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Hikmet Feridun Es i kaybettik
İSTANBUL, (Hürriyet)

TÜRK basınında yurt 
dışında yaptığı rö
portajlarla tanınan 

gazetececi Hikmet Feri 
dun Es, 5 yıldır tedavi 
gördüğü kalp rahatsızlığı 
sonucu dün vefat etti. 83 
yaşındaki Es’in cenazesi, 
yarın saat 10.30’da Gaze
teciler Cemiyeti önünde 
yapılacak törenden son
ra, Levent Camii’nde kı
lınacak öğle namazının 
ardından Zincirlikuyu 
Mezarhğı’nda toprağa ve
rilecek.

Es, ABD’de iki yılı aş
kın süre muhabirlik yap
tı. Savaş Muhabirleri 
Birliği tarafından altın 
plaketle ödüllendirildi. 
Nehru, Ağa Han, Ro- 
osewelt, Faysal gibi bir
çok ünlü devlet adamı, 
kral, sultan, prensle gö
rüşen Es, Marlene Diet- 
rich’den Liza M inelli’ye 
kadar sinema dünyası
nın tanınmış yıldızlarıy
la röportajlar yaptı. H ik
met Feridun Es, televiz
yonun bulunmadığı dö
nemde, Türk okurunun 
dünyaya açılan pencere
si oldu.

Gezi röportajları nede
niyle “ Modern Evliya 
Çelebi”  olarak anılan 
Hikmet Feridun Es, 
1909’da İstanbul’da doğ
du. Gazeteciliğe 1926’de 
Akşam gazetesinde fıkra, 
hikaye yazarı olarak baş
layan Es, ilk dış gezisine 
1928’de çıkarak, Afganis
tan Kralı Emanullah 
Han ile Kraliçe Sürey
ya’yı Sivastopol’da izledi. 
Es, 1946’dan 1953’e kadar 
Yedigün ve Hürriyet’te 
hikaye, fıkra yazarı ola-
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Modern 
Evliya Çelebi
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Sivastopol'a giderek ilk 
i yurt dışı gezi 

izlenimlerini kaleme 
I aldı. Kore Savaşını,
I Vietnam Savaşı'nı ve 
’ Kongo iç savaşını 
izledi. Dünyayı bir kaç 
kez dolaştı. İlk Türk 
kadın savaş muhabiri 
Semiha Es ile evli olan 
Hikmet Feridun Es 
Hürriyetteki 
röportajları ile 
uluslararası üne sahip 

| modern bir Evliya 
i gibiydi...

rak görev yaptı. Es, bu 
görevlerini sürdürürken, 
1935’ten 1973’e kadar Ha
yat Dergisi Neşriyat Mü
dürlüğü görevini de yap
tı. Es, 1973- 1988 arasında 
yine Hürriyet’te çalıştı.

Çeşitli gazete ve dergi
lerde çalışan Hikmet Fe
ridun Es, Türkiye’nin ilk 
kadın savaş muhabiri Se
miha Es’le evliydi. Es’in, 
“ Bugün de diyorlar k i” , 
“ Aşk Tamtamları” , “ Ci
nayet Gecesi”  ve “ Izga 
ra Maşa” adlı eserleri, 
ayrıca yüzlerce hikâyesi 
ve günlük fıkraları bulu
nuyor.

Tahsin Ağabey, Hikmet 
Feridun Es'i anlattı

İSTANBUL, (Hürriyet)

HÜRRİYETin “Tahsin Ağabey”i Tahsin Öztin, yıllarca 
birlikte çalıştığı Hikmet Feridun Es için şunları 

söyledi: “Türk basınında ilk defa dışarı açılan ve 
dünya röportajları yapan gazetecilerimizdendir. Eşi 
Semiha Feridun Es'in çektiği fotoğraflarla yazılarını 

bütünleştiren Hikmet Feridun Es, yıllarca başarılı 
görevler yaptı. Bir akşam gazetesi yazarıydı. Rahmetli 

hocam Sedat Simavi'nin haftalık Yedi Gün'üne eşi 
Semiha Feridun Es ile röportajlar yapardı. Eşi, onun 
yazılarını fotoğrafları ile süslerdi. Hürriyet Gazetesi 

çıkmaya başlayınca, bizde yazılarına devam etti. 
Dünyanın çeşitli yerlerindeki röportajları ile büyük sükse 

yaptı. Sedat Bey' in vefatından sonra gazetemizden 
ayrıldı. Hikmet Feridun Es, iyi bir gazeteciydi.”

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi


