en güçlü...
en h›zl›...
en derin...

yasemin
dalk›l›ç
‹nsano¤lunun nefesini tutarak sualt›na ilk ne zaman girdi¤i bilinmemekle birlikte, bunun yaklaﬂ›k
5000 y›l önce oldu¤u tahmin ediliyor. Bu en eski ekstrem sporun günümüzdeki temsilcisi Yasemin
Dalk›l›ç, derin mavinin sessizli¤ine ve gizemine tutkunlu¤uyla, insan do¤as›n›n s›n›rlar›n› zorlayarak,
kendi s›n›rlar›n›n nereye ulaﬂt›¤›n› görmeyi amaçl›yor. Bu sporda insan›n yunus, balina, fok gibi deniz
memelilerinin derinlere inmelerini sa¤layan ola¤anüstü uyumlar› yaﬂad›¤› gözleniyor.
BTD- Serbest dal›ﬂ› nas›l tan›ml›yorsun?
Ekstrem bir spor mu? Tehlikeli mi?
YD- Asl›nda serbest dal›ﬂ, ekstrem sporlar›n
en eskisi denebilir. Daha böyle bir spor grubu
söz konusu de¤ilken serbest dal›ﬂ yap›l›yordu.
Genelde bal›k av› veya sualt›nda sünger av› amac›yla. Tehlikeli bir spor oldu¤unu söylemek zor;
yani her sporun bir parça tehlikesi var. Ama riskleri, belirli kurallar› izleyerek ortadan kald›rmak
mümkün. Bu kurallar›n izlenmesi koﬂuluyla bunun tehlikeli bir spor oldu¤unu söyleyemem.
BTD- Di¤er insanlardan fizyolojik olarak ne
gibi farkl›l›klar›n var? Özellikle de akci¤er kapa sitesi ve hacmi aç›s›ndan? Kalp at›ﬂlar›n› ne ka dar azaltabiliyorsun?
YD- Fizyolojik olarak çok büyük bir fark oldu¤unu zannetmiyorum. Benim dalmam› sa¤layan
en büyük ﬂey, sualt›nda kendimi rahat hissetmem
ve korku, panik gibi sualt›nda ortaya ç›kan durumlar› tümüyle ortadan kald›rabilmem. Bu yüzden fizyolojik ve fiziksel s›n›rlamalarla u¤raﬂ›p,
becerilerimi bu yönde geliﬂtirmeye çal›ﬂ›yorum.
Bir de sualt›nda memeli dal›c› refleksi denilen baz› adaptasyonlar var. Bunlar çok rahat ortaya ç›kabiliyor bende. Bunun da nedeni herhalde küçüklükten bu yana dal›yor olmam, belli bir yatk›nl›¤›m›n olmas›. Hiç dal›ﬂ antrenman› yapmama
gerek kalm›yor; tamamen kas güçlendirici, oksijeni iyi kullanmaya yönelik antrenmanlar yap›yorum ve suya girdi¤im anda bu refleksler ortaya
ç›karak bana yard›mc› oluyor. Akci¤er kapasitesine gelince, onu ölçtürmem pek mümkün olmuyor. Çünkü çok farkl› bir teknik kullan›yorum nefeslenmek için. Bu teknik sayesinde ci¤erleri
maksimum kapasiteye ç›kartabiliyorum. Türkiye’de ﬂimdiye kadar gördü¤üm ve akci¤er kapasitesini ölçmek için kullan›lan aletler; bu tekni¤i
uygulamama izin vermiyor. Ancak %50 kapasite
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kullanabiliyorum bu aletlerle. Bu, ayr›ca de¤iﬂen
bir ﬂey; antrenmanla dal›ﬂ s›ras›nda art›yor, sonra bir miktar azal›yor. Kiﬂinin kalp at›ﬂ›n› azaltmas› gibi bir durum olmuyor. Fakat memeli dal›ﬂ
refleksleri sonucu, suya girince kalp otomatik
olarak yavaﬂl›yor. ﬁimdiye kadar bu konuda birçok farkl› ﬂey yaz›ld›. Kübal› rekortmen Francisco Pipin Ferreras veya ‹talyan rekortmen Umberto Pelizzari’nin, kalp at›m›n› 7-8’e düﬂürdü¤ü gibi. Asl›nda bunlar pek do¤ru bilgiler de¤il. Kalp
at›m›, ancak yüksek bas›nç alt›nda minimum 2530’a düﬂebiliyor.
BTD- Hiperventilasyon (h›zl› ve derin nefes
al›p verme), dal›ﬂlar›nda ne derece etkili oluyor?
Ne kadar süreyle hiperventilasyon yap›yorsun?
Yeni baﬂlayanlara bu konuda tavsiyelerin?

