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BAŞLARKEN

Yirmi yıllık gezentiliklerimizden, uzak coğrafyalara ait ve uzun 
süreli olanları bir ilk dosyada toplayıp, bu süre içerisindeki 

diğer seyahatlerimize yönelik notlarımızı da ikinci bir kitap 
dosyasında paylaşmak istedim. Nihayet bu seyahat antolojimizin 
3. cildi de kısmetse “Anadolu da yapılan seyahat gözlemleriyle” 
tamamlanacak! 

2001 yılında trenle 8000 km’lik ‘çocuklu interrail notları”; elinizdeki 
seçkinin ilk bölümünü oluşturuyor. Edirne’den Avusturya’ya, 
oradan Danimarka ve İsveç’e uzanan on beş günlük bir raylar üzeri 
devri alem bu. 

Bundan neredeyse on yıl sonra bu kez 2010 yılının Mayıs ve Haziran 
aylarında küreciğimizin hem en doğusuna hem de en batısına iki 
ay içinde yaptığımız görece iki uzun seyahat hikayemiz de ikinci 
bölümde anlatılacak. 

Aslında 2010 yılı bütünüyle çılgın bir yıldı. Çünkü o yıl bizim 
‘gezme kronolojimizde’ en esaslı yılı teşkil eder. Önce kışın köründe 
Aix en Provence ve çevresi ile başlayan sonra baharda Kıbrıs’la 
ilerleyen kıçını alev yalamış gibi sağa sola koşuşup durmamız, 
Erasmus-Mundus değişim programıyla gerçekleşen bir aylık Laos 
ve onun içine sığıştırılıveren Pekin, Tokyo, Bangkok, Saygon ve 
Hanoi turlarıyla hatırı sahiden sayılır bir ‘uzak doğu çıkartmasına 
’dönüşüvermişti. 

Oysa bu birdenbire ortaya çıkıveren Laos olanağı henüz ufukta 
gözükmezken, biz taaa yıl başında gözümüzü karartıp ilk kez 
okyanus geçip yeni dünya Amerika’ya, orayı sahici ülkeleri belleyen 
İrlandalılar gibi Dublin üzerinden gitmeyi kafaya koymuş, Haziran 
ayı için biletlerimizi almıştık bile!

Ne oldu? Şu oldu, daha beş yıl öncesine kadar minicik bir uçak 
seyahatine başlamadan haftalar önce karalar bağlayan bendeniz, 
on beş bin mil uçuşu aşan Uzakdoğu Seyahatinin hemen peşine, 
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yani Tokyo’dan okyanusa el salladıktan sadece on beş gün sonra bu 
kez tam tersine gidip San Francisco’dan aynı sulara bir kez daha el 
sallamada bir beis görmedim! 

Dublin’i takiben, Providence, New York, San Francisco, Los-Angeles, 
Boston ve dönüş. Bu da ikinci bir on beş bin millik uçuş olmuştu 
haniyse! Aynı yıl bu gezme ‘azgınlığı’ ikinci kitap dosyamızda yer 
alacak sonbaharda gerçekleşen beş ülkeli Balkanlar gözlemleriyle 
son bulmuştu.

Elinizdeki küçük gezi notlarının bir diğer parçası da 2012 yılında 
hayata geçirilen Alaska-Meksika ve Küba seyahatinden oluşuyor. 
Meksika’ya gideceğim derken bunu kulağını öbür taraftan 
ellercesine Alaska üzerinden yapma dahiliği bizim dışımızda, bir 
sinek kuşlarına bir de başlangıcı tam da bizim seyahatimize denk 
gelen Alaskan Airlines’a ait olabilirdi!

Nihayet kitabın dördüncü ve son bölümü ise ilkinden 20 yıl sonra, 
önce Hindistan’a ve Moskova’ya ve sonra pandemiyle tüm dünya 
kapanmadan hemen önce Güney Amerika’ya (Şili, Arjantin ve 
Brezilya) gerçekleşen turu anlatıyor.

Bu uzun seyahatleri ve biraz da ‘uzakları’ anlatan gezi notlarını 
kitaplaştırma önerisini, onları geziler ertesi sıcağı sıcağına okuyan 
kimi arkadaşımdan almıştım. Ancak bu öneriyi hayata geçirmek için 
bu kadar oyalanmamın ardındaki endişem şuydu: Okuyacağınız 
satırlar, gezilen yerleri tanıtma ya da bir geziyi anlatma kaygısıyla 
kaleme alınmamış. Bu nedenle okuyana tüyolar verme gayesi 
taşımıyorlardı. Sadece ve sadece gezide o günleri nasıl yaşadığımızı 
anlatmaya soyunmuştum ve beni gitgide daha fazla tanımış olan 
dar bir arkadaş grubuna hitap ettiklerini düşüne gelmiştim.

Bakalım sizlerin de ilgisini çekebilecek mi? 

Cumhur Aydın
Ankara, Nisan 2021 

Bu kitaplaştırma çabamda beni hem cesaretlendiren hem de notlar 
üzerinde dikkatli ve özenli bir ‘son okuma’ gerçekleştiren arkadaşım 
Aydın Erdoğan’a ve kitabın kapak çalışmasını gerçekleştiren sevgili 
Burak Şahin ile Ali Emre Peker'e teşekkür ederim. 
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