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Yaﬂam

S a r g u n

Don Kiﬂot'un Bisikleti Olsayd›...

Bu karda k›ﬂta Ankara’daki lojman›m› terk
edip ‹stanbul’a gitmek do¤rusu cazip bir olanak de¤ildi; ama davet Türkiye’de ilk kez yap›lacak Bisiklet Sempozyumu’nu düzenleyenlerden gelince hiç tereddüt etmeden yola ç›kt›m. Bir çok sporun oldu¤u gibi bizde de uzun
süredir varl›¤›n› sürdüren bir bisiklet federasyonu var; ama bu kuruluﬂ genellikle bisikletin
spor yönü ile ilgilenir. Bu toplant› ise bisikletin neden özellikle küresel ›s›nman›n kap›m›z›
çald›¤› bir zamanda kurtar›c› bir ulaﬂ›m arac›
olabilece¤ini vurgulamak için yap›l›yordu. Çok
güçlü ve sayg›n bir çevre kuruluﬂu olan
TEMA’n›n ve çevre duyarl›¤› aç›s›ndan çok
parlak bir sicili olan Atlas dergisinin bu toplant›n›n sponsorlar› aras›nda bulunmalar›n›n
ana nedeni buydu.
Toplant›y› tetikleyen olay ise, yönünü ﬂaﬂ›ran bir voleybol topu! ‹sterseniz gelin olay› bu
sempozyumun gerçekleﬂmesinde baﬂ rolü oynayan Gizem Alt›n anlats›n:
“Biz tencere yuvarlanm›ﬂ kapa¤›n› bulmuﬂ
iki bisikletçiyiz.
Okudu¤umuz okullar›n, çal›ﬂt›¤›m›z iﬂlerin
önemi yok. Biz gezginiz. Do¤a dostuyuz.
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‹simlerimiz Gizem ve Bryan. Birimiz Türk,
birimiz Amerikal›. Los Angeles’te plaj voleybolu oynarken att›¤›m servis yan sahada oynayan
Bryan’›n kafas›na çarp›nca tan›ﬂt›k. O günle ilgili hat›rlad›¤›m en önemli ﬂey aram›zda geçen
ﬂu konuﬂmayd›: “Ben dünyay› gezmek istiyorum.” “ﬁaka yap›yorsun, ben de!”.
Kar› koca bisikletlerine atlay›p Amsterdam’dan yola ç›karak ‹stanbul’a gelmiﬂler. Niyet Sydney’e kadar gitmek; ama sponsora gerek var. Ak›llar›na TEMA vakf› gelmiﬂ. “Bir
gün kap›mda bu iki sevimli genç belirdi” diyor
TEMA’n›n genç genel müdürü Dr. Uygar Özesmi “Anlatt›klar› çok hoﬂuma gitti. Bana hemen
bir program haz›rlay›p getirin dedim”. Ülkemizde ilk yerli bisiklet üreticilerden biri olan
Geotech firmas› da geziyi desteklemeye karar
verince böyle güzel bir at›l›m› kamuoyuna duyurmak için bir sempozyum düzenlemeye karar vermiﬂler. Siz bu yaz›y› okudu¤unuz günlerde Gizem ve Bryan yola ç›km›ﬂ olacaklar.
Rotalar› ﬂu ülkelerden geçiyor: Gürcistan,
Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, K›rg›zistan, Çin, Vietnam, Kamboçya, Tayland ve Endonezya. Oradan uçakla Avustralya’ya geçip
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son duraklar› olan Sydney’e kadar pedal çevirecekler.
Gizem ve Bryan bu geziyi küresel ›s›nmaya
dikkati çekmek için planlad›klar›n› aç›kça söylüyorlar. Gerçekten, b›rak›n küresel ›s›nmay›
hangi yönden bakarsan›z bak›n bisiklet kadar
çevreyle uyumlu baﬂka bir araç akl›n›za geliyor mu? Enerji konusunda bisikletin ﬂampiyonlu¤u kimseye kapt›rmad›¤›n› zaten duymuﬂ
olabilirsiniz; ama bu kez rakamlarla bu gerçe¤i kan›tlayal›m. Bilim insanlar›n›n haz›rlad›¤›
verimlilik (bir hayvan›n veya arac›n bir kilometre boyunca yakt›¤› enerji miktar›) listelerine göre en verimsiz mahluklar ufak farelermiﬂ
(60 gram-kalori civar›nda). Onlar› sinek ve ar›
(15), tavﬂan (4,5), helikopter (3,8), inek ve
otomobil (0,8) ve yürüyen bir insan (0,75) takip ediyor. ﬁimdi ayn› insan› bisiklete bindirdi¤iniz zaman, yak›lan enerji sadece 0,15 gramkalori, yani bisiklet insana nazaran tam 5 kat
daha verimli!
Durum böyleyken ülkemizde bisiklet kullan›m› tam anlam›yla bir çevre facias› görünümü
veriyor. Bush’un küresel ›s›nmay› göz ard› etmesini bu sayfalarda ac›mas›zca eleﬂtirdi¤imi
an›msars›n›z ama bisiklet konusunda ABD bize nazaran tam bir bisiklet cenneti. Ben 30 y›l›m› geçirdi¤im ABD’de kampusu olup da bisiklet yolu (ya çizgiyle belirtilmiﬂ veya ayr› bir
patika olarak inﬂa edilmiﬂ) olmayan tek bir
okul görmedim! Ne yaz›kt›r ki ülkemizde bisiklet yolu olan tek bir kampus görmedim! Haklar›n› yememek laz›m, bir çok konuda baﬂar›l›
olan ODTÜ, Bilkent, Hacettepe ve Bo¤aziçi gibi önde gelen üniversitelerimiz bisiklet kullan›m›na gelince tam anlam›yla s›n›fta kalm›ﬂlar.
Bir kaç ufak istisna d›ﬂ›nda ayn› duyars›zl›k
belediyeler için de geçerli.
Benim için sempozyumun en güzel sürprizi
‹stanbul Büyük ﬁehir Belediyesi Ulaﬂ›m Planla-

