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Huysuz mu huysuz bir araba ve parlak bir 
gülümseme ile ne kadar uzağa gidebilirsiniz? 

Teun Melis bu sorunun cevabını veriyor.

GEZGİN

İPEK YOLU 

Birazdan sizinle 
paylaşacağımız 
hikayenin kökleri 2005 

yılına uzanıyor. Temelinde 
yatanlar ise çok daha eski. 
Hikayemizin kahramanı, Çin 
ve Orta Asya’ya yaptığı gezi 
sırasında gördüklerinden 
fazlasıyla etkileniyor ve 
harekete geçmeye karar 
veriyor. Sonrasında da ortaya,  
kimsenin çıkmaya cesaret 
edemeyeceği büyülü bir 
yolculuk çıkıveriyor: The 2010 
Silk Route. Sizin için detayları 
biraz daha netleştirelim. 
Hikayemizin kahramanı 
Hollandalı bir gezgin, Teun 
Melis. Yol arkadaşı ise 
minicik bir araba, Sulky. O ve 
Sulky, uzun fakat bir o kadar 
da eğlenceli bir maceranın 
içinde bulmuşlar kendilerini. 
Yüzyıllar önce insanların 
katarlarıyla adımladıkları bu 
yollardan Teun, 45 km hız 
yapabilen arabasıyla geçiyor. 
Milyonlarca hayata, yüzlerce 
hikayeye dokunabilmenin 
ümidiyle yapıyor tüm bunları. 
Dilerseniz, hikayenin geri 
kalanını Teun Melis’ten 
dinleyelim..

Yeniden Keşfediliyor!



Teun, bu yolculuğun çıkış 
noktası neydi? Amacın 
neydi daha doğrusu?
 2005’te Çin ve Güney Doğu 
Asya’ya yaptığım altı aylık gezi 
sırasında Burma’ya gittim ve 
oradaki insanlardan, oradaki 
ülkelerin atmosferinden, 
günlük alışkanlıklarından 
fazlasıyla etkilendim. 
Sokaklarda gezen rahipler 
ve o bölgede doğan her 
çocuğun manastırda yaşamak 
zorunda olması gerçeği beni, 
Vipassana odaklı meditasyon 
kurslarına katılmaya teşvik 
etti. Vipassana, Burma’da 
doğan ve Hindistan’da büyük 
önem taşıyan bir meditasyon 
tekniği. Daha detaylı bilgi 
edinmek isteyenler http://
www.photoshelter.com/
image/I0000A4Sw3JRPrNc 
ve http://www.dhamma.
org/en/ adreslerini ziyaret 
edebilirler. Sonrasında oraya 
geri dönmem gerektiğini 
hissettim. Aklımda hep bu 
vardı. İki yıl önce Burma’ya 
ulaşma planları yapmaya 
başladım. Aynı zamanda 
İslam ülkelerini de fazlasıyla 
merak ediyordum. Hollanda 
ve Burma arasında başka 
ülkeler de vardı ve diğer 

topraklar neden olmasın 
diye düşündüm. Böylece bu 
fikir ortaya çıktı. Sonrasında 
seyahat etmek için çalıştım. 
Ne zaman yemeğe çıkacak 
olsam, bu parayı seyahat 
etmek için harcayabilirim 
diye düşündüm ve kendim 
pişirdim…

2007’de sekiz aylığına 
Güney Afrika’daydım, bu 
sürenin son altı haftasını da 
oradaki bölgeleri gezerek 
geçirdim. Seyahat etmek bir 
tür bağımlılık. Kendi evimin 
ve kasabamın rahatlığını 
geride bırakmak benim için 
kolay. Çünkü seyahat ederken 
sürekli şaşırıyorum. Her 
zaman olumlu olmuyor; ancak 
çoğu zaman seyahat etmek 

SuLky
Sulky göründüğünden de küçük bir araba, iki kişiyi 
zar zor alıyor. Üstüne üstlük taş çatlasın 45 km hızla 
gidebiliyor. Belki de bu yüzden “asık suratlı” anlamına 
gelen “Sulky” ismini takmış sahibi ona.

