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BİR KADIN GEZGİN
‘‘MAGGIE’S MILES’’

MAGGIE, A SOLO
FEMALE TRAVELER
MAGGIE, ‘‘All started when I was 15 years old and my grandpa
taught me how to drive mopeds and shift gears on a green metallic Puch Maxi S!’’

Could you please tell us a little about yourself?
All started when I was 15 years old and my grandpa taught me how
to drive mopeds and shift gears on a green metallic Puch Maxi S! 20
years later my father started to restore my Puch DS 50 so we could
take part at the Ötztaler Mopedmarathon in Tyrol, Austria. 2,500 riders meet up to drive 238 kilometers, conquering 4 climate zones,
2 countries and 4 Alpine passes. It was a real adventure sharing my
moped passion with so many like-minded people.
MAGGIE, ‘‘Her şey 15 yaşındayken büyükbabamın bana moped
(motorlu bisiklet) kullanmayı ve yeşil metalik Puch Maxi S modelinde vites değiştirmeyi öğretmesi ile başladı.’’

Kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz?
Her şey 15 yaşındayken büyükbabamın bana moped (motorlu bisiklet) kullanmayı ve yeşil metalik Puch Maxi S modelinde vites değiştirmeyi öğretmesi ile başladı.
20 yıl sonra babam, Avusturya’nın Tyrol şehrinde düzenlenecek olan
Ötztaler Moped Marathon’a katılabilmemiz için sahip olduğum Puch
DS 50’yi restore etmeye başladı. Bu maratonda 2500 moped sürücüsü 4 iklim bölgesini, 2 ülkeyi ve 4 Alp yolunu fethederek 238 km’lik
bir parkuru tamamlamak için bir araya geliyorlar. Moped tutkumu
benzer fikirde olan onca insanla paylaşabilmek benim için gerçek bir
maceraydı.
Dünyayı dolaşmaya nasıl karar verdiniz? Dünyayı dolaşmak için
gerekli olan bütçeyi nasıl toparladınız?
2018’de düzenlenen aynı etkinlikte yedek parça satışı yapan MOFAKULT AG firmasından birkaç kişiyle tanıştım. Daha sonra da iletişimi
koparmadık. Onlara tek hayalimin Puch DS 50’m ile Innsbruck’tan
Sicilya’ya doğru bir yolculuk yapmak olduğunu anlattığımda, Marc
(Mofakult’un sahibi), onların da birkaç aydan bu yana bu tarz bir
proje üzerinde çalıştıklarını söyledi. Moped ile birini dünya turuna
göndermeyi planlıyorlardı ve tabi ki bu kişi ben olacaktım. Bunun
karşılığında benim de yolculuğumu, dünyadaki moped toplulukları
için, videolarla, resimlerle ve hikayelerle belgelemem gerekiyordu.
Bu teklifi ilk duyduğumda kendimden geçtim. Sonuçta bu kadar büyük bir yolculuk hayal etmiyordum. Moped ile dünya turuna çıkma
fırsatı yakaladığım için çok heyecanlandım ve teklifi anında kabul
ettim. Daha sonra, ne üzerine bir anlaşma yaptığımın farkına vardığımda gerilmedim desem yalan olur. Konfor alanımdan uzaklaşmak
zorunda kalacaktım. Yine de hiçbir şey beni bu turu yapmaktan alıkoyamazdı.
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How did you decide to travel around the world? How did you
save enough money for this world tour?
At this same event in 2018 I met the guys from MOFAKULT AG. They
sell spare parts. We kept in contact and when I told them my life dream is to go with my Puch DS 50 on a road trip from Innsbruck to Sicily,
Marc (Owner of Mofakult) said they are already working on a project
for several month. They want to send someone with a moped around
the world. And that someone would be me. In exchange I would need
to document the journey with Videos, Pictures and storytelling for
the moped community all over the world. First I was overwhelmed.
At the time, I wouldn’t have dreamed of it. Within seconds I was so
excited to have the opportunity to travel the world with a moped that
I instantly agreed. Later when I realised what I agreed on I was very
nervous. Like always when I do leave my comfort zone. Never kept me
from doing it anyways.

Hedefiniz nedir?
Her şeyden önce ben yavaş biniciyim. Yani A noktasından B noktasına
hızlı bir şekilde gitmek zorunda değilim. Benim seyahatlerimde zamanın pek bir önemi yok. Esas olarak odaklandığım şey yavaş gitmek
ve bilinçli deneyimler edinmek. Kendimi akışa bırakıyorum ve bağ
kurduğumu hissettiğim yerlerde vakit geçiriyorum. Tabi ki ulaşmak
istediğim kilometre taşları var ancak bir yere varış benim nihai hedeflerim arasında yer almıyor. Esas olan yolculuğun kendisi. Bunun
yanı sıra dünya çapındaki moped kültürü ve sevgisi ile ilgili bir şeyler
bulmak ve yazmak gibi bir vazifem de var.

