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Güner Frik Bey 28 Austos 1924'te ›zmit'te domu˛, tıp fakültesine girmi˛se de bir süre sonra 
ayrılmı˛tır. Güner Frik Bey'in babası Doktor Feridun Frik Bey ilaç sanayi ile ura˛an, bilgili, 
son derece ciddi, etrafına taviz vermeyen, mesleinde ba˛arılı bir hekimdi. Alman e˛inden 
doan Güner Frik, babasının aksine yumu˛ak, yüzünden tebessüm eksik olmayan, arkada˛ 
canlısı, kibar bir insandı. Sinirlendii anlarda bile sesini yükseltmez, kar˛ısındaki ˛ahsı ren-
cide edecek bir üslup kullanmazdı. 

Güner Frik Bey, 1952 yılında Tokatlıyan Oteli'nin müdürü, Vahap Bey'in torunu. Üsküdar 
Amerikan Koleji Mezunu Fahire Hanım ile evlenmi˛, bir süre sonra Fenerbahçe'de 1906 yılında 
Fransız uyruklu Jan Jorj tarafından yaptırılan muhte˛em bir kö˛kte oturmaya ba˛lamı˛lardı. 
Fahire Hanım'a dedesinden intikal eden kö˛k daha evvel üç el dei˛tirmi˛, 1. Dünya Sava˛ı 
esnasında Fenerbahçe'de kurulan askeri hastanenin ba˛hekimi bu kö˛kte oturmu˛tu. Kö˛k 
Fahire Hanım'a intikal ettikten sonra bu kö˛ke ta˛ınmı˛ Frik çifti bu muhte˛em kö˛kle asalet 
ve görgü bakımından adeta bütünle˛mi˛ti. Ailenin tek çocuu Erol bu evde büyüdü ve ba˛arılı 
bir i˛ adamı oldu. Güner Frik Bey, ortadan uzun boylu, mütenasip vücutlu, açık renk tenli, 
sesini yükseltmeden konu˛an, her meselede kar˛ısındakini ikna edebilen bir ›stanbul beye-
fendisiydi. 

Evvelce atletizm yapmı˛, 1945 yılında üçadım atlama bran˛ında Türkiye ˛ampiyonu olmu˛tur. 
Efendilii, terbiye ve nezaketi, lisan kabiliyeti, spordaki ba˛arısı Güner Frik Bey'in hem yurt-
içinde hem de yurtdı˛ında tanınmasına sebep olmu˛, Avrupa Olimpiyat Komitesi'ne seçilmi˛, 
kendisine pek az insana nasip olan olimpiyat onur ni˛anı verilmi˛ti. Olimpiyat Komitesi'nin 
salık kumlunda çalı˛mı˛, atletlerin doping yapıp yapmadıı kontrolünü ba˛arı ile yürütmü˛tür. 

Atletizm ve Türkiye ˛ampiyonluu yıllarından kalan hafif bel arısı günlük faaliyetine hafif bir 
yava˛lık getirmi˛, babası Doktor Feridun Bey'den kalan ilaç i˛lerini olu Erol Frik'e devre-
derek yurtiçi ve yurtdı˛ındaki bütün spor toplantılarına muntazam gitmi˛tir. Fenerbahçe'deki 
evinde ve evinin bahçesinde yaptıı toplantılarda Güner Bey'in ve e˛i Fahire Hanım'ın neza-
ket ve samimiyetini unutmak imkansızdı. 

Yine böyle bir ak˛am; geçmi˛teki anılar ve güzel günler yad edilmi˛, istemeyerek ayrılma 
zamanı gelmi˛ti. Bu içten gelen dostluun son olduunu hiç kimse tahayyül bile edemezdi. 
Bizim ayrılmamızdan 1.5 dakika sonra Güner Bey'in kalbi durmu˛, evde misafir olan ve ailenin 
yakın dostu Doktor Semih Ülben'in gelen ambulanstaki hekimin çabaları Milli Olimpiyat 
Komitesi üyesi, Türk Spor Vakfı'nın kurucusu, Avrupa Olimpiyat Komitesi'nin salık bran˛ı 
üyesi, Uluslararası Olimpiyat Komitesi ˛eref ni˛anı sahibi, her ˛eyin üstünde e˛i bulunmaz, 
nesli tükenmi˛ bir ›stanbul efendisi olan Mehmet Güner Frik Bey, yeri doldurulamayacak bir 
bo˛luk, dostlarında derin bir hüzün bırakarak aramızdan ayrıldı. Nur içinde yatsın. 
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