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Siz, Yunan mitolojisindeki toprak ve bereket tanrıçası Demeter'in 
kızı güzel Persephone'nin hikayesini bilirmisiniz? Ölülerin tanrısı 
olan amca Hades, aşık olduğu Persephone'yi kaçırarak yerin 
altındaki dünyada yaşamaya mahkum bırakır. Anne o kadar üzülür 
ki, toprak artık ürün vermez olur ve dünyada kıtlık başlar. En 
sonunda Anne ve amca bir anlaşma yaparlar. Persephone her bahar
yeryüzüne, annesinin yanına gelecektir. Demeter, her kış bitiminde 
sevincini yeryüzünü yeşile boyayarak gösterir. Sonbahar geldiğinde
ise Persophone geri dönmek zorundadır, anne Demeter'in hüznü 
tabiatın renklerine yansır, yeşil yerini sarı ile kahverenginin 
tonlarına bırakır. Kosta Rika işte bu hikayeyi yalanlarcasına yıl 
boyunca yemyeşil, daha da öte tabiatın tüm renklerini en parlak 
şekliyle barındıran küçücük bir ülke.  

Başlıktaki konuya dönersek, eminimki hiç birimiz o güne kadar Costa Rica'nın nerede olduğunu 
bilmediğimiz gibi merak da ettiğimizi sanmıyorum. O halde hatırlayalım. Şenol GÜNEŞ 
yönetiminde Dünya Kupasına katılan Milli Takımımız tarihinin en büyük başarısına imza atmış ve 
Dünya 3.sü olmuştu. Bu gün ise  “Sefilleri” oynuyoruz. Costa Rica ise Amerika gurubunda, 
K.Amerika'dan sonra 2.konumda, yani 2014 Dünya Kupasına gene doğrudan katılma hakkı 
kazanmış durumda.
 
Yüz ölçümü sadece 51,000 km2 olan Kosta Rika da 3 tanesi aktif 7 adet yanardağ bulunmaktadır.
Artık yanardağla yaşamak bir yaşam biçimi haline gelmiş bu ülkede, doğal kaplıcalar turizimde 
olağanüstü bir gelir keynağı oluşturmaktadır. Amerikanın dışında İngiltere, Danimarka, Norveç, 
Finlandiya gibi Kuzey Avrupa ülkelerinin en revaçta Turizm merkezidir. Mayıs ayından başlayarak,
Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında ülkeye m2'ye 6350mm yağmur düşmektedir. Ülkeye kar 
yağmaz, ortalama sıcaklık 21°C  ile 32°C arasında değişir.  

          
          Resmi ismi Costa Rica Cumhuriyeti olan bu 

      turizm cenneti ülkenin nüfusu sadece 3 Milyon
      200 Bin. Bir önceki yazımda da çok uzak bir
      mesafe olduğu için gitmemeyi düşünürken böyle
      bir fırsatın bir daha ele geçmeyeceğini

       düşünerek gitmeye kara vermiş ve Las Vegas'ta 
      bir kaç gün geçirdikten sonra Kosta Rika'ya

       geçmiştik. Açıkçası bu ülkede beni nelerin 
             beklediğini tam olarak kestiremiyordum. Beni 

      tam anlamıyla büyüleyen bu seyahat hakkında 
      anlatacak çok güzel anılarım olduğunu 
      düşünüyorum. Baş şehri SEN JOSE (Sen Hose)'ye



      indikten hemen sonra Guanacaste'deki 
      konakladığımız Punta Islita oteline, arkadaşlarıma 

katılmak üzere ben ve eşim 4 kişilik bir uçakla hareket ettik. Her zaman havada gördüğümüz bu 
tarz uçaklar Kosta Rika'da ülkenin hertarafına dolmuş gibi uçuyorlar. Haritada da gördüğünüz gibi 
bir Orta Amerika ülkesi olan Kosta Rika'nın bir tarafı Karayip Denizine ve diğer tarafı ise Pasifik 
Okyanusuna bakıyor. Konakladığımız Punta Islita Oteli gerek konumu ve gerekse de tarzı 
itibariyle dünyanın muhteşem otellerinden birisi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ama burada 
yaşadığım korkuyu hayatım boyunca unutamam. Zira, o 4 kişilik uçakta ben pilotun yanında 
oturuyorum ve eşim arkada, 2000m yükseklikte zaman zaman bulutların içerisine girdiğimizde 
uçağın küt, küt diye boşluğa düşmesi ve önünü görememek, her an karşına bir şey çıkacakmış 
gibi istim üstünde olmak hayatım boyunca unutamayacağım bir anı olacak. Adrenalin denilen  
heyecan kasırgası bu olsa gerek. Bildiğim bütün duaları okurken deniz üstünden hemen hemen 
yarı asfalt tek şeritli bir yola indiğimizde eşimin dudağının uçukladığını gördüm. 

Kosta  Rika  benzersiz  ve  harika  doğası,  misafirperver  ve  pozitif  enerji  veren  insanları,  aynı
zamanda da barışçıl felsefesiyle kalbimi tümden fethetmiş bir ülke. 

Aslına bakarsanız dünyanın bir diğer ucunda olmasına karşın Kosta Rika, Türkiye’ye hiç de uzak 
değil. Tarifsiz doğal güzelliklerle dolu olan ve tam bir tatil cenneti olan bu ülke hakkında 
söylenecek o kadar çok şey var ki… Kosta Rika’yı yerinde görmek ve sakin, dolu dolu ve ilginç bir
tatil yaşamak isteyenlere mutlaka Kosta Rika’yı ziyaret etmelerini öneriyorum. Her ne kadar farklı 
kıtalarda bulunsak da, Kosta Rika’ya ulaşmak hiç de zor değil. ABD’de Los Angelas’a gitmekle 
hemen hemen aynı diyebiliriz. Bu yolculuğun ardından tropik bir iklime, mükemmel bir doğaya ve 
harika bir tatil beldesine ulaşıyorsunuz. Kosta Rikalılar da tıpkı biz Türkler gibi son derece 
konuksever ve sıcakkanlılar. 

Kosta Rika, yüzde 97 civarındaki okuryazarlık oranıyla, bu alanda dünya ülkeleri arasında ilk 
sıralarda yer alıyor. Bunun sebebi eğitimin mecburi ve ücretsiz yapılarak garanti altına alınmış 
olması..Teknoloji, yazılım geliştirme ve tıbbi cihazlar konusunda dünya devi firmaların yatırımlarını
yaptığı Kosta Rika, bu sektörlere yönelik teknolojilerin geliştirilmesi ve üretilmesi anlamında 
giderek daha da önemli bir merkez haline gelmesi bekleniyor. Sadece 2007 yılında ülkeye 2 
milyar dolarlık yabancı yatırım gelmiş. Ancak ülke böylesine yoğun bir yatırımı çekerken doğasını 
da en iyi şekilde korumuş. Ülkede evlerde ve sanayide kullanılan enerjinin %95’i yenilenebilir 
enerji kaynaklarından elde ediliyor.

Kosta Rika’da en çok kahve, muz, tropikal meyveler yetişirken, sanyide de bir “Slikon Vadisi” 
ürünü olan bilgisayar çipleri de bu ülkede üretiliyor.
 
Kosta Rika, idari açıdan 7 il'e ve 81 kanton'a ayrılmıştır. 
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İdari açıdan 7 ile ve 81
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Şekli amerikan sisteminde olduğu 
gibi federal anayasal bir 
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