Yazar: Gökhan ÇERVATOÐLU
Motosikletine yolcu alacak olanlar için püfler
Motosiklet için yüreði çarpan biniciler olarak bizler, yolcularýmýzýn ilk ve
daha sonraki motosiklet gezintilerinden daima zevk almalarýný isteriz.
Bunu saðlamak için akýcý, nazik ve güvenli sürüþ yapmalýyýz. Eðer
hýzlanma esnasýnda, vites deðiþtirirken ya da fren yaparken onlarýn
kaský sizinkine mütemadiyen çarpýyorsa, bu sizin kullaným hatanýzdýr,
onlarýn deðil. Bu, akýcý bir sürüþ yapmadýðýnýzý ortaya koyar.
Bu deneyimi daha önce hiç yaþamamýþ biri için motosiklet yolculugu
çok ürkütücü gelebilir. Onlar, daha önce motosikletin ne kadar tehlikeli
olduguna dair pek çok hikaye duymuþ ve dolayýsýyla motosikletinize bir
þekilde binmiþse de devamlý tedirgin olabilir. Bir kez þu yolculuk
baþlasýn, her þey ona çok garip gelecektir. 360 Derecelik görüþ alaný,
vücutlara çarpan rüzgar, motor gürültüsü ve yarattýgý olagan üstü
duygular, virajlarda yana yatma faktörü, metal bir kafesle korunmayan
bir vasýtada yolculuk etmeye aliþmaya çalýþmak yolcu için alýþýlmadýk
bir durumdur. Bütün bu faktörler yolcunuzda motosikletin
göründügünden daha da hýzlý ve tehlikeli bir vasýta oldugu izlenimi
yaratabilir. Böyle bir ortamý yaratmaktan kesinlikle kaçýnýnýz ve
yönergelere uygun sürünüz.
Bunu söylemekten nefret ediyorum; ama lütfen defansif kullanýn!
Sakýn duygularýnýza yenik düþüp, size ne tür onanmaz zararlar
vereceði belli olmayan dört tekerlekli sürücüsü þahýslarla seyir
esnasýnda dalaþmayýn! Kazanan siz olursunuz! Býrakýn o otomobil
önünüzü kapatsýn! Motosikletinizi agresif bir biçimde deðil, zarif bir
þekilde kullanýn. Kavþak noktalarýnda, kýrmýzý ýþýkta beklerken, yeþil
ýþýk yandýðýnda, toplu halde, kimisi ani kalkýþ yaparak karþýya geçen
araçlarýn önünde olmamaya gayret edin. Kendinizi geriye çekin ve diðer
araçlarýn arasýndan, uygun bir mesafe býrakarak, itidalle sürüþ yapýn
ve böylelikle yolcunuzun kendisini emniyette hissetmesini saðlayýn.
Ýþinizi asla þansa býrakmayýn. Sizce kendinizin, hatta yolcunuzun
yaralanmasýndan daha berbat ne olabilir? Yaþamýnýzýn geri kalan
bölümünü birisini budalaca sakat býrakmýþ olmanýn verdiði eziklik ve
vicdan azabýyla geçirmek ister misiniz? Motosikletinizin üstündeyken
"Gösteriþ yapmayý" aklýnýzýn ucundan bile geçirmeyin. Ýyi düþünün
motosikleti bir þeytan makinasý yapan bu görüþ sahipleridir. Zavallý
teknoloji harikasý makina da hep günah keçisi olur. Toplum da nedense
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hep motosikletin makina olarak kendisini tehlikeli görür. Aslolan insan
kusurudur!
Kesinlikle yolcunuzun duygularýný, heyecanýný doruða çýkarmak için,
üzerinde etki kurmak için gazlamak, hýz yapmak zorunda deðilsiniz.
Ona güven aþýlayacak, kendini emniyette hissedecek þekilde
davranýnýz. Yolcunuza ve tüm motosiklet severlere nazik davranýn ve
çevreyi (Gürültü kirliliði dahil) ve insanlarý koruduðunuzu hissettirir
tarzda sürün. Onlarý asýl bu etkileyecektir. Bu faydalý önerileri dikkate
alýn.
