Yazar: Gökhan ÇERVATOÐLU
Motosiklete yolcu olarak binecekler için püfler
Sevdiðiniz bir arkadaþýnýzla, partnerinizle motosikletle gezi yapmak,
yaþamýnýzda yapabileceðiniz en eðlenceli iþlerden biridir. Eðer yolcu,
bazý basit kurallarý iyi algýlayabilir ve harfiyle uygularsa bu daha da
eðlenceli bir hale gelir. Çünkü kurala uymayan , hem kendisi hem de
sürücü için eðlence deðil, bir kabus, bir eziyet yaratýr. Bay Lawrence
Grodsky'nin yolcu binicilerle ilgili öðretileri, köþemizde sürücü
binicilerden önce anlatýlacaktýr:
1.- En azýndan sizi, arzu edilmeyen, muhtemel düþmelerde koruyacak,
günlük giysilerinizle olmalýsýnýz. Ýdeal olan minimum donaným þudur:
Ayaðýnýzý ve ayak bileðinizi burkulma ve sadmelerden koruyabilecek
bir yürüyüþ ayakkabýsý veya botu (Bileði de saran bir spor ayakkabý da
olabilir.). Pantolon olarak, jean, keten v.b. kalýn kumaþtan ve muadili
pantolonlar, hatta varsa deri pantolon veya suni türevleri giyilmelidir.
Rüzgar geçirmez bir kapalý yaka mont ya da rüzgarlýk giyilmelidir
(Dikkatinizi çekerim! Tiþort ve/veya þort gibi bir giyim tarzýný hiç
önermiyoruz). Eldivenin içi sýcaðý ve soðuðu (Thinsulate 3M gibi) izole
eden malzemeyle kaplanmýþ olmalý ve dýþý da rüzgara mukavim olan
evsafta malzemeyle üretilmelidir. Kaskýnýzýn vizörü, yani kask camý
yoksa muhakkak toz, böcek v.d. rahatsýzlýklara karþý "Goggle" da
denen "tayyareci" gözlüðünüzü hem konforunuz hem de güvenliðiniz
için takmalýsýnýz. Bazý chopper (Örnek: Harley Davidson modelleri)
binicilerinin pekte severek giydikleri, Türk Silahlý kuvvetlerinde de
kullanýlan "Mike" tipi asker miðferine benzer kask kullanýyorsanýz ve
uzun bir yolculuk olacaksa, kulaklýk takmanýz da önerilir. Araþtýrmalar,
özellikle yüksek hýzda kullanýmlarda ve uzun saatler sonunda, çýplak
kulaklarýn iþitme kaybýna bile neden olduðunu göstermiþtir. Alternatif
oluþturan &#8220;Kullan-at&#8221; tipi kulak týkaçlarý da fiyat olarak ta
ucuzdur.
2.- Hava durumuna uygun giysileri giymeye de çalýþmalýsýnýz. Eðer
daha önce fazla motosiklete binmediyseniz, ne kadar sýcak veya soðuk
olacaðýný kestiremeyebilirsiniz. Nasýl giyinmeniz gerektiðini önceden
bilecek durumda olan sürücünün bu konudaki tavsiyelerine uyunuz.
Sýcak, güneþli bir günde; ekstra olarak beyaz veya açýk renkli bir
pamuklu giysi giyebilirsiniz. Bu, sýcaklýðý yansýtacak ve sizi serin
tutacaktýr. Öte yandan, açýk renk, sizin diðer sürücüler tarafýndan daha
kolay farkedilmenize de yarar. Benim, motosikletin çantasýnda, eþim
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veya alacaðým yolcu için daima bulundurduðum yaðmur tulumunun
rengi hem sarý, hem de fosforludur. Genel olarak da, aslýnda soðuk
günlerde daha güvenli ve daha zahmetsiz giyinildiðini de belirtmeliyim.
Son olarak, uzun bir futbol sempatizaný atkýsý, Ýspanyol paça
pantolon, hele hele etekli niteliði olan, saða sola takýlabilecek özellikte,
daðýnýk giysi ve aksesuarlarla asla binmeyiniz. Bunlar, arka tekerleðe,
diþliye, zincire veya bunun gibi motosikletin hareket halinde olan
aksamlarýna takýlabilir. Yaralanmanýza, hatta bir kazaya neden
olabilirler.
