yar›ﬂma için de¤il yaﬂam için

Vücut Geliﬂtirme
Sözünü etti¤imiz “kaslar›n ﬂiﬂirilmesi” de¤il, vücut direncinin ve dayan›kl›l›¤›n art›r›lmas›, düzgün görünümlü ve sa¤l›kl› bir fiziksel yap›
için yap›lan vücut geliﬂtirme. Futbol oynamak için top tekni¤i yetene¤i, kürek, basketbol ve voleybol için yetene¤in yan›nda uzun boy,
sualt›na dalmak için (tüpsüz) büyük akci¤er kapasitesi ve dal›ﬂa özgü bir yetene¤in olmas› gerekirken, bu spor için herhangi bir
yetene¤e ya da fiziksel özelli¤e gerek yok. Üstelik bu, di¤er sporlarla u¤raﬂanlar›n da kapasitelerini art›rmak için mutlaka yapmak
zorunda olduklar› bir spor. Vücut geliﬂtirme yaln›zca, herkesin kendi kapasitesini geliﬂtirmesi için yap›lan, yaﬂam kalitesini art›r›c› ve
yap›lmas› oldukça kolay bir spor. Vücut üzerindeki etkisi, yaln›z fiziksel görünümün güzelleﬂmesi de¤il elbet. Fizyolojik anlam›nda da
önemli de¤iﬂiklikler yarat›yor. Kaslar›n geliﬂmesiyle birlikte, damarlar geniﬂleyip büyüyor. Kalbin büyümesiyse bir defada daha fazla
kan pompalanmas›, dolay›s›yla kalbin daha az yorulmas› demek. Kalbin yükünü ne kadar azalt›rsan›z ileri yaﬂlarda kalple ilgili
ç›kabilecek birçok sorunun önüne o kadar geçersiniz. Kas kuvveti, yap›lan düzenli antrenmanlarla (haftada en az üç gün), iki ay
sonunda % 25-30 aras›nda art›r›labiliyor. Bu süre içinde, normalde size yorucu gelen iﬂler ya da hareketlerin asl›nda ne kadar hafif
iﬂler oldu¤unun fark›na var›yorsunuz. Bunlar bu sporun yararlar› için küçük birer örnek. Vücut geliﬂtirme çal›ﬂ›rken en önemli nokta,
bu sporun sürekli tekrarlanan hareketlerden oluﬂmas›. Bu, spora yeni baﬂlayan biri için oldukça s›k›c› ve gereksiz gelebilir. Ancak,
ilerleyen zamanlarda bu tekrarlar, dayan›kl›l›k ve güç olarak geri dönüyor. Bu sporla u¤raﬂanlar acaba her hareketi do¤ru mu yap›yor?
Bu sporun insan yaﬂam›ndaki yeri ve önemi ne? Niçin hareket etmeliyiz? Bunlarla ilgili olarak, Hacettepe Üniversitesi, Spor Bilimleri ve
Teknolojisi Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Caner Aç›kada Bilim ve Teknik Dergisi’nin sorular›n› yan›tlad›.
BTD: Bu sporun önemi nedir? Kimler
bu sporu yapabilir?
Prof. Dr. Caner Aç›kada: Her ﬂeyden önce vücut geliﬂtirmeyi (body building) profesyonel olarak yapanlarla,
düzgün ve sa¤l›kl› bir vücut isteyenler
için yapanlar› ay›rmak gerekir. Profesyonellerin yans›tt›¤› görüntüyü
bir kenara koyarsak, sa¤l›kl› ve
düzgün vücut için yapt›¤›m›z
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vücut geliﬂtirme sporunun farkl› oldu¤unu görürüz. Ayr›ca profesyonellerin yapt›¤›n›n da
sa¤l›kl› bir ﬂey oldu¤unu söyleyemeyiz. Bizim tercih etti¤imiz ve herkesin yapmas›n›
istedi¤imiz, amatör olarak yap›lan›. Hatta
vücutla ilgili de¤iﬂen bir tak›m de¤erler de var. Eskiden çok ince görünümlü olmak, sa¤l›kl› olmak gibi
de¤erlendirilirdi. ﬁimdilerdeyse
biraz daha kasl› görüntü, sa¤-

l›k göstergesi olarak kabul ediliyor. ‹yi fiziki görünüm ve kas kütlesine sahip olmak da sa¤l›kl›
olman›n baﬂka göstergeleri.
