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Tuz ve toz ülkesi
Güney Amerika’n›n bu s›rad›fl› ülkesi için ‘en yüksek, en izole, 

en ›slak, en so¤uk, en kuru, en tuzlu, en etnik...’ gibi birçok 
tan›mlama yap›labilir ve hepsi de do¤ru olur.
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Bolivya ya da baflka bir deyiflle...
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1 Geleneksel dokumalar yapan yerli kad›n.
2 Dünyan›n en yüksek baflkentinden flehir
detaylar›...
3 Uyuni kasabas›nda tuz k›ran Bolivyal›.
4 Flamingolar do¤al yaflam›n
zenginliklerindenbiri... 
5 Bolivya denilince ilk akla gelenlerden biri olan
sevimli lamalar... 
6 Titicaca Gölü dünyan›n en yüksek gölü. 
Muhteflem bir manzara sunan göl ve köyüne
dönmeye çal›flan Bolivyal› kad›n. 
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yle bir ülkeye gideyim ki,
rengarenk olsun. Bozulma-
m›fl bir yerel halk›n içine gi-
rebileyim, s›cak karfl›lana-
y›m, hem de güzel yemekler
yiyebileyim. Bugüne kadar

gitti¤im, gördü¤üm hiçbir yere benzemesin.
Birbirinden farkl› co¤rafyalar da bulunsun,
derin bir kültür de. Madem bu kadar çok fley
istedim olmuflken bir de ekonomik olsun. Ak-
l›n›zdan geçenler bunlar ise hayalinizdeki ül-
ke: Bolivya. 11 milyon nüfusu ve uzun tari-
hiyle Güney Amerika'n›n hat›r› say›l›r ülkele-
rinden biri Bolivya. Okyanusa k›y›s› olmayan
ülkenin kara komflular›: Brezilya, Paraguay,
Arjantin, fiili ve Peru. 

Uçaklar inifl için yükseliyor
Güney yar›mkürede, ekvatoral kufla¤a yak›n
konumuyla, bioçeflitlili¤iyle dünyada ilk s›ra-
larda yer al›yor. Bu s›rad›fl› ülke için 'en yük-
sek, en izole, en ›slak, en so¤uk, en kuru, en
tuzlu, en etnik...' gibi birçok tan›mlama yap›-
labilir ve hepsi de do¤ru olur.
Bolivya çok de¤iflken bir co¤rafyaya ve apayr›
yaflam koflullar›na ev sahipli¤i yapar. And S›ra

Güney Amerika’n›n 
9 ülkesinin topraklar›na

yay›lan devasa 
Amazon ya¤mur 
ormanlar›ndan
Bolivya da nasibini 
al›yor. Yeflilin farkl› 
bir boyutta oldu¤u 

bu bölgede, ya¤›fllar 
hiç eksik olmuyor ve 

daha tropikal olan iklim
apayr› hayvan ve bitki

çeflitlili¤i sa¤l›yor.

Da¤lar›’n›n yer ald›¤› bölgelerde 3000 metre-
lerin alt›na inmek kolay de¤ildir. Sadece bofl
da¤lardan bahsetmiyoruz, büyük flehirler bile
bu yüksekliklere kurulmufltur. Örne¤in bafl-
kent La Paz'›n flehir merkezinin yüksekli¤i
3650 metre; dünyan›n en yüksekteki baflken-
ti ünvan›n› fazlas›yla haketmekte. fiehrin ha-
vaalan›, flehri çevreleyen da¤lar›n üst k›sm›n-
da, tam 4000 metrede. 'Uçaklar La Paz'a ine-
cekleri zaman yükselmeye bafllarlar', esprisi
burada çok yayg›nd›r. 
Oldukça so¤uk And bölgesi haricinde, buraya
neredeyse tamam›yla z›t koflullardaki Amazon
bölgesi de yine bu ülke s›n›rlar›nda. Güney
Amerika'n›n 9 ülkesinin topraklar›na yay›lan
devasa Amazon ya¤mur ormanlar›ndan Boliv-
ya da nasibini al›yor. Yeflilin farkl› bir boyutta
oldu¤u bu bölgede, ya¤›fllar hiç eksik olmuyor
ve daha tropikal olan iklim apayr› hayvan ve
bitki çeflitlili¤i sa¤l›yor. 
Da¤lar var, ormanlar var; ancak hepsi bu de-
¤il. Bolivya ayn› zamanda dünyan›n en kurak
bölgelerine, tuz havzalar›na ve dünyan›n en
yüksekteki göllerinden birine de ev sahipli¤i
yap›yor. Güney Amerika'n›n en fakirlerinden
ve geliflmekte olan bir ülke Bolivya. Temel ge-
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1 Dünyan›n en büyük tuz havzas› 
Salar de Uyuni’de jeep safari.
2 Baflkent La Paz’›n flehir merkezi 
yüksekli¤i 3650 m.
3 Koloniyal mimarinin en güzel örneklerini
baflkentte görmek mümkün. 
4 Bolivya'n›n yine ziyaret edilmeden 
ayr›l›nmamas› gereken bir bölgesi
Titicaca Gölü. Isla del Sol de 
bu göldeki adalardan biri.
5 Uyuni’deki farkl› uluslar›n bayraklar›.
6 Oruro Karnaval›’ndan görünüm.
7 Geleneksel giysileri içindeki yerli kad›n 
ve çocu¤u.
8 Lezzetli empanadas’lar ifltah aç›yor.
9 Baflkent La Paz’daki Tiwanaku harabeleri.

