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BOTSVANA, IÇINDE AZ SAYIDA MISAFIR VE 
ÇOK SAYIDA AV HAYVANI OLAN ÖZEL YABAN 
HAYATI SAFARILERI SUNUYOR. SAVANADA 
YABAN HAYATININ SEMBOL KAHRAMANLARIYLA 
VE KALAHARI’NIN BUŞMAN YERLILERIYLE 
TANIŞABILECEĞINIZ BU SAFARILERIN KEYFI, 
AFRIKA’NIN YEŞILLIKLERI ARASINDAKI LÜKS 
KONAKLAMA IMKÂNLARIYLA TAÇLANIYOR.

BOTSWANA OFFERS EXCLUSIVE WILDLIFE 
SAFARIS W ITH PLENTIFUL GAME, FEW 
VISITORS, CLOSE-UP ENCOUNTERS WITH 
THE ICONS OF THE SAVANNA, AND THE 
INDIGENOUS BUSHMEN OF THE KALAHARI 
-ALL EXPERIENCED AT HIGH-END LODGES IN 
THE AFRICAN BUSH.



“Kalahari’deki aslanlar göz alıcı siyah yeleleriyle tanınır.” 
diyor bölgedeki rehberimiz Tsholo. Bozkırı andıran bu 
yarı kurak coğrafyada üstü açık bir arazi aracıyla yol 
alıyoruz. Akasya ağaçlarına yaklaşırken birkaç akbaba 
gözlerini üstümüzden ayırmadan, dallarda sabırla bekliyor. 
Tedirgin görünen birkaç çakal da etrafta geziniyor. 
Sabah saatlerinde üstümüze 40 derece sıcaklıkta esen çöl 
rüzgârı etrafı kupkuru bir saunaya çeviriyor. Sürü hâlinde 
yürüyüşe çıkmış zürafalar arada bir akasya yapraklarına 
dadanıp uzun dilleri sayesinde dikenlerin üstesinden ustaca 
geliyorlar. Merak dolu ve iri kahverengi gözleriyle izliyorlar 
yanlarından geçip gidişimizi. Kalın derilerini kene ve diğer 
böceklerden arındıran sarı gagalı temizlikçi kuşlar eşlik 
ediyor zürafalara. Büyük memelilerle ortak bir yaşam 
süren ve kırmızı-sarı gagalarıyla dikkat çeken bu kuşlar 
bir yandan hayvanları rahatsız eden böcekleri temizlerken 
bir yandan da bu sayede karınlarını doyuruyorlar. Üstelik 
bir tehlikenin yaklaştığını gördüklerinde de “sofranın 
sahipleri”ni uyarıyorlar! 

Çalılık arazideki sakin yolculuğumuza devam ediyoruz. 
Botsvana Güneybatı Afrika’da, denize kıyısı olmayan, 
büyüklük bakımından Fransa ve Madagaskar’ın tümüne eş 
dümdüz bir ülke. Oldukça büyük bir yüzölçümüne sahip 
kurak ve yarı kurak Kalahari Çölü, Botsvana’nın yaklaşık 
yüzde 70’ini ve ülkenin güneybatı kesiminin büyük bir 
bölümünü kaplıyor. Kalahari’de aslanlar zürafalarla 
besleniyor. Şanslıyız; kısa bir süre önce avladıkları belli 
olan bir zürafanın etrafına kurulmuş sekiz aslanlık bir 
sürüyle karşılaşıyoruz. Bir zamanlar kıtanın dört bir 
yanında avlanan bu uç yırtıcılar Kalahari’de nüfusun 

“The lions in the Kalahari are known for their beautiful 
black manes,” says Tsholo. He is our local guide, 
with whom we travel through the semi-dry steppe-
like landscape in an open jeep. As we approach a 
stand of acacias, some vultures wait patiently on the 
branches -staring down at us. Nervous-looking jackals 
are sneaking around. The dessert wind, which in the 
morning has passed 40 degrees Celsius, turns the 
area into a dry sauna. A herd of giraffes is strolling 
through the area, nibbling on the acacia leaves, 
avoiding the thorns with their long tongues. Curiously, 
with big brown eyes, they are watching us as we 
pass them. The animals are joined by yellow-billed 
oxpeckers, birds that pick ticks and other bugs from 
the giraffes’ thick skin. The oxpeckers live in symbiosis 
with big mammals: the birds with the striking red and 
yellow bills remove irritating insects and get an easy 
meal, while warning their hosts if danger appears. 