3.- Baþýnýzýn ölçüsüne tam uyan ve çene kayýþý kilidi saglam olan
kask giyiniz. Bir çok sürücünün yedek kasklarý bulunur. Bunlardan
ölçüsü size uyan birini seve seve ödünç vereceklerdir. Kask sýkýca
sarmalý, baþýnýzdan çýkabilecek þekilde, abartýlý bir bolluga sahip
olmamalýdýr. Çene kayýþý da mümkün oldugunca gergin olarak
ayarlanmalýdýr. Kaskýn iyi oturduguna emin olmak için test de yapýnýz
(gözlük takan varsa önceden çýkartmalýdýr.): Kaský çene bölümünden
tutup, yukarý dogru sýyýrmaya çalýþarak, hafifçe itin. Kask çýkýyorsa,
emniyetli bir þekilde giyilmemiþ demektir; sýkýlaþtýrýn ya da uyan bir
kask giyin. Sürücü size yardýmcý olacaktir. Eger sýkça yolcu
oluyorsanýz. Örnegin iki arkadaþ, iþe ya da okula birlikte gidiyorsanýz
mutlaka size uyan bir kaský motosiklet erbablarýndan satýn alýnýz.
Kaskýn vizörünün çizilmemesi için, pamuklu kilifini da istemeyi ihmal
etmeyiniz.
4.- Sürücü yolcusunu bindirmeden önce arka ayak dayama
bacaklarýnýn (Yolcunun ayaklarýný koyduðu sabit pedal) açýk
olmasýný saðlamayý unutsa bile, bunu siz hatýrlatýn, ya da yerini
biliyorsanýz siz indirin. Çünkü, genelde sürücü bunlarý kullaným
sýrasýnda katlamýþ olduðundan, sizin için indirmeyi unutmuþ olabilir.
Zaten, nezaketen, onlarýn yerini bilmiyorsanýz bile, yerini sorup,
sürücünün parmaðýyla iþaret ettiði yere bakarak, indirmeniz þýk
olacaktýr. Çünkü, büyük bir ihtimalle o an sürücü zaten motosikletine
binmiþ durumdadýr. Aman; sýcak egsoz borusuna / borularýna dikkat!
Özellikle chopper&#8217;larda, ayak altý seviyelerinde yeralan sýcak
egsozlar ayaðýnýzý, bacaðýnýzý ve vücudunuzun baþka bir yerini
yakabilir. (Burada bir parantez açýyorum: Bana Türkiye'de bunu öðreten
hiç bir kitap olmadýðý için, acemilik dönemimde oðlumun ayak bileði
kazayla buraya deðmiþ ve bu olay beni çok üzmüþtü. Bir de baþka bir
boyut ta cici giysileriniz tabii! Ablam da bir kere inmeye hazýrlanýrken,
sehpa yerine Honda Titan'ýmýn egsoz'una basmýþtý da tabanýnýn
fiyakasý bozuldu. Onun ayak izi, egzosumun üzerinde nazarlýk olarak
hala durur.)
5.- Geleneksel olarak motosiklete týpký sürücü gibi sol taraftan inilir ve
binilir. Daima motosiklete binmiþ bulunan sürücünün sizi binmeye ya da
inmeye davet etmesini bekleyiniz. Onun yönergelerine uyunuz. Eðer
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sürücünün sizi farketmediði, hazýrlýksýz olduðu anda apansýzca
binmeye çalýþýrsanýz&#8230; (Bakýn&#8230; Burada metin yazarý
Bay Grodsky'nin bir kelimesini aynen yazacaðým: "CLAMBER" Yani;
Redhouse'a göre "Güçlükle (Dað) týrmanmak, elle, ayakla týrmanmak!
Aman aman! Nasuh Mahruki üstad'ýn kulaklarýný çýnlatmayýn!) Bu
beklenmeyen hareketiniz, durumdan bi-haber olan motosiklet
sürücüsünün dikkatini daðýtacak ve motosikletin dengesini bozup, hep
birlikte düþmenize bile neden olabilecektir. Aman yarabbi! Rezil de
oldunuz elaleme! Ya yerler de çamurluysa?
6.- Sayýn yolcular! Ýþte size motosiklete binmeyi öðretiyorum: Soldan
yanaþarak, sað ayaðýnýzý arka selenin üzerine aþýrýnýz. Sonra
yumuþak bir þekilde arka seleye yerleþin. Eðer boy veya baþka bir
nedenden dolayý bunu tercih etmiyorsanýz, þu mutlaka size
yarayacaktýr. Týpký ata biner gibi yapýn. Bu defa, sol ayaðýnýzý sol
ayak dayama bacaðýnýn üstüne koyup, -tekrarlýyorum týpký ata biner
gibi- vücudunuzu elegant bir hareketle aþýrýp, arka seleye yerleþin.
