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DOKTOR FERİDUN FRİK İSMİ BİRÇOĞUMUZA 
YABANCI GELEBİLİR. ANCAK SAĞLIK ALANINDA 
HİZMET VERENLER BU İSMİ VE YAPTIKLARINI 
ÇOK İYİ BİLİR. Dirim Dergisi’ni yayÇn 
hayatÇna kazandÇran tutkulu ve 
idealist bir sa lÇkçÇ Dr. Feridun Frik. 
AynÇ zamanda da ismiyle anÇlan 
Dr. Feridun Frik laç A  firmasÇnÇn 
kurucusu. Dirim Dergisi ise Türkiye’nin 
sa lÇk sektöründe en eski ve köklü 
yayÇnÇ, neredeyse Cumhuriyetle 
ya Çt. 1925 yÇlÇnda Arapça yayÇmlanan 
ve Tedavi NotlarÇ ismiyle dönemin 

Erol Frik:

“DİRİM, OMUZLARIMA DEDEMDEN MİRAS OLARAK GELDİ. AMA GELEN HER MİRASI KALDIRABİLMEK KOLAY 

BİR İŞ DEĞİL. DİRİM DERGİSİ’NE KARŞI DEDEMİNKİ BİR TUTKUYDU, BENİMKİSİ BANA DEVREDİLMİŞ MİRASIN 

KAYBOLMAMASI İÇİN ÜZERİME DÜŞEN GÖREVİ DEVAM ETTİRME SORUMLULUĞU. BENİMKİNİN TUTKUYLA ALAKASI 

YOK. ANCAK DİRİM BİR DEĞER VE YAŞATILMASI LAZIM.”

ba vuru kayna Ç sayÇlan dergi, 1936 
yÇlÇnda Latin harfleriyle ve yeni 
ismi Dirim’le doktorlarÇn bilgiye 
ula madaki en önemli yardÇmcÇsÇ oldu. 
sim hakkÇ bugün, üçüncü ku ak aile 

üyesi ve Dr. Feridun Frik’in torunu Erol 
Frik’e geçen dergi, son iki yÇla kadar 
düzenli olarak yayÇmlanÇyordu. ki 
yÇllÇk aradan sonra Erol Frik’in yeniden 
yayÇn hayatÇna kazandÇrmak istedi i 
dergi, sa lÇk sektörünün önemli 
firmasÇ Ortopro’nun deste iyle ve 
yenilenen görüntüsüyle nefes alÇyor. 
88 yÇllÇk tarihin öyküsünü üç be  
sayfaya sÇ dÇrmak kolay olmasa da 
Erol Frik ile yaptÇ ÇmÇz keyifli söyle i 
de tarihe not dü en bir özet çÇkardÇk.

Dr. Feridun Frik’in herkes tarafÇndan 
bilinmeyen özelli i ile ba layalÇm 
sohbetimize. Dr. Feridun Frik kimdir?

Dedem Dr. Feridun Frik, ço u kimse 
bilmez ama Türkiye’de Bayer’i isim ve 
marka yapmÇ  ilk ki idir. YÇllarca doktor 
olarak Bayer’in tÇbbi bölümünün ba Çnda 
çalÇ tÇ. kinci Dünya Sava Ç çÇkÇnca Bayer 
de mecbur kaldÇ Çndan Türkiye’den 

Dr. Feridun Frik Dirim 
Dergisi için çalışırken



Fotoğraflar: Damla Salor
Dr. Feridun Frik fotoğrafları Erol Frik’in arşivinden
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ayrÇlmÇ . Dedem de o zamana kadar 
Bayer’in Türkiye’de ruhsatlandÇrdÇ Ç 
bütün ilaçlarÇn ruhsatlarÇnÇ muhafaza 
etmi . Bayer’e de “Kim ölür kim kalÇr, 
bilinmez ama ayet sava  biter ve tekrar 
bir araya gelirsek, gelin beni bulun. Sizin 
bütün ruhsatlarÇnÇz bende saklÇ olarak 
korunacaktÇr” demi . Nitekim sava  
bittikten sonra Bayer tekrar Türkiye’ye 
gelip bütün ruhsatlarÇn korundu unu 
ve geçerli oldu unu görünce hem 
a ÇrmÇ  hem de sevinmi . Dedeme 

o zaman Bayer’in, Türkiye’deki tek 
yetkili mümessili ol demi ler. Bayer’in 
Aspirin’den tarÇm ilaçlarÇna kadar 
birçok markasÇnÇ Türkiye’de tanÇtan ve 
yaygÇnla tÇran  isim aynÇ zamanda Dr. 
Feridun Frik. 