We continue our slow drive through the bush. 
Botswana is a flat landlocked country in southwestern 
Africa, about the same size as France and Madagascar 
combined. The vast arid and semiarid Kalahari Desert 
constitutes around 70 percent of Botswana and 
blankets most of the country’s southwestern parts. In 
the Kalahari, lions prey on giraffes. Luckily, the area’s 
pride of eight lions has made a recent kill and takes 
turns in chewing on the bush meat. Once persecuted 
all over the continent, the apex predator forms a 
stable population in the Kalahari, where there are few 
people and enough space and prey for the big cats.  
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Safari in Africa usually means 
starting at dawn, so sleeping 

in will be for later. 

Afrika’da safari genelde 
şafakta başlar; bu nedenle 

uykuyu başka bir vakte 
ertelemeniz gerek.
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Our jeep drives all the way up to the giraffe carcass, 
where the lions are. A young male, Short Base, strolls 
up to the jeep, scratches his back on the car, and lays 
down next to us in the shade of the open-air vehicle.

“Don’t make sudden moves, as long as we stay in the 
jeep, he can’t see us,” Tsholo whispers. Having the 
king of the savanna only a few inches away sends  
a combined thrill of excitement and fear up my spine. 

The adrenalin rush continues when later in the 
afternoon we join a family of the local San people, the 
indigenous Kalahari Bushmen. Their traditions are well 
kept, and even though most of them nowadays live in 
villages, they still show great knowledge of the bush. 
We walk on a sandy trail through the arid landscape, 
while the original hunter-gatherers show us their 
hunting skills with poisonous arrows, how to trap 
animals with snares, and how to dig up eatable roots, 
which provide enough moisture when water is scarce. 
The San people communicate with clicking sounds, 
smiling and laughing throughout the walk. As we 
head back to the lodge, we spot the lion pride from 
a distance, walking across the savanna. We choose a 

dengede kalmasını sağlıyor çünkü burada insan az, büyük 
kedilerin rahatça avlanabileceği kadar alan ve av var. 
Aracımız zürafa cesedine doğru ilerlerken aslanlar sırasıyla 
avlarının tadını çıkarıyor. “Short Base” adlı genç bir erkek 
aslan araca yaklaşıyor, sırtını kaşıyor ve üstü açık aracın 
gölgesinde yanımıza uzanıyor.

“Ani hareketlerden sakının. Araçta durduğumuz sürece 
bizi göremez.” diye fısıldıyor Tsholo. Savana kralının birkaç 
karış ötemizde durması tüm vücudumu tuhaf bir heyecan 
ve ürpertiyle dolduruyor.

Adrenalin dolu yolculuğumuz öğleden sonra da devam 
ediyor. Öğle saatlerinde Kalahari’nin yerli kabilesi 
Buşman’a ait olan San topluluğundan bir aileyle 
buluşuyoruz. Geleneklerine son derece bağlı bir topluluk 
bu. Günümüzde çoğu artık köylerde yaşasa da çalılık 
araziye dair bilgi dağarcıkları hâlâ çok geniş. Etrafımızı 
saran bu kurak coğrafyada kumdan bir patikayı takip 
ediyoruz. Avcılık ve toplayıcılığın öncüleri bize zehirli 
oklarla avlanma maharetlerini, tuzakla hayvan yakalamayı 
ve su sıkıntısı çektiklerinde ihtiyaçlarını yeterince 
karşılayan yenilebilir kökleri gösteriyor. San’lar dilleriyle 
ses çıkararak iletişim kuruyor; yolculuğumuz boyunca 
ya gülümsüyor ya da kahkaha atıyorlar. Locaya dönüş 
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The traditional canoe-like vessel 
is used in shallow waters in the 

Okavango Delta.