Ö çim kaynaklar›n› tar›m, ormanc›l›k ve ma-
dencilik oluflturuyor. 'Bar›fl' anlam›na gelen
baflkenti 'La Paz' haricindeki önemli flehirleri
aras›nda Sucre, Santa Cruz ve Potosi geliyor. 
Avrupa kolonizasyonu öncesinde Bolivya'n›n
And bölgeleri ‹nka ‹mparatorlu¤u'nun ege-
menli¤i alt›ndayd›. ‹spanyollar 16. yüzy›lda
bölgeyi iflgal etti. 
1809'da Bolivyal›lar ba¤›ms›zl›klar›n› ilan etti-
ler ve 16 y›l süren savafllar sonunda 1825 y›-
l›nda ad›n› Simon Bolivar'dan alan cumhuri-
yeti kurdular. % 60 oran›ndaki yerli nüfusla,
Amerika k›tas›ndaki en çok yerli halka sahip
ülke. Çok farkl› etnik kökenden insanlar› ba-
r›nd›ran bir nüfusa sahip. Bu çeflitlilik, sanat,
yemek, edebiyat ve müzikte belirgin bir flekil-
de kendini gösteriyor. ‹spanyolca'n›n yan› s›-
ra yerel dillerden Quechua ve Aymara da ol-
dukça yayg›n. Bunlar›n haricinde konuflulan
ve kabul gören 34 baflka yerel dil daha var.
Dilin korunmas› bile tek bafl›na, ülkenin ken-
di de¤erlerine ne kadar sahip ç›kt›¤›n›n güzel
bir göstergesi.

