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Hikmet Feridun Es’in Bizi Götürdüğü Âlemler

Ümit UZMAY

Benim gibi 50’li yaşları idrak edenlerin pek iyi bildikleri günümüzde 
kaybolmuş bir lakırdı vardır; “Avrupa görmüş adam”. Almanya’ya 

işçi göçünün başlamasıyla unutulan bu söz, “mektep medrese görmüş” e denk, 
idraki, görgüsü yerindedir anlamında kullanılır idi.

Lakırdıyı sarf eden pek de haksız sayılmazdı. Yurtdışına gitmek her 
babayiğidin harcı değildi. Yeşilköy’den tayyareye (o zamanlar yurtiçi ulaşımda 
kullanılmazdı) binmek için ya toplumun üst gelir diliminden olacaksın ya da 
devletin istikbal gördüğü bir bürokrat, teknokrat olacaksın. Bu nedenledir 
ki Yeşilçam filmleri bu zengindir, bu seçilmiş şahıstır, manasına havaalanı 
sahnesiyle başlardı.

Hal böyle olunca, vatandaş için seyyah olup şu âlemi gezmemek, Kul 
Hikmet’in türküsünü aparıp söyleyen İspanyol Salim’in (Salim Dündar) şarkı 
nakaratından başka bir anlam ifade edemiyordu. Vatandaşın dünyayı görme 
özlemini fark eden Yeşilçam, Keziban1 (Hülya Koçyiğit) ve Turist Ömer2 
(Sadri Alışık) dizileriyle seyirciyi salonlara çekmiş, hızını alamayıp Turist 
Ömer’i uzaya bile yollamıştı. 

Avrupa’nın sömürgecilik döneminde nal toplamış Osmanlı Torunları 
olarak, bilinmez âlemlere yolculuk yapan, ısız adalarda serüvenler yaşayan, 
seyyahlar hakkında edebiyatımız olmamıştı. Ta ki Hikmet Feridun Es3 dünyayı 
1 Kezban Roma’da (1970), Kezban Paris’te (1971). 
2 Turist Ömer (1964), Turist Ömer Dümenciler Kralı (1965), Turist Ömer Almanya’da (1966), 
Turist Ömer Arabistan’da (1969), Turist Ömer Yamyamlar Arasında (1970), Turist Ömer Boğa 
Güreşçisi (1970), Turist Ömer Uzay Yolunda (1973).
3 Hikmet Feridun Es: (İstanbul, 1909-1992). İtalyan Lisesi ve İstanbul Erkek Lisesi’nden 
sonra girdiği Orman Fakültesi’ni bitirmeden 1926′da Vakit gazetesinde meslek yaşamına atıldı. 
Akşam, Hürriyet gazeteleriyle Yedigün ve Hayat dergilerinde muhabir, röportaj ve fıkra yazarı, 
genel yayın müdürü olarak çalıştı, iki yıl süreyle (1946-1948) bulunduğu ABD’de gazetecilik 
yaptığı gibi Dramatic School’da da öğrenim gördü. Gazeteci olarak dünyanın hemen her yerini 
dolaştı ve bu gezileri sonucu yaptığı dizi röportajlarla ün kazandı. 1948′de yayımlanmaya 
başlayan Hürriyet gazetesinin Türkiye’nin en çok satan gazetesi olmasında, özellikle yaptığı 
Afrika röportajlarıyla etkin rol oynadı. Türkiye’nin ilk kadın savaş muhabiri olan eşi Semiha 
Feridun Es ile birlikte Kore, Vietnam savaşlarıyla Kongo iç savaşını izledi. War Journalist 
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dolaşıp bunları tefrika edene kadar. 
Bendeki uzak diyarlara gitme arzusunu ateşleyen, ilkokul sıralarında 

okuduğum, Hürriyet gazetesinin kupon karşılığı verdiği Es’in Pigmeler 
Arasında isimli kitabı olmuştu. Şimdilerde kitabın peşine düştüysem de 
ulaşmak mümkün olmadı. O çocuk kafamdan şunların geçtiğini hatırlıyorum; 
“Pigmelerin arasına gidersem, onlarla aynı boyda olduğumdan benim çocuk 
olduğumu anlayamazlar, orada büyük bir insan gibi yaşayabilirim.”