Büyüme ve geliﬂmesini tamamlamak üzere ya
da tamamlam›ﬂ olan herkes bu spora baﬂlayabilir. Yaﬂ aral›¤› olarak bakarsak, bayanlarda 1618, erkeklerdeyse 18-20 yaﬂ bu spor için uygun
yaﬂlar. Bu yaﬂlardan önce baﬂlanmas›n›, biz önermiyoruz. Bunun yerine de¤iﬂik sporlar›n denenmesi daha iyi, hatta gerekli. Mutlaka performans

sporu yap›lmas› da gerekmiyor. Hoﬂa giden, iyi
vakit geçirilen sporlar daha yararl›. Yüzme, tenis,
koﬂu gibi, kas gruplar›n›n dengeli geliﬂtirilmesi
sa¤layan sporlar yap›labilir. Erken yaﬂta baﬂlanmamas›n› önermemizin nedeni; vücut geliﬂirken
önce kemik sonra kas büyür. Onun için erken
yaﬂta kas›n önce, kemik geliﬂiminin sonra gerçekleﬂmesi sorunlara neden olabilir. Ancak bu,
maksimal kuvveti (% 100 performans) denemedi¤iniz sürece büyümeyi engelleyici bir ﬂey de¤il.
Ama çal›ﬂmalarda % 90 ve üzerini s›k s›k denerseniz (herkeste olacak diye bir ﬂey yok) vücut geliﬂiminde sorunlar olabilir. Zaten bunu da hiçbir
antrenman bilimci önermez. Ama çal›ﬂman›n dozu iyi ayarlan›rsa, bu tip çal›ﬂmalar kemik geliﬂimini uyar›r ve büyüme üzerine olumlu etkileri
var. Bu sporda bir baﬂka önemli noktaysa, yap›lan hemen hemen her spora destek ve dayan›kl›l›k sa¤lamak amac›yla da yap›l›yor olmas›.
BTD: Kaç yaﬂ›na kadar yapabiliriz?
CA: Bu sporu elimiz aya¤›m›z tuttu¤u sürece
yapabiliriz, hatta yapsak da iyi olur. Çünkü ilerlemiﬂ yaﬂ›m›zda kuvvetli olmak, kas kuvvetimizin
devam›n› sa¤lamak, kas kayb›n› yavaﬂlatmak sa¤l›k aç›s›ndan çok önemli. Özellikle bu yaﬂlarda bu
spor daha çok yap›lmal›. Ama temel sa¤l›k koﬂullar› yerine getirilerek. Tansiyon, kalp rahats›zl›¤›
gibi hastal›klar olmamal›. A¤›rl›k kald›rma, izometrik çal›ﬂma dedi¤imiz maksimal kuvvete dönük antrenmanlar, tansiyonun fazladan yükselmesine neden olabilir. Sa¤l›k aç›s›ndan herhangi
bir problem do¤mamas› için, kontrolden geçtikten sonra vücut geliﬂtirmeye ad›m ad›m baﬂlanabilir. Bunun için spor hekimliklerinin yapt›klar›
çeﬂitli testler var: eforlu ve eforsuz testler, kan
de¤erleri, kalp ve damar sa¤l›¤› gibi.
BTD: Baﬂlay›p ara vermek zararl› m›?
Herhangi bir zarar› yok. Yaln›z halk aras›nda,
“çal›ﬂ›p kas kütlelerimi art›r›r›m, ama sonra b›rak›rsam bu kas ya¤lan›r” ﬂeklinde bir inan›ﬂ var.
Oysa spor yaparken do¤al olarak vücut fazla enerji tüketimine yöneliyor. Bu tüketimin karﬂ›lanmas› için de bir yeme-içme al›ﬂkanl›¤› gerekiyor.
