bisiklet
Çocuklu¤umuzun en güzel hayallerinden biri de bisiklet binmekti. Ço¤umuz s›n›f geçme karﬂ›l›¤›nda sahip olduk ilk bisiklete. Okul döneminin bitmesiyle birlikte tatilinin baﬂlamas› ve
bizim bu iki tekerli arac›n üzerinde
dengede kalma çabalar›m›z hayat›m›z
boyunca belleklerimizde taﬂ›yaca¤›m›z
güzel bir an›. Düﬂe kalka ö¤rendi¤imiz
ilk bisikletin üzerindeki çiziklere, kolumuzda ya da baca¤›m›zdaki çiziklerden
daha çok üzüldük. Büyümemizle birlikte bir üst modele geçerek art›k evden
daha uzak yerlere gitmeye, yeni arkadaﬂl›klar kurmaya, do¤ay› sessizce keﬂfetmeye baﬂlad›k. Bu arada fark›nda olmadan kaslar›m›z›, kalbimizi, ci¤erlerimizi sa¤l›kl› bir biçimde geliﬂtirdik. Bisiklet isteme yaﬂ›m›z›n geçmesi, iﬂ hayat›n›n yo¤unlu¤u, kent içindeki trafi¤in yo¤unlu¤u, t›kl›m t›kl›m olan ulaﬂ›m araçlar›nda iﬂe, okula gitmek ve
tüm bunlar›n üzerimizde yaratt›¤› gerilimden hep ﬂikayetçi oldu¤umuz, bir
önceki günün kopyas› olan günlerden
çocukluk hayalimize geri dönerek kurtulabiliriz. Pedal çevirerek hem vücudumuzu forma sokar hem de psikolojik
rahatl›¤›m›z› tekrar kazanabiliriz. Bu
ayn› zamanda iﬂ verimlili¤imizin de artmas›n› sa¤lar. Peki, koca a¤›rl›¤›m›z›
üzerine bindirdi¤imiz bu narin görünüﬂlü arac› daha yak›ndan tan›maya çal›ﬂt›k m›?
Bisiklet ya da bisiklete benzeyen
arac›n ilk olarak 1790’da Comte de Sivrac adl› bir Frans›z taraf›ndan icat edildi¤i söylenir. "Celerifere" denen her iki
aya¤›n yere bas›l›p itilmesiyle hareket
ettirilen bu ilk bisiklet sadece tahtadan,
kal›nca bir sopan›n önüne ve arkas›na
iki tekerle¤in eklenmesinden oluﬂmuﬂtu. Ayr›ca pedal›, zinciri ve gidonu da
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yoktu. Yaklaﬂ›k 25 y›l sonra gidon görevini yapacak parça Alman Baron Karl
von Drais taraf›ndan bulundu.
1861’deyse Frans›z Piere Michauex ve
o¤lu taraf›ndan pedal ve zincir icat edildi. Ayr›ca tahtadan olan tekerlerin yerine de metalden yap›lanlar› kullanmaya
baﬂland›. Bu zamanlarda bisikletin ad›
"velocipede-velespit-", ama halk aras›ndaki ad›ysa, lastikler henüz icat edilmedi¤i için, "bone shaker (kemik sarsan)".
Birkaç y›l sonra icat edilen lastikler bu
sars›nt›y› büyük ölçüde engelledi ve bisiklet genel hatlar›yla bugünkü ﬂeklini
ald›. ‹rlandal› Dunlop' un (John Voyd)
1888 y›l›nda haval› plastikleri piyasaya
sürmesi, bisiklet sanayiinin birden bire
geliﬂmesine neden oldu. Bu zamana
kadar yap›lan bisikletler gerek kullan›lan malzemenin pahal›l›¤› gerekse büyük iﬂçilik nedeniyle halk›n de¤il, sadece zengin kiﬂilerin zevk arac›yd›.
Bisikleti yapacak her ﬂey Eski Yunan ve Roma’da olmas›na karﬂ›n bisikletin bu kadar geç icat edilmesinin nedeni büyük olas›l›kla insanlar›n "denge" kavram›n› tam olarak anlayamamalar›. Bugün bile dengeli dendi¤inde ya

