MAV‹
DER‹NL‹⁄‹N ÇA⁄RISI
Son y›llarda de¤iﬂen turizm anlay›ﬂ›yla birlikte, insano¤lunun yeni yerler keﬂfetme ve macera içgüdüsü, ortaya do¤a sporlar›n› ç›karm›ﬂ bulunuyor. Yelken, yamaç paraﬂütü, rafting,
kayak, dal›ﬂ... Dal›ﬂ›n, di¤er do¤a sporlar› içinde kendine özgü bir yeri var.
Tüplü dal›ﬂla u¤raﬂmak bambaﬂka bir
dünyayla, üstelik hiç de al›ﬂ›k olmad›¤›m›z bir dünyayla kaynaﬂmak demek. Tüm do¤a sporlar›nda oldu¤u gibi
dal›ﬂ sporunda da amaç, do¤aya karﬂ›
gelmek de¤il, aksine do¤ayla birlikte,
onun bir parças› olarak ve onun kurallar›yla beraber hareket etmektir.
Uzaktan bak›ld›¤›nda dal›ﬂla u¤raﬂman›n zor ve tehlikeli oldu¤u san›l›r.
Oysa dal›ﬂ kendi inindeki kurallara uygun yap›ld›¤› zaman hiçbir tehlike
oluﬂturmaz. Biz her ne kadar dal›ﬂ›
“spor” kavram› içine alsak da asl›nda
spordan çok bir etkinlik olarak düﬂünülebilir. Öyle aman aman yeteneklere sahip, her zaman antremanl› ve
formda olan insanlar›n u¤raﬂt›¤› bir
spor dal› de¤ildir. Hemen herkesin
(solunum, kalp, tansiyon rahats›zl›klar› olmayanlar›n) kolayl›kla yapabilece¤i, oldukça hoﬂ ve heyecan verici bir
etkinliktir.
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yada milyonlarca kiﬂi tüplü dal›ﬂla u¤raﬂmakta. Ülkemizdeyse dal›ﬂ yapanlar›n say›s›, yaklaﬂ›k 50.000. Bu say› ilk
bak›ﬂta çok gibi görünse de, ›l›man bir
iklime sahip ve üç taraf› denizlerle
çevrili ülkemiz ve nüfus yo¤unlu¤umuz dikkate al›nd›¤›nda, asl›nda oldukça düﬂük oldu¤u kabul ediliyor.
Ülkemizin co¤rafik yap›s›na bakt›¤›m›zda özellikle Akdeniz ve Ege k›y›lar›, suyun berrakl›¤› ve 30 - 40 metreye varan görüﬂ mesafesi, dip yap›s›n›n
kayal›k oluﬂu, su s›cakl›¤›n›n oldukça
uygun oluﬂu gibi birçok etkene ba¤l›

olarak bu k›y›lar›m›z dal›ﬂ için oldukça uygun. Karadeniz ve Marmara Denizi’nde de de¤iﬂik dip yap›s› nedeniyle dal›ﬂlar yap›l›yor. Dal›ﬂ denince akla hemen do¤al olarak denizler geliyor. Oysa pek bilinmese de ülkemizin
iç sular›nda da çeﬂitli amaçlarla dal›ﬂlar yap›lmakta. Tatl› su deneyimi yaﬂamak isteyenler için do¤al göller ve baraj göllerinin çoklu¤uyla ülkemiz yine
bir avantaj.
Üç taraf› denizlerle çevrili olan Türkiye’nin karasular›nda az tuzlu veya
çok tuzlu sulardan hoﬂlanan canl›la-