1.- Onlarýn, iyi bir motosiklet yolcusu olmalarý için ne yapmalarý ve ne
yapmamalarý gerektiðini bilmelerini saðlayýn. Ýlk baþlýðýmýz olan
"Motosiklet yolcularý için püfler" konusunu onlara iyi açýklayýn. Onlara
bir kopya takdim etmek konusunda kendinizi özgür hissedin. Yaygýn
kanýlarýn aksine, motosikletinize alacaðýnýz yolcunun ilk kez biniyor
olmasýnýn bence pek bir önemi yoktur. Talihsiz tecrübelerin bana
öðrettiði acý gerçekler adýna, ona vereceðiniz bir zarardan ötürü ondan
özür dilemektense, onun güvenliðini saðlayýnýz.
2.-Hem konfor, hem de güvenlik yönünden, onun motosiklet için
uygun giyindiðinden emin olunuz. Motosiklete daha önce binmemiþ olan
kiþiler, motosiklet üzerinde yolculuk eden birinin, sýcaktan ya da
soðuktan ne kadar etkileneceðini kestiremezler. Bu yüzden onlarýn
uygun þekilde giyinmesine yardýmcý olunuz. Eðer kendisinde yoksa,
baþ ölçülerine uygun yedek bir kaskýnýzý ona ödünç vermeye hazýr
olun. Onu hiç istemediðimiz düþmeler sýrasýnda korumaya yeterli
giysiler giyinmiþ olmasýna önem verin. Ayak bileklerini koruyabilecek bir
bot, uygun eldivenler, dayanýklý pantolon, Kaskýn vizörü yoksa goggle
(Tayyareci gözlüðü) ve kulaklýk. Ve tabii, rüzgara karþý koyabilecek
yetenekte bir mont (Rüzgar demiþ ki on kat keçeye: "Ey keçe ben
senden geçe!" Rüzgar demiþ ki bir kat deriye: "Ey deri ben senden
geri!")!..
3.- Sürüþün ilk bölümünde gerçekten de çok aðýrdan almalýsýnýz.
Yolcunuzun motosiklete ilk kez binmek olgusunun kendisinin üzerinde
yarattýðý heyecený üzerinden attýðýna ve motosikletinize alýþtýðýna
kanaat getirene kadar "Minik bir yaþlý bayan" gibi sürmelisiniz.
4.- Yolunuza taþ çýkmasý gibi nazik durumlarda yapacaðýnýz
apansýz manevralara ya da zorunlu sert frenlere karþý kendinizi
önceden hazýrlayýn ve tetikte olun. Böyle bir acil durum, bu tür
durumlarda ne yapacaðýný bilemez durumda olan yolcunuzun paniðe
kapýlmasýna neden olabilir ve kontrolünüzü kaybetmenizle
sonuçlanabilir.
5.- Motosikletinizin gücünü göstermek, gösteriþ yapmak adýna,
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özellikle kalkýþ aþamasýnda ve ilk vitesleri yükseltirken asla gazý
sonuna kadar açmayýnýz. Tanrý aþkýna patinaj çekerek kalkmayýn,
roketlemeyin! Yolcunuz muhtemelen daha önce hiç sizin gibi anormal
derecede hýzlanan bir motora binmemiþtir ve bu onu
HEYECANLANDIRMAYACAK , bilakis ÖLÜM KORKUSU yaþamasýna
neden olacaktýr. Yolcunuz o an arkanýzdan düþmemiþse bile her an
düþebileceði hissiyle çýrpýr durur. Yolcunuzun sizin için hiç takdir
duygusu beslemediðine de inanabilirsiniz. Öte yandan ileride bir trafik
ekibi tarafýndan çevrilmenin de sizde pek hoþ duygular
yaratmayacaðýný gözardý edemeyiz!
6.- Hýz limitlerinin altýnda kalýn ve hýzýnýzý koruyun. Her halükarda,
en iyi sürat, trafiðin genel akýþ hýzýyla eþ zamanlý olarak sürat
yapmaktýr. Ne araçlarý geçin, ne de onlar tarafýndan geçilin. Asla
ileride olup biteni görmenizi engelleyecek büyük araçlarýn arkasýnda
olmayýn. Onu sollayýp, önünüze ufak araçlarý alýn, yapamýyorsanýz,
býrakýnýz bir çok ufak araç sizi geçsin , böylece görüþ ufkunuz
geniþlesin!
