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Güney 
Amerika’da 
bir y›l...

Türk gezginin 
“mobil yaflam” deneyimi
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bir parças›. Üstelik yolculu¤un bitmesine daha
üç ay varken. Her evresi bambaflka an›larla,
deneyimlerle, sürprizlerle dolu, yollarda geçen
tam 1 y›l. Tehlikeleri, zorluklar›, yaln›zl›kla-
r›yla beraber bir yolculuk. Önceden hiçbir de-
tay›n›n bilinmedi¤i, her fleyin anl›k kararlar›m
veya kontrolüm d›fl›nda geliflen olaylara göre
flekillendi¤i, kendi içerisinde iniflleri ç›k›fllar›
olan bir serüven. “Bir bilinmezli¤e ad›m atma,
bir macera, kendi kendini daha iyi tan›ma ça-
bas›.”  Sadece “A noktas›ndan B noktas›na ha-
reket” de¤il, kendi deyimimle bir “mobil ya-
flam deneyimi”. 

“Seyahat virüsü kapt›m...”
Üniversite y›llar›nda çeflitli ülkelerde gitti¤im
uluslararas› ö¤renci konferanslar›nda ilk kez
“seyahat virüsü”nü kapt›m. Sonras›nda yük-
sek lisans için ‹sveç’te yaflad›¤›m dönemde Av-
rupa’n›n birçok yerini gezme flans›m oldu. O
gün bugündür de buldu¤um her f›rsatta yola
ç›k›yorum. fiu ana kadar dört k›tada yafl›mdan
fazla say›da ülkede bulundum. 
K›sa süreli seyahatlerin yan› s›ra kafamda
uzun bir yolculu¤a ç›kma fikri hep vard›; uy-
gun zaman› bekliyordum. Uluslararas› bir flir-
kette ürün mühendisi olarak çal›flt›¤›m iflim-
den, ‹zmir’deki yaflam›mdan; her fleyden son
derece memnundum. Ama hayalimde hep bir
Latin Amerika yolculu¤u vard›. Kendimi bir-
çok konuda buna haz›rlad›m. Do¤ru zaman›n
geldi¤ini bildi¤im noktada harekete geçtim. Ya

ir Aral›k gecesi, Türkiye’de k›fl
iken Brezilya’da yaz›n ortas›na
iniflimi çok net hat›rl›yorum.
Gezdi¤im onca ülke, flehir, ka-
saba, köy; hepsi sanki dün gi-
bi. Geriye dönüp bakt›¤›mda

yaflad›klar›m tek kelimeyle muhteflem. Birçok
fley tam önceden tasarlad›¤›m gibi oldu; baz›
fleyler ise tahmin edemedi¤im flekillerde gelifl-
ti. Ve her biri benim için yeni tecrübeler ola-
rak hayat›mda yerini ald›...”
Bu sat›rlar, tek yön uçak bileti ile bafllad›¤›m
Güney Amerika yolculu¤umun 9. ay›nda yaz-
d›¤›m notlardan k›sac›k bir bölüm. Aylar bo-
yunca yaflan›lanlar›n d›fla vurumunun sadece

Her evresi bambaflka
an›larla, deneyimlerle,
sürprizlerle dolu, 
yollarda geçen tam 
1 y›l. Tehlikeleri, 
yaln›zl›klar› ve 
zorluklar›yla uzun bir
yolculuk...
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B
‹nka medeniyetinin merkezi Machu Picchu

Machu Picchu hat›ras›...
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flimdi olacakt› ya da belki asla olamayacakt›.
50 yafl›ma geldi¤imde, yapamad›¤›m fleyler
için piflman olmak istemedi¤imi biliyordum.
E¤er ki piflman olacaksam yapt›¤›m fleyler
için piflman olay›m daha iyi diye düflünüyor-
dum her zaman. Bunun için de severek çal›fl-
t›¤›m iflimden ayr›l›p, tek yön bir bilet alarak
Güney Amerika ülkelerine do¤ru ucu aç›k
yolculu¤uma bafllad›m. 