YD- Hiperventilasyon yapm›yorum asl›nda.
Bunun pek bir avantaj› olmuyor vücuda. Çünkü
al›nan oksijen miktar›n› art›rmak mümkün de¤il.
Ancak hiperventilasyonla vücuttaki CO2 miktar›
düﬂürülüyor. Bu nedenle CO2 nefes alma refleksini ortaya ç›karacak düzeye çok geç yükseliyor.
Beyni kand›rmak gibi bir ﬂey bu. Bu nedenle kullanmad›¤›m bir teknik. Hiperventilasyon yap›lmas› çok do¤ru de¤il. Baz› antrenmanlarda, CO2’nin
çok fazla üretildi¤i durumlarda çok k›sa süreyle
hiperventilasyon yaparak CO2 düzeyini düﬂürmek
mümkün; ama bu çok ender durumlarda uygulan›yor. Yavaﬂ ve derin nefes al›p verme, en ideal
teknik.
BTD- Antrenmanlar›nda monopalet kullan›yor
musun? Monopalet kullanman›n bir avantaj› var m›?

Antrenman Teknikleri
Genel olarak normalde 6 ayl›k bir çal›ﬂma
dönemi ideal oluyor rekordan önce. Bunu üç k›sma ay›r›yorum. Birinci dönemde; a¤›rl›kl› olarak
uzun mesafe koﬂu, yüzme, bisiklet gibi antrenmanlar ve yüksek a¤›rl›kla a¤›rl›k antrenmanlar›
yap›yorum. ‹kinci bölümde bu antrenmanlar›
azalt›p, onun yerine daha k›sa mesafe antrenmanlar›n› yap›p, suda nefes tutma, dipten gitme
ve bunlar›n kombinasyonlar› gibi sistemlere yöneliyorum. A¤›rl›k antrenmanlar›nda a¤›rl›klar›
azalt›p, az kiloyla çok tekrar biçiminde bir haz›rl›k antrenman› yap›yorum. Üçüncü dönem, en k›sa olan›. Bu, dal›ﬂ yapt›¤›m dönem; 2-3 hafta sürüyor en fazla. Bu dönemde 2 günde bir dinlenerek ve günde bir defa dal›ﬂ yaparak, yavaﬂ yavaﬂ
derinlikleri yükseltmeye çal›ﬂ›yorum. Dal›ﬂ çok
ufak bir parças› antrenmanlar›n. Vücudum adaptasyonlar› do¤rudan ortaya ç›karabildi¤i için, o
tip çal›ﬂmaya pek gerek duymuyorum. Dal›ﬂlar

s›ras›nda çok yüksek miktarda CO2 ve laktik asit
birikiyor kaslarda. 2 dakika süren baﬂka hiçbir
spor branﬂ›na benzemiyor bu. Çünkü oksijen almad›¤›m için vücut CO2 ve laktik asidi çok fazla
üretiyor. Bunu vücuttan atmak çok zor. Bu yüzden 5 metrede 7-8 dakika saf O2 soluyorum dal›ﬂ sonras›. Böylece kaslar›n kendini toparlamas›
çok k›sa sürüyor.