yaşadığım ve öğrendiğim 
hissini veriyor. Uzun süren 
seyahatler de kendi hayatımı, 
kendimi ve ne istediğimi 
gözden geçirmeme olanak 
sağlıyor…

 
Bugüne kadar hangi 
ülkeleri ziyaret ettin? Seni 
en çok etkileyen ülke 
hangisi oldu? Şimdiye 
kadar nasıl tepkiler aldın?
Şimdiye kadar Hollanda, 
Almanya, Avusturya, 
Slovenya, Hırvatistan, Bosna-
Hersek, Karadağ, Arnavutluk, 
Yunanistan, Suriye, Lübnan 
ve Ürdün’e gittim. Bütün 
ülkeler güzel sürprizlerle dolu. 
Şimdiye kadar seyahat ettiğim 
ülkelerle ilgili deneyimlere 
dayalı şunu söyleyebilirim; 
beni en çok şaşırtan 
ülke Bosna-Hersek oldu. 
Özellikle Saraybosna’daki 
insanlar çok coşkulu ve 
heyecanlılardı. Genel olarak 
daha fakir topraklarda 
daha samimi tepkilerle 
karşılaştığımı söyleyebilirim. 
Bu yüzden Afganistan, 
Pakistan ve Hindistan’da 

karşılaşacaklarımdan çok 
umutluyum. Türkiye’de de 
tepkiler çok olumluydu. Bir 
sürü insan yardım teklifinde 
bulundu ve kendi evinde 
yatacak yer vermeyi teklif etti.

Neden İpek Yolu’nu tercih 
ettin? Ya da şöyle sorayım, 
neden Orta Doğu?
İpek Yolu hakkında çok 
şey öğrendim. Bu yol, 
Mezopotamya ve İran gibi çok 
eski kültürlere benzer büyük 
bir tarih barındırıyor içinde. 
Orta Doğu’daki günlük hayatın 
nasıl olduğunu öğrenmek 
istiyorum. Örneğin kadın 
ve erkeklerin birbirlerinden 
nasıl ayrıldıklarını öğrenmek 
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”KEndİ Evİmİn 
rahatLığını 
gErİdE bıraKmaK 
bEnİm İçİn 
KOLaY. sEYahat 
EdErKEn süreklİ 
şaşırıyorum.”

Adana

Son Hazırlıklar
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SuLky 
TÜrkİYE’dE
Geçtigimiz ay Teun 
Melis Türkiye’deydi. 
Teun’u en çok 
etkileyen şey 
Türkiye’deki insanların 
misafirperverliği 
olmuş, ona en ilginç 
gelen şey ise Türklerin 
omuzlarındaki aşı izi.

GEZGİN

ilgimi çekiyor. Sosyal sınırları 
aşıp insanlarla tanışmaya 
çabalıyorum. Benim için bu 
kapalı kapılar ardında var 
olan özel alandaki sosyal 
yaşamın ilginç bir parçası. 21. 
yüzyılda insanların düşünce 
biçimlerinin derinliklerine 
inmek ve onların özgürlük 
algılarını yakından tanımak 
istiyorum.

Benim için önemli 
olan İslami kültürün etkisi 
altında filizlenen hayatın 
gerçeklerini tüm yönleriyle 
değerlendirmek. Bana göre; 
Batı dünyasındaki politik 
temsilciler ve medya, büyük 
olaylardan yola çıkarak 
gerçeğin yalnızca küçük bir 
yansımasını gözler önüne 
serebiliyorlar. Karmaşık 
İslami hikayeleri Batı’nın 
gözünden aktarmaya 
çalışırken zorlanıyoruz. Ben, 
Batı dünyasının tanımlamaya 
çalıştığı şeye farklı bir 
pencereden yaklaşıyorum. 
Yerli halkın sesini duyurarak 
mevcut baskıyı ifade etmek 
istiyorum. Lübnan, Ürdün, 
Suriye, İran, Afganistan ve 
Pakistan gibi ülkeler gözlerimi 
açmama ve İslami kültür 
hakkında dünyada çıkan 
haberleri yönlendiren hassas 
konular hakkında farklı bir 
düşünce yapısı geliştirmeme 
yardımcı olacaklar.

