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Konukseverlik Ağları

Me Casa Es Tu Casa*
Kimileri için “beleş otel” anlamına gelebilir ama dünyada 3, 5 milyondan fazla insanın 
birbirlerini evlerine davet etmesini sağlayan Konukseverlik Ağları gerçekte bunun çok 
ötesinde bir işleve sahip. Şimdiye kadar dünyanın çeşitli bölgelerinde 100’den fazla eve 
konuk giden ve 60’ın üzerinde dünya vatandaşını da kanepesinde ağırlayan Engin Kaban, 
işin kültür paylaşımı, dünya barışı ve ekoloji gibi başka veçheleri olduğunun da altını çiziyor.

* “Benim evim, senin evindir” 
anlamına gelen İspanyolca deyim.

Engin KABAN
enginkaban@gmail.com

ALTERNATİF
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Aylardır beklediğiniz izin dö-
neminize çok az kaldı. Kısa 
bir süre için bile olsa yaşadı-

ğınız şehirden ve hatta Türkiye’den 
uzaklaşmaya karar verdiniz. Yıllar-
dır hayalini kurduğunuz ve kültü-
rünü çok merak ettiğiniz o ülkeye 
gideceksiniz. Uçak bileti alındı, ge-
zilecek görülecek yerler saptandı. 
Temel gereksinimlerden tek bir şey 
eksik; akşam olduğunda başınızı so-
kacağınız bir yer. Otel rezervasyo-
nunuz yok mu? Yerel birinin evine 
gitmeyi mi düşünüyorsunuz? 
İlk başta pek olası gözükmeyen ve 
korkutucu bile algılanabilen, “tanı-
madığınız birinin evinde kalma” fik-
ri konukseverlik ağlarıyla mümkün. 
Günümüzde hemen herşey gibi 
internet üzerinden yapılan ayarla-
malar sayesinde yabancı ülkelerde 
ve hatta Türkiye içerisinde yapaca-
ğınız seyahatlerde insanların evine 
konuk olabilir; benzer şekilde dün-
yanın dört bir yanından gezginleri 
kendi evinizde ağırlayabilirsiniz. Üs-
telik hiçbir şekilde para ödemeden 
ve beklemeden. 
İlk olarak bundan 60 yıl önce Ser-
vas isimli organizasyonla temelleri 
atılan konukseverlik ağları yıllar 
içinde büyük bir evrim geçirdi. O 
günlerde iletişim normal posta yo-
luyla yapılıyordu. Ancak bugün in-
ternetin herkesin yaşamına girmesi 
ve sürekli varolan ve zaman zaman 
daha da gelişen barışçıl duygular 
ve seyahat etme arzusuyla birlikte 
yepyeni topluluklar kuruldu. Bun-
lardan günümüzde en yaygın olan-
ları da Couchsurfing ve Hospita-
lityClub. 

İlk Adımlar
Bu konukseverlik ağlarının işleyi-
şinden biraz bahsedelim. Katılmak 
istediğiniz ağın internet sitesine 
girip ilk olarak kendinize bir üyelik 
açarak profil oluşturuyorsunuz. Bu 
profilde isminiz, yaşınız, yaşadığınız 
yer, ne işle uğraştığınız gibi temel 
bilgilerin yanında ilgi alanlarınız, 

Fas’ın küçük “Hassi Lybed” 
yerleşimi, Sahra çölü yakınlarında...

Paraguay’da, “Doğu’nun 
Şehri” anlamına gelen 
Ciudad del Este.

Castro’da konuklar ağırlanıyor...
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seyahat tecrübeniz, gitmeyi planla-
dığınız ülkeler gibi bölümler de var. 
Ayrıca evinizde misafir ağırlamak 
isteyip istemediğinizi belirtebilirsi-
niz. Tamamen gönüllük esasına da-
yandığı için siz istemediğiniz sürece 
kimse sizin evinize gelmeyi talep 
etmeyecektir. İsterseniz şehrinize 
gelecek ziyaretçilerle dışarıda bulu-
şup kahve içebilir, onlara bölgenizi 
gezdirebilirsiniz. 
Temel bilgileri girdikten sonra ilgi-
nizi çeken online tartışma grupla-
rına dahil olabilir, bilgi akışının bir 
parçası olabilirsiniz. Ama tabii ki bu 
organizasyonların hedefi sanal bir 
ortam değil, gerçek sosyal paylaşım-
lar. Dolayısıyla yaşadığınız şehirde 
yapılan düzenli ya da düzensiz bu-
luşmalara katılarak bu ağa gerçek 
anlamda dahil olabilirsiniz. Tanış-
tığınız gerçek insanların sizin pro-
filinize bırakacağı yorumlar, daha 
sonra tanışacağınız kişiler için de 
bilgilendirici olacaktır. Zaten siste-
min güvenilirliğini sağlayan temel 
dayanak noktalarından bir tanesi 
üyeler arasındaki referans sistemi. 
Böylelikle size misafir olacak ya da 
evinde kalmayı düşündüğünüz kişi 
hakkında önceden olumlu ya da 
olumsuz bir fikriniz olabilecek. 
Profiliniz hazır, referanslarınız ya-
vaş yavaş oluşuyor. Artık bir son-
raki seyahatiniz öncesinde kalacak 
yerinizi arayabilirsiniz. Gideceğiniz 
şehirde yaşayan üyeler arasından 
ortak zevklerinize uyan, güvenilir 
bulduğunuz ve misafir alabileceğini 
belirtmiş kişilere mesaj atarak plan-
larınızdan bahsedebilirsiniz. Herşey 
uygunsa ve yazdığınız üyeden onay 
aldıysanız artık yabancı bir ülkede 
eviniz hazır demektir. 
Buraya kadarki kısım esasen işin 
sadece teknik yönüydü. Havaalanı 
kapısından dışarı adımınızı attığı-
nız anda üzerinde isminiz yazan bir 
kartonla hiç tanımadığınız biri sizi 
bekliyorsa işte asıl heyecan o zaman 
başlıyor. O an itibariyle artık uçak-
tan inen herhangi bir turist değil, 

