Güner Frik'in Anısına
Hayatta Belki de ›lk Kez Elim Yazmak › s t e m i y o r
Berrin Erdinç Erik
Her zaman herkese, her ya˛tan insana söyleyecek sözüm, anlatacak bir˛eylerim vardır,
bununla ilgili d e hiç sıkıntı çekmem. Ama bu konu ile ilgili yazmak istediim halde kaç
zamandan beri elim varmıyor. Ama bir yandan da yazmak istiyorum. Çünkü çok anılarım
var...
Güner Bey benim kuzenim o l d u  u için hayatımın ilk dönemlerinden beri h e p
hayatımdaydı. Belki de hayatımda gördüüm en yakı˛ıklı, en kibar, en muzip, en karizmatik insanlardan biriydi. Ben büyüdükçe ise kar˛ılıklı fıkralar anlatmayı sevdiimiz, birbirimizin sohbetinden zevk aldıımız iki kuzen olmu˛tuk. Birbirimizi gördüümüz an
hemen aklımıza çe˛itli fıkralar gelir, kar˛ılıklı birbirimizi alt etmeye çalı˛ırdık. Bu çou
zaman da e˛-dost arasında kızgın bakı˛lara neden olur, herkes konu˛urken biz iki sınıf
arkada˛ı gibi kıkır kıkır gülerdik.
Yıllar sonra bu dostluumuz, bana yaptıkları i˛ teklifi ile i˛çi-i˛veren ili˛kisine döndüünde
de bu yakınlıımız hiç bozulmadı. Rahmetli Feridun Bey de dayım olduu için, baba
oulun ne kadar farklı olduunu beraber çalı˛tıımız dönemlerde daha iyi anladım.
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Güner Frik'in Anısına
Feridun Bey ne kadar insanın yüzüne her˛eyi söyleyen açık sözlü ise, Güner Bey tam
tersine, içindekileri direkt söylemekten kaçınan, açık sözlülüün insanları kıracaına
inandıı için sevmedii ˛eyleri dolaylı yoldan anlatmayı seven bir ki˛ilie sahipti. Sigara
içtiim dönemlerde 13 sene evvel Leventteki ofisimizde çalı˛ma saatlerinde günde sadece 3 sigara içer, binada sigara içme yasaı olduu için, sigara içen arkada˛lar yemekten sonra en alt kata iner, açık cam ö n ü n d e alel acele sigara içerdik. O kimseye
karı˛mayan, bir ˛ey söylemeyen Güner Bey, ısrarla ben ne zaman sigaraya a˛aıya insem
bir ˛ekilde odama gelip beni bulamayınca en a˛aıya kadar iner, eliyle dumanlan savurarak, bana "'Dumandan kimseyi göremiyorum söyler misiniz Berrin buradaysa yukarı
gelsin" diyerek beni mahcup ederdi. Aynı davranı˛a Erol Bey'de dahil olunca benim bu
i˛ten hemen kurtulmam lazım geldiini anlayıp bundan tam 10 sene evvel sigarayı tamamen bıraktım. Sigarayı bırakmama baba oul Frik'ler sebep olmu˛lardır.
›lerleyen senelerde hayatın akı˛ı içinde birbirimizi kırdıımız, küstüümüz dönemler de
olsa, gerek i˛ yemeklerinde, gerek ˛irket seminerlerimizde, yolculuklarda, ˛irket
pikniklerinde, kutlamalarda hep kar˛ılıklı oturur, ˛akala˛ırdık.
En son, e˛i Fahire Frik ile 55 yıllık evliliini kutladıımız 3 Mayıs günü yine tam kar˛ımda
oturuyordu. Yorgundu, bir ˛ekilde karamsardı, kendisine, yapacak daha çok i˛i olduunu,
dünya kadar anısı, resimleri olduunu, bunları yazması ya da resimlerini tanzim ederek
˛irket için bir dokümanter hazırlamasını, kendisine bu konuda seve seve yardımcı olabileceimi söyledim. Nedense o çekingen mizacı ile kendisinin bizce çok kıymetli
anılarının ba˛kalarınca hiç deeri olamayacaına inanıyordu. Aksine bizim çok eski,
köklü ve deerlerimizle övünmemiz gerektiini, yeni genç arkada˛larımıza bunları anlatmamız gerektiini söylediimde de ilk kez bana hak verdi.
Ne bilirdim ki o günden sadece 1,5 ay sonra o resimleri, o yazıları tasnif etmek yine
bana dü˛ecekti?
Benim için ˛imdi siz yine bir olimpiyat toplantısına ya da yolculuuna çıkmı˛ kadar uzak,
her an ˛irketteki odanıza girecek kadar da yakınsınız.
Sizi her zaman kırılgan, zarif, bazen karamsar bazen ne˛eli ama içinizdeki muzip çocuk
ki˛iliinizle anacaız. Artık fıkraların da tadı tuzu kalmadı...
Nur içinde yatın.
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