Orta Doğu çalkantılı bir 
bölge. Bu konu, kafanda 
soru işaretleri belirmesine 
neden olmadı mı? Ailen bu 
konuda ne düşünüyor?
Bir şey ne kadar karmaşık 
olursa o kadar merak 
uyandırıcı oluyor. Bu orada 
hareketin olduğunun bir 
göstergesi. Ailem bir 
çılgın gibi macera peşinde 
koşmama alışkın. Tabii, 
annem beni evde görmek, 
yol boyunca telefonla bana 
ulaşabilmek isterdi.

Şu ana kadar yolda kaç 
kişiyle tanıştın? Senin 
için en unutulmaz anı 
hangisiydi?
Dün Erzurum’dan Bingöl’e 
uzanan ana yol üzerinde 
yürüyor ve otostop çekmek 
için uygun bir yer arıyordum. 
Erzurum’da İran vizesi 
almak için arabam olmadan 
Tatvan’dan geçmek zorunda 
kaldım. Otostop çekmek 
için bir yer bulamadan 
kendimi Türk çocuklarla bir 
arabada buldum. Elazığ’daki 
kız arkadaşlarını görmeye 
gidiyorlardı. Bingöl’e 
yaklaştığımızda çocuklar 
beni Elazığ’da güzel bir gece 

“bEnİm İçİn önEmLİ 
OLan İsLamİ 

KüLtürün EtKİsİ 
aLtında fİLİzLEnEnİ 

tüm YönLErİYLE 
tanımaK. 

karmaşık İslamİ 
hİkayelerİ 

batı’nın gözündEn 
aKtarmaK zOr.”

geçirmek için ikna ettiler. 
Gece de bir grup arkadaşları 
19.22’de yemek yedikten 
sonra başladı. Ramazan 
sırasında insanların umutla 
güneşin batışını beklemelerine 
şahit olmak güzeldi. Bu 
günlük hayatın nasıl da bir 
parçası haline geldiğimin 
en güzel örneği. Sonra tüm 
Türklerin omuzlarında bir 
yara izi olduğunu öğrendim. 
Küçükken oldukları tetenoz 
iğnesinden kaynaklanıyormuş. 
Bu tip şeyleri seviyorum.

Bir süredir Türkiye’desin. 
Türkiye’yi ve Türk 
insanını nasıl buldun? 
Buraya gelmeden önceki 

beklentilerin nelerdi?
Yukarıda verdiğim örnek 
bunu çok iyi açıklıyor 
bana kalırsa. Genel olarak 
şunu söyleyebilirim. 
Türk ve Kürtlerin ne 
kadar misafirperver 
olduklarını yüzlerinden 
anlayabiliyorsunuz. Hem 
Türk hem de Kürtler, benimle 
bir yabancı olarak iletişim 
kurarken oldukça milliyetçiler. 
İyi gelişmelere şahit oldum. 
Genel olarak, şimdiye 
kadar tanıştığım insanlara 
bakarak şunu söyleyebilirim, 
eğitimli Kürtler, Türkiye 
topraklarında kendi kültürlerini 
devam ettirebileceklerini 
düşünüyorlar. Bana kalırsa; 

Sulky yorulunca...



hükümet gelişim ve barış 
için anahtar olarak eğitimi 
kullanmalı ve bu alanda 
araştırmalar yürütmeli.