r›n yaﬂayabilece¤i yerler oldu¤u gibi,
so¤uk ve s›cak sular› tercih eden canl›lar›n yaﬂayabilece¤i yerler de var. Bu
nedenle dal›ﬂ›n ülkemizde ilgi çekici
di¤er bir yan› da, çok zengin bir canl›
çeﬂitlili¤ine sahip olmam›z.
Yeni yeni keﬂfetmeye baﬂlad›¤›m›z
sualt› dünyas›na ilgi çok eskilere dayan›yor. Tam olarak bilinmemesine
ra¤men nefesle yap›lan ilk dal›ﬂlar›n
5000 y›l öncesine dayand›¤› tahmin
edilmekte. O tarihlerde dal›ﬂ›n öncülerinin bir taﬂa tutunarak aﬂa¤›ya indikleri ve sonra taﬂ› b›rak›p nefesleriyle
yukar›ya ç›kt›klar› biliniyor. Sünger,
mercan, yiyecek ve hazine ç›karma
amaçl› bu dal›ﬂlar›n 2 dakika civar›nda sürdü¤ü ve 50-60 metre derinli¤e
indikleri san›l›yor. Zamanla çeﬂitli ilkel aletler kullan›larak suyun alt›na
inen insana hava vermeyi denemiﬂler
ve kam›ﬂlar yard›m›yla bunu k›smen
de olsa baﬂarm›ﬂlar.
As›l geliﬂmeler 1500’lü y›llarda baﬂlam›ﬂ. Dalg›çlar›n sualt›nda kalma süresini artt›rmak için dal›ﬂ çanlar› geliﬂtirilmiﬂ. ‹çi havayla dolu olan bu çanlar ters biçimde suya dald›r›l›yor ve
dalg›ç hava gereksinimi duydu¤unda,
yukar› ç›k›p tekrar dalmak yerine çan›n içinde kalan havay› soluyarak aﬂa¤›daki iﬂlerini yap›yordu. Ama dalg›c›n
aﬂa¤›da kalma süresi çan›n içinde bulunan az miktardaki havayla s›n›rl› kal›yordu. Daha sonra d›ﬂar›dan çan›n
içine hava veren bir sistem yap›ld›. Bu
sistemle birlikte bugün kulland›¤›m›z
dal›ﬂ malzemelerinin ve dal›ﬂ›n temeli
at›lm›ﬂ oldu.
Bugün dünyada milyonlarca kiﬂinin
dalmas›n› sa¤layan buluﬂsa, 1943 y›l›nda J. Cousteau ve arkadaﬂ› E. Gagnan
taraf›ndan yap›ld›. Bu buluﬂ, sualt›n›n
bas›nçl› ortam›nda, tüpteki s›k›ﬂt›r›lm›ﬂ havay› otomatik olarak ayarlayarak veren ve dalg›c›n kolayca nefes almas›n› sa¤layan bir regülatörden ibaretti ve “aqua lung” (su akci¤eri) ad›yla patent alm›ﬂt›. J. Cousteau bu 23
kg’l›k aleti deneyip 2 hava tank› (tüp),
hortum, regülatör, a¤›zl›k ve maskeden oluﬂan aletlerle 18 metre derinli¤e
inmeyi baﬂard›. Bu alet bugün SCUBA
(self contained underwater breathing
apparatus – sualt›nda kendi kendine
soluma ayg›t›) olarak biliniyor.
Milyonlarca y›l sonra insano¤lu
köklerini, yaﬂam›n baﬂlad›¤› yerde, baz› karasal memelilerin binlerce y›l ön-

ce yapt›¤› gibi, denizlerde ar›yor. Eskiden efsanelere kaynak olan, mitolojik
kahramanlara gücünü veren denizler
bugün binlerce canl› çeﬂitlili¤iyle, ﬂaﬂ›rt›c› yaﬂam biçimleriyle, bat›klar›yla
keﬂfedilmeyi bekliyorlar.
Sualt› dünyas›yla ilgili belgeseller,
filmler, foto¤raflar görmüﬂ olabilirsiniz.
Ama dalmadan, suyun alt›na inmeden
o dünyay› anlaman›z çok zordur. Sualt›n›n kendine özgü canl›lar›n›, bir ahtapotun mürekkebini f›ﬂk›rtmas›n›, etraf›n›z› saran bal›klar›n sizi merakla incelemelerini, denizat›n›n narinli¤ini, deniz tavﬂan›n›n renklerini do¤al ortamlar›nda görmenin yan› s›ra, dal›ﬂa özel
baz› duygular› da yaﬂars›n›z. Suyun alt›na indikten sonra tüm vücudunuz su
kütlesiyle kaplan›r ve siz bunu tüm duyu organlar›n›zla hissedersiniz. Sanki
vücudunuzun her noktas›na dokunulmuﬂ gibi bir duyguya kap›l›rs›n›z ve bu
arada tüpten ilk nefesinizi, ci¤erlerinizi
zorlayacak bir biçimde doldurursunuz.
Aradan birkaç saniye geçer. ‹ﬂte bu an