Kişisel açıdan bakacak olursak, ben insanlarla ve dünyayla bağ kurabilmek adına seyahat ediyorum. Yaşadığım yerde asla karşılaşamayacağım kadar ilginç ve ilham veren insanlar tanıma fırsatı yakalıyorum.
Kısacık da olsa harika zaman geçirdiğim öyle büyülü anlar oluyor ki;
mesela Arnavutluk dağ geçidinin en tepesinde bir bisikletçi ile tanıştım, hayatın anlamı ve seyahat etme hakkında bir saat boyunca koyu
bir sohbet ettik. Bu rastlantılar, ne kadar kısa olursa olsun, kendimi
daha canlı, enerjik ve mutlu hissetmemi sağlıyor. Ben zaten yeni kültürler, yiyecekler ve insanlar tanımaya meraklı bir maceraperstim ve
her zaman öyleydim.

Seyahatlerimin insanlar üzerinde bu denli bir etki yaratacağını asla
düşünemezdim. Ben, “Hiçbir şey mümkün değil, gerçek ne ise onu kabul etmek ve onunla yaşamak zorundasın” inancında olan bir aile ve
sosyal sistem içerisinde büyüdüm. Bu sınırların üstesinden gelebilmek için uzun yıllarımı harcadım ve tabi ki bu süreçte büyük bir irade
gücüne de ihtiyacım oldu. Bu sistemi ve aile dogmalarını terk edebilmemin tek yolu eğitim ve bana seyahat etme fırsatını sunan finansal
bağımsızlıktı. Diğer ülkeleri, kültürleri tanımak ve deneyimlemek
dünyaya ve hayata olan bakış açımı tam anlamıyla değiştirdi. Kısa
bir zaman içinde, bu seyahatlerin gündelik mutluluğum için ne kadar
önem taşıdığının farkına vardım. Sonrasında, nerede bir genç görsem
yabancı dil öğrenmenin ve kendi bağımsızlığını elde etmenin ne kadar önemli olduğunu anlatmaya başladım. Bu bana kendi kararlarımı
vermek ve kendi yoluma devam edebilmek için ihtiyacım olan gücü
veriyordu. Başkalarının ne düşündüğü umrumda değildi. Geçenlerde,
Atina’da bulunan bir Alman okulundan seyahatlerimi, eğitimimi ve
tecrübelerimi anlatabileceğim bir konferans teklifi aldım. Gençlerle
diyalog kurma fikri aklımı başımdan almıştı. Bu, kendi gençliğime
“Her şey mümkün, yeter ki kendine inan ve pes etme” diyebilmek gibi
bir şeydi. Yani kendim asla alamadığım desteği gençlere bir nebze de
olsa verebilme fırsatı yakalamıştım. Bunun dışında, Italya’da bisikletim bozulduğunda Vespa ile gezinen Emanuele adında biri ile tanıştım. Sunny’i tamir ettirmem için bana yardımcı oldu ve daha sonra Pisa’da yeniden görüştük. Emanuele’nin bozuk bir İngilizcesi olmasına
rağmen baya sohbet ettik. Birkaç hafta sonra bana İngilizce kursuna
başladığına dair bir mesaj gönderdi. Artık daha çok seyahat etmek
ve karşılaştığı ilginç insanlarla daha iyi iletişim kurabilmek istiyordu.

What is your goal?
First of all I am a slow rider . Meaning I don’t have to hurry from A to
B. Time does not play a major role on my journey. Mainly I am focusing on deceleration and conscious experience. I ride with the flow,
spend time at places I feel connected to. Of course I do have some
milestones I want to reach, though the arrival is not the final goal.
The journey itself is. Besides my mission is to find and write about
worldwide moped culture and moped love.

My personal aspect of traveling is to feel connected to people and the
world. I am meeting so many amazing and inspiring people I would
not meet by staying in my hometown. Spending even just a magical
moment for example I met the cyclist on the top of an Albanian mountain pass with whom I had a deep talk about the meaning of life and
traveling for an hour before we said goodbye. These encounters make
me feel alive, energetic and happy as short as they might be. Besides
I am and always was an adventurer curious to explore new cultures,
food and people. I would never have thought, my journey has such
an impact on people. I grew up in a family and a social system which
made me believe “Nothing is possible and you have to accept and live
with the fact.” It took me many years and a huge amount of will power
to overcome these limitations.