Erzurum’da tanıştığım çok 
iyi derecede İngilizce konuşan 
lise öğrencilerinin düşünceleri 
ise beni korkuttu. Kürtler kendi 
sokaklarında dolaşırlarken, 
onlar Kürtlerin sokaklarına 
adım atamadıkları için 
Kürtlerden nefret ettiklerini 
söylediler. İşte bu gibi “biz-
onlar” ayrımına birçok kez 
şahit oldum. Eğitimli insanlar 
bile bunu yapıyorlar. Umarım 
ilerde bir gün insanlar hiçbir 
sınır ve askeri tavır olmadan 
“biz” demeyi öğrenirler.

Yola çıkmadan 
önce nerelerde 
konaklayacağınıza karar 
vermiş miydiniz, yoksa 
her şey kendiliğinden mi 
gelişiyor?
Normalde, uyandığımda aynı 
günün gecesinde nerede 
uyuyacağımı bilmiyorum. 
Soğuk Avrupa kışından 
sonra burada çadır kurmak 
harika. Örneğin Anamur’daki 
eski yerleşim biriminin 
olduğu arazide gizlice bir 

gece konakladım. Aynı 
zamanda “couchsurfing.
com” sitesinden de sık sık 
yararlanıyorum. Bu bir sosyal 
ağ sitesi. Sitede dünyanın 
dört bir yanında size evini 
açmak isteyen insanlar 
bulabiliyorsunuz.

 
Bildiğimiz kadarıyla bu 
yolculuğa çıkarken başka 
amaçların, projelerin de 
vardı. Bize biraz bunlardan 
bahseder misin?
Burma’da faaliyet gösteren 
Foundation Culture for micro 
Credit (CmC) kuruluşunu 
destekliyorum. Hedefim de 
Burma’ya ulaşmak. Ortak 
bir arkadaşım aracılığıyla 
Burma’daki bu projelerden 
haberdar oldum. San 12 
yıldır Culture for micro 
Credit’in kurucusu ve yerel 
bir iyi niyet dayanışması 
başlattı. Kadınlar kendi küçük 
işletmelerini kurmak için 100 
Dolarlık borç alabiliyorlar. 
Bu mikro krediler büyük bir 
başarı. San ile tanıştığımızda 
“Daha fazlasını hayal bile 
edemezdik!” demişti. 
Onunla ilk karşılaştığımızda 
San’in mütevazı bir değişim 

SjocoSjoN’uN ESErİ
Teun Melis’in arabasını, Hollanda’ra street art ve 
iç dizayn üzerine çalışan bir arkadaşı boyamış. 
SjocoSjon, Teun Melis’in aklındaki projeyi duyar 
duymaz yardımcı olmak istemiş.

gerçekleştirebilecek nadir 
ruhlardan biri olduğunu 
hissettim. İşte bu nedenle 
onun projelerine dikkat 
çekmek istedim. Sitemde bu 
konu hakkında daha ayrıntılı 
bilgi bulabilirsiniz.

Piyasada konforlu bir sürü 
araç var. Neden Sulky? 
Neden yolculuğa bu kadar 
küçük bir araçla çıkmayı 
tercih ettin?
Ben de aynı soruyu kendime 
zaman zaman soruyorum. 
İtiraf etmeliyim, dikkat 
çekmeyi seviyorum ve 
Sulky ile bu garanti. Meydan 
okumayı da seviyorum. 
Bugüne kadar bunu yapan 
olmadı ve yavaş yavaş 

seyahat etmenin en güzel 
yolu. Aynı zamanda birine 
bağımlı da olmuyorsunuz. 
Desteklediğim projelere 
dikkat çekmenin ve kendimi 
saçma sapan durumlara 
sokmanın en iyi yolu da Sulky 
ile seyahat etmek.

Arabanı kendin mi boyadın. 
Bize bu hazırlık sürecinden 
bahseder misin biraz?
Aracı arkadaşım SjocoSjon 
boyadı. SjocoSjon street 
art ve iç dizayn üzerine 
farklı projelerde çalışıyor. 
Amsterdam’da yaşayan bir 
sanatçı kendisi. Arabam, 
onun kendini özgürce ifade 
edebilmesi için ideal bir araç 
oldu.  
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Sulky acıkmış olmalı!

Sulky yoldo