belle¤inizde öyle bir yer eder ki hayat›n›z boyunca bir daha asla unutmazs›n›z. Alt›nc› yedinci nefesten sonra bu
yeni ortama al›ﬂmaya baﬂlars›n›z ve soluk al›ﬂveriﬂiniz düzene girer. Etrafa
bakmaya baﬂlars›n›z. ‹çinizdeki istemsiz korku yavaﬂ yavaﬂ yerini merak
duygusuna b›rakmaya baﬂlar. Deneyiminiz artt›kça uzay boﬂlu¤undaki astronot gibi üç boyutta hareket edebilirsiniz. Karada yapamad›¤›n›z bir çok akrobatik hareketi suyun alt›nda kolayl›kla yapabilir, suda kayarak, süzülerek
gidebilir, a¤›rl›¤›n›z› hiç hissetmeden
suyun ortas›nda as›l› kalabilirsiniz.
Dal›ﬂ her ne kadar gittikçe yayg›nlaﬂ›yor olsa da, bilgisizlik ve önyarg›lardan kaynaklanan bir tutum nedeniyle bu spora ülkemizde hâlâ çok iyi
gözle bak›lmamakta. Dal›ﬂ denince akla hemen “vurgun” gibi kazalar geliyor ve bu sporun oldukça tehlikeli oldu¤u san›l›yor. Bunun nedeniyse, genellikle kulaktan dolma ve uydurma
hikâyeler, medyada sadece kazalardan
Nisan 2002 87 B‹L‹M ve TEKN‹K

bahseden ve iyice araﬂt›r›lmadan yaz›lan, her kazaya vurgun deyip geçen
yaz›lar, sonuçta da tüm bunlar›n insanlarda kötü bir izlenim b›rakmas›.
Bunlar›n yan›nda dal›ﬂ tan›t›mlar›n›n
yetersiz olmas›, dal›ﬂ merkezlerinin
yeterince aktif olmamas› nedeniyle ço¤umuz dal›ﬂ yapan insanlar›n ola¤anüstü yetenekleri oldu¤unu düﬂünür
ve onlar gibi olmay› içten içe isteriz.
Fakat cesaret edip de dal›ﬂ› bir defa
denemeyi pek akl›m›za getirmeyiz.
Dalabilir miyim sorusunu kendimize sordu¤umuzda, “dalmay› çok istiyorum ama suyun alt›ndan çok korku-

yorum” cevab›n› veriyorsak iﬂimiz kolay demektir. Öncelikle sualt›ndan
korkmam›za neden olan ﬂeyler nelerdir? Bunlar› genel olarak, köpekbal›¤›
sald›r›lar›, suyun alt›ndan büyük bir
yarat›¤›n gelip bizi yutacakm›ﬂ gibi olmas› hissi, sualt›nda birçok zehirli ve
tehlikeli canl› oldu¤unun düﬂünülmesi ve bunlar taraf›ndan sokulmak, vurgun yemek (!) ﬂeklinde s›ralayabiliriz.
Tüm bunlar ve benzer korkular yersiz
ve bize kulaktan dolma bilgilerle ya
da izledi¤imiz, gerçekle ilgisi çok az
olan filmlerle akl›m›zda yer etmiﬂ korkular. ﬁimdi bu korkular› irdeleyelim;