Tüm bunlarý yapmakta iken, binicinin dengeyi korumasýna yardýmcý
olmak amacýyla, son derece yavaþ, alt seviyelerde kalarak, özenli
hareket edin. Kilolu iseniz, kilonuza uygun olmayan bir motosiklete asla
binmeyin. Yine devrilme riskiniz mevcuttur. Örneðin bir Honda Titan'a
100'er kiloluk iki dostumuz binerse, vay onlarýn ve de motosikletimin
haline! Þaka bir yana; Harley Davidson'ýn chopper gamýnda öyle ilginç
adlý bir motosikleti var ki; adý &#8220;FAT BOY&#8221;, yani "Þiþman
Çocuk". Sanýrým bu satýrlarýmdan her boya ve her kiloya uygun
motosikletler üretildiðini anlamýþsýnýzdýr. Aslýnda, önde 60 kiloluk bir
sürücü olsa ve arkasýnda 100 kiloluk bir yolcu taþýsa, sürüþ riski
artacaktýr. Kilolu bir yolcu olarak arkaya binmiþ olsanýz da,
hareketlerinizde çok dikkatli olun ve aþaðýda anlatýlacak olan biniþ
kurallarýný gözetin. Ýnerken de ayný binerken uyguladýðýnýz
hareketlerin aynýsýný, týpký bir filmi geriye alýrmýþçasýna, bu kere
tersine doðru uygulayýn. Tüm bunlarý önceden tecrübe edip binmek te,
sizin için bir artýdýr.
7.- Ayaklarýnýz, yolcu dayama ayaðýna iyice yerleþmiþ bir þekilde
seyahat edin ve asla ayaklarýnýzý motosikletten dýþa doðru açmayýn.
Bu, dengeyi saðladýðý gibi, ayaðýnýzýn arka tekerleðe, diþliye, zincire
ve eksoz, susturucu gibi yerlere takýlmasýný, ya da burada yanýklara
neden olmasýný da önler. Asla trafik ýþýklarý gibi bir yerde sürücü
durakladýðýnda, ona yardýmcý olmak için ayaklarýnýzla yere basmaya
kalkýþmayýn. O dengeyi saðlayacak yeteneðe sahiptir ve böyle bir
hareket ayaklarýnýzý riske etmek demektir. Býrakýn, yolculuk
sýrasýnda ayaklarýnýz hep orada kalsýn!
8.- (Ýþte ülkemizdeki tabulardan biri: Atatürk'ün kurduðu çaðcýl
ülkemizde bizlere yakýþmayan bir tutuculuk! Ben arkama hatun bir kiþi
aldým bir gün, aramýzdan hep karakedi geçiyor. Haným kardeþim!
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Madem bineceksin bu makineye, neden yeni gelin gibi nazlýsýn. Sürüþ
emniyetinde utanma olur mu? Tut þu belimi iki elinle. Ben, daha
emniyetli olduðu ve dengeyi ortada topladýðý için yolcuma hep bunu
söylerim. Ama yolcu da bunun ölçüsünü iyi ayarlamalý. Acemilik
dönemimizde, benim eþim olan hatun kiþinin biraz da endiþeden, ilk gün
hep göbeðime kadar sarýlýp beni rahatsýz etmesini hala tebessümle
hatýrlarýz! Tabii þu malum biniciler gibi manzaralarý görünce yüreðimin
kalklmadýðýný an yok. Aman yarabbi! Bir varoþtayýz. Farlarý zayýf
yanan, küçük bir motosiklet, sürücü de kask ya var ya yok. Yolcu mu?..
Yolcuda ne gezer!.. O kültür var mý bizde daha! Bi de; Saba Melikesi
Belkýs'ýn divanýnda oturmasý gibi yayýlmýþ bir hatun kiþi
arkasýnda&#8230; Ýki ayaðýný da sol yandan sarkýtmýþ!.. Ýki eliyle de
Beyefendinin omuz baþlarýný tutuyor. O; korkunun zerresini bile
taþýmýyor yüzünde sanki o insan bir çukurda zýplayýp düþecek, ölecek
deðilmiþ gibi!. Doðrusu ne mi ?) Bazý kitapçýklar "Motosikletteki
tutamaklardan da tutabilirsiniz." der. Fakat kanýmca en emniyetli
yöntem, sürücünün belini iki elle de kavramak&#8230; Dahasý mý? Bu
tutuþ yöntemi sayesinde sürücüyle bütünleþir ve onun her hareketini
algýlayabilirsiniz. Ayrýca, asla ara sýra kafanýzý abartýlý bir
kaykýlmayla, sert bir hareketle, öndeki manzarayý görmek v.d.
amaçlarla yana eðmeyin. Hele hele, özellikle virajlarda, motosiklette
dengeyi bozacak þekilde saða sola bacak açmalar, eðilmeler gibi riskli
hareketleri yapmayýnýz! Bununla birlikte, bazý usta yolcu-biniciler dik
rampalar çýkýlýrken sürücüyle birlikte, ayný anda öne, rampalar
çýkýlýrken de sürücüyle birlikte, ayný anda hafifçe geriye hareket
ederek dengeye katký saðlamaktadýrlar...
