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Erol Frik:

ASI KALDIRABİLMEK KOLAY
GELDİ. AMA GELEN HER MİR
K
RA
OLA
AS
MİR
DEN
EM
DEVREDİLMİŞ MİRASIN
“DİRİM, OMUZLARIMA DED
TUTKUYDU, BENİMKİSİ BANA
BİR
İ
İNK
EM
DED
RŞI
KA
E
İ’N
İMKİNİN TUTKUYLA ALAKASI
BİR İŞ DEĞİL. DİRİM DERGİS
ETTİRME SORUMLULUĞU. BEN
AM
DEV
İ
REV
GÖ
ŞEN
DÜ
E
KAYBOLMAMASI İÇİN ÜZERİM
ER VE YAŞATILMASI LAZIM.”
YOK. ANCAK DİRİM BİR DEĞ
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Dr. Feridun Frik Dirim
Dergisi için çalışırken

DOKTOR FERİDUN FRİK İSMİ BİRÇOĞUMUZA
YABANCI GELEBİLİR. ANCAK SAĞLIK ALANINDA
HİZMET VERENLER BU İSMİ VE YAPTIKLARINI
ÇOK İYİ BİLİR. Dirim Dergisi’ni yay n
hayat na kazand ran tutkulu ve
idealist bir saºl kç Dr. Feridun Frik.
Ayn zamanda da ismiyle an lan
Dr. Feridun Frik Glaç Af firmas n n
kurucusu. Dirim Dergisi ise Türkiye’nin
saºl k sektöründe en eski ve köklü
yay n , neredeyse Cumhuriyetle
yaç t. 1925 y l nda Arapça yay mlanan
ve Tedavi Notlar ismiyle dönemin

baçvuru kaynaº say lan dergi, 1936
y l nda Latin harfleriyle ve yeni
ismi Dirim’le doktorlar n bilgiye
ulaçmadaki en önemli yard mc s oldu.
Gsim hakk bugün, üçüncü kuçak aile
üyesi ve Dr. Feridun Frik’in torunu Erol
Frik’e geçen dergi, son iki y la kadar
düzenli olarak yay mlan yordu. Gki
y ll k aradan sonra Erol Frik’in yeniden
yay n hayat na kazand rmak istediºi
dergi, saºl k sektörünün önemli
firmas Ortopro’nun desteºiyle ve
yenilenen görüntüsüyle nefes al yor.
88 y ll k tarihin öyküsünü üç beç
sayfaya s ºd rmak kolay olmasa da
Erol Frik ile yapt º m z keyifli söyleçi
de tarihe not düçen bir özet ç kard k.
Dr. Feridun Frik’in herkes taraf ndan
bilinmeyen özelliºi ile baçlayal m
sohbetimize. Dr. Feridun Frik kimdir?
Dedem Dr. Feridun Frik, çoºu kimse
bilmez ama Türkiye’de Bayer’i isim ve
marka yapm ç ilk kiçidir.Y llarca doktor
olarak Bayer’in t bbi bölümünün baç nda
çal çt . Gkinci Dünya Savaç ç k nca Bayer
de mecbur kald º ndan Türkiye’den

Fotoğraflar: Damla Salor
Dr. Feridun Frik fotoğrafları Erol Frik’in arşivinden
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1925
88 yıllık tarihinde birçok
ilke imza atan Türkiye’nin
en eski sağlık dergisi
Dirim’in değişiminin
öyküsünü kapakları
yansıtıyor.
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Yıl 1962. Dolmabahçe
Sümbül Konak Apartmanı
önü. Fotoğrafta ön sıranın
en ortasında Dr. Feridun
Frik yer alıyor. Fotoğrafta
Dr. Frik’in sağında oğlu
Hasan Frik, solunda
kardeşi Afif Frik ve onun
yanında Güner Frik (Erol
Frik’in babası) bulunuyor.

1931

1935

1936

1940

ayr lm ç. Dedem de o zamana kadar
Bayer’in Türkiye’de ruhsatland rd º
bütün ilaçlar n ruhsatlar n muhafaza
etmiç. Bayer’e de “Kim ölür kim kal r,
bilinmez ama çayet savaç biter ve tekrar
bir araya gelirsek, gelin beni bulun. Sizin
bütün ruhsatlar n z bende sakl olarak
korunacakt r” demiç. Nitekim savaç
bittikten sonra Bayer tekrar Türkiye’ye
gelip bütün ruhsatlar n korunduºunu
ve geçerli olduºunu görünce hem
çaç rm ç hem de sevinmiç. Dedeme
o zaman Bayer’in, Türkiye’deki tek
yetkili mümessili ol demiçler. Bayer’in
Aspirin’den tar m ilaçlar na kadar
birçok markas n Türkiye’de tan tan ve
yayg nlaçt ran isim ayn zamanda Dr.
Feridun Frik.