bir yere ba¤l› hiç hareket etmeyen cisimler ya da dört tekerle¤i olan araçlar
akla gelir. Dururken dengesiz, fakat
hareket halinde dengeli bir araç olabilece¤ini ço¤u kiﬂi düﬂünemez. Duran
bir bisiklet kadar dengesiz bir ﬂey düﬂünülemez; ama hareket ettirildi¤inde
ne kadar dengeli oldu¤u aç›kça ortaya
ç›kar. Eski insanlar›n ak›l edemedikleri
olaysa büyük ihtimalle bu.
Bisikletin hareket halinde dengede
olmas›n›n nedeni tamamen dönme dinami¤iyle (rotational dynamics) ilgili.
Bisiklet ve bisikletçinin birlikte oluﬂturdu¤u sistem denge konumundan uzaklaﬂt›¤›nda, sistemin (bisikletçi+bisiklet)
a¤›rl›k merkezi bisiklet tekerleklerinin
yere de¤me noktas›na göre bir moment
oluﬂturur. Dönen bir cismin herhangi
bir noktaya göre momenti varsa aç›sal
momentumu da olmak ve devaml› de¤iﬂmek zorunda. Aç›sal momentum bir
vektördür ve her normal vektör gibi bir
yöne (direction) ve büyüklü¤e (magnitude) sahiptir. Aç›sal momentumun de¤iﬂimi için herhangi birisinin de¤iﬂmesi
yeterli. Böylece bisiklet hareket halinde iken denge konumuna do¤ru yerçe-

Düﬂme Teknikleri...

Arkaya do¤ru düﬂme: Genelde da¤ bisikletçili¤inde olur. Dik bir yokuﬂta, a¤›rl›¤›n arkaya do¤ru
gitmesi sonucunda olur. Bu durumda kollar›n destekleyici bir pozisyon almas› zor. Böyle bir durumda düﬂme kaç›n›lmazsa, ayaklar pedallardan çekilip sele üzerinden geriye do¤ru kay›larak ayaklar
yere bas›labilir. Bu arada gidonunda b›rak›lmamas› gerekir ki bisikletin çarpmas› engellensin.
Öne do¤ru düﬂme: Bisikletten düﬂmelerde en tehlikelisi. Dik iniﬂler ve beklenmedik engellerde
a¤›rl›¤›n öne do¤ru kaymas›yla oluﬂur. Öne do¤ru
hareket e¤er engellenemiyorsa gidon b›rak›lmal›.
Bu durumda bisikletin de arkas› iyice yükselmiﬂ
olaca¤›ndan gidonun üzerinde atlanabilir. Yere
inildi¤i andan itibaren de denge kaybedilmemiﬂse
koﬂarak ya da yürüyerek, denge kaybedilmiﬂse yana yuvarlanarak bisikletten uzaklaﬂ›labilir.

Yana do¤ru düﬂme: Orta h›zda (20-25 km/saat)
giderken bisikletin yana yatt›¤› taraftaki aya¤›n›z›
pedaldan kurtar›n ve tüm a¤›rl›¤›n›z› di¤er yöndeki pedala aktarmaya çal›ﬂ›n. Bu hareket bir ihtimal dengenizi düzeltebilir. Zemin uygunsa aya¤›
yere sürterek destek almak, düﬂmenizi engelleyebilir. Daha yüksek h›zlarda yana do¤ru kayma
an›nda gidonu b›rakmay›p bisikletten ayr›lmamak
da iﬂe yarayabilir. Çünkü gidon ve pedallar›n yüksekli¤i sizi koruyabilir. Bu özellikle önünüzdeki bir
engele çarpmak kaç›n›lmaz oldu¤unda (duvar, kald›r›m, otomobil), arka freni s›k›p, bisikletin yana
yatmas›n› sa¤layarak engele ilk önce bisikletin tekerleri veya pedallar›n› çarpt›rmak darbenin ﬂiddetini azalt›r.

