Veteriner Bey, bu benim kedi karnını do-
yuruyor ve ondan sonra da sürekli uyuyor acaba 
hasta mı, bir problemi mi var, endişe ediyorum.” 
demiş. Veteriner de ona biraz hayret biraz da şaka-
cılıkla, “Evet hanımefendi bu bir kedidir, karnını 
doyuracak, mutlu olacak ve ondan sonra da uyu-
yacak elbette. Bundan daha tabiî ne olabilir? Yok-
sa sizinle birlikte karşınıza geçip briç oynamasını 
mı bekliyordunuz?” diyerek karşılık vermiş. Gü-
ner Hanım bu hatırasını anlattığında çok gülmüş-
tük. Ben onu biraz da Nasrettin Hoca’nın torunu 
olarak düşünürdüm; çok nüktedandı, karşısında-
kini anlattığı fıkra ve nüktelerle güldürmeyi sever, 
kendisi de anlattıkça güler, mutlu olurdu. 

Güner Hanım, yaşlılığa bağlı sağlık problemleri 
yüzünden tedavi görmekte olduğu İstanbul, Ye-
dikule’deki Balıklı Rum Hastanesi’nde 30 Kasım 
2007 tarihinde vefat etti. Güner Hanım’ı, 2 Ara-
lık 2007 tarihinde, vefatından önce yakınlarına 
belirttiği arzusu üzerine, Şişli Teşvikiye Hamidi-
ye Meşrutiyet Camisi’nde kılınan ikindi namazının ardından, sessiz sedasız, 
mütevazı bir şekilde Zincirlikuyu Mezarlığı’nda, babası, büyük hikâyecimiz, 
rahmetli Ömer Seyfettin’in, Kadıköy Kuşdili’nden nakledilen kabrine yakın, 
annesi Calibe Hanım’la eşi Hayri Bey’in de medfun bulundukları, A Adası’nda 
toprağa vermiştik. 

Bu kısa yazımız dolayısıyla büyük hikâyecimiz Ömer Seyfettin’i, eşi Calibe ve 
kızı Güner Hanımları rahmetle anıyor, mekânlarının cennet olmasını niyaz 
ediyoruz. 


