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Ekonomik ve Ekolojik

OTOSTOP

Ulaşım araçları kadar eski bir 
yolculuk yöntemi olan otostop, 

giderek daha fazla insanın dahil 
olduğu organize bir etkinlik 
haline geliyor. Dört kıtada, 

20’den fazla ülkede, toplam 12 
bin kilometrenin üzerinde bir yolu 

otostopla yapan Engin Kaban, 
bu yöntemin hem ekonomik, 

hem ekolojik olduğunu, ayrıca 
eşi bulunmaz bir sosyal paylaşım 

imkânı sağladığını vurguluyor.

Engin KABAN, enginkaban@gmail.com



tostop denince ilk akla 
gelen nedir? Bol renkli kı-
yafetlerinin içinde, yirmili 

yaşlarında iki genç, sırtlarında çan-
talarıyla yol kenarında beklemek-
tedir. Yardımsever bir sürücü yol 
kenarında durur ve onları gidecek-
leri noktaya bırakmak üzere aracına 
alır. Varılacak noktaya gelindiğinde 
gençler teşekkür ederek araçtan 
inerler. Birçok kişi de bu son derece 
tehlikeli eylemin neden ve nasıl ya-
pıldığına bir türlü anlam veremez.
İşin özünde “A noktasından B nok-
tasına bedava yer değiştirme” gibi 
algılanabilecek otostopun esasen 
bunun ötesinde ender bilinen ve 
üzerinde az düşünülen birçok bo-
yutu vardır. Bir otostopçunun te-
mel motivasyon kaynaklarını dört 
ana başlık altında inceleyebiliriz. 
Bunların ilki hiç şüphesiz ücretsiz 
seyahat edebilme isteğidir. Kişisel 

macera ruhu, yolda karşılaşılan in-
sanlarla yapılan sosyal paylaşımlar 
ve ekolojik düşünce yapısı sayesin-
de gelişen çevreye duyarlılık aslın-
da otostopun dayandığı diğer temel 
ayakları oluşturur. 
Günümüzden yaklaşık 100 yıl önce 
ilk araçların trafikte yer bulmasıyla 
birlikte doğal olarak başlayan otos-
top kavramı zamanla gelişti. 60’lı 
yıllar itibariyle daha fazla gencin 
kendini yollarda bulması, keşfetme, 
bağımsızlık ve macera tutkularının 

artması sebebiyle otostop kültürü 
dünyanın birçok köşesine yavaş ya-
vaş yayılmaya başladı. Zamanla bu 
akım sadece gençlerin kullandığı 
bir yöntem olmaktan çıktı ve daha 
geniş kitlelere yayıldı. İnsanlar kö-
yünden en yakın kasabaya giderken 
diğer araçlardan yardım ister oldu. 
Her gün işine yol kenarından dur-
durduğu arabayla giden insanlar 
belirdi. Otostop sadece ücretsiz 
seyahat imkânı sunan bir teknik 
olmaktan çıkıp bir sosyal paylaşım 
platformu olmaya başladı.
Günümüzün yaşam koşulları ve 
imkânlarıyla otostop algısı ve tek-
niklerinde de hiç şüphesiz bazı 
değişimler gözleniyor. İnsanların 
birbirine olan güveni azalıyor. Ki-
şiler daha bireysel yaşıyor, daha az 
paylaşıyor. Bazı coğrafyalarda para-
noyaklık seviyesine ulaşan, yerli ya 
da yersiz korkular sebebiyle gerile-
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“A noktasından B noktasına 
bedava yer değiştirme” gibi 
algılanabilecek otostopun, 

esasen bunun ötesinde 
ender bilinen ve üzerinde az 
düşünülen bir  boyutu var: 

Otostop Ekolojik de.



meler oluyor. Diğer taraftan insan-
lardaki keşfetme arzusu, heyecan 
tutkusu asla dinmedi. Daha da fazla 
insan yollara düşer oldu. İnternetin 
de sunduğu imkânlar sayesinde çe-
şitli teknikler gelişti, sanal gruplar 
üzerinden iletişim imkânları sunul-
du; sürücüler ve otostopçuları bir-
leştiren siteler işlevsellik kazandı. 
GPS, cep bilgisayarları gibi ürünler 
sayesinde “teknik otostop” gelişme-
ye başladı. Her ne kadar yöntemler 
ve algılar kısmen değişime uğrasa 
da yollardaki insanlar için otostop 
bir yaşam biçimi olarak kalmaya de-
vam etti. 