Hikmet Feridun Es’in “gitme” tutkusunu ateşlediği en az üç dört kuşak 
olmalı. Hıncal Uluç Akşam gazetesindeki röportajında şunları söylüyor. 
“Çocukluğumuzda televizyon diye bir şey yoktu, biz dünyayı Hikmet Feridun 
Es’in söyleşileriyle tanıdık. Mesela Bali’yi yazardı; aklımızın köşesinden 
geçmez. Teğmen Fuat’ın oğlu Hıncal Uluç, Bali’ye nerde gidecek? Ama 
Hikmet Feridun Es’i okuduğumuzda, Hürriyet’teki fotoğraflarına baktığımızda 
Bali’ye gitmiş gibi olurduk.”4 Benzeri sözleri, Fikret Otyam’dan Coşkun 
Aral’a kadar birçok seyyah gazeteci dile getirmiş. 
 Dünyanın dört bir köşesine gitmiş, bu diyarların çeşit çeşit hallerini 
okurlarına aktarmış olan Hikmet Feridun Es, Aşk Tamtamları kitabının ön 
Association’in (Savaş Muhabirleri Derneği) Altın Plaka Ödülü’nü, Seul Kenti’nin Altın 
Anahtar Ödülü’nü kazandı. 1983′te Burhan Felek Hizmet Ödülü’nü aldı. Çarşaf ve Akbaba 
gibi dergilerde gülmece yazıları yazdı. Başlıca eserleri: Bugün de Diyorlar ki (röportajlar, 
1932), Aşk Tamtamları (gezi notları, 1953), Tanımadığımız Meşhurlar ( 2009), Cinayet Gecesi, 
İskaramaşa ve Kalbimin Kadını adlı romanları vardır. 
4 Gülay Altan, “Gazeteciliği Türkiye’de Herkese Öğretirim”, Akşam, Pazar, 2 Ağustos 2009.  

Yeryüzünü adım adım dolaştım. Afrika, Asya, Avrupa, Okyanusya, Amerika, Japonya’dan 
Patagonya’ya Pampalar’dan, Tibet sınırlarına, Pasifik adalarından Hong Kong 

batakhanelerine kadar...
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sözünde yaptığı işi söyle anlatıyor (kitabın imlasıyla). 

 Aziz okuyucularım,
 Yeryüzünü adım adım dolaştım. Afrika, Asya, Avrupa, Okyanusya, 
Amerika, Japonya’dan Patagonya’ya Pampalar’dan, Tibet sınırlarına, Pasifik 
adalarından Hong Kong batakhanelerine kadar...
 Bütün bu seyahatlerimde gazetecilikten hiç bir işim gücüm yoktu. 
Derdim günüm mevzu avcılığı, garip şeyler peşinde koşmaktan ibaretti.
 Yeni Guinea ormanları ortasında hâlâ yamyamlık eden kafatası avcıları 
ile karşılıklı yemek yedim. Yine bu mıntakada aşkı ve fuhuşu ibadetleştiren 
insanların yaptıkları ve tam tam sesleri arasında bütün gece süren meşhur 
ayinlerinde bulundum.
 “Krizantem kadar yumuşak tenli” diye tarif edilen Uzak Şark 
kadınlarının, erkeklerle birlikte, kızgın sular içinde anadan, doğma çıplak, 
hep beraber yıkandıkları, dillere destan Japon hamamlarını gördüm. Bazan 
hiç umulmadık yerlerde, meselâ Afrika’da vahşi kabileler arasında Türklere 
rast geldim. 
 Papua’larda zevcelerini misafirlerine hedi ye etmeğe kalkan yerlilerle 
tanıştım. Hattâ bu hediyeleri bizzat bana ve bir arkadaşıma zorla kabul 
ettirmek isteyenler oldu.
 Dünyanın her köşesinde, bir Türk gazeteci olarak, çok defa öyle garip 
sahnelerle karşılaştım ki, hayretimden nefesim kesilir gibi.5

 Hikmet Feridun Bey’in hayretinden nefesini kesen sahneler, bizim 
gibi dünyadan bi haber okuyucuyu haydi haydi soluksuz bırakmaya kâfi 
gelecektir. Hepsi birbirinden heyecan dolu gezilerinden birinde Hikmet 
Feridun’un yolu Borneo’ya düşer. Hayat mecmuasında, “Saravak cennetinde 
11 gün” başlığıyla buyrulan yazı dizisinde Hikmet Feridun “uzun ev”de 
misafir olur: 