7.- Çift þeritli otobanlarda, bazý riskli bölgelerde sollama yasaðý
varsa, sizden yayaþ seyir yapan bir aracý asla sollamayýn.
Sollanabilecek yerlerde ise en azýndan bir otomobilin geçebileceði
kadar boþluðu görmedikçe sollama yapmayýn. Motosikletiniz her zaman
yýldýrým gibi geçip gidebilir. Ama bunu yolcunuz bilmez. Eðer
sollamayý yaparken, en az bir otomobilin býrakmasý gerektiði kadar
mesafe býrakmadan, teðet geçerek geçiþ yaparsanýz yolcunuz
korkacak ve soðukkanlýlýðýný kaybedebilecektir.
8.- Ülkenizdeki trafik kurallarý müsaade etse bile, asla þerit ihlali
yapmayýnýz. Yolcunuz, þerit ihlali gibi bir duruma alýþkýn
olmadýðýndan bunu çok tehlikeli bulup, korkabilir.
9.- Eðer sýk sýk ayný yolcuyla sürüþ yapýyorsanýz, motosiklet
üstünde birbirinizin hareketlerine uyum baþlamýþ olduðundan, sürüþ
daha keyifli hale gelecektir. Birlikte talim yapmak amacýyla yapýlacak
olan manevralar ve acil fren egzersizlerine baþlamak ta iyi bir fikir
olacaktýr. (Eðer bu manevralarý daha önce tek baþýnýza hiç
yapamadýysanýz bu fikri derhal unutmanýzý istiyorum! Önce yalnýz
baþýnýza deneyip, bu iþte yeterlik kazandýðýnýzdan emin
olmalýsýnýz... Eðer bu manevralarý güvenli bir þekilde
yapamadýðýnýzý görüyorsanýz, ya iyi bir güvenli sürüþ dersi
almamýþsýnýz demektir, ya da derhal bir tazeleme kursuna gitmelisiniz.
Ve bunu derhal yapýnýz çünkü ya kendinizin ya da bir baþkasýnýn
yaralanmasýna neden olabilirsiniz). Bu pratikleri ya büyük bir boþ
arazide ya da park alanýnda, trafiðin olmadýðý bir bölgede
yapmalýsýnýz. Sürüþ kursunda ne yaptýysanýz onlarýn aynýný yapýp
kendinizi geliþtiriniz. Daha sonra bunu yolcunuzla birlikte yapmaya
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baþlayýn. Yavaþ ve yumuþakça kalkýþ yapýn (10-15 km hýza kadar
çýkarak). Daha sonra global onar km.lik hýz aralýklarýyla vites artýþlarý
yapýn. Maksimum 50 km hýza çýkýnca acil fren uygulamasýný yapýn.
Sonraki aþamada da 30 km.yi aþmayan hýz dilimlerinde acil
manevralarý deneyin. Sonra iki kez fren ve bir kez de manevra talimi...
Böylece devam edin.
Tüm bu talimler biraz gayret ister ama ödülü, sizin ve yolcunuzun
güvenlerinin artmasý ve tüm bu manevralarý güvenle yapabilme yetisine
sahip bir ikili, ekip olabilmektir. Bir gün bu, sizin hayatlarýnýzý bile
kurtarabilir.
Özet olarak, biz sizin yolcunuzun seyahatten endiþe deðil zevk
almasýný ve tekrar yolcunuz olmayý arzulamasýný istiyoruz. Onlarýn,
motosikletlerin trafiðe çýkmalarýnýn bile yasaklanmasý gereken tehlikeli
bir araçlar olduðu izlenimine sahip olmasýný asla arzulamýyoruz. Hiç
istemediðimiz bir durum da, kanun koyucular tarafýndan motosikletler
için daha katý ve abartýlý trafik kurallarý konulmasýdýr. Yani,
motosikletçiler adýna ve kendiniz adýna bir dost daha kazanýn !
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