Fötr flapkal› kad›nlar›n ülkesi
Güney Amerika'da 1 y›l süren yolculu¤umun

Nas›l ve ne zaman gidilir?
Türkiye'den Avrupa ba¤lant›l› olarak ya da
di¤er Güney Amerika ülkelerinden ve
ABD'den La Paz'a uçmak mümkün. Türk
vatandafllar› vizeden muaf. Bolivya ile 6 saat
zaman fark›m›z var. ‹klim bir bölgeden
di¤erine ciddi fark gösteriyor. Nemli tropikal
iklimden kuru kara iklimine kadar her fley
görülüyor. Kas›m-Mart yaz dönemi. Daha
s›cak ve daha ›slak. Ulafl›m da zorlafl›yor ve
belli bölgelerde yollar kapan›yor. Nisan-Ekim
k›fl dönemi. Daha so¤uk ve kuru. Bu tarihler
daha kalabal›k ve yo¤un. A¤ustos en popüler
ay. Bolivya'n›n birçok festivali de bu zamana 
denk gelir. ‹spanyolca ö¤renmek için ideal 
bir ülke. Çok yavafl ve net konufluyorlar 
ve kurs fiyatlar› yüksek de¤il. 
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7. ay›nda varm›flt›m bu renkli ülkeye; güney-
bat› komflusu fiili'den 4X4 araçlarla 3 gün sü-
ren bir macera sonunda. Atakama Çölü'nde
bafllayan yolculu¤umda da¤ bafl›nda küçücük
bir kulübeden ibaret olan fiili-Bolivya s›n›r›n-
da ülkeye giriflimi yapt›m. Sonras›nda 4000
metrelik da¤lar› aflt›k, tuzdan yap›lm›fl otelde
konaklad›k, yerden fokur fokur kaynayan
gayzerler gördük. Bolivya da¤lar›ndan ve dün-
yan›n en büyük tuz havzas› olan Salar de Uyu-
ni'den söz ediyorum. Macerasever Güney
Amerika gezginlerinin olmazsa olmazlar›ndan
bir tanesi, bu bölgede birkaç gün süren 4x4
safarilere kat›lmak. -20 C’de ›s›tmas›z ortam-
larda geceledik; bembeyaz dümdüz tuzun
üzerinde saatlerce yol ald›k. Bu gerçeküstü or-
tamda beyazl›¤›n ortas›ndaki kaktüs adas›nda
1000 y›ll›k kaktüsleri görmek de olaya apayr›
bir boyut kat›yor. Bu yorucu, düflük oksijenli,
so¤uk yolculu¤un ard›ndan Bolivya'da vard›-
¤›m ilk yerleflim yeri, Tuz Gölü'nün hemen
yan›na kurulu Uyuni kasabas› oluyor. Buras›
Bolivya ülkesine, benim di¤er kiflisel tan›m›m-
la “Fötr flapkal›, örülü saçl› kad›nlar›n renkli
ülkesi Bolivya”ya ilk ad›m›m oluyor.
Bolivya'da ister bir köyde olun ister büyük fle-
hirlerin merkezinde; her zaman o renklili¤i, o
farkl›l›¤› görürsünüz. ‹lk etapta bana en ilginç
gelen fley kad›nlar›n giyinifli olmufltu. Kafalar›-
na az yamuk yerleflmifl bir fötr flapka, renga-
renk yerel k›yafetleri ve s›rtlar›ndan eksik et-
medikleri bohçalar›. Kültürlerinden gelen bu
renklilik ürettikleri her türlü ürüne, ev eflyala-
r›na, tak›lar›na, k›yafetlerine ve hatta yerel
bayraklar›na kadar yans›m›fl durumda. Her
köflebafl›nda el yap›m› çok farkl› ürünler satan

erkek ve kad›nlar› görebilirsiniz. Nereden ne
ç›kaca¤› hiç belli olmaz; tam anlam›yla bir sür-
prizler ülkesi. 'Evet, iflte olay budur!' dedi¤im
ve beni gerçek anlamda heyecanland›ran bir
ülke oldu Bolivya. 

Uyuni kasabas›n›n ard›ndan
Bolivya içinde tozlu toprakl› yollarda, otobü-
sün içinde keçilerin bulundu¤u, çantalar›n
arac›n çat›s›na f›rlat›larak oraya ba¤land›¤›, fle-
hiriçi dolmufl görünümlü flehirleraras› otobüs-
lerle hayat›mda unutamayaca¤›m yüzlerce ki-
lometre yol yapt›m. Gece yolculuklar› özellik-
le çok so¤uk oluyor; çünkü otobüslerin çok
az›nda ›s›tma var. Bir keresinde 12 saat süren
gece yolculu¤unda otobüsün ikinci kat› en ön
s›ras›nda buz tutan cam›n arkas›nda dondu-
¤umu çok net hat›rlar›m. Otobüse herkesin
neden battaniyelerle bindi¤ini o zaman anla-
d›m; uyku tulumumu bagaja vermifl oldu¤u-
ma piflman oldum. Bolivya'da temel ulafl›m
yöntemi olan otobüslerde yolculuklar oldukça
yorucu ve yavafl. Büyük ço¤unlu¤u asfalt ol-
mayan yollar ya¤mur ve toprak kaymalar›n›n
yan› s›ra ayn› zamanda protestocular taraf›n-
dan yap›lan eylemlerle de günlerce kapanm›fl
olabiliyor. fiehirleraras› yolculu¤a ç›kmadan
önce güncel durum hakk›nda bilgi almak en
do¤ru hareket. 