 “Bir aralık kıyamet kopuyor, zannettim. Dışa-rıda kor kunç bir fırtına 
başlamıştı. O hiç bir şeye boyun eğmezmiş gibi her zaman tabiata karşı 
meydan okurcasına dimdik duran bambu ağaçları fırtına önünde yerlere 
kapanmıştı. Ondan sonra, sanki gökyü zünde milyonlarca tonluk bir su 
haznesinin birdenbire ka pakları açılmış gibi inanılmaz bir yağmur başladı. 
Bangu çıkmıştı. Üstüva Hattının meşhur fırtı nası bu rüzgârlar mevsiminde her 
gece bir kere Rejank Nehri kıyılarını ziyaret eder, civarda ki balta girmemiş 
ormanlarda dolaşır ve sonra Çin Denizi’ne doğru uzanır gider… Dışarıda 
fırtına ve yağ mur azıttıkça, “Uzunev”in bam bu duvarları arasındaki eğlen-
ce, dans. şarkı âlemi de coştukça coşuyordu. Fakat bangu, ne kadar gürültülü 
bir tarzda geldi ise o ka dar çabuk uzaklaştı   “Uzunev”in önündeki açıklığa 
çıktığımız zaman hayretler içinde kaldık. Biraz önce bambulara secde ettiren 
fırtına yerine şimdi yaprak kımıldamıyordu, demin üzerimize tonlarca yağmur 

5 Hikmet Feridun Es, Aşk Tamtamları, s. 5-6, Çağlayan Yayınevi, Mart 1954, İstanbul. 
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yağdıran bulutlardan bir çizgi bile kalmamıştı Gökyüzünde yuvarlağa yakın 
bir ay ve pırıl pırıl yıldızlarla tam bir Hattı Ustüva gecesi Mehtapta Rejank ışıl 
ışıl akıyor.
 Vakit hemen hemen sabaha yaklaştığı için artık yatmak hazırlıkları 
da başlamıştı. Bir müddet sonra ortaçağ şatolarının merdivenlerinin çekilmesi 
gibi, heyamolalarla nehre inen tahta köprüyü kaldırdılar Artık düşman 
kabileleri ve vahşi hayvanlar bize baskın yapamazlar.
 “Uzunev”de gece geçiren ilk beyaz insan ben değildim.  Kabile 
arasında teessüs eden âdet mucibince, bütün hatırlı beyazları ağırladıkları gibi 
bana da bu gece reisin dairesini tahsis edeceklerdi.
 Erkekler birer birer “Salamat malam” diyerek ayrıldılar. Dikkat 
ettim.  Müslüman Brunay’lıların ve Malayalıların dilini konuşuyorlar Salamat 
Arapçadan bize gelen “selâmet”, malam da “gece” demek “Salamat malam”, 
hayırlı geceler mânasına.
 Artık biz de Salamat malamı öğrendiğimiz için erkeklere ha yırlı 
geceler temenni ettik. Lakin, bayanlardan hiç Salamat malam diyen yoktu!... 
Yalnız erkekler. Hattâ reis de bizzat gelip benimle Salamat malamlaştı ve 
çıktı gitti. Niha yet önümüzde bizim eski çarşı hamamlarında olduğu gibi, 
içinden tokmaklı bir kapı açtı lar. Reisin yatak odası. Burası dört, beş odaya 
tekabül edecek bir salon halinde idi. Bir köşe de etrafı cibinliklerle çevrili bü-
yük bir karyola göze çarpıyor du. Ayrıca yerlere yatak maka mında bir sürü 
hasır serilmişti. Bizimle birlikte belki 20-25 genç kadın ve genç kız da yatak 
odasına girmiş, kapıyı ka patmışlardı. Aralarında tek er kek olmadığı gibi, çıkıp 
gitme ğe pek de niyetli görünmüyor lardı.
 Şaşırmıştım. Bunlarla hep beraber aynı odada mı geceyi geçirecektik? 
Bir aralık dışarı ya süzülüp rehberime sordum.
 — Evet... dedi, âdet öyledir. Misafir gelince kabilenin kadın ları reisin 
karısı ile birlikte bu salonda yatarlar. Erkekler de reisle birlikte başka bir 
salon da... Misafirler kadınların salo nunda kalırlar...
 Çaresiz tekrar içeriye dön düm. Allah yardımcımız olsun, ne yapalım? 
Başa gelen çekilir. Yatağımın kenarına geldim. Niyetim soyunup dökünüp 
karyolaya girmek.  Lakin haddiniz varsa soyununuz. Salondaki bü tün kadınlar 
bir kaç sıralı daire şeklinde etrafımda çömelmişler ve gözlerini üzerime 
dikmişlerdi. Bu vaziyette soyunmağa imkan olmadığı için aralarından bir 
yol buldum ve halkadan çıktım. Maksadım loşça bir köşeye çekilip orada 
soyunmaktı. Bu sefer baktım, biraz önce içinden çıktığım halka tekrar sıra 
sıra etrafıma dolandı. Bir daha yer değiştirdim. Gene halka etrafımda. Bu 
acayip muhasaradan en büyük kumandan bile kurtulamazdı. Kendi kendime: 
“Belki hafiften hafife soyunmağa başlarsam giderler” dedim. Evvela 
gömleğimin düğmelerini çözdüm. Şöyle çıkarıyormuş gibi tehditkarane bi 
davrandım, Etrafımda hiç bir hareket yok bilakis âdeta hepsi heykelleşmişler, 
üzerime diktikleri gözlerini kırpmadan bakıyorlar! Lahavle vela kuvvete!. 
Gömleğimi çıkardım. Aynı hal! Deli olacağım! Lakin başka bir hareket tarzı 
yoktu. O sıcak gecede elbise ile de yatamazdım ya... Bu 40-50 mütecessis 
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göz karşısında soyunduk. Her halde çırılçıplak yaşayan insanlar için, giyimli 
yaşıyan bir mahlûkun soyunması pek meraklı, ne komik bir şey olmalı ki ben 
öteberimi çıkardıkça çılgın kahkahalarla birbirlerini yumruklaya yumruklaya, 
gözlerinden yaşlar boşanırcasına gülüyorlardı. Sıkıntıdan ter içinde kalmıştım 
her şeyimi bırakarak güle güle kendimi yatağa attım hâlâ kahkahalar devam 
ediyordu. İtiraf edeyim ki, bir vahşi yatağında iğrenmeden nasıl yatacağımı 
saatlerden beri düşünüp duruyordum. Halbuki karyolaya değil de, bir çiçek 
bahçesine girdim zannettim. Dayak’lar çi çekleri döğüp yaptıkları nefis ko-
kulu sularla karyolanın için deki, üzerine yatacağımız hasırları ıslatmışlardı. 
Etrafımızdaki cibinlikleri de indirdiler. Odada bir takım ölü ışıklı kandiller 
yanıyordu. Biraz sonra dört tarafımızı saran beyaz cibinliklerin üzerinde 
yeryüzü nün en acayip sineması başladı, aynı salonda kalacak bütün ka dınlar, 
genç kızlar, âdetleri üze re, anadan doğma yattıkları için, tek parçadan ibaret 
elbiselerini çıkarıp atmışlardı. Yatmadan önce birbirleriye şakalaşıyorlar, 
itişip kakışıyorlar, gü lüşüyorlar. O derece garip bir gölgeler oyunu ki, 
Hollywood’da çevrilen, mübalağalı şark ha remlerine ait sahneleri solda sı fır 
bırakıyordu.
 Galiba da bugün, bu medeni yet dünyasında yalnız Hollywood 
rejisörünün kafasında kalan o mübalağlı şark haremlerine ancak Saracak’ta 
yaşa mak kabildir. Şayet erbabı ta rafından bir mazhariyet adde dilirde ben 
buna Rejank Nehri kıyılarında tamam 11 gece bol bol eriştim… Hayatımın en 