Köpekbal›klar› hakk›nda bilgilerimizi tazeleyelim. Köpekbal›klar›n›n
dünya üzerinde 350 türü var. Bu türlerden on tanesi sald›r› olaylar›ndan
sorumlu ve bu on türün de sadece beﬂinin insana bilinçli olarak sald›rd›¤›
düﬂünülüyor. Köpekbal›klar› k›k›rdakl› bir vücut yap›s›na sahip. Vücutlar›nda kemikli bal›klarda olan ve bal›¤›n
orta suda hareket etmeden as›l› kalmas›n› sa¤layan yüzme keseleri yok.
Dolay›s›yla, bu hayvan hareket etmedi¤i sürece batar ve bu yüzden de sürekli hareket etmek zorundad›r. Köpekbal›klar› genelde derin sularda yaﬂarlar, ancak beslenme amac›yla yüzeye gelirler. Yani, onlarla karﬂ›laﬂma
olas›l›¤›m›z oldukça düﬂük. Ayr›ca bu
canl›lar›n çeﬂitli amaçlarla avlanmalar›
da türlerin % 80’ini yok olma tehlikesiyle karﬂ› karﬂ›ya getirmiﬂ bulunuyor.
Bugün ço¤u tür, çeﬂitli yasalara koruma alt›na al›nm›ﬂ durumda. Dünya
üzerinde her y›l yaklaﬂ›k 100 adet köpekbal›¤› sald›r›s› oluyor ve bunlar›n
25-30 tanesi ölümle sonuçlan›yor. Bu
kazazedelerin ço¤unu da dalg›çlar de¤il, z›pk›nc›lar ve plajda yüzen insanlar oluﬂturuyor. Okyanus ve denizlerin k›y›lar›nda milyonlarca kiﬂinin yaﬂad›¤› düﬂünüldü¤ünde, bu say› dü-

Dal›ﬂ Malzemeleri
.

Sualt›na uyum sa¤lamak için birtak›m
malzemelere ihtiyac›m›z var. Su alt›nda
özel amaçlar d›ﬂ›nda sportif dal›c›lar
için gerekli malzemelerin ne oldu¤una ve bunlar›n iﬂlevlerine bir bakal›m:
1-Maske: Gözlerimiz havada görmeye al›ﬂ›kt›r. Suyun alt›ndaysa ›ﬂ›¤›n
farkl› ﬂekilde k›r›lmas›ndan dolay› nesneleri net olarak göremeyiz. Maske gözün
önünde bir hava boﬂlu¤u yaratarak net görmemizi sa¤lar. Maskenin cam› f›r›nlanm›ﬂ
olup, sualt›nda artan bas›nca karﬂ› dayan›kl›d›r. Yüzümüze oturan k›sm›ysa silikondan yap›lm›ﬂt›r.
2- ﬁnorkel: Dalmadan önce veya dal›ﬂtan
ç›kt›ktan sonra yüzeyde baﬂ›m›z› sudan kald›rmadan nefes almam›z› sa¤layan bir borudur. Özellikle serbest dal›ﬂlarda, baﬂ›m›z› nefes almak için
sudan ç›karmadan sualt›n› izlememizi sa¤lar.
Bir ucu a¤z›n içine, di¤er ucuysa suyun d›ﬂ›na
gelecek ﬂekilde baﬂ›n yan taraf›na tak›l›r.
3- Paletler: Sualt›nda ve su
yüzeyinde h›zl› yüzmek için kulland›¤›m›z, aya¤a tak›lan malzemelerdir. Paletler bacaklar taraf›ndan itilen geniﬂ bir yüzey sa¤la-
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yarak etkili bir ivme sa¤larlar. Bu
ﬂekilde kollar›n›z› serbest b›rakabilir ve foto¤raf çekmek gibi
çeﬂitli iﬂler yapabiliriz. Paletlerin
çok çeﬂitli tipleri vard›r. Kullan›m
amac›na göre ayakkab› gibi arkas› kapal›
olanlar ve arkas› ayarlanabilir kay›ﬂl› olanlar.
Sertlik, uzunluk ve geniﬂlikse kondisyonumuza
göre de¤iﬂir. Geniﬂ ve sert tipte olanlar için kuvvetli bacak kas› gerekir.
4-Yüzerlilik Kontrol Aleti (BCD- Buoyancy
Compensator Device): Dalg›c›n yüzerlili¤ini ayarlayabilmesini (su içinde aﬂa¤› ve yukar› gidebilmesini veya as›l› kalmas›) sa¤layan, a¤›zla veya
tüpten gelen havayla ﬂiﬂirilebilen ceket ﬂeklindeki aletlerdir. BCD’nin üzerinde, içindeki fazla havay› tahliye edici kapaklar› bulunur. Kullan›lan
modele göre, BCD üzerinde cepler ve gerekli
malzemelerin as›labilece¤i halkalar da bulunabilir. Yüzeyde dinlenme, yüzme veya yard›mlaﬂma için destek, sualt›ndaysa nötr yüzerlili¤imizi (ne aﬂa¤› ne de yukar›; dengede) sa¤lar. Böylece suyun alt›nda yorulmadan daha az enerji harcayarak daha çok vakit geçirebiliriz.
5- Tüpler: Suyun alt›nda
soluk almam›z için gerekli