Bryan Nance ve Gizem Alt›n ‹sviçre’de
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ma Müdür Yard›mc›s› Ertan ﬁimﬂek’in ‹stanbul’da planlanan ve yap›lmakta olan bisiklet
altyap› çal›ﬂmalar› hakk›nda yapt›¤› konuﬂma
oldu. E¤er bu plan tamam›yla uygulan›rsa, ‹stanbul neredeyse bir bisiklet cenneti olacak!
Bu kadar y›l bu konuda fazla bir ﬂey yap›lmad›¤›n› göz önüne al›rsak do¤rusu bu kadar iyi
haz›rlanm›ﬂ, bu kadar geniﬂ kapsaml› bir plan
beklemiyordum. Umar›z uygulan›r. Baﬂar›lar
diliyoruz.
Bisikleti Sevenler Derne¤i Baﬂkan› Murat
Suyabatmaz, ülkemizde ve d›ﬂar›da bisikletin
nas›l kullan›ld›¤› ve kullan›lmas› gerekti¤i hakk›nda çok önemli bilgiler verdi. Panelde endüstriyi temsil eden Geotech firmas›n›n baﬂkan› Ulaﬂ Baydar genç yaﬂ›ndan beklenmeyecek
kadar olgun bir konuﬂma yaparak gelecek için
bizleri ümitlendirdi.
Sempozyumda en çok zevk ald›¤›m konuﬂmay› Aydan Çelik yapt›. Bu sayfada gördü¤ünüz Nasrettin Hoca karikatüründen anlaﬂ›laca¤› gibi Aydan beyin bu ülkenin yetiﬂtirdi¤i nadir çizerlerden biri oldu¤unu zaten biliyorduk
ama O’nun ayn› zamanda birinci s›n›f bir “bisiklet filozofu” oldu¤unu yeni ö¤rendik. Bana
bir kopyas›n› iletti¤i “Bisiklet Manifestosu”ndan bir kaç inciyi sizlerle paylaﬂmak isterim:
Eﬂitliktir: Bazen o sizi taﬂ›r, bazen siz onu.
Özgürlüktür: Ferman padiﬂah›n, da¤lar bizimdir.
Kardeﬂliktir: Bir a¤aç gibi tek ve hür öte yandan
Tevazudur: Esta¤furullah beri yandan.
Sükunettir: Ne der filozof: gürültü, zekayla ters orant›l›
Rüyad›r: Üç yaﬂ›nda baﬂlar, hayat
boyu sürer.
Hayal Gücüdür: Durdu¤unda devrilir.
Dengedir: Statükoyla alakas›z.
ﬁeytan Arabas›d›r: ‹taat m›, o da
kim?
Ütopyad›r: Ayaklar hep havada.
Rosinantedir: Don Kiﬂot’un alt›nda olsayd› de¤irmenler bizim
olurdu.
Köro¤lu’dur: Otomobil icat olur
mertlik bozulur.
Bir lokma bir h›rkad›r: Derviﬂ soyundan.
Gizem Alt›n nas›l genç k›zlar›m›za örnek oluyorsa, sempozyum
boyunca ilk s›rada oturan Yücel
Han›m bize kal›rsa bütün annelere örnek olmas› gereken bir bayan. Tanr›’n›n bildi¤ini kuldan ne
saklayal›m, bir yandan elimizde
süngü makineli tüfe¤e karﬂ› savaﬂabilecek kadar cesur bir toplumuz; öte yandan b›rak›n k›z çocuklar›n›, erkek çocuklar›m›z› bile elimizden gelse oras› buras› incinmesin diye bir cam fanus içinde yetiﬂtirece¤iz. Gizem han›ma

