Yazar: Dr. Þinasi GÖNENÇ
Motosiklet ve motosiklet kültürü üzerine düþünce gezintileri
Kiminin &#8220;þeytan icadý&#8221; kiminin &#8220;boþ adam
iþi&#8221; kiminin &#8220;çok tehlikeli&#8221; kiminin de
&#8220;imajý kötü&#8221; diye nitelendirdiði motosikletin, aslýnda hiç
de bu suçlamalarý hak etmeyen; son derece derinlikli, son derece
sevecen, son derece özgüven verici bir özgürlük aracý olduðunu hiç
düþünmüþ müydünüz? Motosiklete bu açýdan bakýldýðýnda, hatta
bununla yetinilmeyip selesine oturulduðunda bambaþka bir dünyanýn
rüzgarýný yüzünde hissetmek ve akabinde bir daha hiç ayrýlmayacaðý
ve asla ihanet etmeyeceði bir sevgiliye tutulmak da sadece motosiklet
tutkunlarýnýn yaþadýðý bir dünya mutluluðu olsa gerek. Bu öyle bir
mutluluktur ki yaþayanlar, herkesin bu mutluluða ortak olmasý
gerektiðini düþünür ve bu ortaklýðýn yaygýnlaþmasý gerektiðini
savunurken; yaþamayanlarýn biraz þaþýrmýþ, biraz küçümseyici ve
yersiz bulucu -biz motosiklet tutkunlarýna sorarsanýz biraz da imrenicitavýrlarýna maruz kalýr ve bunu bir türlü kabullenemezler. Týpký
çevrelerindeki akýllý uslu kiþilerin &#8220;Yav bu yaþta -ya da bu
meslek gurubunda- olacak iþ mi bu?&#8221; saplantýlarýna bir anlam
veremedikleri gibi...
Motosiklet kullanmak, insaný bir anda þehir keþmekeþinin dýþýna
taþýmakla kalmayýp insanýn özbenliðinin dýþýnda baþka ufuklar, baþka
limanlar bulabilmesinin ve kendi yaþamýna bile bir baþka açýdan
bakabilmesinin kapýlarýný aralar. Motosiklet adeta sorgular o zamana
kadar belli bir çerçevede sýkýþýp kalmasýnýn nedenlerini.. Bedenini
böyle hazýrlýksýz ve deðiþimlere duyarsýz býraktýðý için sahibini
yargýlar. Kapýnýn açýlmasýyla giren rüzgar, artýk bir baþka lisanýn ve
bir baþka kokunun tutsaðý yapar motosikletçiyi... Ýþte motosikletçiye
kalabalýklarýn içinde bile kendisiyle baþbaþa kalabilme ve kendi
dünyasýnýn giriþlerini ve sýnýrlarýný belirleyebilme yetisini kazandýran
o duygudur...
Motosikletçi, belli bir kültür birikimine sahip olmasýyla, etrafýna daha
saygýlý ve hoþgörülü, daha sevecen ve samimi, daha yapýcý ve
yardýmcý olmayý baþarabilen kiþidir. Yaþadýðý ortama ve doðaya
sahip çýkan, doðal olarak çevreci, bulunduðu mekanlarý þenlendiren,
etrafýnda beðeni ve bazen hayranlýkla karýþýk saygýnlýk
uyandýrabilendir.
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Motosiklet dünyasý, genel olarak dýþarýdan anlaþýlamamýþ ya da
hak ettiði deðeri tam olarak alamamýþ ama buna mukabil çok fazla
olumlu ve saygýnlýk uyandýrýcý deðerler taþýyan, sevimli ve sevimli
olduðu kadar da güven verici ve mutlandýrýcý bir dünyadýr. Katýlmanýn
ve sonuna kadar içine çekmenin çok kolay olduðu bir dünya.. Geliyor
musunuz?
Tekrar görüþmek üzere, saðlýkla ve motosiklet özlemiyle kalýn.

Bu köþe yazýsýnýn geldigi yer: Endurocu - Motosiklet ve Enduro
Haberleri, Gezi, Kamp:
http://www.endurocu.com
Bu köþe yazýsý için adres:
http://www.endurocu.com/modules.php?name=Kose_Yazilari&op=viewa
rticle&amp;artid=16

Sayfa 2.Toplam 2 sayfa. Tüm Haklari Saklidir. © 2009 Endurocu.Com Tarih: 19.01.2019 Saat: 22.22 .