Yerlilerin vangang ismini verdikleri meşhur çalgıları. Bu odun çerçeve içine konulmuş 7 tane 
gongdan ibarettir. Bu gongların her biri ayrı tonlarda sesler çıkartmaktadır. Darbukalarla 

beraber bu gonglar cidden çok garip bir orkestra teşkil ediyor.
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acayip gecesini yaşıyorum.”6

   
Yukarda Hikmet Feridun Es “Hayatımın en acayip gecesini yaşıyorum” 

dese de başına gelen “acayip” durumlar ne bir ne iki…
Kore savaşında muhabirlik yaparken yolu Japonya’nın Atami kentine 

düşer:
 
 “Atami değil yalnız Japonya’da, bütün yer yüzünde hamamları ile 
şöhret salmış bir şehirdir. İnsan burada da gönlünün dilediği gibi yıkanamazsa 
hiçbir yerde yıkanamaz.

Yalnız odada banyoya benzer bir şey olma dığı için kızlara sordum:
 — Nerede yıkanacağım?..
Sanki kendilerine ilânı aşk etmişim, yahut izdivaç teklifinde bulunmuşum 
veya gıcıklanmışlar gibi birdenbire fıkır fıkır güldüler.

Bu heyecana şaşırdım. Biri sordu:
— Husus! banyo hazırlayalım mı?..