kiminin etkisine tam ters olarak hareket eder. Bu da bisikletçinin bisiklet
üzerinde dengede durmas›n› sa¤lar.
Geliﬂen teknoloji ve yeni modellerin
insanlar›n ilgini çekmesiyle, bisiklete
olan yat›r›mlar da artt›. Çelik kadrolar
yerini zamanla alüminyum, titanyum
hatta karbon bileﬂimlerinden yap›lan
kadrolar almaya baﬂlad›. Selelerde art›k silikon gibi yumuﬂak maddeler kullan›l›yor. Arabalarda sars›nt›y› azaltan
amortisörlerin bisikletlere uyarlanmas›yla birlikte bisiklet art›k daha verimli
ve konforlu bir araç halini ald›.
Bisiklet, insan enerjisini itme gücüne dönüﬂtürmek amac›yla bugüne kadar geliﬂtirilen araçlar›n en verimlisi.
Bilim adamlar›n›n haz›rlad›¤› verimlilik
(bir hayvan›n ya da bir arac›n 1 kilometre boyunca harcad›¤› enerji miktar›) listelerine göre verimi en düﬂük canl›lar
60 gram-kaloriyle fareler. Bunu s›rayla
sinek ve ar› (15 gram-kalori), tavﬂan
(4.5 gram-kalori), helikopter (3.8 gramkalori), inek ve otomobil (0.8 gram-kalori), somon bal›¤› (0.4 gram-kalori) ve
yürüyen bir insan (0.75 gram-kalori) izliyor. Ayn› insan bisiklete bindi¤inde yak›lan enerji sadece 0.15 gram-kalori.
Yani verim 5 kat art›yor.
Bisiklete binip de düﬂmeyen yoktur.
Her ﬂeyden önce, bisiklete kesinlikle
kasks›z ve eldivensiz binilmemeli. K›r›lan bir kol ya da bacak kemi¤i zamanla kaynayabilir ama ayn› durumun kafaya gelmesi çok tehlikeli olabilir. Düﬂünce yere ilk olarak el gelece¤i için eldiven kullanmak olas› yaralanmalar›

Hangisinden Verelim?

Da¤ bisikleti: Engebeli araziler, iniﬂler, yokuﬂlar gibi zor ﬂartlarda kullan›laca¤›ndan çok dayan›kl› malzemelerden yap›l›r. H›z ikinci planda oldu¤u için tekerler di¤er tiplere oranla daha küçük, jantlar ve lastikler kal›n, lastik diﬂleri de oldukça yüksek. Ama istenildi¤i zaman daha ince ve
asfalt yollara uygun lastiklerde tak›labilir. Kadro,
di¤er tiplerde oldu¤u gibi çelik, alüminyum, titanyum, karbon ya da bu malzemelerin kar›ﬂ›m›ndan
yap›l›r. En yayg›n kullan›lansa "CroMoly" gibi çelik ve çelik alaﬂ›mlar›. Da¤ bisikletleri ayr›ca 12,

Tandem bisikletler iki kiﬂinin pedal çevirmesiyle ayn› mesafeyi
daha az zamanda alarak daha uzun seyahat etmeyi sa¤lar.