The main reason I was able to leave the system and family dogmas
was education and financial independence which offered me the opportunity to travel. Experiencing other countries and cultures leaded
to a complete different outlook on the world and life. Soon I realised that’s really important for my everyday happiness. So wherever I
meet young people I tell them to learn foreign languages and to find a
way to be independent. It gave me the power to make my own choices
and to go my own way. No matter what everybody else said. Recently
I was invited to give a lecture about my journey and my education at
the German School in Athens. The dialogue with the teenager was
mind blowing. It was like I had the opportunity to tell my younger self
“It is possible just believe in yourself and stay persistent”. A support
I never had. Besides, I met Emanuele on his Vespa in Italy while my
bike was broken down. He helped me to fix Sunny and we met later in

Pisa again. We were talking a lot although Emanueles English is not
too good. A few weeks later he sent me a message he takes classes
now. He wants to travel more and wants to be able to communicate
whenever he encounters interesting people. I realised I am leaving
marks and that full fills me with joy and makes me really emotional. I
feel very blessed to be able to inspire people and uplift them.
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Dünyanın hangi ülkelerini dolaştınız?
Turuma İsviçre’de başladım. Türkiye yolunda ilerlerken 8 ülkeye uğradım. Bu ülkeler; İtalya, Bosna Hersek, Karadağ, Arnavutluk ve Yunanistan. Benim kişisel hedefim 2-3 sene içerisinde Yeni Zelanda’ya
ulaşmak. Çok ileriyi planlamaktan vazgeçtim. İnsan ne olacağını asla
tahmin edemiyor. 3 sene önce iç savaş patlak verene kadar Latin
Amerika’nın Nikaragua kentinde yaşıyor ve çalışıyordum. Şimdi ise
mopedimle dünyayı dolaşıyorum ve Coronavirüs salgını nedeniyle
Göreme’de mahsur kaldım. Yolculuğuma ne zaman devam edebilece-

ğim konusunda hiçbir fikrim yok. Yine de beni hangi heyecan dolu
maceraların beklediğini çok merak ediyorum. Fakat bildiğim tek şey
var ki; sıklıkla seyahat edeceğim ve güzel kalpli, ilham veren insanlarla bolca vakit geçireceğim.

Sizi en çok etkileyen ülke hangisi oldu? İlginç bir anınızı anlatır
mısınız?
Kapitalizmin yaygın olduğu bu dönemlerde, her şeyden önce sosyal
ihtiyaçları olan insanlar olduğumuzu unutuyoruz. Bence hayatta en
önemli şey etrafımızın sevgi dolu, nazik insanlarla çevrili olması.
Buna aile diyebiliriz. Bu nedenle Arnavutluk’ta gördüğüm insanların
olağan tutumları beni çok etkiledi. İlk başlarda, bir aile beni evine
davet ettiğinde nasıl davranmam gerektiğini kestiremiyordum. Çünkü, daha önce açık sözlülük, dürüstlük ve nezaketin bu kadar yoğun
olduğu hiçbir ortamda bulunmamıştım. Arnavutluk’ta nereye gidersem gideyim insanlar bana her zaman kapılarını açtılar. Yiyeceklerini
ve aile yaşantılarını benimle paylaştılar. Birkaç aile ile bu tarz deneyimlere sahip olduktan sonra, Arnavut bir ailenin onlarla birkaç gün
kalmam konusundaki teklifini kabul ettim. Bana çevreyi gezdirdiler,
beraber bahçe düzenlemesi etkinliklerine katıldık, benim için yöresel yemekler pişirdiler, beraber yöresel pazarlara ve turistik yerlere
gittik. Bolca sohbet ettik, hikayelerimizi paylaştık, beraber güldük ve
ağladık. Sonuç olarak onlarla 10 gün gibi bir zaman geçirdim. En çok
etkilendiğim şey ise, onların bana hissettirdikleriydi. Bana hiçbir zaman misafir muamelesi göstermediler. Kendimi aile üyelerinden biri
gibi hissettim. Hala iletişim halindeyiz ve onları çok özlüyorum.
Türkiye’de hangi şehirleri gezdiniz? En beğendiniz şehir hangisi
oldu?
Feribotla Marmaris’e kadar geldim, şimdiye kadar Fethiye, Korkuteli,
Antalya, Alanya, Anamur, Taşucu, Ankara, İstanbul, Mersin, Çiftehan,
Niğde ve Göreme’yi ziyaret ettim. Hangi şehrin daha güzel olduğuna
karar vermek gerçekten çok zor. Fakat şunu söyleyebilirim ki, Türkiye oldukça büyük bir ülke. Birçok farklı zevke hitap edebilir. Mesela,
İstanbul tam anlamıyla bir kültür şehri. Türk rivierasında ise, insan
kıyıda bisiklet sürerken kendini tatilde gibi hissediyor ve dahası ülkenin merkezindeki çarpıcı manzara… Ben henüz Türkiye’nin tamamını
gezemedim ancak tek kelimeyle nefes kesici…
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Which countries of the world have you visited with
the moped?
On the 1st of August I started in Switzerland crossed
8 countries on the way to Turkey. Italy, Croatia, Bosnia
Herzegovina, Montenegro, Albania and Greece. My personal goal is to reach New Zealand in 2-3 years. I stopped planning too far ahead. You never know what is going to happen. 3 years ago I was living and working in
Nicaragua, Latin America, until the civil war broke out.
Now I am traveling the world on a moped and got stuck
in Göreme due to Coronavirus. I don’t know when I can
continue my trip. Though I am curious which exciting
adventures are still ahead of me. One fact, however, is
clear, it involves traveling and spending more time with
lovely and inspiring people.