İşte bunun üzerine birdenbire hatırıma geldi. Böyle Japon otellerinde, 
pansiyon-larda Geisha kızlarının bir vazifesi de erkek, müşteri leri, küçük 
hususî hamamlarda birlikte havuza girip köpürte köpürte, oğa oğa yıka maktır.
 Cephe yorgunluğu içinde bu iki tombul Geisha kızının elinde çamaşır 
gibi yıkanmak istemedim.
— Aman dedim, ben umumî banyoya gi rerim!,.
Hayal yıkımına uğra-lamışlar gibi: “Peki!..” dediler. Dar etekleri içinde kısacık 
bebek adımları atarak koşup bana çizgili bir bornoz ile, bir hasır çamaşır sepeti 
getirdiler.
 Umumî banyonun yolunu gösterdiler. Da ha sonra bütün Atami 
hamamlarında gördü ğüm gibi, bu banyo en aşağı katta, biri çok bü yük, 
etrafındakileri küçük havuzlardan, ayrıca çeşme vs kurnalardan ibaretti.
Lâkin hamamın soyunacak yerine girince tepemden aşağı bir kazan kaynar su 
boşaltılmış zannettim. 
 Yanlışlıkla kadınlar kısmına girmişim!... Hem de öyle bir kadınlar 
kısmı ki, burada her kes anadan doğma!.. Çırılçıplak!,.
Palas pandıras, ters yüz geri dönerken be ni, aşağıya kadar getiren kızlarla 
karşılaştım.
 Telâşıma hayretle bakıyorlardı:
 — Aman, dedim, kadınlar kısmına   girmişim!..
 Biri gülümsedi;
 — Hamamın kadınlar kısmı, erkekler kısmı olur mu?.. Girip 
yıkansanıza...
 Bir daha başımı geriye çevirdim. Öyle ya.. Çırılçıplak kadınların 
içinde, ay nî vaziyette erkekler de var...
 Birçokları da benim telâş ve bilhassa he yecanımı hayretle süzüyorlardı.
 Öyle de kalabalık ki.. Yanımda bir genç kız ve kadın grubu 

6 Hikmet Feridun Es, “Vahşi Harem”, Hayat, 28 Aralık 1956, s 12-13.
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soyunmakta…
Yer dar olduğu için, 

bazen çözüp ayakları nın 
diplerine bıraktıkları Japon 
ipeğinden  çamaşır-larını 
almak üzere eğil-dikleri zaman 
nere de ise insana çarpacaklar!.. 
İnnallahemaassabirin! 7

Es, Yeni Gine or-
manlarında kendine hedi-
ye edilen “taze kakao cildi, 
göğsü büsbütün gerginleşmiş, 
iri siyah göz-leriyle insanın 
tâ gözlerinin içine garip garip 
bakan kalın dudaklı bir genç 
kadını” redd etikten sonra şu 
can alıcı bilgiyi öğrenir:

“-Burada genç bir adam, 
bir delikanlı için ormandan 
geçerken yılandan ve nehirdeki 
tim-sahlardan daha tehlikeli 
bir mahluk vardır; kadın….

…Geceleri muhtelif 
köylerin civarında ne aradığı belli olmayan genç kadınlar dolaşıyor. 

Bunlara bizdeki pamuk kelimesine çok benzeyen bir kelime ile 
“Pambuk” diyorlar.

Pambuk, ihtiras nöbeti tutmuş kadın demektir… 
İşte annelerin genç oğullarını ormana gönderirken korktukları, endişe 

ile düşündükleri işte bu Pambuk’lardır.”8 

Hikmet Feridun’u gezileri boyunca, olmadık yerlerde Türklerle 
karşılaşır. Malaya’da Prens  Musa’nın evlilik töreninde karşılaştığı kırmızı 
beyaz renkli çiçeklerin hikayesini şöyle anlatır. 