Ölümüne pedal çevirmek
Turizme yeni yeni bafllam›fl ve henüz ö¤renme
evresinde olan Bolivya'n›n sunabildi¤i epey
fazla fley var. Ülkeye her ne flekilde girerseniz
girin, yolunuz elbette baflkent La Paz'dan ge-
çecektir. Bu yüksek rak›ml› flehirde ülkenin
genel yap›s› hakk›nda fikir sahibi olabilirsiniz.
Buradan yapabilece¤iniz aktivitelerin bafl›nda,
belki de en ünlüsü, ölüm yolunda bisiklete
binmek olacakt›r. Orjinal ad› 'El Camino de
La Muerte' ya da uluslararas› deyifliyle 'Death
Road' olarak bilinen dünyan›n en tehlikeli yol-
lar›ndan biri kabul edilen bu yolda düzenle-
nen organize turlara kat›larak, 4600 metreden
1200 metreye da¤ bisikletleriyle inifl yapabilir-
siniz. Adrenalin dolu ve son derece tehlikeli
bu aktivite için iki kere düflünün. 
La Paz'›n hemen üst taraflar›nda, bir nevi ban-
liyösü say›lan ve kelime anlam› 'yüksek' olan
'El Alto'da gerçeklefltirilen geleneksel gürefl et-
kinli¤i de unutamayaca¤›n›z bir gösteri ola-
cakt›r. Yerel k›yafetleri içinde havada birbiri-

Akl›n›zda bulunsun...
• Para birimi Boliviano. Piyasada çok
fazla sahte para var. Herkes paray› eline
al›nca bir y›rtma testi yap›yor. Döviz
bürolar›, verdikleri paralar›n orijinal
oldu¤una kefil olmak için fosforlu küçük
bir damga bas›yorlar üzerine; sorun 
olursa geri getirip de¤ifltirebilmeniz için.
Amerikan Dolar›, de¤ifltirmek için en
geçerli para birimi. ATM’lerden de
rahatl›kla para çekebilirsiniz ama o
durumda komisyon ödeyece¤inizi
unutmay›n. Haftasonu bankalar 
kapal› oldu¤unda veya akflam 
saatlerinde, sokakta elinde paralarla
ayaküstü de¤iflim yapan döviz 
bozdurucular da iflinizi görecektir;
dikkatli olman›z kofluluyla. 
• Yükseklik nedeniyle oluflabilecek
hastal›klara karfl› dikkatli olun. Gitmeden
önce kan de¤erlerinizi ölçtürerek 
doktorlar›n vücudunuzun o yükseklerde
nas›l tepki verrebilece¤i ile ilgili 
yorumlar›n› dikkate al›n. Yüksek irtifaya
uyum için koka çay› içmek ve koka
yapra¤› çi¤nemek, yerel halk›n da 
kulland›¤› etkili bir yöntem. 
• Ülkede gidece¤iniz bölgelerle ilintili
olarak düflünmeniz gereken en önemli
afl›lar, sar› humma ve hepatit. S›tma
tableti kullan›m› da Amazon bölgesinde
gerekli olabilir. 

1 Kongre Binas›. 
2 Uyuni’deki tren mezarl›¤›.
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1 Isla del Sol’den Titicaca Gölü manzaras›.
2 Bolivyan›n geleneksel içkisi Chicca.
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nin üzerine uçan kad›nlar› baflka nas›l bir or-
tamda görebilirsiniz ki? Beyaz evleriyle estetik
ve güzel bir flehir olan Sucre de ziyareti hake-
den yerlerden. Tüm Güney Amerika flehirle-
rinde oldu¤u gibi buran›n da pazar yeri, yani
'Mercado'lar› çok renkli. Tüm gününüzü s›k-
ma kat›ks›z tropikal meyve sular› içerek geçi-
rebilirsiniz. Üstelik yar›m litreyi geçen bar-
daklara ödeyece¤iniz ücret 50 kuruflu geçme-
yecektir. Sucre'den dolmufllarla ulafl›labilen
Tarabuco köyüne seyahatinizi bir Pazar günü-
ne getirmeniz durumunda el sanatlar› a¤›rl›k-
l› olmak üzere birçok fleyin sat›ld›¤› meflhur
bir yerel pazar yerinin ortas›nda bulabilirsiniz
kendinizi. Bolivya'n›n gelifliminde büyük öne-
mi bulunan, kuruldu¤u 16. yüzy›lda 200 bin
nüfusuyla dünyan›n en büyük yerleflim yerle-
rinden olan Potosi flehrinin özelli¤i madenle-
rinde sakl›. 4000 metrede kurulu bu flehrin
gümüfl madenleri y›llardan beri ç›kar›lmas›na
ra¤men bitmemifl. Günümüzde halen aktif
olan madenlere yap›lan turistik gezilerde biz-
zat ifllemekte olan bir maden tecrübesi yaflaya-
bilirsiniz. Klostrofobikler ve solunum yolu so-
runu olanlar; dikkat. 