doktorlara ve mesleºe hizmeti.
Dirim’in iki faz var. Glk faz , dedem
Bayer’in ilmi bürosunda çal ç rken,
yan nda çal çt º Doktor Marko’nun,
Tedavi Notlar ad nda dergi
ç karmas yla baçl yor. Glk ç kan
say lar Arap alfabesi kullan larak
haz rlanm ç. Bir süre sonra dergi,
Doktor Marko’dan dedeme geçiyor.
Soyad Kanunu, Harf Devrimi gibi
geliçmeler yaçan rken, dedem de
hem yeni Türkçeye hem de geliçime
çok aç k bir insan olduºu için Tedavi
Notlar ismini dirilmek anlam na gelen
Dirim diye deºiçtiriyor. Ayn zamanda
eski alfabeden yeni alfabeye, Latin
alfabesine geçiç yap l yor. Dolay s yla
Dirim kabuk ve k l f deºiçtiriyor.

Dr. Feridun Frik’in hem mesleki hem
de yay mc kimliºi büyük bir tutkunun
izlerini taç yor. Nitekim Dirim Dergisi
de bu tutkunun en somut örneºi.
Dergi nas l bir sürecin sonunda
ortaya ç kt ?
Dirim de dedemin, Bayer’in
Türkiye’deki tek yetkili mümessili
olmas n n yan nda giden ve tutkulu
olduºu bir hobi. Ayn zamanda da

“DİRİM DOKTORLARA
HEP BEDELSİZ DAĞITILDI”
Dirim Dergisi o dönemde çok önemli
bir misyonu da yerine getiriyor
san r m.
Dedem Cumhuriyetin ilk
doktorlar ndan olduºu için o çartlar
alt nda bu mesleºin nas l zorluklarla
yap ld º n n da ilk elden tan º olmuç.
Sadece Gstanbul’da deºil, Anadolu’da
da t pla ilgili her türlü bilgiye ve
teknolojik geliçmelere ulaçmakta zorluk
çekiliyor. Doktorlar t bbi geliçmelerden
haberdar deºil. O zaman bugünkü
gibi iletiçim ve teknolojik imkânlar da
yok. O doktorlar n bilgiye ulaçmalar
neredeyse imkâns z. Dirim mecmuas n
s rf bu doktorlar, bu bilgilere ulaçs n ve
takip etsin diye ç kar yor. Bu hizmeti de
bedelsiz olarak yap yor. Dirim bugüne
kadar doktorlara hep bedelsiz daº t ld .
Bu dedemden kalan bir miras.

Dirim’in logosu ve iç sayfalar Dr.
Feridun Frik’in el emeºinin ürünü mü?
Evet, hepsini kendisi yapt .
Çok uºraç rd . Küçük bir çocukken
hat rl yorum, dedem dergi için ciddi

Her faz aras nda dergi sayfa
yap s ndan içeriºine kadar nas l
deºiçti?
Dedemin ç kartt º ilk fazda bir
format oturmuçtu. Dergi devaml
beyaz bas l rd , sol taraf nda
çizgilerden oluçan sütun vard ; Dirim
ad üstte yazard . Tek fark her y l ç kan
derginin logosu ve çizgileri deºiçirdi.
Fakat gördüºünüz anda format

2007

bir zaman harcard . Yaz lar çoºald kça
bir eleme yap lmas gerekiyordu. Bu
nedenle dedem editörlük de yapmaya
baçlad . 1980’li y llar n ortas na kadar
bilfiil dergi ile uºraçt . Ondan sonra
hem yaç hem de içten uzaklaçmas
sebebiyle Dirim’in yönetimini o zaman
firmam z n yöneticisi olan Eczac
Selahattin Badur’a devretti. Rahmetli
Selahattin Badur da, Dirim’i dedemin
benimsediºi kadar benimsedi. Yaz
içleri müdürlüºünü bir müddet
yönetti. Doktorlardan oluçan bir
editörler grubu oluçturdu. 2002 ya
da 2003’te Doktor Batuhan Kaya’n n
çirketimizde çal çmaya baçlamas yla
Dirim Dergisi’ni daha profesyonel bir
çekilde yönetmek için bir ekip kurduk
ve ona devrettik. Dirim’in üçüncü faz
da böyle baçlad .