Which country have you been deeply impressed
by? Could you describe one of your interesting experiences during your travel?
In times of capitalism we forget about that we are
first and foremost human beings with social needs. In
my opinion the most import thing in life is being surrounded by loving and kind people. Let’s call it family.
Therefore I was so touched by Albanians random acts
of kindness. First I didn’t know how to behave when
families invited me into their homes. I wasn’t used to
this kind of openness and honest kindness. Wherever I
went people opened their homes for me. Shared their food and family
with me. After some experiences with very inviting people I accepted
the invitation of an Albanian family to stay with them for several days.
They showed me around, went gardening with me, cooked local dishes for me, went to the local market and sights with me. We talked,
we shared stories, we laughed and cried together. In the end I stayed
10 days with them. What touched me the most was how they made
me feel. I was treated like a family member, not like a guest. We are
still in contact by the way and I miss them everyday.
Which cities have you visited in Turkey? What is your favorite
one?
I arrived by ferry at Marmaris went to Fethiye, Korkuteli, Antalya,
Alanya, Anamur, Tasucu, Ankara, Istanbul, Mersin, Ciftehan, Nigde
and Göreme so far. It is very hard to decide which city is the most beautiful. I have to say Turkey is extremely big. It has to offer so many different things. Istanbul for example is just incredible beautiful stuffed
with culture. The turkish riviera feels like holiday driving along the
coast. And then the stunning landscape in the centre of the country.
And I haven’t even seen all of Turkey yet. It is just breathtaking.

You have been in contact with many people from different cultures. Which culture have you felt closer to you?
Besides this trip I travelled a lot in South and Central America. I love
the Latin culture for their passion of celebrating life and happiness
everyday. Even though most of them life very hard lifes they focus
constantly on the good parts like family, health and the blessing of
having enough food to feed the family.

What is the safest country in the world? What is the most dangerous one?
I strongly believe you will attract into your life whatever you focus
on. And I believe in the good in people. I am convinced every country
hosts good and bad people. More importantly is to respect the culture
and rules of the country you are visiting and follow them. I am not
driving at night time. I am not often going out to party alone. Trying
to stay safe. And so far I only had good and nice experiences. Whenever I had problems with my moped or my health people helped me.
They even offered me help before I needed it. I arrived in Antalya and
asked for directions to my Hotel. Resul came to see my bike and gave
me directions. He said he adores my bike and if I would need help
with fixing it he has a small workshop with all the tools. In the next
morning the receptionist told me something is wrong with my bike. I
had a flat tire. So I took Resul’s offer and visited him in his workshop.
Resul and his friend Yusuf helped me to fix the tube of my wheel. Afterwards we were drinking tea and we were chatting for hours about
Turkey tourism and travelling. I enjoyed it very much.
Farklı kültürden insanlarla iletişim halinde oldunuz. Size en yakın gelen kültür hangisi oldu?
Bu turun dışında, Güney ve Orta Amerika’da sıklıkla seyahat ettim.
Hayatı ve mutluluğu hergün bayram havasında kutladıkları için Latin
kültürünü çok seviyorum. Üstelik birçoğunun hayat koşulları gerçekten çok zor. Buna rağmen aile, sağlık ve tüm aileyi doyurabilecek yeterli yiyeceğe sahip olma gibi hayatın güzel taraflarına odaklanıyorlar.