olan yüksek bas›nçl› havay› saklayabilen, çelikten veya alüminyumdan
yap›lm›ﬂ aletlerdir. Çeﬂitli hacimlerde
olanlar› vard›r. En yayg›n olanlar› 10,
12 ve 15 litreliktir (s›v› hacmi). En çok tercih edilen tekli tüpler olmakla birlikte özel amaçlar için çiftli olanlar› da vard›r. Tüplere “kompresör” denen büyük makinelerle hava doldurulur.
Bu makineler, soludu¤umuz normal havan›n içindeki nemi süzdükten sonra, havay› s›k›ﬂt›rarak
tüplere doldurmakta kullan›l›rlar. Tüplere doldurulan hava oksijen de¤il, normal soludu¤umuz,
yaln›zca nemi al›nm›ﬂ kuru havad›r. Yani dalg›çlar sualt›nda oksijen de¤il, normal hava solurlar.
6- Regülatörler: Tüpteki yüksek bas›nçl› havay›, kullan›labilir bas›nca düﬂürerek dalg›c›n istedi¤i zaman nefes almas›n› sa¤layan aletlerdir.
‹ki kademeden oluﬂurlar. Tüpün hava ç›k›ﬂ k›sm›na ba¤lanan birinci kademe ve dalg›c›n soluk
almas›n› sa¤layan a¤›zl›k k›sm› olan ikinci kademeden oluﬂurlar. Tüpteki yüksek bas›nç her iki
k›s›mda da düﬂürülür. Havay› birinci kademede
ortam bas›nc›ndan 10 atmosfer kadar
fazla olan bir ara bas›nca düﬂüren bir sistem varken,
ikinci kademede bu ara
bas›nc› solunum için ge-

ﬂük say›l›r. Köpekbal›¤› sald›r›lar› genelde güney yar›mkürede ve aç›k sularda, okyanuslarda gerçekleﬂiyor. Ülkemiz denizlerindeyse, dalg›çlar
için böyle bir tehlikenin olmad›¤› söylenebilir.
Bizi korkutan ﬂeylerden
biri de, derinlerden büyük bir
yarat›¤›n gelip bizi yutacakm›ﬂ gibi olmas› duygusu. Bu
da tamamen filmlerin etkisiyle, istek d›ﬂ› oluﬂan bir duygu. Gerçeklikle ilgisi olmayan ve bu
korkuyu ancak dalarak, sualt›n› tan›yarak aﬂabilirsiniz.
Sualt›ndaki zehirli canl›lara gelin-

ce; zehir üretimi tamamen savunma
amaçl› ortaya ç›km›ﬂ evrimsel bir
uyum. Suyun alt›nda san›ld›¤› kadar
çok zehirli canl› yok ve bu canl›lar da

