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Bisikletle Gelece¤i
Tasarlamak 1
Tasar›mc›lar›n endüstri devrimiyle
h›zlanan, gelece¤i tasarlamak ve
gelecek için tasar›m yapmak aray›ﬂ› giderek ivmelenen bir
h›zla sürmekte. ‹nsan yaﬂam›n› kolaylaﬂt›rmak, yaﬂam kalitesini ve konfor
düzeyini art›rmak, daha
güvenli bir yaﬂam için bilim ve teknolojinin bilinen
s›n›rlar›n› ve düﬂ gücünü zorlamak ve ürünleﬂtirmek çabas› içinde zamanla yar›ﬂ›lmakta.
Parçalar› farkl› yerleﬂtirerek, endüstriyel at›k kullanarak ya
da yeniden de¤erlendirerek, bilinen ürünlere denenmemiﬂ kullan›m ﬂekilleri ve iﬂlevsel bir anlamda radikal görünümler kazand›rmak, “yeni” kavram›n›n s›n›rlar›n› zorlaman›n çok bilinmeyen ve denenmeyen bir boyutu.
Gelecek için belki de görsel ﬂartlanm›ﬂl›¤›n s›n›rlar›n› k›rmak bile, bir anda geliﬂmenin ve yarat›c›l›¤›n kap›lar›n›
açabilme olana¤›n› insanl›¤a sunacakt›r.
Bu say›da, al›ﬂ›lm›ﬂ bisikletin düﬂ gücünün ve teknoloijnin s›n›rlar›n› zorlayan s›rad›ﬂ› örnekleriyle tart›ﬂmam›za devam edece¤iz. “Recumbent bicyle –bike” diye bilinen, uzun/uzat›lm›ﬂ bisiklet kavram›, giderek kent yaﬂam›nda kendine kullan›c› ve taraftar buluyor. Bu örneklerin, özellikle yaﬂl› ve engelli kiﬂilerin de ﬂehir içi
hareketlili¤ine devrim niteli¤inde katk›lar sa¤lad›¤› görülüyor. Güvenli sürüﬂ, düﬂük h›z, yük taﬂ›ma beceri-

Uzat›lm›ﬂ ya da uzun bisiklet kavram›nda, klasik sele üze-

si ve yaratt›¤› ciddi enerji kazançlar›yla kendisine du-

rinde oturma eylemi ve tekerleklere güç aktar›m meka-

yulan ilgiyi art›rma ve kendi geliﬂimini h›zland›rma ko-

nizmas›n›n yeniden kurguland›¤› ve sürücü güvenli¤i-

nusunda bu tasar›m çok iddial›. Bildik bir klasik ürü-

nin art›r›lmas› yönünde ciddi ve radikal aray›ﬂlar oldu¤u

nün al›ﬂ›lmad›k “yeni” alternatifi olarak yak›n gelecek-

gözleniyor.

teki yerine emin ad›mlarla yürüyor.
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Y›ld›z Tak›m›

LWB ad› verilen ve “ghost” (hayalet) modeli olarak an›lan

Tasar›mc›l›k sorunlara ve bildik ürünlere farkl› bakmay›,

yukar›daki mükemmel tasar›m, teknolojik üstünlük kadar,

alternatifini aramay› ve yaratmay› ve ayn› zamanda iﬂlev-

sürücü güvenli¤i ve oturma biçimiyle de al›ﬂ›lm›ﬂ de¤er-

selli¤i her noktada sorgulamay› gerektiriyor. Belki de ce-

leri zorlayan baﬂar›l› bir örnek. Uzat›lm›ﬂ bisiklet kavram›,

sareti asla elden b›rakmamakt›r iﬂin asl›. Görsel ﬂartlan-

asl›nda motosiklet kullanan insan›n bisiklet üzerindeki

m›ﬂl›¤›n s›n›rlar›, geliﬂimin önündeki en büyük ve en teh-

beklentilerini karﬂ›l›yor; kumandalar ve güç aktar›m› eller

likeli engel. ‹nsan düﬂ gücü, bilimin deste¤i ve teknolo-

yard›m› ile sa¤lan›yor. Belki de bu anlay›ﬂ, fosil yak›t kul-

jiyle birleﬂti¤inde kaç›n›lmaz olarak her zaman yeniyi ve

lanmayan, gürültü kirlili¤i yaratmayan, “yeni” ve bir o ka-

yeni olan› aramak zorunda.

dar da çevreci duran, kent içi k›sa mesafe ulaﬂ›m arac›
olarak yak›n gelecekte boy gösterece. Burada tasar›mc›-

Hakan Gürsu

lar ve tasar›ma ilgi duyanlar için belki de iﬂin en ilginç k›s-

Dr., ODTÜ Endüstri Ürünleri Tasar›m› Bölümü

m›, tamamen standart bisiklet parçalar›ndan oluﬂturulan
ve mekanik düzenin ve kullan›c›n›n beklentilerinin yeniden de¤erlendirilmesiyle var›lan ﬂaﬂ›rt›c› sonuçtur.
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