Dr. Feridun Frik’in hem mesleki hem 
de yayÇmcÇ kimli i büyük bir tutkunun 
izlerini ta Çyor. Nitekim Dirim Dergisi 
de bu tutkunun en somut örne i. 
Dergi nasÇl bir sürecin sonunda 
ortaya çÇktÇ?

Dirim de dedemin, Bayer’in 
Türkiye’deki tek yetkili mümessili 
olmasÇnÇn yanÇnda giden ve tutkulu 
oldu u bir hobi. AynÇ zamanda da 

doktorlara ve mesle e hizmeti. 
Dirim’in iki fazÇ var. lk fazÇ, dedem 
Bayer’in ilmi bürosunda çalÇ Çrken, 
yanÇnda çalÇ tÇ Ç Doktor Marko’nun, 
Tedavi NotlarÇ adÇnda dergi 
çÇkarmasÇyla ba lÇyor. lk çÇkan 
sayÇlar Arap alfabesi kullanÇlarak 
hazÇrlanmÇ . Bir süre sonra dergi, 
Doktor Marko’dan dedeme geçiyor. 
SoyadÇ Kanunu, Harf Devrimi gibi 
geli meler ya anÇrken, dedem de 
hem yeni Türkçeye hem de geli ime 
çok açÇk bir insan oldu u için Tedavi 
NotlarÇ ismini dirilmek anlamÇna gelen 
Dirim diye de i tiriyor. AynÇ zamanda 
eski alfabeden yeni alfabeye, Latin 
alfabesine geçi  yapÇlÇyor. DolayÇsÇyla 
Dirim kabuk ve kÇlÇf de i tiriyor. 

“DİRİM DOKTORLARA 
HEP BEDELSİZ DAĞITILDI”
Dirim Dergisi o dönemde çok önemli 
bir misyonu da yerine getiriyor 
sanÇrÇm.

Dedem Cumhuriyetin ilk 
doktorlarÇndan oldu u için o artlar 
altÇnda bu mesle in nasÇl zorluklarla 
yapÇldÇ ÇnÇn da ilk elden tanÇ Ç olmu . 
Sadece stanbul’da de il, Anadolu’da 
da tÇpla ilgili her türlü bilgiye ve 
teknolojik geli melere ula makta zorluk 
çekiliyor. Doktorlar tÇbbi geli melerden 
haberdar de il. O zaman bugünkü 
gibi ileti im ve teknolojik imkânlar da 
yok. O doktorlarÇn bilgiye ula malarÇ 
neredeyse imkânsÇz. Dirim mecmuasÇnÇ 
sÇrf bu doktorlar, bu bilgilere ula sÇn ve 
takip etsin diye çÇkarÇyor. Bu hizmeti de 
bedelsiz olarak yapÇyor. Dirim bugüne 
kadar doktorlara hep bedelsiz da ÇtÇldÇ. 
Bu dedemden kalan bir miras.

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.

88 yıllık tarihinde birçok 
ilke imza atan Türkiye’nin 
en eski sağlık dergisi 
Dirim’in değişiminin 
öyküsünü kapakları 
yansıtıyor.

1925 1931 1935 1936 1940



Yeni ismini aldÇktan sonra Dirim 
bugünlere nasÇl geldi?