Kano şeklindeki geleneksel tekneler 
Okavango Deltası’nın sığ kesimlerinde 

kullanılıyor. 
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different way back to camp –just to find out that the 
lions have just been visiting the lodge’s water hole, 
literally next to where we dine!

Watching the red sun slowly set over the Kalahari,  
I chew on my own piece of Botswana beef -probably 
the best meat I’ve ever had. Later, I watch the starlit 
sky, completely free from light pollution, as I sleep 
outside on the lodge’s open-air patio, which takes me 
one step closer to being one with nature.

In northern Botswana, the landscape is completely 
different from the central plains. The Okavango Delta 
comprises river systems that flood creating a huge 
water paradise for many mammal and bird species. 
We fly over the patches of wetland that the rivers have 
painted green and brought to life. Herds of elephants 
dot the swamps and savannas. The country holds the 
biggest elephant population on the continent -about 
130,000 animals- and it is to Okavango that we have 
come to see the giants in their true wetland habitats. 
Where a safari in some African countries is equivalent 

yolunda uzakta, savanada dolaşan bir aslan sürüsü 
görünce kampa farklı bir yoldan gitmeye karar veriyoruz. 
Fakat sonra fark ediyoruz ki az önceki aslanlar locanın, 
yemek yediğimiz yerin hemen yanındaki su çukuruna 
gidiyormuş!

Kızıl güneşin Kalahari’de yavaş yavaş batışını izlerken 
bir yandan da Botsvana bifteğinden bir lokma alıyorum. 
Hayatımda yediğim en lezzetli et olabilir bu. Sonrasında 
ışıkların hiç kirletmediği, yıldızlarla kaplı gökyüzünü seyre 
dalıyorum. Locanın açık hava taraçasında daldığım uyku 
doğayla aramdaki mesafeyi bir adım daha kısaltıyor.

Botsvana’nın kuzeyindeki manzara merkezdeki 
düzlüklerden bir hayli farklı. Okavango Deltası, sık sık 
taşarak sayısız memeli ve kuş türü için devasa bir su 
cennetine dönüşen nehirler sisteminden oluşuyor. Bölgeyi 
parçalar hâlinde kaplayan sulak arazi üzerinde uçarken 
nehirlerin yemyeşil araziyi boyayıp hayat verdiğini 
görüyoruz. Fil sürüleri bataklıklar, savanalar üstüne 
serpiştirilmiş gibi duruyor. Ülke kıtadaki en kalabalık fil 
popülasyonuna (yaklaşık 130 bin) ev sahipliği yapıyor. 
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Okavango’ya geliş sebebimiz bu devasa canlıları kendi 
sulak yaşam alanlarında görmek. Bazı Afrika ülkelerinde 
safariye çıkmak, aracınız bir ağaçtaki leopara veya su içen 
bir file yaklaşana dek sıra beklemek anlamına gelse de 
Botsvana’da durum böyle değil. Az sayıda fakat varlıklı 
gezgini ağırlamaya dair özel politikaları gezginlerin işini 
kolaylaştırırken çevreyi korumaya yönelik bir fayda 
da sağlıyor. Uygulamaya bakıldığında yaban hayatı 
gözlem yerlerinden birinde her daim en fazla üç araç 
görüyorsunuz, ki bu da hayvanların üzerindeki baskının 
azalması ve daha yoğun bir yaban hayatı deneyimi 
yaşamak anlamına geliyor.