9.- Motosikletler bildiðiniz gibi otomobiller gibi direksiyon döndürerek
deðil, gidonun saða ya da sola hareketleri sayesinde döner ve haliyle
dönüþ esnasýnda yana doðru hafifçe yatarlar. Týpký bir uçaðýn dönüþ
yaparken, kanatlarýnýn yana yatmasý gibi. Asla motosiklet bir virajý
dönerken, dolayýsýyla yana doðru hafifçe yatarken paniðe
kapýlmayýnýz. Bir viraj alma sýrasýnda alacaðýnýz en ideal pozisyon
þudur: Tercihen, sürücünün, eðer sola dönüyorsa SOL, saða dönüyorsa
SAÐ omuz hizasýna baþýnýzý çevirin. Baþka hiç bir þey yapmak
zorunda deðilsiniz! Ýsterseniz, sürücünün sýrtýna paralel bakacak
þekilde, doðal bir þekilde (Patates çuvalý gibi durmak ta derler!)
durmanýz, omuz omuza durmanýz bile sizi motosikletin denge merkezi
olan ortada tutacaðý için, virajlarda dengenin saðlanmasý için bu zaten
yeterli olacaktýr. Asla kaþ yapayým derken göz çýkarmayýn: "Virajda
yardýmcý olayým" diye, yarýþlardaki biniciler gibi saða sola yatmaya
kalkýþmayýn. Serinkanlý olun.
10.- Fren yapýldýðýnda otomatikman ön tarafa aðýrlýk transferi de,
dolayýsýyla baskýsý da olacaktýr. Eðer bu ani ve sert bir fren ise, bu
baský da gözle görülür þekilde artacaktýr; Vücudunuz bu fren yüzünden
sürücüye doðru yaslanacak, hatta seleden öne doðru kayabileceksiniz.
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Panik yapmayýnýz. Yere basmaya çalýþmayýn. Ayaklýklara sýkýca
basarak kendinize destek saðlayýn ve sürücünün yükünü azaltmak için
kendinizi selenin biraz gerisine çekin. Bacak kaslarýnýza verdiðiniz tüm
gücünüzle, yalnýzca koltuk üzerindeki pozisyonunuzu koruyun.
Böylelikle vücunuzun sürücü üstünde baský oluþturmasýný önleyip
kontrolü elinde tutmasýna yardýmcý olursunuz. Aksi, Dengelerin öne
doðru kaymasý demektir. Arka tekerleðin üstündeki aðýrlýk miktarý
azalýnca da motosikletin dolaylý olarak çekiþ gücü azalacak, bu yüzden
tekerlek muhtemelen yana savrulacaktýr. Açýkça, sürücünün böyle bir
panik frene, riske gerek duymayacak þekilde, ideal duruþ mesafesini
daima önceden gözetmesi gerektiðini de vurguluyorum.
11.- Daha önce motosiklet kullanmýþ ya da aktif bir binici olan bir yolcu
olabilirsiniz. Bu durumda bilinçten gelen aþýrý rehavete kapýlmayýn.
Üstteki kurallara siz de uyun. Usta bir sürücü-yolcu olarak, ansýzýn
zorunlu yoldan çýkma, yana yatma gibi yolda geçekleþebilecek
tehlikelerden kendinizi korumak için, önceden serinkanlý bir þekilde
hazýrlýklý olun. Size doðru koþan bir köpeði ya da geyik, Yýlký atý gibi
hayvanlarý sürücü görmeyebilir. Konuþamayacaðýnýz süratte
olduðunuzda omuzuna hafifçe dokunup, -Belli ki yola konsantre
olmuþtur- Hemen sürücüyü uyarýn. Hazýrlýklý olmasýný saðlayýn.
Köpeklerde evini koruma içgüdüsü geliþmiþtir. Bu hayvanlar ender de
olsa, kazayla tekerleðin arasýnda kalýp düþmenize neden olabilirler.
Zaten siz durunca, hemen havlamayý ve ardýnýzdan seyirtmeyi býrakýr
ortalýktan kaybolur bu dört ayaklý dostlarýmýz. Bir yöntemin de,
önceden yavaþlayýp, sonra birden gaz vererek hayvanýn
zamanlamasýný bozmak olduðu söylenir. Kýsacasý abartýlý ve gereksiz
yere olmamak kaydýyla, sakince sürücüye uyarýlarda bulunabilirsiniz.
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