E¤er kiﬂi sporu b›rakt›¤›nda, bu yeme-içme al›ﬂkanl›¤›n› da b›rakmazsa (genelde b›rak›lm›yor),
kas kütlesinde meydana gelen bir azalma, buna
ba¤l› olarak da al›nan enerjinin ya¤ ﬂeklinde depolanmas›ndan dolay› kilo al›r. Spor bilimlerinde
“sporu b›rak›nca kilo al›n›r” diye bir ﬂey yok.
BTD: Aletli ve aletsiz vücut geliﬂtirmenin farklar› neler? Hangisi avantajl›? Salona gitmeden de
bu spor evde yap›labilir mi?
CA: Burada avantajl›-dezavantajl› diye bir ﬂey
yok asl›nda. Genel olarak, “aletsiz çal›ﬂmalar dayan›kl›l›k için, aletli çal›ﬂmalarsa kas büyütmek
için yap›l›r” diyebiliriz. Vücudu geliﬂtirmede, bölgesel ve kassal dayan›kl›l›kta, kas kitlesi edinmede ve sa¤l›kl› olmada önemli olan, yapt›¤›n›z çal›ﬂma program›. Bu programda da kaslara yap›lan yüklemelerin çok önemi var.
Evde yap›lan aletsiz çal›ﬂmalarda baz› kas
gruplar›n› çal›ﬂt›rabiliriz. Belli bir noktada kas
kitlesi edinmek için belli oranlarda yükleme yap›lmas› gerekiyor. Mekik, ﬂ›nav, çak› gibi hareketleri evde yaparken zaman içinde çok tekrara
yönelme oluyor. Bu da bölgesel dayan›kl›l›¤› çok
art›r›yor. Bunun için a¤›rl›k salonuna gitmeye gerek yok. Evde, oturma odan›zda bunu halledebilirsiniz. Ama, ben triceps (kol üçbaﬂl› kas›), bi-

Yanl›ﬂ
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ceps (kol ikibaﬂl› kas›) ya da bacak kas grubunu
büyütece¤im, geliﬂtirece¤im diyorsan›z, ek a¤›rl›k çal›ﬂmalar›na ihtiyac›n›z var. Bu, evde ya da
salonda da olabilir. Yani aletli ve aletsiz çal›ﬂma
amac›n›za göre de¤iﬂir. Evdeki çal›ﬂmalarda da,
ayn› salonda oldu¤u gibi baz› temel kurallar› uygulamak gerekiyor. Hareketlere baﬂlamadan önce eklemleri ve kaslar› hareketlere haz›rlamak
için bir ön ›s›nmay› sa¤lamam›z gerekiyor. Is›nma, üstteki kas grubundan baﬂlay›p aﬂa¤›dakilere do¤ru (tersi de olur) bir s›ra izlenerek yap›labilir. Böylece atlad›¤›n›z kas grubu olmaz. Baﬂlang›çta 8’li ya da 10’lu tekrarlarla, setler (3 tane) halinde yap›labilir. Zamanla bu tekrarlar art›r›l›r. Çok tekrarl› çal›ﬂmalar (dayan›kl›l›¤› art›ran), kaslarda ilk zamanlarda az da olsa bir büyüme sa¤lar. Ancak tam büyütme sa¤lamak için
a¤›rl›klar› mutlaka art›rman›z gerekir.
Aletsiz çal›ﬂmalarda baﬂlang›ç antrenmanlar›,
1 birim hareket, 3 birim dinlenme olarak düzenlenmeli. Örne¤in, bir hareket 10 saniye sürmüﬂse dinlenmesi 30 saniye olmal›. Zaman içinde bu
1 birim hareket, 2 birim dinlenme ya da 1 birim
hareket, 1 birim dinlenme ﬂeklinde olmal›.

Aletli ya da aletsiz çal›ﬂmalarda kas gruplar›
belli s›rada çal›ﬂt›r›lmal›. Önce büyük kaslar (bacak, s›rt, gö¤üs, omuzlar) çal›ﬂt›r›l›p, sonra küçük kaslara (triseps, biseps) geçilmeli. Büyük
kaslar çal›ﬂ›rken, küçükler bunlar› dengelemede
kullan›l›r. Küçükleri önce çal›ﬂt›r›p yorarsan›z,
büyükleri çal›ﬂt›r›rken zorlan›rs›n›z. Önerebilece¤im baﬂka bir ﬂey de, kald›rabilece¤iniz maksimal a¤›rl›¤›n % 60’›yla 8 ya da 12 tekrarla, setler halinde çal›ﬂma yap›lmal›. Bu anatomik anlamda kas yapmak için en uygun çal›ﬂma ﬂekli.
