Yazar: Alpaslan KUZUCAN
Motorcu Nirvana&#8217;sý
Þimdi ben 20&#8217;li yaþlarda bekâr ve civa gibi bir motorcu olsaydým
ve bugün ki motosikletler. Bir spor tur makine alýrdým. Ne bileyim
mesela 1600cc altý silindirli bir aygýr. En alýmlýsý ve de yine en
hýzlýsý. Þöyle uçaklarla ayný rotayý izleyecek kadar hýzlý ama
konforlu. Güzel bir çadýr alýrdým birkaç da kamp malzemesi. Ver elini
yollar. Yanýma da en fazla 4-5 arkadaþ bulursam ne ala yoksa yalnýz
da basar giderdim hiç gecikmeden.
Unuturdum zamaný yollarda, süzülürdüm martýlar gibi. Bir yükselirdim
tepelere sonra inerdim ovalara doðru, rüzgârý altýmda uçan halý
yaparak. Yemyeþil ovalar, kývrýlarak dönüp giden dönemeçlerde tango
yapardým hem de Arjantin. Sevgilim olurdu rüzgâr tüm sürüþ boyunca
bana güzel melodiler mýrýldanan. Aahh gençlik. Þimdi artýk hayal
etmek kaldý sadece elimde mevcut.
Bakýyorum da bu sýralar nerede dengesiz, nerede terbiyesiz, nerede
kiþiliksiz mahlûk var onlarda motoru hedef seçmiþler. Ve ne komik
birden bire de en iyi sürücüler hatta eðitmenler olmuþlar. Haydaaaa!
42 yýldýr sürüþ yaparým, bir sürü bilen yardýmcý oldu zamanýnda.
Yol, usul erkân öðrettiler, eðittiler bizi. Sað olsunlar. Vites küçültmekten
önce terbiyeli olmayý öðrendiðimizden bizlerin de hiç bir zaman kalkýp
''biziz, biz biliriz'' demek hiç aklýmýza gelmedi. Ya da yaptýðýmýz
km.&#8217;leri saymak.
Þimdi ki bu klavye motorculuðu, sanal konuþmalar ruhsuz ve
seviyesiz. Zaten motorcu ruhu olan basar gider yoluna. Yolda olmak
yeter de artar ona/onlara. Orada burada bezirganlýk yapmaya ihtiyaç
duymazlar. Nedir paylaþýlmayan? Yollar mý yetersiz yoksa bizim
bilmediðimiz bir ticaret mi var bol kazançlý? Akbabalar leþ olmasa
toplaþmazlar. Hadi hayýrlýsý.
Motosiklet, özgürlük simgesidir. Özgürlük hiçbir þeye baðýmlý
kalmamaktýr. Saçmalamak deðildir. Öncelikle kiþi kendine yeterli olur ki
motoruyla süzülürken bulutlardan yaðmur mu gelir kar mý gelir dert
etmesin. Pistonlarýn ritmi sürücünün kalp atýþlarýyla birleþir ve iþte
aðacýn altýnda meditasyon yaparken birden ýþýk olup kaybolan Asyalý
ulu bilge Buda gibi o da Nirvana&#8217;ya ulaþýr. Bilenleredir sözüm.
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