engeller. Mutlaka düﬂülece¤ine göre
en iyi nas›l düﬂülür ona bakal›m. Hatta
düﬂme teknikleri çal›ﬂ›larak bir refleks
edinilebilir ve olas› düﬂmeler küçük yaralanmalarla atlat›labilir.
Bisiklet almadan önce nerede (do¤a,
ﬂehir içi, uzun asfalt yollar,...) ve hangi
amaçla (ulaﬂ›m, gezi, e¤lence,...) kullanaca¤›n›za karar vermeniz gerekli. Bisikletler genel olarak da¤, yar›ﬂ ve tur
bisikleti olarak ayr›l›r. Bunun yan›nda
bunlar model al›narak üretilmiﬂ birçok
melez bisiklet tipleri de var. Amac›n›za
uygun bisikleti seçtikten sonra s›ra
kendinize uygun bisikleti seçmeye geldi. Burada en önemli nokta kadronun
size uygunlu¤u. Bunun en uygun ölçüsü, bisikleti bacak aran›za ald›¤›n›z zaman kadronun yere paralel olan borusuyla vücut aras›ndaki mesafe da¤ bisikletlerinde 3-4 cm, yar›ﬂ ve tur bisikletlerinde 2-3 cm olmal›. Ayr›ca da¤ bisikletinde kadro boyu tur bisikletinden
8-10 cm daha küçük olmal›. Kadronun
küçüklü¤ü manevra özelli¤ini artt›r›r.
Sele ve gidon yüksekli¤i vücut geometrisine uygun olmal›. Sele ayarlan›rken
pedal en düﬂük noktaya geldi¤inde diz
hafifçe k›r›lm›ﬂ olmal›. Gidonsa, sele hizas›ndan 1-2 cm daha yukar›da olmal›.
18, 21, 24 gibi vites kombinasyonlar›na sahip.
Da¤ bisikletlerinin ayr›ca amortisörlü tipleri de
var. Amortisör bisiklette önde, arkada ya da her
ikisinde de olabilir. Amortisörlü bir bisikletle engebeli yerlerde, bozuk yollarda kontrolü kaybetmeden daha fazla h›z yap›labilir. Üstelik amortisör sars›nt›y› da engelledi¤i için oldukça konforlu. Ama tüm bunlar ancak belli bir h›zdan sonra
gerçekleﬂebiliyor.

Tur Bisikleti: Uzun yol seyahatleri için tasarlanm›ﬂ, kullan›m› oldukça kolay ve konforlu bir
bisiklet. Tekerler da¤ bisikletine göre daha ince
ve daha büyük. Ön ve arka tekerlerin üzerine bagaj yerleﬂtirilebilir. Genelde çelik, bazen de alü-

E¤er gidon fazla yüksek olursa yük,
vücudun arka k›sm›na biner ve vücudun seleyle temas eden k›s›mlar›nda rahats›zl›klar oluﬂabilir. Sele daha yüksek olursa, yük vücudun ön taraf›na binece¤i için vücudun s›rt k›sm›nda a¤r›lar oluﬂabilir. Ama sele, hiçbir zaman
gidondan daha yüksekte olmamal› (yar›ﬂ bisikletleri hariç).

Bisiklet ve Sa¤l›k
Bisikletin insan sa¤l›¤›na olan yarar› herkes taraf›ndan bilinen bir gerçek.
Vücut üzerinde öncelikli olarak kas ve
iskelet sisteminin dayan›kl›l›¤›n› artt›r›r. Bunun yan›nda kalp-solunum sisteminin geliﬂmesini de sa¤lar. Sürekli çal›ﬂan kaslar, solunum h›z›n›n artmas›na
ve kan dolaﬂ›m›n h›zlan›p bir süre sonra da üst seviyelerde regüle olmas›n›
(düzenli olarak dolaﬂ›m›n›) sa¤lar. Bu
olay hormonal sistem üzerinde olumlu
bir etki yapar ve bisiklete binen kiﬂinin
psikolojik olarak rahatlamas›n› sa¤lar.
Fizyolojik aç›dan bisiklete binmek vücuda bu ﬂekilde etkiler yapar. Sa¤l›¤›
yerinde normal bir kiﬂi günde 50 km.,
düzenli bisiklete binen kiﬂiyse 100
km.’lik bir mesafeyi kolayl›kla alabilir.
Bisiklet sadece insan›n sa¤l›k sorununu çözücü bir araç olarak alg›lanmamal›. Ayn› zamanda ﬂehirlerde yo¤un
trafi¤in yaratt›¤› kirlili¤in de bir çözümü. ﬁehir içi ulaﬂ›mda da pratik, sorunsuz, masrafs›z üstelik her keseye de uygun bir araç.
Bülent Gözcelio¤lu
minyumdan oldukça sa¤lam kadrolar› var. Düzgün yüzeyli olmayan yollarda kullan›ld›¤›nda çok
çabuk y›pran›r. Ayr›ca bu bisikletler model al›narak ﬂehir içi bisikleti gibi çeﬂitli modeller de var.
Yar›ﬂ Bisikleti: Tamamen yar›ﬂlar için tasarlanm›ﬂ. Bundan dolay› lastikler çok ince (sürtünmeyi
azaltmas› için), sele çok dar, gidon çok düﬂük ve
bisikletin yap›m›nda kullan›lan malzemeler oldukça hafif. Yar›ﬂ bisikletlerinde h›z önemli oldu¤u
için, havayla olan sürtünme mümkün oldu¤unca
azalt›lmaya çal›ﬂ›l›r. Bisikletçi öne do¤ru kambur
bir ﬂeklide uzanarak pozisyon al›r. Bu ﬂekilde rüzgar›n etkisi en aza indirilir. Bu tip bisikletler gezinti için uygun de¤ildir ve sürekli kullan›mda boyun, s›rt ve bileklerde (el) a¤r› yapabilir.