Bunun yan›nda çok çeﬂitli çal›ﬂma tipleri var. Örne¤in haftada üç gün a¤›rl›k kald›r›yorsan›z; bir
gün yaln›z kol ve gö¤üs grubu, di¤er gün bacak
grubu kaslar›n› çal›ﬂt›rabilirsiniz. Ama bir çal›ﬂma tipi sürekli yap›lmasa iyi olur. Zaman içinde,
kendinizi geliﬂtirdikçe yeni sistemler denemenizde yarar var.
Serbest kilolarla çal›ﬂ›ld›¤›nda, kuvvet uygularken nefes vermek, indirirken de nefes almak,
kan bas›nc›n›n yükselmesini engeller. Ayn› zamanda vücut içinde oluﬂan bas›nc›n da dengelenmesini sa¤lar. Yerden a¤›rl›k kald›r›rken s›rt bölgesinin düz olmas›, omurlara yap›lan bask›y› azal-
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t›r. S›rt ve kar›n kaslar›m›z› orant›l› olarak geliﬂtirmeliyiz. Bir taraf aﬂ›r› geliﬂtirilirken di¤er taraf, zay›f b›rak›lmamal›. Bu gibi ﬂeylere dikkat edilerek çal›ﬂ›l›rsa, herhangi bir olumsuzluk ç›kmaz.
BTD: Antrenmanlar ne kadar ve ne zaman yap›lmal›?
CA: Haftada en az üç antrenman (gün) yapmak gerekir. Ama siz bunu 7 antrenmana kadar
ç›karabilirsiniz. Sa¤l›kl› yaﬂam için antrenman yap›yorsan›z her antrenman en az 25-30 dakika
sürmeli. Bundan sonra büyük kas gruplar›ndan
yola ç›karak küçük kas gruplar›n› devreye soktu¤umuz 8, 10, 12 istasyonlu bir çal›ﬂmaya kadar
gidilebilir.
Antrenmanlara vücudun en iyi yan›t verdi¤i
saat, ö¤leden sonra 4 ile 6 (8 de olabilir) aras›.
Sabahlar› da 10-11:30 saatleri aras› da uygun zamanlar. Bunun yan›nda, zaman›n›z oldu¤u herhangi bir saatte antrenman yapabilirsiniz. Bu, hiç
yapmamaktan daha iyi. Ayr›ca vücudumuzda fazla enerjiyi (ya¤lar›) yakmak için en uygun antrenman saati, kan ﬂekerinin en düﬂük oldu¤u, kahvalt› öncesi. Bu saatlerde organizma zorland›¤›nda, daha çok ya¤ yakma e¤ilimi gösterir. Bu ayn›
zamanda güne zinde baﬂlamay› da sa¤lar. Ama bu
egzersizler stresli ve zorlay›c› olmamal›.
BTD: Sürekli antrenman için nas›l motive olunur?
CA: Bunun için do¤rudan verebilece¤imiz bir
yöntem yok. ﬁunu söyleyebilirim: antrenmanlar
sosyal bir çevre içinde yap›l›rsa keyifli ve sürükleyici oluyor. Yaln›z baﬂ›na uzun süre yapmak gerekten zor. Kiﬂi, yaln›z baﬂ›na antrenman
yap›yorsa, içe dönük bir motivasyon geliﬂtirmeli. Bu, “Daha iyi, sa¤l›kl› ve
düzgün bir vücudum olsun” biçiminde olabilir. Yaln›z baﬂ›na egzersiz
yapmak s›k›c› olabiliyor. Benim de
egzersiz yaparken s›k›ld›¤›m zamanlar var. Ama bunu yapmam gerekti¤ini biliyorum. Egzersiz yapmak, diﬂ f›rçalamak, sabahlar› kahvalt› yapmak gibi sa¤l›k için yap›lmas› gereken bir al›ﬂkanl›k olmal›. Kendimiz için günde 30
dakika (haftada en az 3 gün) ay›rmam›z
çok zor olmasa gerek.