annesinin bu gezi hakk›nda ne düﬂündü¤ünü
sordu¤umuzda ﬂu yan›t› ald›k: “Bu tura ç›kt›¤›m›z için her ne kadar çok endiﬂelense de
(ana yüre¤i), benimle gurur duydu¤unu hiç
saklamaz. Annem, biz Avrupa'y› geçerken bir
tura atlay›p bizi Fransa'da karﬂ›lam›ﬂ, bol bol
ﬂ›martm›ﬂ, bizi fakirane tur bütçemizin yetmedi¤i lokantalara götürüp karn›m›z› bir güzel
doyurmuﬂtur. Annem uzakta oldu¤umuz her
gün bize pozitif enerji göndererek etraf›m›zda
tehlikelerin giremeyece¤i bir koruyucu balon
oluﬂturur. K›sacas› annem bir tanedir!”
Eniﬂtemiz Bryan’la bir akﬂam yeme¤i s›ras›nda konuﬂma f›rsat›m›z oldu. Bryan bilgisayar uzman› ve tura ç›kmad›¤› zamanlar Los
Angeles kentinde oturuyormuﬂ. Çok iyi bir bisikletçi oldu¤u sonradan gördü¤üm foto¤raflarda seleye oturmas›ndan belli oluyor.
Bisikletin en güzel özelliklerinden biri her
yaﬂ grubuna hitap etmesi. Bundan 3-4 y›l önce Amerika'da Devil’s Lake denilen bir kamp
yerinde Mel ve Nancy Woolsey adlar›nda, c›v›l
c›v›l, yaﬂam dolu, bir kar› koca ile tan›ﬂt›m.
Woolsey’ler, Tennessee Eyaleti’nin Knoxville
Kenti’nde ünlü bilgisayar firmas› Digital’dan
emekli olur olmaz bisikletlerini ve kamp malzemelerini uça¤a att›klar› gibi solu¤u Seattle’da alm›ﬂlar. Hedef Seattle’dan San Diego’ya
gitmek, yani aﬂa¤› yukar› 3000 kilometrelik
bir yolculuk yapmak. Wolsey’lerin en çok üzüldükleri bir ay için olsa bile bana resmini gösterdikleri torunlar›ndan ayr› kalmak. Woolsey’ler kamp yerlerinde kal›yor ve yemeklerini
bile kendileri piﬂiriyor. Ankara’ya döndükten

bir ay sonra onlardan San Diego’ya vard›klar›n› müjdeleyen bir e-posta ald›m.
Bu sempozyumda bu yaﬂ grubunun ülkemizdeki iki efsanevi temsilcisi varl›klar›yla bizleri onurland›rd›lar. Emekli Yarg›tay Onursal
Üyesi Hakk› Süha Terzibaﬂ›o¤lu k›ﬂlar› ‹stanbul’da, yazlar› Marmaris’te pedal çeviriyor.
Hava 10 derecenin alt›na düﬂmedi¤i sürece
haftada en az 3 gün bisiklete biniyormuﬂ. Di¤er “delikanl›” emekli albay Fikret Kaplano¤lu’nun nazar de¤mesin diye tam yaﬂ›n› söylemeyece¤im ama Fikret Bey bisikleti sayesinde
formunu o kadar güzel korumuﬂ ki “ben 45
yaﬂ›nday›m” dese kolayl›kla inanabilirsiniz.
‹lk kez böyle bir sempozyum yap›ld›¤› için
ve gündemin a¤›rl›¤›n› göz önüne al›rsak baz›
konulara yeteri kadar yer verilmemesi
do¤ald›r. Örne¤in, bir konuﬂmac›n›n
verdi¤i istatistikler d›ﬂ›nda tehlike konusuna ve çok daha önemlisi, e¤itim konusuna pek de¤inen olmad›. Bunlar›n ötesinde, bir kitab›mda belirtti¤im gibi “bisiklete sadece bir spor veya ulaﬂ›m arac› diye bakmak ‹ngiliz Kraliyet Balesi’nin sahneye koydu¤u Ku¤u Gölü’nü
veya bir Mevlevi ayinini sadece aerobik
egzersizi olarak de¤erlendirmek gibidir.” Umar›z ileride yap›lacak sempozyumlarda bu konulara da el at›l›r.
Cefakar bisikletim Düldül kadrosuna
yapt›rd›¤› estetik ameliyat›n ters gitmesi
yüzünden toplant›ya kat›lamad› ama ‹stanbul’a hareket etmeden önce bana
“Patron, art›k bu tür faaliyetleri gençlere b›rakman›n zaman› geldi” diye nasihat edince hay›r diyemedim. Konuﬂma
yapmayaca¤›z ama biz yine kar›nca karar›nca binmeye devam edece¤iz. (Aptal
Düldül’ün baﬂ›na gelece¤inden daha haberi yok: Ferrari ve Colnago’nun birlikte üretti¤i 7 bin dolarl›k bisiklet için para biriktirmeye baﬂlad›m bile)
Notlar: Bizi aç›l›ﬂ konuﬂmas›na davet eden
TEMA Yönetim Kurul Baﬂkan› Ümit Gürses ve
TEMA Genel Müdürü Uygar Özesmi’ye, ve bu
sayfalarda gördü¤ünüz karikatürlerini bizlerle
paylaﬂan Aydan Çelik’e çok teﬂekkür ederiz.

Mart 2008 71 B‹L‹M ve TEKN‹K