Ya¤mur ormanlar›ndan da¤ gölüne
Bütün bunlar yetmedi, yükseklerden so¤uk-
lardan da yoruldum derseniz ya¤mur orman-
lar› sizi bekliyor. Amazon bölgesinde farkl› tur
seçenekleri sunan firmalarla ba¤lant›n›z› La
Paz'da yapabilece¤iniz gibi bizzat gitti¤iniz
bölgelerde de olabilir. Ne kadar süreli, bütçe-
li ve ne tarz bir aktivite istedi¤inize karar verin
ve seçenekler aras›ndan seçin. 
Bolivya'n›n yine ziyaret edilmeden ayr›l›nma-
mas› gereken bir bölgesi Titicaca Gölü. 3800
metre yüksekli¤iyle dünyan›n en yüksek bü-

yük göllerinden olan Titicaca'n›n bir bölümü
Peru s›n›rlar› içerisinde. Dolay›s›yla yolculu-
¤unuza Peru'dan devam edecekseniz ya da o
yönden geliyorsan›z muhtemelen s›n›r geçifli-
ni bu bölgede yapacaks›n›z. Gölün k›y›s›nda-
ki yerleflim yerinin ad› Copacabana. Boliv-
ya'daki son dura¤›m olan bu küçük ve flirin
köyde birkaç gün geçirdim. Gölde ciddi an-
lamda alabal›k yetiflti¤inden burada, farkl› pi-
flirme ve sunufl flekilleri olan alabal›¤› 3 ö¤ün
yemeniz mümkün. Sar›msakl›s›n› denemeden
ayr›lmay›n derim. 
Isla del Sol ve Isla de la Luna da göldeki iki
önemli adan›n adlar›. Günefl ve Ay adalar›na
teknelerle  ulaflmak ve adadaki köylerde yerel
halk›n evinde konaklamak mümkün. 3800
metrede bir gölün ortas›ndaki adada gökyü-
züne bakt›¤›n›zda adalara neden bu isimlerin
verildi¤i hakk›nda kendi yorumlar›n›z› yapa-
bilirsiniz. Copacabana ayn› zamanda Bolivya-
l› ve Perulular’›n araçlar›n› kutsamak için gel-
dikleri bir yer. Her gün onlarca araç renga-
renk süsleniyor, köy meydan›ndaki katedralin
önünde yerlerini al›yorlar, sonras›nda araçla-
r›n üzerine biralar dökülüyor, adaklar adan›-
yor, flark›lar söyleniyor. Böylelikle arac›n si-
gorta-kasko ifllemleri tamamlanm›fl oluyor. 
Bolivya ile ilgili yaz›lanlar› okurken pek inan›-
las› gelmiyor olabilir. En iyisi ülkeyi kendi
gözlerinizle görmek. Ama merak etmeyin,
bizzat gördü¤ünüzde de birçok fleyi inanmak-
ta güçlük çekebilirsiniz. Çünkü bu ülke ger-
çekten sürprizlerle dolu.

• Yemeklerde k›rm›z› et ve tavuk a¤›rl›kl›.
Yetifltirilen onlarca çeflit patates de
yo¤un biçimde kullan›l›yor mutfaklar›nda.
• Çeflitli baharatl› sucuk türleri de yine
sokakta genelde ekmek aras› olarak
yenen yiyeceklerden. 
• S›kma meyve sular›na bazen bal, süt,
bira, yumurta gibi akl›n›za gelecek ve
gelmeyecek fleyler de eklenebiliyor. 
• Meyveleri tan›mak için pazarda biraz
dolaflman›z gerekecek. Sonra da
istedi¤iniz de¤iflik kombinasyonlar›
yapt›rarak damak zevkinizi birkaç 
deneme sonunda yakalayabilirsiniz. 
• “Chicha”, geleneksel alkollü içecekleri.
Fermente edilmifl m›s›rdan yap›l›yor.
Genellikle alt› yuvarlak bir bardakta servis
ediliyor; böylece bir yere b›rakman›z
mümkün olmuyor. ‹çmeye bafllamadan
önce ve en son kalan yudumlar› toprak
tanr›lar› Pachamama için yere dökmek
adetten. Saltena, empanada, choripan,
salchipapa, ensalada de frutas gibi 
yiyecekler her yerde karfl›n›za ç›kacak. 

Ne yenir, ne içilir?