4 mevsimi yaflad›m
Ben birfleyden kaçarak ç›kmad›m yola. Bir-
fleyleri b›rakarak ç›kt›m. Gayet güzel bir yafla-
m›m vard› yolculu¤a bafllamadan önce. Her
yönden her fley dört dörtlüktü kendi küçük
dünyamda. O zaman neden öyle devam et-
medim? Neden hayat› ak›fl›na b›rak›p tüm ya-
flam›m› bu flekilde huzur içinde sürdürmeyi
seçmedim? Çünkü içimde bir dürtü vard›
karfl› koyamayaca¤›m kadar kuvvetli olan. Ba-
na sadece tek bir yaflam›m oldu¤unu söyle-
yen. Hayat›n sürekli tekrar ederek yaflanama-
yacak kadar k›sa ve özel oldu¤unu bana hat›r-
latan. Beni “kolay” olan sistemden d›flar› at›p
“zor” olan bilinmezli¤e sürükleyen. ‹flte bu
kuvvet beni yollara düflürdü. Sonuçta bu bir
tercih meseles›. Hayat› nas›l yaflamak istedi¤i-
min, beklentilerimin ne oldu¤unun seçimi.
Ben de hayat›m›n bu döneminde böyle bir yo-
lu uygun bulmufltum kendime. Ne oldu 1 y›l
boyunca, ne de¤iflti? fiüphesiz birçok de¤iflik
yer gördüm. Yüzlerce insanla tan›flt›m. ‹nan›l-
maz do¤a olaylar›na tan›k oldum. ‹spanyolca-
m› hiç konuflamaz durumdan günlük ifllerimi
tamamiyle halledebilir, rahat iletiflim kurabilir
hale getirdim. Kendime birçok konuda olan
güvenim daha da artt›. Çeflitli tehlikeli, riskli
ortamlarda bulundum; nas›l mücadele edil-

1 Gualeguaychu Karnaval›, Arjantin
2 Pazar yeri - Sucre, Bolivya
3 Huacachina'da çöl safari, Peru
4 Dünya Kupas› kutlamalar›, Buenos Aires 
5 Copacabana Plaj› - Rio de Janeiro,
Brezilya
6 Santiago de Chile sokaklar›, fiili
7 El Chalten Milli Park›, Patagonya 
bölgesi, Arjantin

mesi gerekti¤i ile ilgili biraz daha tecrübe ka-
zand›m. Brezilya’n›n s›cak plajlar›ndan Pata-
gonya’n›n karl› buzlu da¤lar›na kadar 4 mev-
sim yaflad›m. Ço¤unlu¤u Güney Amerikal› ol-
mak üzere dünyan›n çeflitli milletlerinden bir-
çok dost edindim. Say›s›z insan›n evine konuk
oldum. Çok mutlu oldu¤um ve can›m›n çok
s›kk›n oldu¤u günler oldu. Birçok de¤iflik ye-
rel yiyecek ve içecek denedim. Günler süren
otobüs yolculuklar› yapt›m. Kolombiya’n›n
Karayip sahillerinden fiili’nin en güney ucuna
kadar karayoluyla k›tada toplamda 35.000 ki-
lometre yol katettim. Yolculu¤umla ilgili bir-
çok yaz› yazd›m ve bunlar› çeflitli ortamlarda
okuyucularla paylaflt›m. www.rotalatinameri-
ka.com adresim üzerinden takipçilerime sü-
rekli güncel bilgiler ve foto¤raflar gönderdim. 

Plajda y›lbafl› kutlamas›,
Uruguay’da kapkaç...
Brezilya sahillerinde okyanus dalgalar›yla bo-
¤ufltum. Rio de Janeiro’da 3 milyon kifliyle
plajda y›lbafl›n› kutlad›m. Uruguay’da kapkaç-
ç›lar›n sald›r›s›na u¤rad›m. Montevideo karna-
val›nda dansç› k›zlarla dans ettim. Patagon-
ya’da penguen, deniz fili, guanako gibi bili-
mum tuhaf hayvan› do¤al yaflamlar›nda ziya-
ret ettim. Yazl›k çad›r›mla k›fl koflullar›nda
kamp yapt›m. Dünyan›n en güney kasabas›
olan Ushuaia’da “dünyan›n sonu”nu gördüm.
Devasa buzullar karfl›s›nda flaflt›m kald›m. Pa-
tagonya’n›n ›ss›z yollar›nda otostopla uzun
yollar katettim. fiili’de “deniz ürünleri” kavra-
m›n›n ne demek oldu¤unu anlad›m. Santia-
go’da 1 May›s eylemlerine kat›ld›m. Buenos
Aires’de Arjantin’in 200. Ba¤›ms›zl›k Y›l› kut-
lamalar›nda 1,5 milyon insanla birlikte kon-
serleri izledim. Arjantin’in lüks lokantalar›nda