BTD: Vücudun ya¤ yakabilmesi için
ne kadar süre laz›m?
CA: Vücut geliﬂtirme sporu yaparken, vücut, ihtiyac› olan enerjiyi ilk
olarak karbonhidratlardan sa¤l›yor.
Biraz da serbest ya¤ asitlerinden.
Ya¤lar› as›l yakansa, ilerleyen antrenmanlara ba¤l› olarak, kondisyon artt›kça organizman›n glikojen (karbonhidrat) yerine ya¤lar›
kullanmay› tercih etmesi. Düzenli yap›lan antrenmanlar sonunda, organizma yaklaﬂ›k bir
B‹L‹M ve TEKN‹K 64 Aral›k 2003

ay sonra ya¤lar› yakmaya baﬂl›yor. Yani, organizman›n bunu ö¤renmesi (ilk olarak karbonhidrat
yerine ya¤ kullanmas›) bir ay kadar sürüyor.
BTD: Kaslar› niçin çal›ﬂt›rmal›y›z?
CA: Vücudumuzdaki kaslar, hareket etmeye
yönelik olarak geliﬂmiﬂ organlar. Kas, çal›ﬂt›r›ld›kça kendi içinde daha düzenli bir hale girer.
Çal›ﬂmad›¤› zamansa kas sistemi daha h›zl› yaﬂlanan bir yap› sergilemekte. Bu, yaﬂam kalitesini azaltan bir faktör. Biz kaslar›m›z› çal›ﬂt›rarak, geliﬂtirerek günlük
yaﬂant›n›n getirdi¤i, hareketsizlikten kaynakl›, bel ve s›rt a¤r›lar›, duruﬂ bozukluklar›, uyuﬂukluk gibi fiziksel sorunlar›n, ev ve iﬂ yaﬂant›s›ndaki günlük streslerin üstesinden
daha kolay gelebiliriz. Anatomik
yap›n›n geliﬂimi, dayan›kl›l›k anlam›nda çok önemli. Daha
zinde, daha dinç, daha pozitif düﬂünebilme yetene¤i
sa¤lar. Hareketle birlikte düﬂük yo¤unluklu kolesterolün birikimi önlenerek, damar
sertli¤inin önüne geçilir. Hareket
kalbin kas›lma ve kan pompalama
yetene¤ini de art›r›r. Spor yapan
insanlar›n kalbi, yapmayanlara
göre daha az yoruldu¤undan,
kalp rahats›zl›¤›na karﬂ› önlem de al›nm›ﬂ olunur. Asl›nda hareket etmek vücut sa¤l›¤› için her
ﬂey demek.
BTD: Antrenman
s›ras›nda kullan›lan yard›mc› malzeme var m›?
CA: Halterciler belleri için kemer
kullan›rlard›. Ama bunun belirgin bir
yarar› olmad›¤› sonradan anlaﬂ›ld›.
Bu ve bunun gibi malzemeler, kullan›ld›klar› bölgedeki kaslar›n zay›f kalmas›na ya da daha az geliﬂmesine neden olur. Biz zaten kaslar›m›z› kuvvetlendirmek için çal›ﬂt›¤›m›za göre, ek malzeme kullanmadan çal›ﬂmak en yararl›s›. Baz› dönemlerde kullan›labilir, ama bunu
al›ﬂkanl›k haline getirmemek
laz›m. Yaln›z, kullan›lan
ayakkab›n›n ortopedik
tabanl› olmas› çok önemli.
BTD: Düzgün vücuda sahip olmak
için a¤›rl›k kald›rmak d›ﬂ›nda baﬂka
neler yap›labilir?