“Salonun her tarafına kırmızı beyaz renkli “Bunga  Turki” denilen 
çiçekler konulmuş. Bunga Turki’nin mânası “Türk çiçeği”dir. Bizimkilerden 
çok daha bü yük, kırmızı beyaz renkli karanfil. Buna “Türk çiçeği” 
denilmesinin meraklı bir hikâyesi de var. Bunga Turki, dünyanın bu ucuna, 
tâ Malaya’ya, İstanbul’dan 1907 se nesinde Kadıköylü Miralay Ahmet Bey 
tarafından getirilmiş ve burada yetiştirilip, memleketin en güzel çi çeği haline 

7 Hikmet Feridun Es, Aşk Tamtamları, S 10,11, Çağlayan Yayınevi, Mart 1954, İstanbul
8 Age, s. 15.

Kadınlarla erkeklerin birlikte girdikleri meşhur Japon 
hamamlarından bir enstane.
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sokulmuştur. İstanbul’dan acayip bir rüzgârın kendisini tâ buralara kadar 
attığı Miralay Ahmet Bey, hâlâ çoluğu, çocuğu, torunları ile Kuala Kansar’da 
ya şıyor.”9

Es, Kadıköylü Miralay Ahmet Bey’in buralara ulaşmasının ciltler 
dolduracak, bir roman olacağını söylüyor. Es’in karşılaştığı ilginç simalardan 
biri de Türk timsah avcısı Osman Aykut’tur, “Gençliği Seylan’da ve 
Hindistan’da geçmişti. En zengin mihracelerin en samimi dostu idi… 
Burma’da Rangoon şehrinde geniş ölçüde yakut ticareti yapmıştı. Singapur’da, 
Cava’da timsah avcılarını teşkilatlandırmış, büyük mikyasta timsah derisi işi 
yapmıştı. Kendisi de iyi bir timsah avcısı idi… Osman’ı İstanbul’dan böyle 
Hind’lere, Çinmaçin’lere, timsahların vıcır vıcır kaynaştığı nehir kıyılarına, 
Okyanusların ötesine atan da büyük bir aşk macerası idi… Hayatından bir 
değil birbirinden güzel 20 roman çıkabilirdi. 

Nitekim başından geçenleri pek meşhur edibimize uzun uzun anlatmış, 
“üstad bir kalemden çıkan bu roman son senelerde en fazla okunan eser 
olmuştur”10  (ne yazık ki Es, bu eserin isimin vermemekte). Es uzak şarkta 
nereye gitse Osman’ın izine rastlar, en son izi Avustralya’da acı bir şekilde 
bulur. “Sonradan feci hakikati öğrendim. Osman Aykut, yeni imkânlar aramak 
için Avustralya’ya gelir. Yeni Gine’de gayet zengin timsah derisi olduğunu 
işitmişti. Lakin Sydney’de iki kere geçirdiği kalp krizinden sonra bir hastane 
köşesinde, hiç kimsesiz hayata gözlerini kapamıştı. Zavallı Osman! Dünyanın 
en renkli insanlarından biri idi.11 

Es, gezilerinde sadece sosyolojik gözlemler yapmaz siyasi gözlemler 
de yapar: 

Vakit öğleye yakındı. Mana ma sokakları iyi den iyiye tenha laşmağa 
başla mıştı. Baharatçı Ebu Kasım’ın dükkanındaki Amerikan markalı radyo 
durmadan bangır bangır ba ğırıyordu :

— Burası Ka hire radyosu !... Sevgili dinleyiciler, şimdi Sav-tülarap 
(Arabın sesi) prog ramına başlıyoruz... Dikkat, dikkat !... Biraz önce 
Kanal mıntakasında harekât başla mıştır. Siz uzaklarda bulunan aziz Arap 
kardeşlerimiz bu da kikadan itibaren bizlere yardım etmelisiniz... Muhterem 
Bah reyn halkı !... Şimdi yalnız size hitap ediyoruz. Bilirsiniz ki Ma nama 
adasının şimali şarki sa hillerinde büyük petrol tasfiye haneleri vardır. İlk 
hareket ol mak üzere bu gece bu petrol tasfiyehanelerini berhava ede ceksiniz... 
Allo... Allo!... Bizi işittiniz mi?... Tekrar ediyoruz... Şimali şarki sahillerinde 
bulu nan petrol tasfiyehanelerini berhava edeceksiniz... Şimdilik hayırlı 
geceler, aziz Arap kar deşlerimiz !...

