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{ ARA GÜLER }

TH E MA N
WHO SHOT
I STA NB U L
He may have photographed Picasso, Hitchcock and
Dalí, but Ara Güler is best remembered for the iconic
images of his home city, Istanbul. In a rare interview,
Tristan Rutherford meets him at his local café
THEY CALL HIM “THE EYE OF ISTANBUL”. Over the
past 60 years, photographer Ara Güler has catalogued a visual history of Turkish street culture. Gaze
at any black and white photo of old Istanbul and you’ll
be seeing life through his Leica camera lens.
Some photo shoots ran through the night. Camera
in hand, Güler would tramp through Istanbul’s winter
snows to capture courting couples, street urchins
and lonely night watchmen. Other sessions began at
dawn. Man and camera would be hauled onto a leaky
ﬁshing boat to photograph the summer sea bass run
along the torrid Bosphorus Strait. Arguably, he knows
Istanbul’s personality better than anyone else.
We meet in Ara Café in the city’s buzzing Beyoğlu
district. The restaurant, which is named after Güler,
is bedecked with his black and white prints, and sits
under his century-old family home. “When I’m taking a picture of Aya Soﬁa, what counts is the person
passing by who stands for life,” he has said. The irony
is that, when I join him for lunch, the 83-year-old sits
in shadow; the other diners don’t notice he’s there.
We begin by talking about Istanbul’s news industry.
Güler is initially suspect, claiming I look too young to
be a reporter. But as his stories begin to pour out, it’s
clear that he loves to reminisce.
“Early celebrities opened their doors to photographers,” he says, “although, as ﬁlm was so expensive,

أصبحت مكانا سياحيا مفضال( كان يركب عربة خيل
." متر100 العبارة التي لم تكن تبعد سوى
للوصول إلى
ّ
 وربما يكون،ويبدو التعب واضح ًا في عيني غولر اآلن
50 بسبب العبء الذي يحمله بتوثيق التاريخ على مدى
 وفي الحقيقة فإن لمحة من الحزن تبدو في.عام ًا كاملة
 ويزعم غولر أنه "األخير من أبناء جيله" فقد.عينيه كذلك
 الذي يحتفظ بلحظات نادرة لشخصيات،أصبح الوحيد
 اللذين،عالمية مثل وينستون تشرتشل وانديرا غاندي
 ويقول "من المستحيل.التقط لھما صورا بكاميرته اليكا
." والزمن ھو الزمن، الحياة ھي الحياة.قھر الحياة
دعاني غولر إلى زيارة أرشيفه أو متحفه في الطابق
 تزين كل غرفة من. والذي نادراً ما اطلع عليه أحد،األعلى
غرف المبنى االثنتي عشرة صور الشخصيات الشھيرة
 لتوثق األمراء والفقراء من شنغھاي،في القرن العشرين
 وتمتلئ إحدى الغرف بصور للھند تختزل.وحتى نيويورك
 وفي.األلوان والفقر والتفاؤل في شبه القارة الھندية
الغرفة المجاورة تنتشر صور التقطھا أثناء فترة وجوده في
. وھي تصور الصحراء والحرب واألمل،اريتريا
وعن غير قصد أصبح مكتب غولر في الطابق العلوي
 ففي إحدى الزوايا.بمثابة صومعة لھذا الرجل العظيم
 ولوحة تحمل وسام جوقة،يوجد جھاز تشغيل اسطوانات
 وبورتريه رسمھا له، وھو أعلى وسام فرنسي،الشرف
 وفي الزاوية توجد.بيكاسو تعبيراً عن صداقتھما الطويلة
،خزائن األحذية التي امتألت بالصور ومسودات أفالم
 ولم يطلع غولر العالم،الكثير منھا ال يحمل أية تصنيفات
 ومما ال شك فيه أن "عين اسطنبول" سيعيش.عليھا
.طويال من خالل ھذه الصور

WWW.GULF-LIFE.COM 39

GUL58_38_FEB_Ara_guler2 lg.indd 39

17/01/2012 09:29

{ ARA GÜLER }
you only got one chance to get the right shot.” Local
news editors were dismissive of strict deadlines, he
adds, and expected staff to undertake dangerous
assignments to capture Istanbul’s unseemly underworld and post-war industrial revival.
“Istanbul’s Grand Hotel De Londres was full of
international journalists at that time, from The Times,
Le Monde and all,” says Güler. “Everything happened
in Beyoğlu, in old Pera. The Pera Palace Hotel bar was
the centre of journalism. Everything was going on.”
For Güler, it might all have gone another way.
The son of an Armenian pharmacist, he was initially
attracted to working in cinema, because he wanted
to be a playwright. Despite attending drama courses
held by Muhsin Ertuğrul, the founder of modern
Turkish theatre, he abandoned this career plan when
he was 22 and his father bought him his ﬁrst camera.
He never looked back.
Güler began his photojournalism career in the
1950s at Turkish newspaper Yeni Istanbul, before
moving to national Turkish newspaper Hürriyet. It was
then a world without agents or personal assistants,
which gave him a butterﬂy-like freedom to photograph at will. To develop his trade, Güler would hunt
down issues of magazines like National Geographic,
Life and Camera on Istanbul’s newsstands. He went
on to photograph for all of them.
“I became the ﬁrst Turkish photographer for Life
magazine,” he says with a smile. Three years later,
Güler met with Henri Cartier-Bresson and Marc
Riboud, who recruited him to work for Magnum
Photos, the world’s most celebrated picture agency.
Despite making a photographic star of Istanbul
through his grainy images of snow-clad roofs and
laden horse carts, Güler also found fame as a portrait specialist, capturing a number of 20th-century
greats, including Salvador Dalí, Alfred Hitchcock and
Orson Welles. With such a back catalogue of portraits to his name, our conversation inevitably turns to
who was his favourite famous subject. After a pause,
his response is unequivocal: “As a presence, Pablo
Picasso was the greatest personality of them all.”
Güler claims the Spaniard was an inveterate
joker who loved to be captured on ﬁlm. One of his
favourite photographs is of Picasso seated at the
breakfast table of his French home near Cannes,
taken by photographer and close friend André Villers.
In this image, Picasso looks completely normal, yet
has positioned croissants in place of his ﬁngers.
Güler’s monologues then ﬂow into a vivid reminiscence from ﬁve decades ago, when artists like
Salvador Dalí and Marc Chagall fêted him for his
portraits. “Chagall never liked to walk anywhere,”
he remembers. “When he lived on Büyükada (the
nearby car-free island now popular with tourists)

المفارقة ھي أنني عندما انضممت إليه كان المصور
 يجلس في الظل ولم يبد ان بقية83 الشھير بسنواته الـ
.الرواد شعروا بوجوده حتى
 أصبح واضحا أنه،عندما بدأ غولر في سرد الحكايات
بدأ حياته المھنية في العصر الذھبي للتصوير الصحفي
 وقال "كان.وأنه يحب أن يعود بذاكرته إلى تلك األيام
ً ونظرا.المشاھير في الماضي يفتحون أبوابھم للمصورين
 فقد كانت أمامك فرصة،الرتفاع سعر شريط التصوير
Tristan Rutherford
is based in Istanbul
and writes for The
Sunday Times,
The Guardian and
National Geographic
تريستان راثيرفورد
،مقيم في اسطنبول
ويكتب في ”صندي
،“ و“الغارديان،“تايمز
“و“ناشونال جيوغرافيك

 وكان محررو األخبار."واحدة لكي تلتقط الصورة المناسبة
،المحليين أيضا غير مھتمين بتحديد مھل لتسليم الصور
وكانوا يتوقعون من المصورين أن يقوموا بمھام خطرة
 وحركة االنتعاش،اللتقاط الصور لعالم اسطنبول السري
.الصناعي التي أعقبت الحرب العالمية الثانية في المدينة

RIGHT AND BELOW

A selection of
Güler’s most
recognisable
photographs of
Istanbul and its
people from the
1950s and 60s
يمين واسفل
مجموعة من اشھر
الصور التي التقطھا
غولر السطنبول
وناسھا ما بين
خمسينيات وستينيات
القرن الماضي