Bisiklet Üzerinde Yaﬂam
Bir do¤a bilimcisi Sargun A. Tont. Y›llarca
yurt d›ﬂ›nda araﬂt›rma yapt›ktan sonra yurda dönerek birikimlerini ö¤rencileriyle paylaﬂ›yor. ﬁu anda ODTÜ’de ö¤retim üyesi.
Sargun Hoca’yla yo¤un geçen akademik çal›ﬂmalar› aras›nda hiç vazgeçmedi¤i aﬂk›,
bisiklet üzerine konuﬂtuk.
BTD: Ne kadar süredir bisiklete biniyorsunuz
ve hangi tip bisiklet kullan›yorsunuz?
ST: Kendimi bildim bileli bisiklet üzerindeyim.
Gençli¤imde ﬂimdinin yar›ﬂ bisikletlerine benzeyen
bisikletler vard› ve sadece ona binebiliyorduk. Sonra da¤ bisikletleri ç›kt› ve onlara kullanmaya baﬂlad›k. Daha sonra tur bisikletleri ortaya ç›kt›. Da¤ bisikletlerin avantaj› "ç›tk›r›ld›m" olmamas›. Kulland›¤›m bir de tandem (çift kiﬂilik) var. ‹ki kiﬂi ayn›
bisikleti kullanarak seyahat edebiliyorsunuz. Bisikletin bir avantaj› da fiyat›n›n çok ucuz olmas›. Her
araba merakl›s› bir Ferrari ya da Lamborghini alamaz. Ama bir memur bile en pahal› bisikleti alabilir.
BTD: ﬁimdiye kadar yapt›¤›n›z turlar?
ST: Uzun turlarda bir ayr›nt›y› aç›klamak istiyorum. 60 km giderseniz 60.000 km’de gidersiniz.
Bisiklete iyi binmeyi bilirseniz gittikçe forma girersiniz. Maraton koﬂmaya benzemez. Mesela günde
100 km’nin üzerine ç›kmazsan›z (en iyisi 60-100
km aras›), son gününüzde ilk güne oranla çok daha formda olursunuz. Ama gençler ilk gün son h›z
gidiyorlar ikinci gün pestil gibi. Birde tura ç›kt›¤›n›zda planlad›¤›n›z rotay› bitirmeniz önemli. Turlarda en önemli ﬂey kararl›l›k. Bir iki istisna d›ﬂ›nda
tüm turlar›m› bitirdim. Yolun yar›s›n› kamyonla gidenler falan da oluyor. ‹pin ucunu kaç›rmamak laz›m. En uzun seyahatim ABD’de Seatle kentinden
San Diego’ya 2700 km’lik bir etap yapt›m. 1 ay
sürdü.Türkiye’de döndükten sonra ilk olarak Mersin’den Antalya’ya gittim. Daha sonra Zonguldak’tan Sinop’a gittim. Ömrümde öyle iniﬂ-ç›k›ﬂlar
görmedim. Bu bölgenin insanlar› ayr›ca çok misafirperver. Bunlar›n d›ﬂ›nda ‹znir’den Köyce¤iz’e
(Mu¤la), Ankara’dan Antalya’ya (ö¤rencim
Ozan’la) gittim. Bunlar›n yan›nda 1-2 günlük turlar› çok yap›yorum.
BTD: Tura ç›kmadan önce ne gibi haz›rl›klar
yapmak laz›m?
ST: Asl›nda tutumlu bir insan›m ama bisiklete
gelince keseyi açar›m. Ne kadar iyi malzeme kullan›rsan›z o kadar rahat edersiniz. Kiﬂisel kamp malzemeleriniz (çad›r, tulum, mat,...) olmas› gerekiyor. Kask› söylemiyorum bile. Eldiven mutlaka olmal›. Eninde sonunda bisikletten düﬂülüyor. Biz buna "toprakla kucaklaﬂma, bütünleﬂme" diyoruz. ‹lk
olarak el yere gelece¤i için eldivenle koruma sa¤lan›r. Üstelik elinizin uyuﬂmas›n› da önler. Gözlüksüz yola ç›k›lmamal›. Sadece güneﬂten de¤il, ayn›
zamanda yoldan s›çrayan çak›l taﬂ›ndan, uçuﬂan