YD- Antrenmanlardan öte, art›k rekor denemelerimde de da monopalet kullanmaya baﬂlad›m. Uluslararas› kurallarda bir k›s›tlama yok.
Sporcuya b›rak›l›yor bunun seçimi. Serbest dal›ﬂ›n 4 kategorisinden biri, paletle dal›nan bir kategori. Monopalet çok avantajl› bu konuda. O
yüzden çal›ﬂmalar›m› art›k monopaletle yap›yorum. Rekor dal›ﬂlar›m› da monopaletle yapaca¤›m.
BTD- Serbest dal›ﬂta en büyük tehlike olan s›¤
su bay›lmas›n› engellemek için neler yap›yorsun?
YD- Önce derinlikleri dikkatli belirlemek gerekiyor. En önemli ﬂey, dal›ﬂ› yapmadan önce, inece¤iniz derinli¤i belirlemek. Bu çok önemli. Çünkü insan iniﬂte kendini çok rahat hissedebiliyor.
Önceden belirlemedi¤iniz zaman s›n›rlar› geçebiliyorsunuz. Ç›k›ﬂta böyle bir durumla karﬂ›laﬂmak
mümkün. Bunun ard›ndan da baz› güvenlik önlemlerimiz var. Yüzeyde bir dal›c›, dal›ﬂlar› takip
edip, yüzeyde devaml› göz temas›yla bir bay›lman›n olup olmad›¤›n› anlamaya çal›ﬂ›yor; olmas›
durumunda da, setler halinde belli kurallar›m›z
var. Bu kurallar›n arka arkaya uygulanmas› durumunda, bir bay›lma 10-15 saniyeden fazla sürmüyor.
BTD- Derin suda bay›lman durumunda ne kadar sürede güvenli bir yere al›n›rs›n?
YD- Bu sistemde, "de¤iﬂken a¤›rl›k" dal›ﬂlar›nda her 15 metrede bir, sabit a¤›rl›k dal›ﬂlar›nda 10 metrede bir güvenlik dalg›c› bulunuyor.
Derin suda serbest dal›c›n›n nefes almas› biraz
zor. Bu nedenle farkl› bir sistem geliﬂtirdik. Güvenlik dalg›c›n›n elinde bir balon bulunacak. Bunun da yan›nda ufak bir tüp. Balonu bu tüple
an›nda doldurmak mümkün. Serbest dal›c›n›n da
s›rt›nda balonun tak›labilece¤i sa¤lam bir kanca
bulunacak. Ayn› zamanda ipe de tak›labilen balon h›zla ﬂiﬂirilip dal›c› yukar›ya gönderilebilecek.
Bu sistemle, örne¤in 100 metre gibi bir derinlikten ç›k›ﬂ, 50 saniye kadar sürüyor. Bu da güvenlik aç›s›ndan çok yeterli bir süre. Yani dal›c›n›n 23 dakika gibi bir sürede yüzeye dönmesi halinde
bütün risklerin atlat›lmas› mümkün.
BTD- Derin suda kulak eﬂitlemesini nas›l ya p›yorsun? Buruna bir miktar su çekme yöntemi
var örne¤in. Bunu kullan›yor musun?
YD- Kullanm›yorum. Bence bu tehlikeli bir
yöntem. ‹ç kulak ve sinüsleri suyla dolduranlar
var. Bildi¤im kadar›yla bunu sadece Pipin uyguluyor. ‹ç k›s›mlar›n enfeksiyon kapmas› çok kolay
bu durumda. Bir baﬂka tehlikesi, de nefes borusuna su kaçabilecek olmas›. Derin suda bu da
çok tehlikeli olabilir. ﬁimdiye kadar 120 metreye

Serbest Dal›ﬂ
Sözlü¤ü
Memeli dal›c› refleksi: Yüzümüzün so¤uk suya girmesiyle ortaya ç›kan bu
olayda, kalp at›m› otomatik olarak yavaﬂlar ve kan,
kol ve bacaklardan çekilip
beyin ve kalbe taﬂ›nmaya
baﬂlar. Bu ﬂekilde oksijen
kullan›m›nda büyük ekonomi
sa¤lan›r. Sualt›nda kalma süresi
uzad›kça ve daha derine inildikçe,
kalp daha da yavaﬂ atmaya baﬂlar
ve bu, vücudun ola¤and›ﬂ› koﬂullara uyum göstermesini sa¤lar.
Deneyimli serbest dal›c›lar, kalp
at›mlar›n› %50 oran›nda azaltabilirler.
Monopalet: ‹ki aya¤›n birden girdi¤i geniﬂ yüzeyli, tek parça bir palet.
Di¤er yüzme stillerinden çok farkl› olan
bu paletin kullan›m›, bir yunusun sudaki
hareketini and›r›r.
Kulak eﬂitlemesi: Suyun alt›na inildikçe,
artan bas›nc›n etkisiyle kulak zar›n›n içeri
çökmesi nedeniyle, iç kula¤a hava verilerek (burun kapat›l›p buruna hava üfleyerek) bu durumun önlenmesi olay›. Serbest dal›ﬂta 80-90 metreden sonra akci¤erde hava kalmad›¤› zaman, daha farkl›
yöntemlerle bu sorun aﬂ›labiliyor.
kadar indim ve bu tekni¤e de gerek duymad›m asl›nda. Benim derin suda uygulad›¤›m farkl› yöntemler var. Diyafram› yukar›ya do¤ru oynatarak havay› iç kula¤a do¤ru
itiyorum.
BTD- Serbest dal›ﬂta ne tip maske kullan›yorsun?
YD- Havay› en az düzeyde harcamak için, minimum hacimde maske kullanmak laz›m. Hacmi
ne kadar küçük olursa, o kadar avantajl›. Fakat
rekor denemesinde maske kullanm›yorum. Çünkü o hava benim için çok de¤erli. Ya hiçbir ﬂey
kullanmadan, görmeden dal›yorum ya da sualt›nda hava boﬂlu¤u olmadan görmemi sa¤layan malzemeleri kullan›yorum.
BTD- Deniz d›ﬂ›nda irtifada, buz alt›nda dal›ﬂ
düﬂünüyor musun? Rekor dal›ﬂlar› tatl› ya da tuzlu suda farkeder mi?
YD- Buz alt›nda keyfi bir dal›ﬂ yapabilirim. ‹rtifa çal›ﬂmas› kan de¤erlerini yükseltmek için çok
faydal›. O aç›dan düﬂünebilirim. Kurallar serbest
dal›ﬂ› tatl› su veya tuzlu su olarak ay›r›yor. Fakat
bunun ne kadar farketti¤i tam bilinmiyor. Çok
farketmedi¤i ortaya ç›kmaya baﬂlad›. O yüzden,
san›r›m bu ikisini tek bir grup haline getirecekler. Yani sonuçta tatl› veya tuzlu su da olsa, kald›rma gücüne göre a¤›rl›¤›m› art›r›p azaltarak
ayarlama yapmam mümkün.
BTD- Hiç derinlik sarhoﬂlu¤u yaﬂad›n m›?
YD- Evet, serbest dal›ﬂta yaﬂan›yor bu. Etkileri de tüplü dal›ﬂtaki kadar hafif de¤il; çok kuvvetli bir biçimde hissediliyor ve 70-80 metrenin alt›ndan itibaren ortaya ç›kmaya baﬂl›yor. Bunun
için de sualt›nda yapmam gereken, her ﬂeyi ref-