وتابع "كــان غراند ھوتيل دي لــونــدرز فندقا يعج
بالصحفيين العالميين في ذلك الوقت من العاملين في
 وكان كل شيء يحدث في.التايمز واللوموند وغيرھما
 وكان بار فندق بيرا باالس ھو.بيوغلو في بيرا القديمة
 ولكي ينتقل." كان كل شيء يحدث ھناك.مركز الصحافة
بحياته المھنية إلى صحف ومجالت غير تلك التركية التي
 بحث غولر عن األعداد القديمة من مجالت،عمل فيھا
مثل "ناشونال جيوغرافيك" و"اليف" وكاميرا" في محالت
 وبعد ذلك عمل معھا جميعا.بيع الصحف في اسطنبول
 ويقول "لقد أصبحت أول.والتقط لحسابھا الكثير من الصور
."اليف-مصور تركي يعمل لحساب تايم
 كانت المجالت،وبينما كانت حياة غولر المھنية تزدھر
تصبح أكثر قدرة على إعادة طباعة الصور بشكل واضح
 مما جعل مجال التصوير جاھزاً إلجراء،ورخيص ألول مرة
 فما رأي غولر إذن بثقافة التصوير التي أصبحت.التجارب
اآلن منتشرة جدا وتنتقل بسرعة الضوء؟ يقول غولر "إن
 تعارف الناس في أنحاء العالم على.ذلك أمرا إيجابيا
 وھو بالمناسبة ما زال."بعضھم البعض ليس أمراً سيئا
 تشبه اسطنبول قبل ستين2012 يعتقد أن اسطنبول
. فھي ليبرالية ومليئة بالحياة كما كانت،عاما
ورغم أن غولر جعل من اسطنبول نجمة تصوير من
خالل صوره المميزة لألسطح المغطاة بالثلوج والعربات
 إال أنه اشتھر بتخصصه في صور،التي تجرھا الخيول
 حيث التقط صــوراً لعدد من عظماء القرن،األشخاص
 وألفريد ھيتشكوك، ومن بينھم بول نيومان،العشرين
 ومع ارتباط مثل ھذا العدد من األسماء.واروسون ويلز
 فقد كان من الحتمي أن يتحول،الشھيرة باسم غولر
، بعد تفكير قصير.الحوار إلى موضوعه الشھير المفضل
 فقد كان بابلو بيكاسو،كان رده حاسما "من حيث الحضور
."أعظم شخصية من بين ھؤالء جميع ًا
يقول غولر أن الرسام اإلسباني كان يتمتع بروح
 ومن. وكان يعشق ان تلتقط له الصور،النكتة األصيلة
بين الصور المفضلة لدى غولر صورة لبيكاسو وھو يجلس
،إلى طاولة الفطور في منزله الفرنسي بالقرب من كان
.والتي التقطھا له معاصره المصور الفرنسي اندري فيلر
 ولكنه وضع،وفي ھذه الصورة يبدو بيكاسو طبيعي ًا تمام ًا
.قطعتين من الكرواسان مكان أصابعه
بعد ذلك انطلق غولر في حديث منفرد تحدث فيه عن
خمسة عقود مضت عندما كان فنانون مثل سلفادور
 وقال "لم يكن شاغال.دالي ومارك شاغال يحتفون به
 وعندما كان يعيش في.يحب أن يمشي إلى أي مكان
بويوكادا )الجزيرة المجاورة الخالية من السيارات والتي
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“EVERYTHING HAPPENED IN BEYOĞLU, IN OLD PERA,” SAYS GÜLER. “THE PERA
PALACE HOTEL WAS THE CENTRE OF JOURNALISM. EVERYTHING WAS GOING ON”
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ﺍﻟﻤﺼﻮﺭ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ
ﻟﻤﺪﻳﻨﺔ ﺇﺳﻄﻨﺒﻮﻝ
صحيح أن المصور التركي آرا غولر التقط صورا لبيكاسو
وھيتشكوك ودالي ،لكن أكثر ما يشتھر به ھو الصور الرائعة التي
التقطھا لمسقط رأسه اسطنبول .فيما يلي مقابلة نادرة أجراھا
تريستان راثيرفورد مع غولر في المقھى الذي يحمل اسمه