şehirde yaşayan bir arkadaşı olan 
ve o ülkenin kültürünün tam da içi-
ne dahil olabilecek potansiyelde bir 
seyyahsınız demektir. 

Kültür Paylaşımı
Konukseverlik ağlarının temel ama-
cı, kültürlerarası etkileşim oluştura-
rak dünya barışının gelişimine katkı 
sağlamak ve seyahat etmekte olan 
kişileri yerel insanlarla bir araya 
getirerek dünyanın her noktasında 
ücretsiz konaklama imkanı sunmak. 

İlk bakışta ‘bedava otel’ gibi yanlış 
algılanabilecek bu kavram esasında 
bunun çok daha ötesinde. Uzak ül-
kelerden insanlar arasında önyargı-
ların yıkılması, hoşgörünün artması 
ve değişik kültürlere karşı farkın-
dalığın gelişmesi gibi çok temel ve 
önemli konulara önayak oluyor. Ka-
pısını, binlerce kilometre mesafeden 
gelmiş hiç tanımadığı insanlara açan 
üyeler evlerinden hiç ayrılmadan bir 
anlamda dünya turu yapma şansını 
elde ediyor. Eve her gelen birey 

Şimdiden 3, 5 Milyon Kişi Konuksever Oldu!
b Şu an en büyük ağ olan ve Türkiye’de 
de 20 bin üyesi bulunan Couchsurfing’in 
dünyadaki üye sayısı 3 milyonun 
üzerinde. Bunu yarım milyona yakın 
üyeyle HospitalityClub izliyor.
b Couchsurfing 2004 yılında, 
HospitalityClub 2000 yılında kuruldu. 
b Daha başka çok sayıda küçük boyutlu 
ağlar mevcut. 
b Her gün dünya üzerinde binlerce kişi 
bu ağları kullanarak seyahat ediyor. 
b Güvenlik için referanslar haricinde 
adres doğrulama, üye onaylama gibi 
farklı sistemler de kullanılıyor. 
b ‘Gönüllü’, ‘elçi’ gibi tanımlanan kişiler 
ağların işleyişi ve gelişimine katkı 
sağlıyor. 
b Profili dolu ve referansları fazla olan 
üyelerin kalacak ev sahibi bulma şansları 
artıyor. 

b Kaç gün kalınabileceği tamamen iki 
kişi arasındaki anlaşmaya bağlı. 1-2 gün 
olabildiği gibi haftalar ya da aylar bile 
sürebiliyor. 
b Konukseverlik ağlarına üyelik ücretsiz. 

http://www.couchsurfing.org/ http://
www.hospitalityclub.org/ 

Şili, Patagonya’da 
Puerto 
Natales  
yerleşiminde.
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aynı zamanda ülkesini, kültürünü, 
yaşam tarzını da beraberinde taşı-
yor. Ev sahibine kimi zaman ülke-
sine ait küçük bir hediye getiriyor, 
kimi zaman mutfakta onun için iyi 
bildiği farklı bir yemeği pişiriyor. Bu 
sırada ev sahibiyle yaşarken toplu-
mun gelenek görenek ve adetlerini 
daha iyi gözleme şansı olacağı için 
ziyaretçinin ülkeye adaptasyonu ve 
yerel kültüre saygılı davranması da 
kolaylaşıyor. Yerel yiyecekleri tat-
ması, pazardan yapılan alışverişle 
evde yemek pişirilmesi mümkün kı-
lınıyor. Tahmin edebileceğiniz gibi 
bunları, bir yabancı olarak otelde 
konaklarken gerçekleştirmek çok 
da mümkün değil. 
Bu misafirliğin kültürel boyutu ol-
duğu gibi bir ekonomik boyutu da 
var elbette. Sonuçta herkes seya-
hatlerini bütçesi çerçevesinde ger-
çekleştiriyor. Kimi için bol yıldızlı 
otellerde konaklamak hiç sorun 
değilken kimileri daha düşük bütçe-
ye uygun seçenekleri tercih ediyor. 
Dünyayı tanımak için yanıp tutuşan 
üniversite öğrencileri henüz ekono-
mik özgürlüklerine kavuşmadılarsa 
harcamalarına daha da dikkat et-
mek zorunda kalıyor. İşte bu nokta-
da, konaklama için harcanacak pa-
ranın sıfırlanması ya da en azından 
minimum düzeye çekilmesi birçok 