rekli olan ortam bas›nc›na düﬂüren bir
sistem vard›r.
Regülatöre tak›lan iki alet daha
vard›r. Birincisi “kamç›” denilen ve
tüpteki havay› kullanarak yüzerlilik
kontrol aletinin (BCD) ﬂiﬂirilmesinde
iﬂlevi olan bir alettir. ‹kincisiyse, “konsol” denilen ve üzerinde 3 ayr› göstergesi (tüpün içinde ne kadar hava kald›¤›n› gösteren bir bas›nç göstergesi; suyun alt›nda kaç
metre derinlikte oldu¤umuzu gösteren bir derinlik ölçer; suyun alt›nda yön bulmam›z› sa¤layan
bir pusula) bulunan alettir.
7- Dal›ﬂ Elbiseleri: Suyun alt›nda üﬂümemizi
engelleyen, neopren denilen ve içi N (azot) gaz›
kabarc›klar›ndan oluﬂmuﬂ özel bir malzemedir.
Genel olarak üç tipi vard›r:
Islak elbise: Çok s›cak sularda kullan›lan ve
iç k›sm›na sürekli su giriﬂ ç›k›ﬂ›n›n oldu¤u elbise tipine denir.
Yar› ›slak elbise: Il›man sularda kullan›lan ve
iç k›sm›na çok az su giriﬂinin oldu¤u elbise tipidir. Ülkemizde
en çok bu tip elbise kullan›l›r. Vücutla elbise
aras›na giren suyu vücut ›s›t›r ve bu su, ›s› yal›t›m›n› sa¤lar. 3, 5 ve 7 milimetre kal›nl›kta olanlar› en
çok kullan›lan tiplerdir.
Kuru elbise: Çok so¤uk sular-

da (kutup ve buz dal›ﬂlar› gibi) kullan›l›r. Bu
tip elbisede içeriye su giriﬂi olmaz. Elbisenin içinde kalan hava vücut ile su
aras›nda bir tampon görevi yaparak
›s› yal›t›m›n› sa¤lar.
8- A¤›rl›k Kemeri: Üzerine kurﬂun
a¤›rl›klar (1-2 kg) tak›larak kullan›lan
kemerlerdir. ‹stenen en önemli özelli¤i,
sualt›nda gerekti¤inde kolay ve çabuk ç›kar›labilir olmas›d›r. Elbisenin ve baz› malzemelerin
pozitif yüzerlilikleri vard›r. Suyun alt›na batmak
için a¤›rl›k kullanmam›z ﬂartt›r. A¤›rl›k kemerinin iﬂlevi de budur.
9- Dal›ﬂ Bilgisayarlar›: Derinlik, maksimum
inilen derinlik, dip zaman›, s›cakl›k gibi de¤erleri gösterir. Ama as›l iﬂlevi dalg›ca hangi metrede ne kadar süre kalmas› gerekti¤ini ve bu s›n›rlar›n aﬂ›lmas›nda yine hangi metrede ne kadar
süreyle bekleme yapmas› gerekti¤ini gösterir.
Bunun yan›nda herhangi bir dal›ﬂ›n ard›ndan ne
kadar zaman sonra hangi yüksekli¤e ç›k›labilece¤ini gösterir. Çok çeﬂitli tipleri vard›r. Kola ve
konsola tak›labilir.
Tüm bu malzemelerin yan›nda dal›ﬂ b›ça¤›,
ﬂamand›ra, fener, düdük (herhangi bir durumda sesli uyar›
yapmak için) gibi
yard›mc› malzemeler de iste¤e ba¤l›
olarak kullan›labilir.