CA: E¤er kiﬂi, yüksek performans sporu yapm›yor, yaln›zca

sa¤l›kl› yaﬂam için spor yap›yorsa, ilerlemiﬂ yaﬂlarda maksimum kalp at›m h›zlar›n›n (220 - yaﬂ)
% 50-60’› civar›nda, her gün yaklaﬂ›k 30 dakika
egzersiz yapmal›. Özellikle büyük kas gruplar›nda, esneklik belli ölçülerde korunmal›. Bunlar,
yaﬂam kalitesini yaratan, kas kayb›n› yavaﬂlatan
unsurlar ve vücut geliﬂtirme d›ﬂ›nda, bisiklet, yürüyüﬂ, yüzme, tenis ya da herhangi bir spor la da
sa¤lanabilirler.
BTD: Günlük iﬂlerimiz kapsam›nda yapt›¤›m›z
hareketler spor olarak kabul edilir mi?
CA: Hay›r. Bizim yapt›¤›m›z spor tan›m›na
girmiyor. Spor için özel zaman ayr›lmal›. ‹ﬂe yürüyerek gitmek, asansör kullanmamak hareket
sa¤lar, vücuda katk›s› da var ama spor yerine geçmiyor.
BTD: Nas›l bir beslenme program›
yap›lmal›? Antrenmana baﬂlamadan
ne kadar zaman önce yemek gerekiyor?
CA: Genel olarak söylersek; günlük harcad›¤›n›z enerjiye ba¤l› olarak
en az üç ö¤ün, ek olarak iki ara ö¤ün
almal›s›n›z. Ama yine de harcad›¤›n›z
kadar almal›s›n›z. Aﬂ›r› kilonuz varsa,
sa¤l›kl› bir ﬂekilde her hafta belli bir miktarda enerji aç›¤› yaratmal›s›n›z. Yaklaﬂ›k
yar›m kiloya yaklaﬂan bir enerji aç›¤›
(3500-3600 kalori kadar), bu aç›dan uygun. Ama baz› merkezlerde vücuttaki ya¤
oran›n› yaklaﬂ›k olarak belirleyen sistemler var. Buna bakarak da kendinize bir
program yapabilirsiniz. Yemek yemeyi
de en az 2 saat önceden b›rakmak gerekiyor. S›v›ysa, antrenman yaparken
bile al›nmal›. S›v› kilo ald›r›r diye bir
ﬂey var. Bu sa¤l›kl› bir ﬂey de¤il. Bunun yan›nda s›v› sürekli al›nmal›.
Böylece hem terle kaybedilen s›v›
karﬂ›lan›r hem de dolaﬂ›ma destek
sa¤lan›r. Ayr›ca bol s›v› almak,
elektrolit dengesinin sa¤lanmas›, dolay›s›yla kramplar›n önüne geçilmesi demek.
BTD: Son olarak söylemek
istedikleriniz...
CA: E¤er bunu sa¤l›k için yap›yorsak, bu iﬂten keyif almal›y›z. Alm›yorsak motivasyonumuz
çok çabuk k›r›lacak ve karal› bir çal›ﬂma olmayacakt›r. Egzersizde ilke, süreklilik ilkesidir. Keyif
alaca¤›z ama, vücudumuzu da biraz zorlayaca¤›z
ayn› zamanda. ‹nsan vücudu yorulmuyorsa, kondisyon kazanamaz. Hangi bölgeyi yorarsan›z, o
bölge dayan›kl›l›k kazan›r. Biz bunu sa¤l›kl› olmaya gidiﬂ diye tan›ml›yoruz. Zorlanma olmal›,
ama baﬂlang›çta de¤il. Baﬂlang›çta a¤›rl›k, hareketi ö¤renmeye verilmeli. Biz bu baﬂlang›ç antrenmanlar›na “antrenman yapmak için yap›lan
antrenman” diyoruz. Giderek bunu geliﬂtirmek,
ve al›ﬂt›kça da art›rmk gerekiyor. Zaten düzenli
yapma al›ﬂkanl›¤› edindikten sonra, o yorgunluk
yaﬂanmadan rahat edilmez. Bunun da nedeni
“endorfin” hormonu. Düzenli yap›lan sporun insan› rahatlatmas›n›, bu hormon sa¤l›yor. Antrenman› kaç›ran birisinin kendini iyi hissetmemesinin nedeni bu. Zaten bu duygu insana yerleﬂince,
kolay kolay antrenman kaç›rm›yor.
Yaz› ve Foto¤raflar
Bülent Gözcelio¤lu

