
Meğer İnsan Bedeni de Malzeme Teknolojisi Kadar Hizli İlerlemiş… 

31 Temmuz 2011 tarihinden 9 yıl 363 gün önce yani 29 Temmuz 2001 tarihinde Japonya’nin 

Fukuoka kentinde Avustralya’li efsane yüzücü Grant Hackett inanilmaz bir yüzme rekoruna imza 

atmisti. O gün, 1500m serbest yüzme yarisi bittiği anda aklıma ilk gelen şey  10 yil boyunca bu 

yüzücüden baska kimse bu dereceye yaklaşamaz olmuştu. 31 Temmuz 2011’de, görece 

yakin bir cografyada, Çin’in Şangay kentinde (spikerin deyimi ile: henüz bir “teenage” olan) 19 

yaşındaki Çinli yüzücü  Sun Yang beni yaniltti. 10 yil olmasina daha iki gün varken inanilmaz 

temposu ile Hacket’in efsanevi rekorunun başina “eski” ibaresini ektettirdi ve kitaplarimizda 

geçen en eski Dünya yüzme rekorunu tarihe gömdü.   

Beni yaniltan, beklentimden iki gün daha erken gelen rekor muydu dersiniz? Tabiki hayir. 2009 

yilinin ilk aylarinda bu iddiamla kalmamış, üzerine yeni bir ekleme daha yapmıştım. Eğer birisi 

çıkıp da, bu yıl içerisinde 1500m serbest yüzme rekorunu kiramazsa, bir 10 yıl daha rekor 

izleyemeyiz demiştim. Çünkü, Dünya Amatör Yüzme Birliği (FINA) kisaca “high-tech” diye 

adlandırılan, vücudun büyük kısmını kaplayan poliüretan mayolarin yarismalarda kullanımının 1 

Ocak 2010 tarihinden itibaren yasaklandığını duyurdu.  Grant Hackett’in  2001 yilinda efsanevi 

dünya rekorunu kirarken giymiş olduğu mayo neredeyse vücudunun yarisindan çoğunu 

kapliyordu. O rekorun kırıldığı dönemde Hackett’in mayosu aslinda mütevazi sayilabilirdi. Ne de 

olsa Hackett’in antrenman partneri, aynı zamanda en dişli rakibi na-mı diğer Torpido “Ian 

Thorpe” sadece el, ayak ve kafasini acikta birakan, onun dışında tüm vücudunu saran mayo ile 

yüzüyordu. Takip eden yillar, mayo üreticilerinin teknoloji savaşlari ile geçti. 10 yıldan uzun bir 

süre sporcuların performansından, mücadelesinden veya gelişiminden çok teknolojinin gelişimi 

konuşuldu. Tüm bunlara ragmen Hackett’ın rekoru ne kırılabildi ne de yinelenebildi. O rekor, 

kitaplarimizda yerini en iyi koruyan rekor oldu.  

Teknoloji ile savaşmayı göze alabilen pek fazla Don Kişot’u yoktu bu er meydanının. Bir başka 

efsane, Rusya’nin ünlü sprinter’i Alexander Popov bir süre direnmeye çalıştı, slip mayosunu 

üzerinden çıkarmadi. Fakat, 2003 Barselona Dünya Yüzme Şampiyonası’na geldiğinde artık 

Popov 32 yasinda idi, karsisinda ise yeni nesilin rekortmenleri Thorpe ve Hoogenband vardı. 

Popov da slip mayosunun boyunu artik ayak bileklerine kadar uzatmisti. Mayosu ile bizleri 

şaşırttı ama performansı ile yine büyüledi ve birinciliği ne Thorpe’a  ne de Hoogenband’a yar 

etmedi.  

Bu büyük seramoni sonrasında benim gibi pek çok yüzme sever, antrenör veya spor bilimci hep 

şunu sorar oldu: Yeni rekorlar kime ait? Yüzücünün genetik kapasitesine, azmine, çalişmasina, 
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beslenmesine, dinlenmesine, motive olmasina, kısaca insanoğluna mı, yoksa yüksek teknoloji 

ürünü mayolara mı?  Aklimizdan şu soru geçiyordu, bu yüzücüler slip mayoları ile rekor kırarken  

acaba daha iyi birer yüzücü müydüler, yoksa eski büyük yüzücülerin performanslarina haksizlik 

mi yapılıyordu? Yüzmenin performansı artıyordu. bu gerçek hiçbir istatiksel hesaba ihtiyaç 

duymayacak kadar acikti. Fakat, yüzücü performansı ilerliyor mu, takip etmek iyice zorlaşmıştı.  

Nihayet 2010 yılından itibaren poliüretan mayolara kısıtlama getirilip dokuma mayolara 

dönüldügünde, mayo kumasinin kalinliği, sürtünme miktarı ve vücutta kapladığı alan 

sınırlandırıldığında gerçekle yüzleşme vaktimiz gelmiş oldu. Bu yüzleşme pek çok yüzücü için 

olduğu gibi bizler için de biraz korkutucuydu. Artik, mayo performansı  alip basini giderken 

yüzme performansi nerelerde gezmis bunun testi başliyordu. Bu test neredeyse iki yıl boyunca 

bizi üzdü. Ama ikinci yılın sonuna gelmeden iki yüzücü, yüzümüzü güldürmeyi başardı. 

Bunlardan bir tanesi tüm dünyada milyonlarca minik yüzücünün umut bağladığı -bunlardan 

birtanesi benim Türkiye’de iken antrenörlüğünü yaptığım, şimdi 12 yaşında olan minik yüzücüm 

Utku’dur- Amerikalı Ryan Lochte’dur. Lochte de bunu hissetmiş olmalı ki 200m Ferdi Karışık’da 

Dünya’nın gelmiş geçmiş en büyük yüzücüsü sayılan Phelps’i geride birakarak umutla 

bekleyenlere boşa beklemediklerini gösterdi Diğer yüzücü ise yazının başında anlattığım, bana 

gore `daha büyük bir başarıya imza atan Sun Yang olmuştur.  O, kitaplarda gecen en eski 

rekoru 10 yıl sonra  tarih kitabına göndermiştir. Bu rekoru kırarken 1500m nin son 50m sini de 

neredeyse Phelps’in  4x100m yarışında yüzdüğü son 50m ile aynı dereceyi yüzmüştür. 

Bu iki rekortmen bize göstermiştir ki, umut hala tükenmemiştir. İnsan bedeni hala malzeme 

teknolojisi ile mücadele edebilecek güçtedir. Bu yüzden, bu satırlar umutlarımızı yeşerten Yang 

ve Lochte’ye küçük bir methiye olarak yazılmıştır.  
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