onlar› rahats›z etmedi¤iniz sürece zehirli organlar›n› size
karﬂ› kullanmazlar. E¤er bir
hayvan› rahats›z ederseniz,
kendini savunmak için size
karﬂ› zehirli organlar›n› kullanabilir. Dalman›n bir kural›
da; “Biz sualt› dünyas›n›n misafirleriyiz ve bu dünyay›, hiçbir canl›y› rahats›z etmeden,
dokunmadan, sadece uzaktan
izlemeliyiz.” ﬂeklindedir. Bu
kural› akl›m›zdan ç›karmamal›y›z. Böylece hem kendimizi korumuﬂ, hem de canl›lar› rahats›z etmemiﬂ oluruz.
Dekompresyon veya halk aras›ndaki ad›yla “vurgun” hastal›¤›na gelince;
dal›ﬂ s›ras›nda bas›nç alt›nda solunan
havan›n içindeki azot gaz›n›n s›v› hale
geçmesi ve dokularda çözülmesinin
ard›ndan, bas›nç, gaz bu dokulardan
ç›kmadan önce kald›r›lacak olursa,
gaz s›v› halden kabarc›k haline geçer.
Bu kabarc›klar damarlarda t›kan›kl›¤a
neden olur ve kan ak›ﬂ›n› engeller.
Böylece vurgun denilen hastal›k meydana gelir. Vurgun yiyen bir kimse, ülkemizde de bulunan bas›nç odalar›nda tedavi edilir.
Tüm bu korkulara ek olarak; küçükken geçirdi¤iniz bir bo¤ulma tehlikesi veya ﬂakac› bir arkadaﬂ›n›z taraf›ndan istemedi¤iniz halde baﬂ›n›z›n
suya sokulmas› gibi suyla ilgili kötü
deneyimler, sudan sizi korkutmuﬂ olabilir. Bunun üzerine bir de suyla olan
iliﬂkinize uzun süre bir ara verirseniz,
korkuyu iyice pekiﬂtirmiﬂ olursunuz.
Y›llar sonra tekrar suyla bar›ﬂma iste¤i duyarsan›z suya temas etti¤iniz
anda ilk akla gelen, haf›zan›zdaki
bu kötü olay olacak ve siz tekrar
korkacaks›n›z. Belki de bunu bir daha yapmayaca¤›n›z› düﬂüneceksiniz.
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Böyle bir durumunuz varsa tüm cesaretinizi toplay›p bir dal›ﬂ merkezine gidin. Deneyimli bir e¤itmenle bu sorunun üstesinden kolayl›kla gelebilirsiniz. E¤itmeniniz sizin bu korkuyu
yenmenizi sa¤layacakt›r. Suya uyumunuz biraz uzun sürebilir ama sonunda
korkunuzu mutlaka yenersiniz. Suyu
tan›d›kça bu korkular›n›z›n ne kadar
yersiz oldu¤unu görecek ve neden daha önce denemedi¤inizi kendi kendinize soracaks›n›z.

Mavi Derinli¤e Uyum
Karada yaﬂamaya ve yürümeye
uyum yapm›ﬂ canl›lar olarak suyun alt›na indi¤imizde hiç de al›ﬂ›k olmad›¤›m›z bir ortamla karﬂ›laﬂ›r›z. A¤›rl›¤›m›z›
hissetmemek, görüntü ve sesi farkl› alg›lamak gibi de¤iﬂik durumlarla karﬂ›laﬂ›r›z. Ama bunlar›n hepsine sualt›n›n
kurallar›na göre uyum sa¤layabiliriz.
Sualt›nda görebilmek için maskeye
ihtiyac›m›z oldu¤unu söylemiﬂtik. Iﬂ›k
suya girdikten sonra suyun yo¤unlu¤una ba¤l› olarak de¤iﬂen h›z›yla birlikte aç›s› de¤iﬂir. Bu da sualt›ndaki cisimlerin % 25 daha yak›n ve büyük görünmesine neden olur.
Suyun ›ﬂ›¤› so¤urmas›ndan veya
sudaki parçac›klar›n bir k›sm›n› geri
yans›tmas›ndan dolay› derinlik artt›kça ›ﬂ›k ﬂiddeti azal›r. Renklerde önemli de¤iﬂiklikler oluﬂur. 5 metreden sonra k›rm›z› renk, derinlere inildikçe turuncu, sonra da sar› renk kaybolur. 30
metreden sonraysa ortam grileﬂir. AnB‹L‹M ve TEKN‹K 90 Nisan 2002

