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Fotoğraf Sanatının Babası 
Sami Güner'i Kaybettik

Elli dört yıl Anadolu 
topraklarında, sarayların
da, müzelerinde fotoğraf
lar çeken, yurtiçi ve yurt- 
dışında elliye yakın sergi 
açan, elliye yakın büyük 
boy kitap hazırlayan, bu 
yüzden de elli sayısının 
uğuruna inanan Sami Gü- 
ner'c 51. ödülü Çin Fotoğ
rafçılar Birliği'ndcn gel
mişti.

Sanatçı ile bu ödülü 
hakkında arkadaşımız Sü- 
heyla Derindere bir rö
portaj yapmış ve Mart sa
yımızın kapağını da bu bü
yük ödülü aldığı "A ğ rı 
Dağı" fotoğrafı rcnklcn- 
dirmişti.

Ancak, "Fotoğraf be
nim hayatım, onsuz bir 
anım bile yok. 1936 yılın
da "M erhaba" dediğim 
ve hayatımın elli dört yı
lını paylaştığım fotoğ
rafla ağlamış, gülmüş, 
adeta bütünleşm işim " 
diyen usta sanatçı Güner, 
yine çektiği fotoğrafları 
uğruna, Bolu Devlet Gü
zel Sanatlar Galerisi'nde 
açacağı sergiye katılmak 
üzere Bolu'ya giderken bir 
trafik kazası ile aramızdan 
ayrıldı. Aramızdan ayrıldı 
demek bile gelmiyor içi
mizden. Çünkü, "O" sa
dece Türkiye’de değil, bü
tün dünyada çektiği fotoğ
rafları ile tanınıyor, sevili
yordu. Seviliyordu diyo
ruz... Çünkü, "O " bütün
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ustalığına, büyüklüğüne 
karşı son derece mütevazi, 
içten, arkadaşça, dostça 
yaklaşımıyla bir anda kar
şısındakiler! etkilemeyi 
başaran bir sanatçıydı. 
Yetmiş beş yaşında olma
sına rağmen, öylesine 
enerji dolu, öylesine haya
ta bağlı bir insan düşüne
mezdiniz bile. Geçen yıl 
kendisiyle yaptığım bir 
konuşma sırasında yıllar 
önce geçirdiği trafik kaza
sından nasıl kurtulduğu
nu, komada günlerce kal
dığını, çektiği acıları anla
tırken; "Allah'ım neden 
bitmiyor bu acılar?.." di
yordum hep, ama sonra
dan hepsi geride kaldı.

Her geçen gün beni ye
niden hayata ve fotoğrafa 
bağladı. Hepsini şu andaki

eşim Bilge'nin yardımıyla 
unuttum." diyen sanatçı
mız, ilk eşini kaybettiği o 
trafik kazasını anlatırken 
yine bir trafik kazasıyla 
aramızdan ayrılacağını 
nasıl bilebilirdi, hele bu 
kazanın sık sık gittiği Bolu 
yollarında olacağını asla 
tahmin edemez, aklına bi
le gelmezdi. Oysa yine 
"O" anılarını anlatırken, 
kuş uçmaz, kervan geç
mez yollarda kaç yaralının 
hayatını kurtarmıştı.

"H er fo toğraf bir 
anının neticesi doğar" di
yen Sami Güner, fotoğra
fı 'şöyle tanımlıyordu: 
"Artık fotoğrafçılık eskisi 
gibi vesikalık hüviyetinde 
merdiven altında çekilen 
bir fotoğraf olmaktan çı
karak değer kazanmıştır. 
Eğer fotoğraf bana bir 
şey ifade etmiyorsa o fo 

toğrafı çekmiyorum. Fo
toğraf güldürmeli ya da 
ağlatmalı. Çünkü insanın 
kelimelerle anlatamaya
cağı bir çok olayı bir an
da anlatan bir olaydır fo 
toğraf. Eğer bu bir çiçek
se, senin yüzünü de çiçek- 
lendiriyorsa çekmeli in
san. Elli dört yıldır sır
tımda çanta, elimde seh
pa bu topraklar üzerinde 
dolaşarak Türkiye'nin ta
biî güzelliklerini, sanat 
hâzinelerini, tarih zen
ginliğini, güneşini, ku
munu, halkını, ö r f ve 
âdetlerini objektifimle 
tanıtmaya çalışıyorum. 
Türkiye öylesine zengin 
ki, mekân değiştirirken 
sanki bir başka kıtaya git
miş gibi oluyorum. Her 
tepeyi aşlığımda başka 
bir âleme, başka bir dün
yaya gidiyorum. İşle bu 
sebeple bakmaya doya- 
madıklarımı objektifimle 
yakalıyorum. Bu uğurda 
ne filmler harcadım, bile
mezsiniz. Her seferinde 
bir daha, bir daha diyo
rum. Fotoğrafları çektik
ten sonra onlara her ba
kışımda yeniden heye
canlanıyorum."