Otostopun Ekonomisi
Otostop ekonomiktir, çünkü bir 
yerden bir yere gitmek için cebiniz-
den ya çok az para çıkar ya da hiç 
çıkmaz. Böylece bütçesi yeterli ol-
mayan insanlara da hareket imkânı 
sunan yegâne yöntem olarak göze 
çarpar. Aynı zamanda bazı ülkeler-
de gelenek olan, sürücüye bir mik-
tar para ödeme sayesinde sürücü 
için ufak da olsa bir gelir kaynağı 
olabilir. Ya da yol masraflarının pay-
laşıldığı organize araç paylaşım olu-
şumları sayesinde her iki taraf için 
ekonomik seyahat mümkün olur.
Otostop yapan kişinin hiç şüphesiz 
macerasever bir yönü vardır. Sınır-
ları ve tanımı net belli olmayan, ne 
kadar süreceğini kimi zaman kes-
tiremeyeceği, kişiyi bambaşka or-
tamlara sokabilecek bir döngünün 
içine girme eylemidir aynı zamanda. 
Standart, klişe yaşam şeklinden bir 
kaçış, bir farklılık isteği olarak da 
algılanabilir kimi zaman. Bazı du-
rumlarda net olarak nereye gittiği-
ni bilmeden bile yola çıkabilir kişi. 
Yolda duran araç, uzun yola çıkmış 
tır sürücüsü nereye gidiyorsa ora-
ya gider sırf heyecan yaşamak için. 
Yolda tanışılan insanlar, gidilen 
veya bazen de gidilemeyen yerlere 
dair nice hikâyeler çıkar. Yolculuk 
sürprizlerle dolu eğlenceli bir aktivi-
te haline gelir. Esasen sürücüler de 

bu maceranın içine bir noktasından 
dahil olurlar.
Şehirlerarası bir otobüse bindiği-
nizde ne kadar sosyalleşebilirsiniz? 
En fazla otobüsün muaviniyle iki 
kelime konuşursunuz, yanınızda 
oturan kişiyle, çoğu zaman on da-
kikayı geçmeyecek kısa bir iletişimi-
niz olur ve sonrasında ya kitabınızı 
okur, müziğinizi dinler ya da uyur-
sunuz. Bir de otostopla bir araca 
bindiğinizi düşünün. Sizi yanınıza 
alan kişinin temel motivasyon kay-
naklarından bir tanesi zaten sosyal-
leşme isteğidir. Belki onlarca saat 
yolda tek başına yolculuk yapmakta 
olan bir kamyon şoförüdür. Belki de 
toplantılar için şehirden şehire koş-
turmak zorunda olan bir iş insanı. 
Yol kenarında araçlarına binmek is-
teyen şahıslar bu sürücüler için son 
derece farklıdır ve merak uyandırır. 

Otostopçu, anlatacak çok hikâyesi 
olan bir maceraperesttir onların gö-
zünde. Araca bindiği andan itibaren 
yaşamı, okulu, işi gücü, nereye ve 
neden gittiğine dair birçok soruya 
maruz kalır. Diğer taraftan sürücü 
de belki otostopçu için o güne ka-
dar karşılaşmadığı bir etnik köken-
den, bir meslek grubundan, apayrı 
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Otostop Rekorları

b Toplamda otostopla katedilen en 
uzun mesafe: 1,5 milyon kilometre; 
Benoit Grieu (Fransa)
b Otostopla binilen tek bir araçla 
gidilen en uzun mesafe: 7107 kilometre; 
L. J. Gordon (Avustralya)
b Otostopla binilen bir araçta en yüksek 
hız: 310 km/saat; Andrius Papickas ve 
Viktorija Aksionova (Litvanya)
b Aracına en çok otostopçu alan 
sürücü: Yaklaşık 7500 otostopçu; Jim 
Sanderson (Yeni Zelanda)
b Otostopla varılan en kuzey nokta: 
73°56’ Dunay Adası – Rusya; Konstantin 
Savva ve Polina Kuleshova (Rusya)
b Otostopla varılan en güney nokta: 77° 
51’ Scott Base – Antarktika; Benjaman 
Bachelder (ABD)
b Otostopla en çok ülkeye seyahat eden 
otostopçu: Yaklaşık 170 ülke; Benoit 
Grieu (Fransa)