يسمونه ھنا "عين اسطنبول" .فخالل العقود الستة
الماضية وث ّقت الصور التي التقطھا غولر تاريخا مرئي ًا
حدقت في أية صورة باألبيض
لثقافة الشارع التركي .فلو ّ
واألسود لمدينة اسطنبول القديمة ،فستجد فيھا حياة
جسدتھا عدسة كاميراته القديمة من طراز اليكا.
في بعض األحيان كانت جلسات التصوير التي يقوم
بھا غولر تستمر طوال الليل ،وكان يجوب شوارع المدينة
المغطاة بالثلج والكاميرا في يده ليلتقط صورة لعاشقين
يتناجيان أو لمتشردين ھائمين على وجوھھم ،أو لحراس
ليليين يعانون الوحدة وبرد الشتاء .وكانت بعض جلسات
التصوير تبدأ عند الفجر ،حيث ينطلق المصور مع كاميراته
في قارب صيد اللتقاط صور لمراكب صيد سمك القاروص
على طول مضيق البوسفور في فصل الصيف القائظ.
بدأ غولر مھنته كمصور صحفي في صحيفة "حرييت"
التركية في الخمسينات .كان العالم في ذلك الوقت
يخلو من وكالء األعمال أو المشرفين أو المساعدين
الشخصيين ،مما منح غولر الحرية الكاملة لينطلق
كالفراشة ،ويصور ما يشاء .لكن من الصعب اآلن أن تطلب
من رجل في الثالثة والثمانين من عمره أن يتذكر تفاصيل
فترة تمتد أكثر من نصف قرن.
التقينا أخيرا في مقھى آرا الواقع في حي بيوغلو
الحيوي في اسطنبول .يقع ھذا المقھى/المطعم أسفل
بيت عائلة غولر البالغ عمره قرنا من الزمن ،وتزينه صور
باألبيض واألسود التقطھا غولر .ويمكن أن يصادف رواد
المقھى غولر ھنا في بعض األحيان خالل استراحة
الغداء .انضممت إليه لتناول يخنة لحم الخروف وشرب
الشاي األسود الحلو المذاق ،وبدأنا الحديث باستعراض

he even took a horse-drawn carriage 100 metres to
the ferry!” Despite the disappearance of horses from
his home-town streets, Güler ﬁrmly believes that the
Istanbul of 2012 is similar to that of 60 years ago:
liberal, free ﬂowing and just as hectic.
There’s tiredness in Güler’s eyes now. The legacy,
perhaps, of documenting history for a full 50 years.
Güler claims he is the “last of his generation”, the custodian of rare moments from world-renowned characters like Winston Churchill and Indira Gandhi, both
of whom he captured with his Leica. “Life is impossible
”to conquer,” he says. “Life is life, time is time.
He invites me up to his museum, a seldom-seen
archive above the café. Each of the apartment’s
dozen rooms is hung with the most alluring faces
from the 20th century – a documentary of princes
and paupers spanning from Shanghai to New York.
Güler’s top-ﬂoor office is a time-capsule temple
to the great man. There’s a record player; a plaque
conﬁrming his Légion d’honneur, the highest decoration in France; and a hand-drawn portrait – Pour Ara
– from his long-time friend Pablo Picasso. Piled up
in a corner lie shoeboxes stuffed with photographs
and negatives. There may yet be more rare moments
from “The Eye of Istanbul” for the world to see.
To see more of Ara Güler’s work please visit
magnumphotos.com

وضع الصحافة المحلية في اسطنبول .قال غولر "عندما
ألتقط صورة آلية صوفيا ،ما يھمني ھو الشخص يعبر
من ھناك ،والذي سيبقى في الصورة الى االبد".

Gulf Air ﬂies to Istanbul seven times a week. Book at gulfair.com
تسير طيران الخليج  7رحالت اسبوعيا الى اسطنبول ،للحجز قم بزيارة gulfair.com
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A BRIDGE TOO FAR

Güler’s classic shot
of Galata Bridge,
Istanbul, from 1954
الجسر الشھير
لقطة كالسيكية لغولر
تصور جسر غاالتا في
1954 اسطنبول عام
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