En güvenli ülke hangisi? En tehlikeli ülke hangisi?
Ben hayatta neye odaklanırsan onu yaşayacağına inananlardanım.
Ben iyi insanların varlığına inanıyorum. Eminim ki her ülkede yaşayan iyi ve kötü insanlar vardır. Asıl önemli olan, gittiğiniz ülkenin
kültürüne, kurallarına uygun davranmak. Ben geceleri seyahat etmiyorum. Partilere yalnız başıma gitmeyi tercih etmiyorum. Kendimi
güvende tutmaya çalışıyorum ve buna bağlı olarak sadece güzel ve
hoş deneyimler biriktirdim. Ne zaman bisikletimle veya sağlığımla
ilgili bir sıkıntı yaşasam çevremdeki insanlar bana her zaman yardımcı oldular. Hatta ben onlardan talep etmeden onlar bana yardım
etmeyi teklif ettiler. Antalya’ya vardığımda kalacağım otelin adresini
sormuştum Resul bisikletime bakmak için yanıma geldi ve bana yolu
tarif etti. Bisikletime bayıldığını ve herhangi bir sıkıntı yaşamam durumunda tüm alet edevatların bulunduğu küçük atölyesinde onu seve
seve tamir edebileceğini söyledi.
Ertesi sabah resepsiyonist bisikletimle ilgili bir sıkıntı olduğunu belirtti. Lastiği inmişti. Böylelikle Resul’un teklifini hatırladım ve onu
atölyesinde ziyaret ettim.

Resul ve arkadaşı Yusuf bisikletimin lastiğini tamir etmemde bana
yardımcı oldular. Sonrasında beraber çay içtik ve Turkiye’de turizm
ve seyahat konusunda saatlerce sohbet ettik. Gerçekten çok keyif aldım.
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En çok hangi ülkelerin yemekleri hoşunuza gitti? Türkiye’de
kuru fasülye yediniz mi? Yediyseniz hoşunuza gitti mi?
Türkiye’de mantı, peynirli börek yedim. Kuru fasülye, mercimek çorbası, köfte, tavuk güveç vb. yemekleri seviyorum. Seyahatlerim sırasında, gittiğim yerin yöresel yemeklerini servis eden bir restoran
bulmam çok zor oluyor. O nedenle ben ailelerle yemek yemeyi daha
çok tercih ediyorum. Genellikle büyükanneler en güzel ve lezzetli geleneksel yemekler pişiriyorlar. Şu anda Coronavirüs sebebiyle Göreme’de mahsur kaldım. Tüm restoranlar kapalı. Kaldığım otelin sahipleri beni bazen akşam yemeğine davet ediyorlar. Ben en çok ev yapımı
yemekleri seviyorum.
Son olarak eklemek istediğiniz şey nedir?
Corona virüs sebebiyle, birçok kişi bana Avusturya’ya gitmemi, evimde güvenle oturmamı söyledi. Bana göre ise, dünyadaki tüm insanların aynı şeyden etkilendiği böyle bir zamanda nerede olursan ol
bir şey fark etmez. Hepimiz şu anda aynı durumdayız. Bu korkunç
zamanlar bize kapitalizmi yeniden düşünmemiz ve insan olduğumuzu hatırlamamız için bir fırsat sunuyor. Birbirimize bağlı kalmalı ve
milliyetleri aşmalıyız. Biz büyük bir aileyiz ve birbirimize her zaman
destek olmalıyız.

Social Media Links
IG | maggies.miles
YT | Maggie’s Miles
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FB | MaggiesMiles.MM
WEB | maggies-miles.com

Which kitchen did you like the most? Did you try “kuru fasulye”(
mutton stew with white beans ) in Turkey? If yes, did you like it?
I had Manti, Peinirli, i love white bean soup, lentil soup, Köfte, chicken
stew, and so on. When I am traveling it is sometimes hard to find the
very one restaurant where the locals go for local specialties. Therefore I love to eat with families. Mostly the grandmother is cooking the
best and most delicious traditional dishes. Right now I am stuck in
Göreme due to Coronavirus. All restaurants are closed. The family of
the owner of the hotel I am staying invites me sometimes for dinner.
The homemade food is still the best in my opinion.
Would you like to add any final word?
A lot of people told me to go home to Austria due to Coronavirus and
be safe in my home country. I think in times like that, where all people of this world suffer from the same it makes no difference where
you are. We all are in the same situation together. This terrible time
gives us a chance to rethink capitalism and remember our humanity.
We need to stick together and overcome nationalities. We are one big
family and we need to help each other.
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