2008

Yeni ismini ald ktan sonra Dirim
bugünlere nas l geldi?
O zamanlar Türkiye’de çok fazla
doktor yoktu. Üç, beç bin doktor bile
o dönemde önemli bir say kabul
ediliyordu. 30 y l öncesinde de bu
say yaklaç k 15 bin doktora ç km çt .
Glk ç kan dergi, doktor say s na hitap
edecek say da bas l yordu. Doktorlar n
say s artt kça dergi adedi de o
say ya paralel olarak artt . 20-30 y l
önce 15 bin adet bas l yordu, ancak
her doktora deºil seçili doktorlara
gidiyordu. Her doktora ulaçmak
zordu. Dergi bedava daº t l yordu,
ancak Bayer’le iliçkili olduºu için
dedem, derginin iç kapaº nda ya da
iç sayfalar nda Bayer’in ilaçlar n n
reklamlar n yerleçtiriyordu. Bayer’in
Türkiye’deki tek yetkili mümessili
olduºumuzdan bu ilanlar karç l º nda
Bayer’den de para al nm yordu. Kendi
satt º m z ürünleri Dirim vas tas yla
doktorlara tan tmaya çal ç yorduk. Tek
avantaj saºlayan unsur buydu.

1972

Berrin ve Erol Frik
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“Dirim’le büyümüş
doktorlardan ‘Niye daha
sık çıkartmıyorsunuz?’
geri dönüşleri alıyoruz.
Yeni jenerasyon, bilgiye
tek tıkla ulaştığı için
Dirim’in farkında değil.
Daha ciddi eleştiriler
geliyor. Daha kaliteli ve
doyurucu bilgiler söz
konusu iken Dirim’in
kalitesi ve önemi yok
sayılabiliyor. Geleneksel
bir şekilde eskiyi
koklamak ve dokunmak
isteyenler Dirim’in devam
etmesini istiyor.”

oturduºu için tan n rd . 1999 y l nda
Doktor Batuhan Kaya ile bu format
deºiçtirmeye karar verdiºimizde
kapak dizayn n ve rengini de
deºiçtirdik. Gçerik olarak çok kuru
bir dergiydi. Doktor olmayanlara
hitap etmiyordu. Daha geniç bir
kitleye ulaçmak istedik. Doktor
muayenehanelerindeki okunmayan
dergiler gibi olmas n istedik. Derginin
üçte birini, arka k s mlar nda yer
alacak çekilde kültür, sanat, gezi ve
söyleçi sayfalar na ay rd k. Keyifli
gezi ve röportajlar yaparak derginin
okunabilirliºini art rmaya çal çt k.
Boyutta minimal deºiçiklik oldu,
kullan lan kâº d n kalitesi artt , kapak
kal nlaçt . Daº t m olarak da Frik
Glaç’ n t bbi mümessillerine vererek
doktorlara bire bir ulaçma yolunu
seçtik. Daha önce postaya veriyorduk
ve o gün geldiºinde postanenin
kâbusu oluyorduk. 15 bin dergi
geldiºinde postanedeki çal çanlar n
nevri dönüyordu.
“HEPİMİZ ÇOCUKKEN
DİRİM’LE BİR ŞEKİLDE TANIŞTIK”
Dirim Dergisi 1925’te ilk faz , 1936’da
ikinci faz , 1999’da da üçüncü faz
yaç yor. Siz, hangi fazda devreye
girdiniz? Dirim’le tan çma maceran z
nas l baçlad ?
Hepimiz çocukken Dirim’le bir

çekilde tan çt k. Çünkü mecmua
evimize de giriyordu. Dedemin her
bast º say , arçivinde de bulunurdu.
Gçinde enteresan resimler olduºu için
merak edip bakard k. Karn çiçmiç
hasta resimleri falan… Ama hiçbir
çekilde okumazd k, okuduºumuzu da
anlamazd k. Dirim’in fark ndal º na
ilk bu çekilde vard k. Gkinci fazda,
yurt d ç ndan dönüp Frik Glaç’ n bir
çal çan olduºum 1988-89 y llar na
denk gelir. O zaman dedem Dirim’in
yönetiminden ayr lm çt . 1989’da
da zaten dedemi kaybettik. Eczac
Selahattin Badur’la beraber çal ç rken,
haz rlanan her say y birlikte gözden
geçirirdik. Buna raºmen Dirim’le
doºrudan alakam yoktu. 1999’daki
üçüncü faz Dirim’le daha çok alakal
olduºum y llard r. Dergide daima bir
ön yaz olurdu. Bunlardan bir iki tanesi
de bana aittir. Yaz içleri müdürü olarak
benim ad m geçmeye baçlad . Eczac
Selahattin Badur’dan sonraki sorumlu
yaz içleri müdürü olmamla Dirim’in
üçüncü faz da benimle iliçkilendirilmiç
oldu.
T bbi sorumluklar m yoksa yay mc
sorumluluºu mu? Hangisi daha kolay
ya da aº r bas yor?
Yay mc l k bambaçka bir olay.
Doktorlukla alakas yok. Doktor
olarak Feridun Frik’in konuyu bilmesi,