Radyo susmuştu. O günü Bahreyn adalarında yaşıyan beyaz Avrupalılar 
kilometreler ce uzaktan, hem de radyo ile sipariş halinde verilen bu sabo taj 

9 Hikmet Feridun Es, “Dünyanın Öbür Ucunda”, Hayat, Sayı: 5, 4 Mayıs 1956, s. 10.
10 Age, s. 21.
11 Age, s 24.
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emrine gülümsediler. Lâkin gece yarısı bütün Bahreyn hal kı korkunç bir 
gürültü ile uyan dı. Patlamalar birbirini takip ediyordu. Evlerinin pencerele-
rine koşanlar uzakta, adanın şimali şarki sahillerinde büyük alevlerin semaya 
doğru yüksel diğini görüyorlardı. Herkes deh şet içinde idi.
Ertesi günü mesele anlaşıldı. Adanın kuzey doğusundaki pet rol tasfiyehaneleri 
meçhul el ler tarafından havaya uçurul muştu. Aynı gün gene baharat çarşısında 
Kahire radyosunun avaz avaz haykırdığı işitiliyor du :
 — Şimdi Savtül-arap (Arabın sesi) programına başlıyoruz. Dik-
kat, dikkat !... Sevgili dinleyiciler, dün geceki faaliyeti nizden haberdarız. 
Teşekkürler ederiz. Şimdi siz Bahreynli aziz Arap kardeşlerimizin bizi gö-
nüllerinin kulağıyla din-lemelerini rica ederiz. Siz bizden daha iyi bilirsiniz 
ki Muharrek adasının liman tesisleri epeyce ilerlemiştir. Bu tesisler biz 
Arap kardeşlerinize karşı kullanıl mak üzere yapılmaktadır. Bun ları 
hemen uçurmanız lâzımdır. Bu kutsi cihatta bizlere yardım larınızı eksik 
etmeyeceğinizden eminiz. Haydi şimdilik Allahaısmarladık... Hayırlı geceler 
te menni ederiz.
 Bu sefer “Arabın sesi” radyo suna Avrupalı beyazlar gülme mişlerdi. 
Hattâ liman tesisleri etrafında büyük tertibat alındı. Fakat buna rağmen gece 
yarı sından sonra gene Bahreyn adalarındaki halk korkunç gü rültülerle uyandı. 
Pencerelere koşanlar bir gece evvelki gibi büyük alevlerin göklere yüksel-

Saravak cennetinde 11 gün misafir kalan Hikmet Feridun, yerlilerin hayatına adım 
uydurmağa mecbur olmuş, onların dans âyinlerine iştirak edecek derecede yaşayışlarına 
girmiştir. Dans âyininin yapıldığı uzun evin tavanında bir balık ağı içinde insan kafaları 

görülmektedir. Halk eski kafatası avcılarıdır. Fakat artık bu âdet tamimiyle tarihe karışmış 
bulunuyor.
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diğini gördüler.
 Liman tesisleri yanıyordu !... Süveyş kanalındaki harekât ile beraber 
Bahreyn adalarında da dünyanın en garip sabotajları başlamıştı. Bunları, 
Kahire rad yosunun meşhur Savtülarap ya ni “Arabın sesi” servisi idare 
ediyordu.
 Savtülarap, her gün Bahreyn halkına sabotaj direktifleri ve riyordu. Bu 
iş kanal harekâtı nın devamı müddetince sürüp gitti. İngiltere himayesindeki 
bir Arap memleketinin bu man zarası hakikaten şaşırtıcı bir şeydi.

Bahreyn’de İngiliz demokra sisi ile Nasır hayranlığı yan yanadır.”12

Es, Hindistan’da namlı bir falcıya gider: 
 “…Adam evvelâ avucuma baktı.
 — Siz çok gezmiş bir insansınız...
 Yalan değildi. Sözlerine devam ediyordu:
 — Dünyayı dolaşmışsınız ve dolaşacaksınız da...
 — Oldukça tehlikeli bir işiniz var. Her za man tehlikedesiniz. Yüksek 
bir yerden düşüp ölebilirsiniz. Tayyareci misiniz, cambaz mısınız?
 Gülümsedim:
 — Gazeteciyim...
 O gülmeden cevap verdi:
 — Aynı kapıya çıkar!.
 Esprili adamdı. Hem de nükteleri gayet ciddî bir tarzda yapmakta idi.
 Devam etti:
 — Ölümünüz tabiî şekilde yatakta olmıyacak!..

12 Hikmet Feridun Es, “Bir Yolculuğun Sonu”, Hayat, Sayı: 35, 7 Haziran 1957, s. 8.

Reis ve karıları.
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 Sırtımda buz gibi bir iskelet 
eli dolaştığı nı sandım. Falcının, 
kapkara, uzun ve kıllı elle-
ri arasında parmaklarım titrer 
gibi oldu. Eğer tabiî şekilde, 
yatakta ölürsem adamı tekzib de 
edemem... Maamafih bu satırları 
okuyan oku yucularım şahidim 
olsun... Falcı devamda:
 — Elinize çok para geçe-
cek... Büyük im kânlarla karşı-
laşacaksınız. Lâkin parayı tut-
mağı bilmiyeceksiniz.
 Avucumu kapattı, açtı. 
Bu hareketi iki ke re daha 
tekrarladıktan sonra elimi gerdi 
ve:
 Hiç çocuğunuz yok...
 Doğru!..
 Ve olmıyacak da...
 Avucumun yarısını kapattı.
 İki kere ölüm tehlikesi 
geçirmişsiniz.