O zamanlar Türkiye’de çok fazla 
doktor yoktu. Üç, be  bin doktor bile 
o dönemde önemli bir sayÇ kabul 
ediliyordu. 30 yÇl öncesinde de bu 
sayÇ yakla Çk 15 bin doktora çÇkmÇ tÇ. 
lk çÇkan dergi, doktor sayÇsÇna hitap 

edecek sayÇda basÇlÇyordu. DoktorlarÇn 
sayÇsÇ arttÇkça dergi adedi de o 
sayÇya paralel olarak arttÇ. 20-30 yÇl 
önce 15 bin adet basÇlÇyordu, ancak 
her doktora de il seçili doktorlara 
gidiyordu. Her doktora ula mak 
zordu. Dergi bedava da ÇtÇlÇyordu, 
ancak Bayer’le ili kili oldu u için 
dedem, derginin iç kapa Çnda ya da 
iç sayfalarÇnda Bayer’in ilaçlarÇnÇn 
reklamlarÇnÇ yerle tiriyordu. Bayer’in 
Türkiye’deki tek yetkili mümessili 
oldu umuzdan bu ilanlar kar ÇlÇ Çnda 
Bayer’den de para alÇnmÇyordu. Kendi 
sattÇ ÇmÇz ürünleri Dirim vasÇtasÇyla 
doktorlara tanÇtmaya çalÇ Çyorduk. Tek 
avantaj sa layan unsur buydu. 

Dirim’in logosu ve iç sayfalarÇ Dr. 
Feridun Frik’in el eme inin ürünü mü?

Evet, hepsini kendisi yaptÇ. 
Çok u ra ÇrdÇ. Küçük bir çocukken 
hatÇrlÇyorum, dedem dergi için ciddi 

bir zaman harcardÇ. YazÇlar ço aldÇkça 
bir eleme yapÇlmasÇ gerekiyordu. Bu 
nedenle dedem editörlük de yapmaya 
ba ladÇ. 1980’li yÇllarÇn ortasÇna kadar 
bilfiil dergi ile u ra tÇ. Ondan sonra 
hem ya Ç hem de i ten uzakla masÇ 
sebebiyle Dirim’in yönetimini o zaman 
firmamÇzÇn yöneticisi olan EczacÇ 
Selahattin Badur’a devretti. Rahmetli 
Selahattin Badur da, Dirim’i dedemin 
benimsedi i kadar benimsedi. YazÇ 
i leri müdürlü ünü bir müddet 
yönetti. Doktorlardan olu an bir 
editörler grubu olu turdu. 2002 ya 
da 2003’te Doktor Batuhan Kaya’nÇn 
irketimizde çalÇ maya ba lamasÇyla 

Dirim Dergisi’ni daha profesyonel bir 
ekilde yönetmek için bir ekip kurduk 

ve ona devrettik. Dirim’in üçüncü fazÇ 
da böyle ba ladÇ. 

Her faz arasÇnda dergi sayfa 
yapÇsÇndan içeri ine kadar nasÇl 
de i ti? 

Dedemin çÇkarttÇ Ç ilk fazda bir 
format oturmu tu. Dergi devamlÇ 
beyaz basÇlÇrdÇ, sol tarafÇnda 
çizgilerden olu an sütun vardÇ; Dirim 
adÇ üstte yazardÇ. Tek farkÇ her yÇl çÇkan 
derginin logosu ve çizgileri de i irdi. 
Fakat gördü ünüz anda formatÇ 
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Berrin ve Erol Frik
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oturdu u için tanÇnÇrdÇ. 1999 yÇlÇnda 
Doktor Batuhan Kaya ile bu formatÇ 
de i tirmeye karar verdi imizde 
kapak dizaynÇnÇ ve rengini de 
de i tirdik. çerik olarak çok kuru 
bir dergiydi. Doktor olmayanlara 
hitap etmiyordu. Daha geni  bir 
kitleye ula mak istedik. Doktor 
muayenehanelerindeki okunmayan 
dergiler gibi olmasÇn istedik. Derginin 
üçte birini, arka kÇsÇmlarÇnda yer 
alacak ekilde kültür, sanat, gezi ve 
söyle i sayfalarÇna ayÇrdÇk. Keyifli 
gezi ve röportajlar yaparak derginin 
okunabilirli ini artÇrmaya çalÇ tÇk. 
Boyutta minimal de i iklik oldu, 
kullanÇlan kâ ÇdÇn kalitesi arttÇ, kapak 
kalÇnla tÇ. Da ÇtÇm olarak da Frik 
laç’Çn tÇbbi mümessillerine vererek 

doktorlara bire bir ula ma yolunu 
seçtik. Daha önce postaya veriyorduk 
ve o gün geldi inde postanenin 
kâbusu oluyorduk. 15 bin dergi 
geldi inde postanedeki çalÇ anlarÇn 
nevri dönüyordu.  

“HEPİMİZ ÇOCUKKEN 
DİRİM’LE BİR ŞEKİLDE TANIŞTIK”
Dirim Dergisi 1925’te ilk fazÇ, 1936’da 
ikinci fazÇ, 1999’da da üçüncü fazÇ 
ya Çyor. Siz, hangi fazda devreye 
girdiniz? Dirim’le tanÇ ma maceranÇz 
nasÇl ba ladÇ?

Hepimiz çocukken Dirim’le bir 

ekilde tanÇ tÇk. Çünkü mecmua 
evimize de giriyordu. Dedemin her 
bastÇ Ç sayÇ, ar ivinde de bulunurdu. 
çinde enteresan resimler oldu u için 

merak edip bakardÇk. KarnÇ i mi  
hasta resimleri falan… Ama hiçbir 
ekilde okumazdÇk, okudu umuzu da 

anlamazdÇk. Dirim’in farkÇndalÇ Çna 
ilk bu ekilde vardÇk. kinci fazda, 
yurt dÇ Çndan dönüp Frik laç’Çn bir 
çalÇ anÇ oldu um 1988-89 yÇllarÇna 
denk gelir. O zaman dedem Dirim’in 
yönetiminden ayrÇlmÇ tÇ. 1989’da 
da zaten dedemi kaybettik. EczacÇ 
Selahattin Badur’la beraber çalÇ Çrken, 
hazÇrlanan her sayÇyÇ birlikte gözden 
geçirirdik. Buna ra men Dirim’le 
do rudan alakam yoktu. 1999’daki 
üçüncü faz Dirim’le daha çok alakalÇ 
oldu um yÇllardÇr. Dergide daima bir 
ön yazÇ olurdu. Bunlardan bir iki tanesi 
de bana aittir. YazÇ i leri müdürü olarak 
benim adÇm geçmeye ba ladÇ. EczacÇ 
Selahattin Badur’dan sonraki sorumlu 
yazÇ i leri müdürü olmamla Dirim’in 
üçüncü fazÇ da benimle ili kilendirilmi  
oldu. 

TÇbbi sorumluklar mÇ yoksa yayÇmcÇ 
sorumlulu u mu? Hangisi daha kolay 
ya da a Çr basÇyor?

YayÇmcÇlÇk bamba ka bir olay. 
Doktorlukla alakasÇ yok. Doktor 
olarak Feridun Frik’in konuyu bilmesi, 

“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.” 



yazÇlarÇn a ÇrlÇ ÇnÇ ve de erini takdir 
etmesi önemli. Ama yayÇncÇlÇk, o 
kadar farklÇ bir olay ki; hangi yazÇnÇn, 
nerede ve ne kadar yer alaca Ç, 
nasÇl i lenece i ayrÇ bir uzmanlÇk 
gerektiriyor. Dirim, omuzlarÇma 
dedemden miras olarak geldi de, 
her gelen mirasÇ kaldÇrabilmek kolay 
bir i  de il. YayÇmcÇlÇk hele benim 
uzmanlÇk alanÇm hiç de il. Bu nedenle 
olayÇ profesyonellere yöneltmek ve 
devretmek zorundasÇnÇz. Sadece 
içeri ini ve kalite kontrolü yaparak 
yönetmeye devam ediyorsunuz. 
çerik hazÇrlama ve de erlendirme 

çok farklÇ bir olay. Dirim Dergisi’ne 
kar Ç dedeminki bir tutkuydu, 
benimkisi bana devredilmi  mirasÇn 
kaybolmamasÇ için üzerime dü en 
görevi devam ettirme sorumlulu u. 
Benimkinin tutkuyla alakasÇ yok. Bana 
bÇraksanÇz, ne benim anladÇ Çm bir 
konu ne de uzmanlÇk alanÇm. Ancak 
Dirim bir de er ve ya atÇlmasÇ lazÇm. 
Bu tamamen sorumluluk. 