cak fener gibi aletlerle bu sorun çözülerek derinlerde kaybolan renkleri görebilmek kümkün olur.
Bir baﬂka de¤iﬂim seste gerçekleﬂir.
Ses suda havadakinden 4 kat h›zl› hareket eder. Bu nedenle geldi¤i yönü
belirlemek oldukça zordur. Ses sanki
her yönden geliyormuﬂ gibi duyulur.
Sualt›nda ses tellerimiz iﬂlev görmedi¤i için konuﬂamay›z. Anlaﬂmak
içinse tüm dünyan›n kabul etti¤i birtak›m el iﬂaretleri kullan›l›r.
Suda ›s› kayb› da havaya oranla 20
kat daha fazlad›r. Bu yüzden dal›ﬂlarda mutlaka elbise giyilmelidir.
E¤er dal›ﬂ sporuyla u¤raﬂmak istiyorsan›z mutlaka e¤itim alman›z gerekiyor. Ülkemizde, özellikle deniz k›y›lar›nda bu iﬂin e¤itimini veren birçok dal›ﬂ merkezi var. Bu merkezler-

den istedi¤iniz e¤itimi al›p bu e¤itim
sonunda da tüm dünyada geçerli olan
bir sertifikaya sahip olabilirsiniz. Dünyada sertifika veren birçok kuruluﬂ
var. Türkiye CMAS’a (Dünya Sualt›
Aktiviteleri Konfederasyonu) üye. Ülkemizde alaca¤›n›z sertifikalar›n bir
taraf›nda CMAS amblemi di¤er taraf›ndaysa SCSPF (Sualt›sporlar› Cankurtarma Sukaya¤› ve Paletli Yüzme
Federasyonu) amblemi bulunuyor.
Bunun yan›nda PADI, NAUI, SSI gibi
çeﬂitli dal›ﬂ kuruluﬂlar›n›n belgesini
de alabilirsiniz.
Bülent Gözcelio¤lu
Kaynaklar
http://www.gef.gazi.edu.tr/akademik/uygar/kaptan%20kusto.htm
http://www.scubaturkiye.com
http://www.scubaturk.net
Ozar›k E, Dal›ﬂ›n Alfabesi, Yelken Dünyas›. say› 59, Mart 1989
Beköz Ü, Baklavac› Ö, Sar›gül F, Sualt› Teorisi, 2001
Sualt›nda Yeni At›l›mlar, PADI

En S›k Sorulan Sorular
.

- Kimler dalabilir?
14 yaﬂ›ndan büyük, sa¤l›kl› (doktor kontrolüyle ‘dal›ﬂa engeli yoktur’ ﬂeklinde bir rapor)
olan herkes dalabilir. Ayr›ca 10-14 yaﬂ aras›nda
çocuk dal›c› programlar› da vard›r.
- Tüplü dal›ﬂ pahal› m›d›r?
Dal›ﬂ asl›nda pahal› bir spordur. Tüm malzemeleri almaya kalkarsan›z oldukça pahal›ya gelebilir. Ama ald›¤›n›z malzemeyi en az 5 y›l kullan›rs›n›z. Bunun yan›nda malzeme almadan da oldukça uygun fiyatlarla kiralay›p dal›ﬂ yapabilirsiniz.
- Dalabilece¤imiz en fazla derinlik ne kadard›r?
Sportif dal›ﬂlarda en fazla 30 metreye dal›n›r.
E¤itim amaçl› dal›ﬂlarda 42 metreye dal›nabilir.
- Bir tüple sualt›nda ne kadar kalabiliriz?

Bu sorunun tam bir cevab› yoktur. Tüpün
hacmine, kiﬂini hava kullan›m durumuna, dal›nan
derinli¤e göre de¤iﬂir. Ortalama olarak 12 litrelik bir tüple 20 metrelik bir dal›ﬂta, baz›lar› 40
dakika baz›lar›ysa 80 dakika kadar suyun alt›nda
kalabilir.
- Suyun alt›n› görmek için bir kursa gitmem gerekiyor mu?
Hay›r. Kursa gitmeden de suyun alt›n› görebilirsiniz. Dal›ﬂ merkezlerinin sualt›n› tan›t›m amaçl› programlar› da vard›r. 5 metreye kadar e¤itmen eﬂli¤inde dalabilirsiniz. Ama sertifika alman›z için mutlaka kursa gitmeniz gerekli.
Dalma sizin için ömür boyu sürebilecek bir
etkinlik olabilir. O kadar zevklidir ki hayat›n›z›n
ak›ﬂ› de¤iﬂebilir!