.

böceklerden de korur. Bunlar›n yan›nda turu iyi planlamak
gerekiyor. Türkiye’de bildi¤im
kadar›yla bisikletçiler için yol
haritas› yok. Bu bak›mdan nereden yiyecek alabilece¤iniz gibi durumlar› önceden bilmeniz
gerekir. En önemlisi tura psikolojik olarak çok iyi haz›rlanmak gerekiyor. E¤er her yokuﬂu düﬂünüp bunu ç›kabilir miyim? diye düﬂünürsen bir yere
gidemezsin. Fazla ince eleyip
s›k dokumamak laz›m.
BTD: Günde ne kadar mesafe al›nmal›?
ST: Bu kiﬂinin performans›na göre de¤iﬂir. Ben
günde 100 km gidiyorum. ﬁöyle bir formül vereyim; o gün bittikten sonra akﬂam sevgilinle dansa
gidebiliyorsan gücünü tam ayarlam›ﬂs›n demek,
e¤er pestil gibi oluyorsan da mesafeyi azaltaca¤›n
anlam›na gelir.
BTD: Türkiye yollar›nda bisiklet kullanman›n
zorluklar›?
ST: ﬁaﬂ›raca¤›n›z bir ﬂey söyleyeyim. Bir iki istisna d›ﬂ›nda Türk insan› bisikletçiye oldukça sayg›l›. ABD’de çok daha büyük sayg›s›zl›klarla karﬂ›laﬂt›m. Bir de ABD’de de bisiklet kamplar› d›ﬂ›nda
kamp yasak. Bu konuda Türkiye’nin avantaj› istedi¤in yerde kamp yapabiliyorsun. Bizde en büyük
tehlike k›skançl›k. Bana sürekli paran yok mu? arabaya niye binmiyorsun gibi ﬂeyler söylerler. Bir defa araba vapurunda bir genç "helâl olsun amca bu
yaﬂta bisiklete binebilmek ne güzel" dedi. Bir de
Karadeniz turunda "Pehlivanlar" diye bir otelde
bizden bisikletle seyahat etti¤imiz için yemek ücreti almam›ﬂlard›. En büyük sorunsa köpek. Tüm köpekler bisiklet görünce nedense deli gibi bisiklete
sald›r›rlar. Bunu da "anti-dog" denen sadece köpeklerin duyup rahats›z olaca¤› ses ç›karan bir aletle çözüyoruz.
BTD: Türkiye’de en iyi nerelerde tur yap›labilir?
ST: Da¤ bisikleti için Kapadokya’da (özellikle
Ürgüp – Avanos aras›) çok güzel yerler var. Turlarda önemli olan büyük karayolu d›ﬂ›ndaki alternatif
bisiklet yollar›n› bilmek daha fazla zevk alman›z›
sa¤lar. Örne¤in Mersin’den Antalya’ya giderken
karayolundan biraz yukar›da ve yola paralel bir yol
var ve buradaki manzara çok güzel. Türkiye’nin
co¤rafik yap›s› zaten çok güzel oldu¤u için hemen
hemen her yerde tura ç›kabilirsiniz. Turlara grup
ya da tek baﬂ›na ç›kabilirsiniz. Her ikisinin yeri de
ayr›.
BTD: Bisiklet ülkemizdeki trafik terörünü çözülebilir mi?
ST: ‹ﬂin en önemli k›sm› bu. Her ﬂeyden önce
bizde çok az olan bisiklet yollar›n›n artt›r›lmas› laz›m. Ayr›ca var olanlar›n da di¤er araçlar taraf›ndan ciddiye al›nmamas› en önemli sorun. Bir çok