meflhur etleri ve flaraplar›yla mide travmas›
geçirene kadar yedim içtim. Brezilya – Para-
guay s›n›r›n› oluflturan kaotik köprüyü 2 defa
yürüyerek geçtim. Dünyan›n en büyük hidro-
elektrik santrali olan Itaipu baraj›n› ziyaret et-
tim. Paraguay’da pompal› tüfekli güvenlik gö-
revlileriyle korunan dükkanlardan al›flverifl
yapt›m. Dünyan›n en büyüklerinden olan
Iguazu flelalerini hem Arjantin, hem Brezilya
taraf›ndan gördüm. 1 gün içerisinde 3 ülkede
bulundum. Hayat›mda ilk kez canl› olarak bir
rugby maç›n› Dünya Gençler Kupas› dahilin-
de izleme flans› buldum. 2010 Dünya Kupas›
maçlar›n› bulundu¤um ülkelerin fanatik ta-
raftarlar›yla ba¤›ra ça¤›ra izledim. Gitti¤im
tüm büyük flehirlerde ç›lg›n gece hayat›n›
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Çeflitli, tehlikeli, riskli 
ortamlarda bulundum; nas›l

mücadele edilmesi gerekti¤i ile
ilgili biraz daha tecrübe

kazand›m. Brezilya’n›n s›cak
plajlar›ndan Patagonya’n›n karl›
buzlu da¤lar›na kadar 4 mevsim

yaflad›m. Ço¤unlu¤u Güney
Amerikal› olmak üzere

dünyan›n çeflitli milletlerinden
birçok dost edindim.
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94 Voyager 

• Güney Amerika ülkelerinden
Brezilya, Uruguay, Arjantin, fiili,
Paraguay, Bolivya, Ekvador,
Kolombiya ve Venezuela Türk
vatandafllar›ndan turistik 
seyahatlerinde vize 
istememektedir. Peru, Surinam,
Frans›z Guyanas› ve Guyana ise
istemektedir. 
• K›tan›n güney k›s›mlar› için 
bölgenin yaz aylar› (Aral›k –
Mart), kuzey k›s›mlar› için ise
kuru sezon olarak bilinen 

dönemler (May›s – Eylül) seyahat
için ideal aylard›r.
• Türkiye’den direkt uçufl sadece
THY ile ‹stanbul – Sao Paulo hatt›
var. Bir Avrupa flehrinde aktarma
yaparak çeflitli havayolu 
flirketleriyle farkl› noktalara
uçmak mümkün. Uçufl ve bekleme
süreleri toplam› gidilecek flehre
göre yaklafl›k 15 saat sürüyor. 
Güney Amerika’da flehirler ve
ülkeler aras› temel ulafl›m arac›
otobüs ve uçak.

• Güney Amerika seyahatinize 
en az 15 gün ay›rmal›s›n›z.
• Konaklama için ekonomik
seçeneklerin yan›nda son derece
lüks otelleri de bulmak mümkün.
Güney Amerika ülkelerine temel
seviye ‹spanyolca ö¤renerek 
gitmek çok büyük fayda 
sa¤layacakt›r. Turistik yerlerde
belli bir seviyeye kadar ‹ngilizce
ile iletiflim mümkün.
• Yan›n›zda götürece¤iniz
Amerikan Dolar›’n› her ülkenin

para birimine rahatl›kla 
çevirebilirsiniz. Genel olarak
seyahat için oldukça ekonomik
ülkeler.
• Gitmeden önce sar› humma
afl›s› olup, alaca¤›n›z afl› kart›n›
ülkeye giriflte yan›n›zda 
bulundurman›z gerekiyor. Ayr›ca
Hepatit afl›lar›n›z›n geçerlili¤ini
kontrol ettirmeniz öneriliyor.
Tropikal bölgede çok vakit
geçirecekseniz s›tma ile ilgili
önlemler de alman›z gerekebilir. 

Pratik Bilgiler....

gözlemledim. fiili’de Atakama Çölü’nden Bo-
livya’n›n Uyuni Tuz Gölü’ne kadar 3 gün sü-
ren jeep safariye kat›ld›m. 4500 metre yük-
sekliklerde geceledim. Bolivya’n›n taptaze tro-
pikal meyveleri ve meyve sular›yla beslenerek
yerel pazarlar›n› keflfettim. Büyücüler pazar›n-
da de¤iflik ritüelleri, gelenekleri izledim. Pe-
ru’da dünyan›n en derin kanyonuna indim.
Çölde sandboard deneyimi yaflad›m. ‹nka me-
deniyetinin merkezi Machu Picchu’yu ziyaret
ettim. Amazon ormanlar›nda yerel kabilelerin
evine konuk oldum ve 5 gün boyunca onlar-
la yaflad›m, Amazon nehri üzerinden Peru’dan
Kolombiya’ya yolculuk yapt›m. Kolombiya’da
bembeyaz kumsallarda dal›ndan Hindistan
cevizi kopar›p yemenin keyfini sürdüm. Mefl-
hur Kolombiya kahvesinin yetifltirildi¤i arazi-
leri gezdim, üretim aflamalar›n› gördüm. 60
metrelik boylar›yla dünyan›n en uzun palmi-
ye a¤açlar› aras›nda gezindim. 