Kaynak: Vilnius Otostop Kulübü http://www.
autostop.lt/records.html 



inanışlara sahip bir karakter olabi-
lir. Sohbetin gelebileceği noktaları 
varın siz düşünün.
Ekolojik bakış açısından otostopun 
önemi ise kesinlikle vazgeçilemez 
düzeydedir. Olayı en basit haliyle 
ele alalım. İçine beş kişi alabilen bir 
araç yalnızca sürücüsüyle bir nokta-
ya seyahat etmekteyken, aynı yönde 
gidecek başka insanların da farklı 
arabaların içinde yolculuk etmesi, 
çevreye verilen zararın katlanması 
anlamına gelir. Kesinlikle yenilene-
bilir olmayan enerji kaynaklarını 
kullanan günümüz karayolu araç-
larının her hareketi bu kaynakları 
tükettiği gibi aynı zamanda çıkar-
dıkları zararlı gazlarla çevre kirlili-
ğine neden oluyor. Buna ek olarak 
fazla sayıda aracın trafiği çekilmez 
hale getirmesi, gürültü kirliliği gibi 
sonuçlar da cabası. Üstelik herkesin 
bireysel olarak en az bir arabaya 
sahip olma dürtüsü global anlamda 
bakıldığında inanılmaz seviyelerde 
bir üretime ve tüketime yol açmak-
tadır. Bir sürücü olarak bir-iki yol-
cuyu arabaya almak küçük ölçekte 
çok büyük bir ekolojik fayda sağla-
mıyor olabilir ancak bu konuya ne 
kadar çok insan daha geniş vizyonla 
bakabilirse sağlanan temel fayda da 
bir o kadar artacaktır. 

Yollarda Binlerce Kilometre
Bütün bu farklı bakış açılarının 
üzerine biraz da kişisel tecrübele-
rimden bahsetmek istiyorum. Be-
nim otostopla tanışmam aslında çok 
küçük yaşlara dayanıyor. Yedi yıl 
boyunca okuduğum Bornova Ana-
dolu Lisesi’nin fiziksel konumunun 
sapa olması ve o günün şartlarında 
toplu taşımaya uzak olması sebebiy-
le okul servisi dışındaki saatlerdeki 
ulaşımımı diğer tüm öğrenciler gibi 
otostopla sağlıyordum. Üniversite 
yıllarında Türkiye içinde ve Avru-
pa’daki düşük bütçeli seyahatlerim-
de otostop yaparak binlerce kilo-
metre katettim. Master için İsveç’te 
yaşadığım dönemde yine İskandi-

navya ve Batı Avrupa başta olmak 
üzere otostopla birçok ülke geçtim. 
Geçtiğimiz yıl yaptığım bir senelik 
Güney Amerika yolculuğumda ise 
çok uzun yolları bambaşka kültür-
den insanların araçlarında aldım. 
Bugüne kadar seyahat ettiğim dört 
kıtada yaklaşık 40 ülkenin yarıdan 
fazlasında, toplamda 12 bin kilo-
metrenin üzerinde otostop yaptım. 
Lüks araçlardan traktöre, tırlardan 
motosiklete birkaç yüz farklı araca 
bindim. Çok çok değişik hikâyeler 
dinledim. Bazen normalde gitmeyi 
planlamadığım bambaşka yerlere 
gittim, sürücülerle birlikte yemek 
yedim, evlerine konuk oldum, 
tekrar karşılaştığım, görüştüğüm 
insanlar oldu. Yeri geldi yol kena-

rına çıkar çıkmaz bir araç durdu, 
yeri geldi sürücüler bana yardımcı 
olmak için yönlerini değiştirdi ve 
aracı kilometrelerce benim için sür-
düler. Yeri geldi saatlerce aynı nok-
tada yağmur, kar altında mahsur 
kaldım, hava karardı yol kenarında 
kamp kurdum. Ufak tefek sorunlar 
haricinde asla ciddi bir problemle 
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“Tüm bu yaşadıklarım ve 
kişisel olarak bana kattıkları 
kesinlikle ücretsiz seyahat 
etmenin çok çok ötesinde, 

kelimelerle anlatmanın 
oldukça zor olduğu bir 

tecrübe”



karşılaşmadım. Tüm bu yaşadıkla-
rım ve kişisel olarak bana kattıkları 
kesinlikle ücretsiz seyahat etmenin 
çok çok ötesinde, kelimelerle anlat-
manın oldukça zor olduğu bir tec-
rübe.
Son yıllarda kendi arabamı sürdü-
ğüm zamanlarda ise gözlerim sürek-
li yol kenarlarında otostop yapan 
insanları arar. Hislerimin olumsuz 
tepki verdiği veya arabamın dolu 
olduğu istisnai durumlar haricinde, 
elimden geldiğince insanları alma-
ya çalışırım ve çok mutlu olurum. 
Zaten beni arabasına alan birçok 
sürücünün de geçmiş yıllarda ya 
da gençliğinde otostop tecrübesi 
bulunması, insanların bir şekilde 
birbirinin halinden anladığını des-
tekler nitelikte. Özellikle bazı Avru-
pa ülkelerinde ve Rusya’da yaygın 
olan ve düzenli yapılan otostop 
yarışmalarını geçtiğimiz yıllarda ilk 
kez Türkiye’de küçük çaplı olarak 
organize ettim ve yoğun katılımlı, 
son derece güzel bir etkinlik oldu.