Türkiye'de fotoğrafın 
yaygınlaşmasında ve se
vilmesinde emeği geçen
lerin başında gelen, Türk 
kültür ve sanatını yansıtan 
elliye yakın kitabın yanısı- 
ra, geçen yıl bir de albüm 
çıkaran Güner, elinde ka
lan son fotoğraflarını san
ki bilerek bize armağan 
ediyordu:

"Geçen sene şöyle bir 
dolaplara, raflara bakı
yordum. Ben bu elli sene
de neler yapmışım, nere
lere gitmişim diye düşü
nerek geriye dönüp baktı
ğımda elimde hiçbir şey 
kalmadığını görmek ba
na çok acı geldi. Çünkü
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her sene en az yüz fotoğ
raftan oluşan bir sergi 
açtığımı düşünecek olur
sak, onca fotoğrafın hepsi 
de rüzgâr ne tarafa eserse 
o tarafa gitmiş. Kısacası 
çektiğim fotoğrafların  
hepsini ya geçinmek ya 
da basıldığı andaki zevki 
tatmak için satmıştım. 
Çektiğim fotoğraflar bro
şürlerde, afişlerde, kart
postallarda, dergilerde 
ve coğrafya kitaplarında 
basılmıştı, ama bana ve 
benden geriye tek-tiik fo 
toğraflar ve hatıraları 
kalmıştı. Ben de bu dü
şüncenin ışığı altında 
elimde kalanlara seslen
dim: "Sizi kimselere sat
mıyorum. Çünkü sizi ben 
alıyorum " diyerek bun
ları bir araya toplayıp bir 
arşiv çalışması olan bu 
son kitabımı yaptım. Bu 
bir sanat kitabı değil. 
Çünkü bence çok fotoğ
raf, sanatı öldürür. Fo
toğrafların arka arkaya 
bir albüm gibi olması da 
bu tezimi doğruluyor. 
Ama bunu yapmam ge
rekliydi. Çünkü şu anda 
benden geriye kalanlara 
bir bölüm bırakabilme
nin mutluluğunu taşıyo
rum. Bir gün gelecek "Bir 
Sami Güner varmış" di
yecekler. İşte ben o mutlu
luğu şimdiden yaşamak is
tedim. Zaten her zaman 
içimde, çalışmalarımda 
bu düşünce bana ışık tut
muş, öncü olmuştur."

İLESAM
Tataristan ile
Kültürel İşbirliği
Yapacak
Kısa adı İLESAM olan 

Türkiye İlim ve Edebiyat 
Eserleri Sahipleri Meslek 
Birliği ile Tataristan Ya
zarlar Birliği arasında, 
Ankara’da bir anlaşma im
zalandı. İLESAM

Kültür Evi'nde yapılan 
anlaşmaya, İLESAM adı
na Yönelim Kurulu Baş
kanı Yahya Akcngin, Ta
taristan adına da Yazarlar 
Birliği Başkanı Rinat Mu- 
hammedoğlu imza koydu
lar. Toplantıya katılanlar 
Sovyctlcr Birliği'ndcki 
azınlıkların % 90'ının 
Türk olduğunu, ancak bu 
halkın Türk Dilini ve eser
lerini bilmediklerine te
mas ettiler.

İLESAM ile Talaris- 
lan Yazarlar Birliği arasın
daki anlaşma, karşılıklı ve 
sıkı bir kültürel değişimi 
öngörüyor.

İLESAM
Hizmet
Şeref Ödülleri
Verildi
İlim ve edebiyat ala

nında değerli eserleriyle 
Türk kültürüne 50 yılı aş
kın hizmet ve katkılarda 
bulunan İLESAM üyesi 
yazarlara, 9 Mart 1991 
Cumartesi günü Türk Dil 
Kurumu Konferans salo
nunda yapılan bir törenle 
ödülleri verildi.

İsimleri daha önce ba
sına İLESAM Başkanı 
Yahya AKENGİN tara
fından açıklanan yazarlar 
şunlar: Prof. Dr. Kenan 
AKYÜZ, Dr. Halil Fikret 
ALASYA, Prof. Dr. Neşet 
ÇAĞATAY, Zeki Ömer 
DEFNE, Prof. Dr. Şükrü 
ELÇİN, Coşkun ERTEPI- 
NAR, H. Fethi GÖZLER 
ve Süleyman KAZMAZ.