Vumbura Plains Kampı’nda gün doğmadan  uyanıyorum. 
Locamın hemen dışında, nehre bakan tarafta bataklık 
kurbağalarının vraklamaları ve hipopotamların homurtuları 
hoş bir armoni oluşturuyor. Afrika’da safari genelde şafakta 
başlar; bu nedenle uykuyu başka bir vakte ertelemeniz 
gerek. Tahta taraçada servis edilen kahve ve keklerin 
ardından dörtçeker aracımızla tekrar yeşilliklere dalıyoruz. 
Yolculuğun başında duyduğumuz kısık havlamaların 
sebebini nihayet anlıyoruz. Afrikalı birkaç yaban köpeği 
bir antilobu kovalıyor. Çoğu yırtıcı hayvan tarafından 
kolayca avlanabildiği için antiloba “Çalıların McDonalds’ı” 
da deniyormuş. Antilopların köpeklerin en gözde avı 

to waiting in line before your jeep will have access to 
a leopard in a tree, or elephants drinking at a water 
hole, the exclusiveness of Botswana’s policy attracts 
fewer high-end tourists. This not only makes traveling 
easier for those who can afford it but also brings a 
lower environmental impact. In practice, this means 
that a maximum of three cars will be at one wildlife 
spotting at any given time, which decreases the stress 
brought upon the animals, and increases the sense of 
a more intense wildlife experience.

I wake up before sunrise at the Vumbura Plains camp. 
The croaking sounds of the bell frogs blend beautifully 
with the grunting of hippos, just outside my lodge, 
facing the river. Safari in Africa usually means starting 
at dawn, so sleeping in will be for later. Coffees and 
muffins are served on the wooden patio before our 
4WD takes off into the lush surroundings. Before long 
we hear yelping sounds: a pack of African wild dogs 
are chasing an impala. The antelope is often called the 
“McDonald’s of the bush” since many predators will 
hunt it, and impalas are dogs’ favorite prey. This is one 
of those chases I’ve watched on National Geographic 
Channel –happening live before my eyes. The impala 
tries to outrun the dogs, only to find that they are 
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olduğunu da belirteyim. National Geographic’te izlediğim 
kovalamacaların şimdi bizzat tanığıyım. Antilop, köpekleri 
alt etmeye çalışsa da neticede sürünün daha ısrarcı olduğunu 
anlıyor ve heyecan dolu bu macera kısa sürede son buluyor. 
Bir nehre yaklaşırken bizi bekleyen mokoro’ları görüyorum. 
Kano şeklindeki bu geleneksel tekneler Okavango 
Deltası’nın sığ kesimlerinde kullanılıyor. “Bu sayede 
hipopotamlara ve timsahlara karşı daha güvende oluyoruz.” 
diyor kürekçi; kanonun arkasında ayakta durup ahşap 
bir sopa yardımıyla mokoro’yu suda ilerletiyor. Eskiden 
bu tekneler heybetli ağaçların gövdelerinden oyulurmuş; 
bugünse sürdürülebilir bir malzeme olan fiberglastan 
yapılıyor. Suda neredeyse hiç ses çıkarmadan kayarak 
ilerlerken biz de sazlara tutunan kurbağaları ve kuşları 
seyrediyoruz. Bir anda sessizlik yırtılıyor zira bir fil sürüsü 
hemen önümüzde suyun içinde tepinip sesler çıkarıyor. 
Hortumlarıyla birbirlerine kenetlenip bir sıra oluşturuyorlar. 
Kürekçi gülümseyerek bana bakıyor: “Yol vermemizi 
istiyorlar. Afrika usulü selamlamadır bu.”

Fillerin ve hipopotamların oluşturduğu doğal kanallardan 
geçtiğimiz dönüş yolunda güneş Afrika savanasının ufkunda 
alçalıyor. Gececi yaratıklarsa karanlığa doğru yola çıkıyor. 
Yarasalar suya yakın yerlerde uçuşarak böcek yakalıyor. 
Uzaktan, aslanların kükrediğini duyuyoruz. Yaban 
hayatının beni rahatlattığını fark ediyorum. Dünya üzerinde 
olmak isteyeceğim başka bir yer yok; huzurluyum.