 Az daha:
 “İşte bunda yanıldınız!.. Yalnız bir kere ölüm tehlikesi atlattım...” 
diyecektim. Sonra aklıma geldi. Çok küçükken beni Bursa’ya gö türmüşler, 
kaplıca havuzunda az daha boğuluyormuşum. Bir genç kız kurtarmış. Onun 
için sesimi çıkarmadan dinledim.
 — Buradan gidişinizde sizi 7 kral bekli yor. ..
 Kahkahalarla gülmek üzere idim. Buna inanmadım. Fakat sonra Bali 
adasının 7 küçük kralı beni misafir ettiler.
 Falcı şöyle devam etti:
 — İhtiyarlık zevkini tadamayacaksınız. İh tiyarlayacak kadar ömür 
hattınız uzun değil!..
 İçimden; “Çenen tutulsun!.13

 Falcıyı, tekzip etmek biz okuyuculara düştüğüne göre 
vazifemizi yapalım. Eşi ve foto muhabiri Semiha Es yapılan 
söyleşide, Hikmet Feridun Bey’in son günlerini şöyle anlatıyor;   
 
 ”O emekli olmadı. Çok hastaydı. Çalışmayı bıraktı. Daha sonra 
sevgili dostumuz Eser Tutel’in uyarısı ve yardımlarıyla Hikmet’e emekli 
maaşı bağlandı. Kocamın parayla hiç ilgisi yoktu. Hikmet, gerçekten çok 
hastaydı. Kan dolaşımı durmuştu. Kalbi, ciğerleri, midesi... Kısaca tüm iç 

13  Age, s. 67.
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organları hastaydı. Doktorlar, Hikmet’e üç ay ömür biçtiler. Ben onu hastaneye 
göndermedim. Evde kendim baktım. Ve de ‘üç ay yaşamaz’ denilen hastayı 
beş yıl yaşattım. Ayacıkları acımasın diye ona yün patikler örüyordum. 24 saat 
başucundaydım. Ta ki öldüğü güne kadar...”14

Hikmet Feridun Es gazetecilik yaşamı boyunca tam anlamıyla gününün 
tanığı olmuş, sanat dünyasından daktilo kızlarımıza kadar pek çok konuyu 
okurlarına o tatlı üslubu ile aktarmıştır. Konumuz “âlemi gezmek” olduğundan 
biz üstadın sadece gezi yazılarıyla iktifa etmek zorunda kaldık. Meraklısı için 
Hikmet Feridun Es’in yazıları emsali bulunmaz kaynaklardır. Nitekim Hikmet 
Feridun Es’in, 1944 yılında, Akşam gazetesinde yayınladığı yazılarından 
Selçuk Karakılıç tarafından derlenen Tanımadığımız Meşhurlarımız15 isimli 
kitap edebiyat, siyaset, düşün dünyasının önemli şahsiyetlerinin hususi 
hayatlarını bize aktarıyor. 

Özet: Hikmet Feridun Es, 50’li yıllarda Türkiye’de yabancı ülkelerle temasın çok 
sınırlı, özellikle Afrika ve Okyanusya hakkında bilgilerin kısıtlı olduğu dönemde, 
basındaki gezi yazılarıyla ilgi çekmiş ve bir kuşağın seyahat merakını gidermiştir.  Bu 
çalışma onun gezi yazıları üzerine bir araştırmadır.

Anahtar Sözcükler: Hikmet Feridun Es, gezi edebiyatı, basın.

Into the Worlds that Hikmet Feridun Es Took Us 

Abstract: At a time when foreign relations were underdeveloped and especially 
information about African and Ocean countries were limited in Turkey in the 1950’s, 
Hikmet Feridun Es became remarkably influential hrough his travel writings published 
in the Turkish press and impressed the whole generation of the time.  This article deals 
with his writings on the outer world. 
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14 Azize Bergin, “O Mavi Gözler Neler Gördü”, Hürriyet, 8 Mart 2005.
15 Hikmet Feridun Es, Tanımadığımız Meşhurlarımız, Ötüken Neşriyat 7, 2009.