kişi için kritik önem kazanıyor. Aksi 
takdirde otele ödeyeceğiniz miktar 
diğer harcamalarınızda kullanılmak 
üzere cebinizde kalmış oluyor. Ha-
lihazırda kullanılmakta ve içinde 
yaşanmakta olan bir evdeki yaşa-
ma dahil olduğunuz için ekonomik 
anlamda ev sahibine de çok büyük 
bir yük olunmuyor. Toplam kaynak 
tüketiminin en düşük düzeyde tu-
tulabildiği bu konaklama seçeneği 
sadece maddi boyutuyla bile birçok 
kişiyi etkilemeye yetiyor. 

Karbon İzinizi Küçültebilirsiniz
Yüksek oranda ve kontrolsüz biçim-
de tüketimi teşvik eden büyük otel-
lere bir alternatif olarak düşünül-
düğünde bile konukseverlik ağları 

ekolojik yönüyle ön plana çıkıyor. 
Doğal kaynakların boşa harcan-
madığı bu kısa süreli ortak yaşam 
tecrübesi sayesinde gezginlerin yol-
culukları sırasında bıraktıkları eko-
lojik ayakizleri bir ölçüde azaltılmış 
oluyor. Şehrinde olup bitene hakim 
bilinçli ve ilgili ev sahipleri, misa-
firlerini normalde bulmakta zor-
lanabilecekleri ekolojik pazarlara, 
organik ürünler satan dükkanlara, 
şehir bisikletlerine yönlendirebilir. 
Rehber kitap, şehir haritası gibi 
gerekli araçları yeniden almama-
ları için ödünç verebilir. Alışverişe 
giderlerken verecekleri bez çanta-
lar sayesinde her dükkandan poşet 
almamaları sağlanabilir. Bunlar ve 
benzeri küçük ama önemli detaylar 
ziyaretçinin bulunduğu şehirde bü-
yük oranda yerel bir vatandaş gibi 
hissetmesini ve çevresine de daha 
saygılı davranmasını sağlayacaktır. 
Bazı ev sahiplerinin yaptığı gibi, 
evde kitap değişimi için bir kitaplık 
oluşturulur ve gelen giden misafir-
ler ve evsahibi arasında kitap deği-
şimi yapılır. Benzer şekilde seyahat 
sırasında artık ihtiyaç duymadıkları 
eşyaları bırakan ziyaretçiler, kendi-
lerinden sonra geleceklere sürdürü-
lebilir bir fayda sağlamış olurlar. 
Ayrıca zaman zaman düzenlenen 
büyük buluşmalarda onlarca ve 
bazen yüzlerce üye bir araya geli-
yor. Kimi zaman birkaç gün süren 
kamplar şeklinde gerçekleşen bu 
etkinliklerde dünyanın çeşitli yer-
lerinden insanlar hem birbirleriyle 
tanışmış oluyor, hem de bu ağların 
daha iyi bir noktaya getirilebilmesi 
konusunda ortak çalışmalar yürütü-
yorlar. Diğer taraftan bu sürelerde 
düzenlenen atölye çalışmaları ara-
sında ekolojik konuların da sıkça 
gündeme geldiğini söyleyibiliriz. 
Alternatif yaşam yöntemleri, sür-
dürülebilir yaşamlar, organik tarım 
ve ekoturizm gibi konularla ilgili ve 
bu çalışmalarda aktif rol alan üyeler 
birbirlerinden birçok şey öğrenebi-
liyor.   m

Kişisel Tecrübe
b 9 yıldır HospitalityClub, 8 yıldır 
Couchsurfing üyesiyim.
b Günümüz konukseverlik ağlarının 
ilk yıllarından itibaren değişimlerini 
gözlemledim; ülke gönüllüsü, göçebe elçi 
gibi görevler aldım.
b Çeşitli ülkelerde 100’den fazla kişinin 
evine konuk oldum. Kendi evimde farklı 
kıta ve ülkelerden 60-70 kişi ağırladım. 
b Birçok ülkede gerçekleşen büyük 
etkinliklere katıldım. İzmir’de 4 günlük 
bir kamp ve çok sayıda küçük buluşma 
organize ettim. 
b Tüm bu deneyimler bana çok şey 
öğretti ve dünyanın her noktasından çok 
sayıda dost kazandım. 