Dirim Dergisi’nin Cumhuriyetin 
ilanÇ ve öncesine uzanan bir tarihi 
var. Adeta genç Cumhuriyetin de 
tanÇklÇ ÇnÇ yapmÇ . O zamanlardaki 
yazÇlÇ ilk tÇp dergisi. Benzer yayÇnlarÇn 
artmasÇyla Dirim farklÇlÇ ÇnÇ nasÇl 
korudu?

1980’lerden sonra tÇpla ilgili 
yayÇnlar ortaya çÇkmaya ba ladÇ. 
Bu dergiler o kadar ço aldÇ ki, 
içerik olarak da birbirine benzeyen 
yayÇnlar olu tu. Ço u yurt dÇ Çnda 
çÇkan dergilerin tercümesi. Dirim’in 
bu yayÇnlarÇn içinde ya ayabilmesi 
için bir farklÇlÇ ÇnÇn olmasÇ lazÇm. O 
farklÇlÇ Ç yaratabilmek teknolojinin 
geli ti i her yÇl daha da zor olmaya 
ba ladÇ. Bugün doktorlar internetten 
her türlü bilgiye ula abiliyor. 
Yoklu un içinde, bilgiye ula Çlamayan 
yÇllardaki Dirim’in kÇymeti ile 
bugünkü artlar kar Çla tÇrma kabul 
etmez. Dirim, geldi imiz noktada 
tamamen teknik gerekçelerle, 
kurulu  de erini tamamen yitirmi  
bir noktada.  

Günümüzde, do ru bilgiyi seçmek ve 
kullanmak önemli oluyor. Dirim de 
80’lerde ba layan, 90’larda artan 
teknolojik geli melerin zorlu unu 
ya amÇ  sanki. 

Do rudur. 1980’lerde ba ladÇ 
zorluklar. Yurt dÇ Çndan dönüp Frik 
laç’ta çalÇ maya ba ladÇ Çm yÇllarda, 

tabii ki di er tÇbbi yayÇn organlarÇ 
da elimize geçti i için artÇ Ç takip 
ettim. Ama güçlük 90’lÇ yÇllarda daha 
da arttÇ. “Niye bunu çÇkarÇyoruz?” 
sorusu bile kafamÇzdan geçti. Ama, 
sonlandÇrmayÇ hiç dü ünmedik. 2011 
yÇlÇnda Dr. Feridun Frik laç’Ç Türkiye’de 
ekonomik olarak sürdürülmesi çok 
zor hale gelen ilaç sektöründeki 
geli melerden dolayÇ sattÇk. Bugünkü 
artlarda ilaç sanayisinde yer almak 

akÇl karÇ de il. Hem dünya devlerinin 
i in içinde olmasÇ hem de Sa lÇk 
BakanlÇ Ç’nÇn ilaç politikasÇ bu i i 
neredeyse imkânsÇz hale getirdi. 
Birçok firma Dirim’in ya atÇlmasÇ 
felsefesinden yola çÇkarak ayakta 
kalmaya çalÇ Çyor. Yüz yÇllÇk firmalar 
bunlar. Kendi açÇmÇzdan bu durumu 
devam ettirmenin akÇl karÇ olmadÇ ÇnÇ 
dü ündük ve firmayÇ satmaya karar 
verdik. 2011 yÇlÇnda talyan ilaç 
firmasÇ, Recordati, Dr. Feridun Frik 
laç’Ç satÇn aldÇ, Dirim de bir süreli ine 

onlara geçti. Daha sonra tekrar bize 
devredildi. imdi “Dördüncü fazÇ 
nasÇl yönetebiliriz?” sorusuyla kar Ç 
kar ÇyayÇz. artlar, teknoloji ve ça  
de i ti. 

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.