yeni yerleﬂim yeri yap›l›yor. Hiçbirinde bisiklet yolu yok. Oysa yolun kenar›na bir çizgi çekmek çok
da masrafl› bir ﬂey de¤il. E¤er bisiklet yayg›nlaﬂ›rsa, arabalardan dolay› oluﬂan gürültü, hava kirlili¤i, kazalardaki can ve mal kay›plar› büyük ölçüde
azalacak. Ayr›ca bisiklete binen insanlar sa¤l›klar›n› da korumuﬂ olurlar. Kilo problemleri olmaz, psikolojik olarak rahatlarlar ve daha mutlu olurlar.
BTD: Bisikletin yayg›nlaﬂt›r›lmas› için neler yap›labilir?
ST: Dedi¤im gibi belediyelerin bisiklet yollar›na
gereken önemi verip mümkün olan yerlerde bisiklet yollarl›n›n aç›lmas› laz›m. Bisiklet turlar›n›n düzenlenmesi, büyük organizasyonlar ve yar›ﬂlar yap›lmal›. Bisiklet turizmine gereken önem verilmeli.
Yol üzerindeki lokantalar›n, bakkallar›n, küçük
köylerin nerelerde oldu¤unu belirten kapsaml› bir
bisiklet rehberi olsa iﬂ çok daha kolaylaﬂ›r.
BTD: Baﬂka söylemek istedikleriniz...
ST: Bisikletin teknolojik tarihi çok ilgimi çekiyor. Bisikletin köpekbal›klar›yla ortak bir yan› var.
Köpekbal›klar› bundan yaklaﬂ›k 350 milyon y›l önce ortaya ç›km›ﬂ ve bugüne kadar çok az de¤iﬂiklik geçirerek yaﬂamlar›n› sürdürmüﬂler ve sürdürmeye de devam ediyorlar. Bisikletin evrimi de ayn› köpekbal›¤› gibi. ‹lk ortaya ç›kt›¤›ndan bugüne
kadar olan de¤iﬂimleri çok az. Niçin? Çünkü her
ﬂey o kadar iyi ki de¤iﬂmesine gerek yok. Bir de
baﬂ›ma gelen ilginç bir olay› anlatmak istiyorum.
Amerika’da bir turumda bisikletin çok önem verildi¤i Urika ﬂehrindeyiz. Bisiklet yollar› çok emniyetli, bisikletçiler için yönleri gösteren levhalar falan
var. ﬁehrin içinde çok dolaﬂt›k sonra ana yola ç›kt›k, 5-6 km falan gittikten sonra etraf›m›z tan›d›k
gelmeye baﬂlad›. Me¤er geldi¤imiz yola tekrar girmiﬂiz. Ayn› olay Alt›noluk’ta (Bal›kesir) baﬂ›ma
geldi. ‹yi ki gelmiﬂ. Yine geldi¤im yöne gitmeye
baﬂlad›m. Fark ettikten sonra geriye döndüm. Dönerken bisikletle dünyay› dolaﬂan ‹ngiliz bir çiftle
tan›ﬂt›m ve ‹zmir’e kadar beraber gittik. Onlarla
hala görüﬂüyoruz. Çok sevdi¤im bir söz var; "arada s›rada durup gülleri koklay›n". Bisikletle tura
ç›kt›¤›n›zda tek hedef bir sonraki nokta deyip do¤rudan gitmeyin. Geçti¤iniz yerlerin manzaras›na
bir bak›n, a¤açlar›n, kuﬂlar›n k›saca do¤an›n sesini dinleyin.

