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Çok kıymetli can arkada˛ım M. Güner Frik'le tanı˛mamız, 1936-1937 senesi ›stanbul Erkek
Lises›'nde ba˛ladı. Daılmı˛ sarı saçları ve açık kahverengi kısa deri pantolonu ile okulun arka
bahçesindeki kum havuzuna atlarken tanıdım onu. Enerji dolu bir çocuktu. Hepimizin yerinde
duramadıı o devrede bu atlayı˛ı dikkatimi çekmi˛ti. Onu böyle bir merakla tanıyıp, ona
yakla˛tım. Sonra sevgi dolu günlerimizle geçen yıllarda da arkada˛lıımız devam etti.
Güner kimseye benzemeyen, çok dü˛ünceli hassas bir arkada˛ımdı. Beenmedii hiç bir ˛eyi,
hatır için de olsa yapmazdı. Çok dürüst, güvenilir, salam karakterli ve mücadeleciydi. Onunla
geçirdiim günlerde kendimi her zaman mutlu hissetmi˛imdir.
Spor çalı˛malarında da devamlılıı, onu daima yükseltiyordu. Üç adım atlamada Türkiye rekortmeni oldu. O günlerin zevk ve heyecanını ya˛amak beni çok sevindirdi. Artık delikanlı
olmu˛tuk, bu enerji dolu müstesna arkada˛ım, cemiyet hayatında da çok seviliyordu. Davranı˛ları,
zerafeti, efendilii, konu˛malarındaki sıcaklık, benim gibi onu tanıyanların da hayranlıını
artırıyor, geçen zamanlar onu daha çok sevmeme vesile oluyordu. Artık kar˛ımda tam ve mükemmel bir ›stanbul efendisi arkada˛ım vardı. Beraber olunca, zamanın nasıl akıp geçtiini anlamıyorduk bile...
Bu aralarda spor tesisleriyle de çok faydalı olan Eminönü Halk Evi gibi; mükemmel bir müessesenin Caalolu'nda bulunması, bizler ve bizim gibi etraftaki gençlere, Tanrı'nın bir lütfuydu. Orada ve bahçesindeki sevgi dolu günleri, Güner ve dier arkada˛larımla birlikte ya˛adıım
için kendimi çok ˛anslı sanıyorum. Güner bir aralar
radyodan yayın yapma merakına kapılmı˛tı. Ba˛arı
ile yaptıı yayınları etrafta oturan arkada˛larına dinletiyordu. Günlerimiz çok renkli geçiyordu. Mutluluk
doluyduk. Sonra evlendik. Güner'in olu Erol, benim
kızım Nükhet dodu. En sevinçli dakikaları ya˛adık.
Çalı˛ma hayatımız da youn bir tempoya girmi˛ti
ama yine de görü˛üyorduk. ›nsanlar birbirini hakikaten seviyorlarsa; görü˛meleri için imkan yaratıyorlar.
Bu günse, en kederli günüm. Güner yok artık!
Güvendiim ve çok sevdiim bir arkada˛ımı kaybetmenin acısı çok büyük oldu.
Tanıyanlar bilirler, tam bir ›stanbul efendisi,
dürüstlüü, olgunluu, zerafeti. yardımseverlii ve
sıcak arkada˛lıını unutmak mümkün deildir.
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