TARLA
Dergisinin 25. Yıl
Ödülleri Dağıtıldı
Aylık kültür ve sanat 

dergisi TARLA’nın kuru
luşunun 25. yılı 9 Mart 
1991 Cumartesi günü Pcra 
Palas salonlarında bir şö

lenle kullandı.
Şölene Millî Eğitim 

Bakanı Avni Akyol da ka
tıldı. Ahmet Kabaklı ve 
Avni Akyol'un konuşma
larından sonra ödül dağıtı
mına geçildi. Ödüller sa
hiplerine Millî Eğitim Ba
kanı Avni Akyol tarafın
dan tevdi edildi.

TARLA dergisinin 25. 
yıl ödülleri şu kişilere ve
rildi: Avni Akyol, Namık 
Kemal Zeybek, Kerim 
Aydın Erdem, Trayan Pct- 
rovski, Prof. Dr. Engin M. 
Gözükara, Bahattin Gü
ney , Dr. Balıa Akşit, Meh
met Rauf AlanyalI, A. Ay
dın Bolak, Elem Çalışkan, 
Bchlül Dal, M. Kemal De- 
riııkök, İrfan Doğrusöz, 
Dr. Oktay Duran, Y. Müh. 
Recep Gcnçcr, Ahmet Ka
baklı, 1. Gündağ Kayaoğ- 
lu, Haşan Süzer, İhsan 
Yalçın, Prof. Dr. Turan 
Yazgan ve Ahmet N. Zor
lu

GESAM 'DA
Sami Güner'in
Hatırasına Sergi
Türkiye Güzel Sanat 

Eseri Sahipleri Meslek 
Birliği (GESAM) tarafın
dan, bir süre önce bir trafik 
kazası sonucu hayalını 
kaybeden dünyaca tanın
mış fotoğraf sanatçısı Sa
mi Güner'in hatırasına 
Ankara'da düzenlenen 
"Fotoğraf Sergisi" de
vam ediyor. Tamamı GE
SAM üyesi olan 26 sanat
çının toplam 86 eserle ka
tıldığı sergi, Mustafa Ke
mal Bulvarı'ndaki G E 
SAM K ültür M erke- 
zi'ııdc 24 Mart'a kadar açık 
kalacak. Nezih Demirte- 
pe tarafından çekilen, Sa
mi Güner'in son günlerine 
ait bir fotoğrafın da yer al
dığı sergiye katılan diğer 
sanatçılar şunlar: Şefik 
Bayram, Ilam it Yalçın, 
Sinan Kavlakoğlu, Aykut

Fırat, Lütfi Özgünaydın, 
Sıtkı Fırat, Necmettin 
Karabulut, Artuk Fırat, 
O. bNuri Baştabak, Hacer 
Varlık, Haşan Parlaktürk, 
Taha Ekinci, Mehmet 
Uçaroğlu, Can Şahin, İb
rahim Aktaş, S A M İ  
GÜNER, Serap Erkul, 
Osman Aziz Yeşil, Sela- 
mi Türk, Oğuz Aktan, Sa- 
imc Gürbüz.

Sami Güner
Sergisi
Geçen ay trafik kaza

sında hayatını kaybeden 
fotoğraf sanatçısı Sami 
Güner'in eserleri, 18-30 
Mart günleri arasında An
kara Vakıfbank Çankaya 
Şubesi Sanat Galeri- 
si'nde sergilendi. Bursa'da 
sunduğu dia gösterisinden 
dönerken, Bolu yakınla
rında geçirdiği bir trafik 
kazasında hayatını kaybe
den sanatçı, 1915 yılında 
Prişlinc'dc doğmuştu. Kü
çük yaşlarda başladığı fo
toğraf çalışmalarını hayaü 
boyunca sürdüren Güner, 
çeşidi ülkelerde açılan fo
toğraf ve afiş yarışmala
rında çok sayıda ödül ka
zandı. özellikle yurt dışın
da açtığı fotoğraf sergile
riyle Türkiye'nin tanıtıl
masında önemli rol oyna
dı. 1983 yılında Cumhur
başkanlığı Takdirname
si ile ödüllendirilen Sami 
Güner, 1987'dc Türk Ta
nıtma Vakfı Ödülü, 
1989'da da Kültür Ba
kanlığı Büyük Ödülü'nü 
kazandı. Türkiye'nin ta
rihî zenginlikleri ile tabiat 
güzelliklerini konu alan 
clli'yc yakın kitabın hazır
lanmasına da katkıda bu
lunan sanatçı, son olarak 
"Ağrı Dağı'nda Hayat" 
adlı fotoğrafıyla, Ç in  
Halk Cumhuriyeti'nde 
yapılan yarışmada birinci
lik ödülü kazanmıştı.
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