Uzun süreli yolculuk 
farkl› bir deneyim
Dünya salsa baflkenti olarak bilinen Cali’de bu
dans›n ne kadar estetik ve do¤al yap›ld›¤›n›
gördüm. Birçok yerde geleneksel hamaklarda
geceledim. Güney Amerika’n›n 8 ülkesini bir
bafltan bir bafla derinlemesine gezdim. K›saca-
s›, hayallerimi yaflad›m.
Bu 1 y›ll›k sürecin bana ö¤retti¤i en önemli
fleylerden bir tanesi de “uzun süreli yolculuk”,
veya benim deyimimle “mobil yaflam deneyi-
mi”nin herhangi bir k›sa seyahatten çok ama
çok farkl› oldu¤u. Yaflan›lanlar, ruh hali, dü-
flünce yap›s›, gerektirdikleri, getirdikleri ve
götürdükleri… 
Öyle anlar var ki; o modu bir kez yakalad›¤›-
n›zda ya her fleye ra¤men ba¤›ml›l›¤› hissedip
devam edersiniz, ya da pes edip b›rak›rs›n›z.
Ben bu kritik noktaya 2 kez geldim ve yola

Salar de Uyuni, Bolivya
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OLUMSUZ
ÖNYARGILARINIZDAN
KURTULUN
Bütün yolculuklar hayal etmekle
bafllar. Bu benim için de öyle
olmufltu. Hayalinizde Güney
Amerika seyahati varsa öncelikle
baz› ülkeler hakk›ndaki olumsuz
önyarg›lar›n›zdan kurtulun.
Araflt›rman›z› yap›n,
yolculu¤unuzu planlay›n ve yola
ç›k›n, gerisi gelecektir. Giden
hemen herkes gibi çok 
etkileneceksiniz ve yüksek
olas›l›kla dönmek 
istemeyeceksiniz. Kolombiya 
turizm tan›t›m reklam videolar›nda
da dedikleri gibi: "Tek risk, daha
uzun kalmak isteyecek olman›z."

96 Voyager 

devam dedim ve en sonunda 1 y›l›n sonunda
geri döndüm. Sonuç olarak Güney Amerika
ülkeleri, bar›nd›rd›¤› kültürel dokusu, do¤a
güzellikleri, danslar›, müzikleri, tarihi geçmi-
fli ve hepsinden önemlisi s›cac›k insanlar› ile
ziyaretçilerini kucakl›yor. Ülkemizden her ge-
çen y›l daha çok kiflinin ziyaret etti¤i bu co¤-
rafyalarda herkesin zevkine ve ilgisine uygun
birfleyler bulabilmesi mümkün. K›tan›n sun-
du¤u güzelliklerin çeflitlili¤i ve mesafelerin
birbirinden uzakl›¤› nedeniyle birçok kifli için
uzun soluklu bir yolculuk rotas› olsa da k›sa
süreli de keflfetmek mümkün. Örne¤in 2 haf-
tal›k bir seyahatle, ‹guazu fielaleleri, Buenos
Aires ve h›zl› bir Patagonya bölgesi turu yap›-
labilir. Tarihe daha çok ilgi duyanlar Peru ve
Bolivya taraflar›na giderek ‹nka medeniyetle-
rinden kalan özel yerleri, Machu Picchu’yu,
Titicaca Gölü’nü ve çevresindeki eflsiz güzel-
likleri keflfedebilirler. Macera merakl›lar› için
Amazon Ormanlar›, daha renkli tropikal or-
tamlar ve palmiye a¤açlar› aras›nda bir tatil
düflünenler için ise Kolombiya k›y›lar› biçil-
mifl kaftan. 

Güney Amerika sokaklar›nda s›k
rastlayaca¤›n›z görüntülerden biri.

Pasifik Okyanusu manzaral› flato, 
Vina del Mar, fiili

Buenos Aires’deki farkl› sokak
sanatç›lar›ndan biri
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