leks haline getirmek. Sarhoﬂ araba kullananlar gibi, ben de devaml› neler yapmam
gerekti¤ini içimden tekrar ediyorum. Onlar› refleks haline getirdikten sonra, bunun da ne oldu¤unu bildikten sonra,
mücadele etmek çok kolay oluyor.
BTD- Bundan sonraki rekor denemen nerede ve ne zaman olacak?
YD- Mart ay›nda (2003) M›s›r’da bir rekor yapmay› planl›yorum. Kategorisini daha belirlemedim. Sa¤l›k durumum, antrenman durumum, sponsor...
bunlar›n hepsine ba¤l›.
BTD- Serbest dal›ﬂa yeni baﬂlayanlar için tavsiyelerin?
YD- Kiﬂinin, serbest dal›ﬂtan önce
bir spor geçmiﬂi olmas› çok önemli.
Çok büyük avantaj
sa¤l›yor. Ben

önce 2-3 y›l yüzme
sporuyla, ard›ndan
da 5-6 y›l monopalet
sporuyla ilgilendim.
Bunlar hem teknik aç›dan hem de vücudumu iyi
haz›rlamak aç›s›ndan
çok önemli. Bu ﬂekilde,
çok yüksek kondisyon düzeyine ulaﬂt›ktan sonra serbest dal›ﬂa geçilmesi gerekiyor. Bu sporu
yapmaya baﬂlamadan önce, sa¤lanmas›
gereken en önemli ﬂey, güvenlik. Çal›ﬂmalar›n, mutlaka bir dal›ﬂ eﬂiyle dal›p, acil durumda
ne yap›laca¤›n› ö¤renerek yap›lmas› gerekiyor.
Serbest dal›ﬂ, kurallar izlenmedi¤i zaman riskli
olabilen bir spor.
BTD- Herkesin merak etti¤i ﬂey, senin kendi ne zarar verebilecek bir ﬂey yap›p yapmad›¤›n.
Audrey Mestre’nin ölümü de tuz biber ekti bu duruma. Senin bu konuda söylemek istedi¤in bir
ﬂey var m›?
YD- Benim için böyle bir ﬂey söz konusu olamaz. Çünkü uygulanan sistem çok çok farkl›. Ben
bütün kurallar› takip ediyorum. Örne¤in Formula-1, tarihte çok tehlikeli, ölümlerin çok fazla oldu¤u bir sporken, ﬂu an en büyük kazalarda bile
hiçbir ﬂey olmadan ç›k›yorlar arabalardan. Bir
Formula-1 arabas›n› sokakta kullanmaya kalkt›¤›n›z zamansa, ölece¤iniz neredeyse kesin. Bu
sporcunun yapt›¤› da aynen öyle bir ﬂey. Sonuçta, kurallar›n çok dikkatli izlenmesi gerekiyor.
Dipte hiçbir güvenlik dalg›c› bulunmadan, derinlikleri çok fazla art›rmak ﬂeklinde birçok hata
yapt›lar. Bunu da yaklaﬂ›k 10-12 y›ld›r yap›yorlard›. ﬁimdiye kadar bir ﬂey olmamas› mucize gibi asl›nda. Fakat üzücü bir durum tabii ki.
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