more persistent, and the game comes to a quick 
end. As we approach a river, some mokoros are 
waiting for us. The traditional canoe-like vessel 
is used in the shallow waters of the Okavango 
Delta. “That way it’s safe against hippos and 
crocs,” says the oarsman, who stands at the 
stern and pushes the mokoro with a wooden 
paddle. In the past, the boats were made of dug-
out trunks from sturdy trees, but today more 
sustainable fiberglass is used. We slide through 
the water, almost soundless, watching frogs 
and birds holding on to the reeds. Suddenly the 
silence is broken: a herd of elephants splash 
through the waterway ahead of us, trumpeting. 
They form a line, with their tucks latched onto 
each other. The oarsman smiles and looks at me: 
“They are telling us to give way. It’s the African 
salute.”

As we make our way back through the natural 
channels, shaped by elephants and hippos, the 
sun sets over the African savanna. The nocturnal 
creatures embark on the night: bats sweep 
through the air close to the water’s edge, catching 
insects, and in the distance, we hear lions roaring. 
The wilderness has a calming effect on me. I don’t 
want to be anywhere but here. I feel content.
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NEREDE YEMELİ?
WHERE TO EAT

NEREDE KALMALI?
 WHERE TO STAY

NASIL GİDİLİR?
HOW TO GET THERE

ALIŞVERİŞ İÇİN
WHERE TO SHOP

Localar tam pansiyon hizmet veriyor. Kalahari 
Ovası, Vumbura Ovası ve DumaTau’daki 
restoranlar Avrupa yemeklerini Afrika 
dokunuşlarıyla yorumlayan zengin bir 
menüye sahip. Domates ve tereyağı sosuyla 
servis edilen sarımsaklı ve fesleğenli beyaz 
balığın ardından yavaşça kızartılmış çilekleri 
deneyebilirsiniz.

Okavango Deltası yer 
seviyesinden bakıldığında 
da son derece etkileyici olsa 
da havadayken su yollarının 
ve savanaların renklerini 
başka bir açıdan görme fırsatı 
yakalıyorsunuz. Bu nedenle açık 
bir helikopter gezisi Botsvana’da 
kaçırılmaması gereken bir 
deneyim. 

Tüm localarda yerel zanaat ürünleri, el yapımı kâseler ve 
mücevherler satan dükkânlar bulunuyor. Daha kapsamlı 
bir alışveriş deneyimi için localardan ulaşım imkânının en 
çok olduğu Maun kasabasına gidebilirsiniz.  

Linyanti Nehri’ndeki lagünde yer alan 
DumaTau kampında dünyanın en 
büyük memeli hayvanlarından yüzlerce 
göreceksiniz. Nehirlerde oynayan hayvanları 
izlemek unutulmaz bir anı olacak.

The lodges offer full board and the 
restaurants at Kalahari Plains, Vumbura 
Plains, and DumaTau have a varied 
menu consisting of European dishes 
with an African twist. Dishes like garlic 
basil white fish with tomato butter 
sauce will be completed with slow-
roasted strawberries.

The Okavango Delta is 
spectacular enough from 
the ground. But from the 
air you will see the colors of 
the waterways and savannas 
from another perspective. 
Taking a trip in an open 
helicopter is, therefore, a 
must in Botswana. 

All the lodges have their own shops with local 
handicrafts, handmade bowls, and jewelry. For 
more extensive shopping, head to Maun, the 
town from where most of the traveling to the 
lodges begins.

At the DumaTau camp, set on a lagoon in 
the Linyanti River, you will spot hundreds 
of the biggest mammals in the world. 
Viewing the animals playing in the rivers 
is an unforgettable experience.

BOTSVANA
BOTSWANA GÖRMEDEN DÖNMEYİN

MUST SEE

Türk Hava Yolları ile İstanbul-Gaborone 
arasında her gün Johannesburg aktarmalı 
codeshare uçuşları bulunuyor.

Turkish Airlines has daily codeshare flights 
between Istanbul and Gaborone via 
Johannesburg.

turkishairlines.com
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