Teknikler ve Dünyada Otostop
Otostopun tabii ki tehlikeli yönleri 
de var ve bunun için bir takım gü-
venlik önlemleri ve teknikler mevcut. 
Sürücüsüne güvenmediğiniz araba-
lara binmemek, aracın plaka bilgile-
rini kaydetmek ve telefonla birisine 
iletmek, sürüşten rahatsız olduğu-
nuz araçtan uygun bir dille inmek, 
eşli otostop yapmak gibi zamanla 
öğrenilen ve tecrübeyle gelişen tek-
nikler adım adım kendinize güveni-
nizi artırdığı ve riskleri azalttığı gibi 
seyahat konfor ve keyfini de üst dü-
zeye taşıyor. Hızlı yolculuk için ise 
beklenilecek noktaların iyi seçimi, 
yolda görünebilir olmak, uygun kıya-
fet seçimi, dış görünüş, gideceğiniz 
yeri bir kartona yazıp göstermek, 
haritadan rota takibi, bulunduğunuz 
ülkenin dilini en azından en temel 
seviyede konuşmak gibi durumlar 
fark yaratır. Tabii aynı zamanda 
mümkün olduğunca esnek, sabırlı ve 
pozitif enerji yüklü olmanız yolculu-
ğu oldukça eğlenceli kılar.
İnternet üzerinde, dünyada otostop-
la ilgilenen insanların bilgi paylaşımı 
yaptığı çeşitli siteler ve forumlardan 
bilgi alınabilir. Bazı ülkelerde çeşitli 
etkinlikler, buluşmalar ve yarışma-
lar düzenleyen otostop kulüpleri 
mevcut. 100 bin kilometre ve üzeri 
yolculuklar yapmış, bu işlerin guru-
su olarak tanımlanabilecek otostop-
çuların tecrübelerine kulak vermek 
yeni başlayanlar için çok faydalı ola-
caktır. Hatta sadece karayolu değil, 
gemilere, uçaklara otostop yapanlar 
bile var; tabii ki bambaşka yöntem 
ve tekniklerle. Bunun yanı sıra ne 
yazık ki ülkemizde çok yaygın ol-
mayan fakat bazı ülkelerin aktif ola-
rak kullandığı araç paylaşım siteleri 
üzerinden güvenli ve rahat biçimde 
araç ve yolcu bulmak da mümkün. 
Üzerine bunca ve daha fazla şey ya-
zılabilecek olan otostop kavramının 
doğru algılanması için bana kalırsa 
ilk etapta bir takım önyargıların yı-
kılması gerekiyor. Gerisi çok kolay. 
İyi yolculuklar...  m
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Sürücü olarak bir-iki yolcuyu 
arabaya almak küçük ölçekte 
çok büyük bir ekolojik fayda 

sağlamıyor olabilir ancak 
konuya daha geniş vizyonla 

bakmak durumu değiştirebilir.

Otostopçunun Dünya Rehberi
İlk kez Türkiye’de tanıştığım, sonra 
ülkesinde de ziyaret ettiğim Litvanyalı 
otostop gurularından Vladas 
Sapranavicius’dan konuyla ilgili kısa 
bilgiler aldım. 
Bugüne kadar otostopla 120 bin 
kilometre katetmeyi başaran Vladas, 
Vilnius Otostop Kulübü’nü 1996 yılında 
kurmuş. Birkaç yıl boyunca dünyadaki 
en büyük otostop topluluğu buydu. 
Vladas ayrıca dünyadaki en aktif otostop 
mail gruplarından olan “hitching”in de 
kurucusu ve moderatörü.
Kulüp aracılığıyla 1997-2000 yılları 
arasında Litvanya ve Polonya’da 
dört uluslararası otostop yarışması 
düzenlemiş. Sonrasında da her yıl 
yaklaşık 100 otostopçunun katıldığı 
yarışmalar organize etmeye devam 
etmiş.
Şu an dünyadaki en aktif otostop 

topluluğu, 1995 yılında tecrübeli 
otostopçu Anton Krotov tarafından 
kurulan Moskova’daki “Free Travel 
Academy”. 
1,2 milyon kilometre otostop yapmış olan 
Alexey Vorov tarafından kurulan “Saint 
Petersburg Otostop Ligi” de önemli 
otostop toplulukları arasında.