yaz lar n aº rl º n ve deºerini takdir
etmesi önemli. Ama yay nc l k, o
kadar farkl bir olay ki; hangi yaz n n,
nerede ve ne kadar yer alacaº ,
nas l içleneceºi ayr bir uzmanl k
gerektiriyor. Dirim, omuzlar ma
dedemden miras olarak geldi de,
her gelen miras kald rabilmek kolay
bir iç deºil. Yay mc l k hele benim
uzmanl k alan m hiç deºil. Bu nedenle
olay profesyonellere yöneltmek ve
devretmek zorundas n z. Sadece
içeriºini ve kalite kontrolü yaparak
yönetmeye devam ediyorsunuz.
Gçerik haz rlama ve deºerlendirme
çok farkl bir olay. Dirim Dergisi’ne
karç dedeminki bir tutkuydu,
benimkisi bana devredilmiç miras n
kaybolmamas için üzerime düçen
görevi devam ettirme sorumluluºu.
Benimkinin tutkuyla alakas yok. Bana
b raksan z, ne benim anlad º m bir
konu ne de uzmanl k alan m. Ancak
Dirim bir deºer ve yaçat lmas laz m.
Bu tamamen sorumluluk.
Dirim Dergisi’nin Cumhuriyetin
ilan ve öncesine uzanan bir tarihi
var. Adeta genç Cumhuriyetin de
tan kl º n yapm ç. O zamanlardaki
yaz l ilk t p dergisi. Benzer yay nlar n
artmas yla Dirim farkl l º n nas l
korudu?
1980’lerden sonra t pla ilgili
yay nlar ortaya ç kmaya baçlad .
Bu dergiler o kadar çoºald ki,
içerik olarak da birbirine benzeyen
yay nlar oluçtu. Çoºu yurt d ç nda
ç kan dergilerin tercümesi. Dirim’in
bu yay nlar n içinde yaçayabilmesi
için bir farkl l º n n olmas laz m. O
farkl l º yaratabilmek teknolojinin
geliçtiºi her y l daha da zor olmaya
baçlad . Bugün doktorlar internetten
her türlü bilgiye ulaçabiliyor.
Yokluºun içinde, bilgiye ulaç lamayan
y llardaki Dirim’in k ymeti ile
bugünkü çartlar karç laçt rma kabul
etmez. Dirim, geldiºimiz noktada
tamamen teknik gerekçelerle,
kuruluç deºerini tamamen yitirmiç
bir noktada.

Günümüzde, doºru bilgiyi seçmek ve
kullanmak önemli oluyor. Dirim de
80’lerde baçlayan, 90’larda artan
teknolojik geliçmelerin zorluºunu
yaçam ç sanki.
Doºrudur. 1980’lerde baçlad
zorluklar. Yurt d ç ndan dönüp Frik
Glaç’ta çal çmaya baçlad º m y llarda,
tabii ki diºer t bbi yay n organlar
da elimize geçtiºi için art ç takip
ettim. Ama güçlük 90’l y llarda daha
da artt . “Niye bunu ç kar yoruz?”
sorusu bile kafam zdan geçti. Ama,
sonland rmay hiç düçünmedik. 2011
y l nda Dr. Feridun Frik Glaç’ Türkiye’de
ekonomik olarak sürdürülmesi çok
zor hale gelen ilaç sektöründeki
geliçmelerden dolay satt k. Bugünkü
çartlarda ilaç sanayisinde yer almak
ak l kar deºil. Hem dünya devlerinin
için içinde olmas hem de Saºl k
Bakanl º ’n n ilaç politikas bu içi
neredeyse imkâns z hale getirdi.
Birçok firma Dirim’in yaçat lmas
felsefesinden yola ç karak ayakta
kalmaya çal ç yor. Yüz y ll k firmalar
bunlar. Kendi aç m zdan bu durumu
devam ettirmenin ak l kar olmad º n
düçündük ve firmay satmaya karar
verdik. 2011 y l nda Gtalyan ilaç
firmas , Recordati, Dr. Feridun Frik
Glaç’ sat n ald , Dirim de bir süreliºine
onlara geçti. Daha sonra tekrar bize
devredildi. fimdi “Dördüncü faz
nas l yönetebiliriz?” sorusuyla karç
karç yay z. fartlar, teknoloji ve çaº
deºiçti.

Yıl 1960. Dr. Feridun
Frik İlaç’ın, Dolmabahçe
Sümbül Konak Ofisi’nde,
çalışanlarla çekilmiş bir
fotoğrafı. En ön sırada,
ortada oturan Dr. Feridun
Frik. Fotoğrafın solunda
Dr. Feridun Frik’in yanında
kardeşi Afif Frik ve onun
yanında oğlu Hasan Frik
yer alıyor. En arkada,
fotoğrafın solunda
dördüncü sırada ayakta
duran ise Erol Frik’in
babası Güner Frik.

