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15 SAAT 47 DAK‹KA…VE TOPRAK…
1979y›l›nda ‹ngiltere’den Fransa’ya Manfl denizini 15 saat

47 dakikada yüzerek geçen ilk Türk k›z› olarak tarihte-
ki yerini alan Nesrin Olgun Arslan Adana’da Huzur Gazetesine o
günü ve yaflad›klar›n› anlatt›. Evinde bizleri misafir eden Arslan,
Manfl denizini yüzerek geçmesini ve öncesini tüm içtenli¤iyle pay-
laflt›. Yüzmeden, masa tenisi ve Tramplene kadar bir çok dalda dere-
celer elde eden ve flampiyonluklar kazanan Arslan’›n ilginç hayat hi-

kâyesini siz de¤erli okuyucular›m›zla paylafl›yo-
ruz.

1979 y›l›nda, ‹ngiltere’den Fransa’ya
15 saat 47 dakikada Manfl denizini yüze-
rek geçen Nesrin Olgun Arslan’›n çocuk
yaflta bafllad›¤› yüzme sporu ve hayat›na
dair her fleyi anlatt›:

“1957 y›l›nda Adana’da do¤dum.
Yüzmeye 7 yafl›nda Adana Demirspor
Kulübünde bafllad›m. Her zaman oldu-
¤u gibi erkekler ço¤unlukta. Sadece 4
k›z çocu¤uyuz o zamanlar. 16 yafl›na

kadar k›sa mesafe havuz yar›fllar›na
kat›ld›m. Bu yar›flmalar-

dan 100’e yak›n madal-
ya ve kupa kazan-

d›m. O y›llarda
yüzme sporu

sadece yaz
ay la r ›nda

yap›l›rd›.
Bu ne-

den-

le k›fl aylar› bofl geçiyordu. Bu bofllu¤u kendimce de¤erlendirerek
Masa Tenisine bafllad›m. Bu dalda da birçok kez dereceler ald›m.
Türkiye ikincisi ve üçüncüsü oldum. Maraton yüzmeye 17 yafl›mda
bafllad›m. 4 kez Mersin, 2 kez Adana, birer kez de Çanakkale ve
K›br›s maratonlar›n› yüzdüm. Ayr›ca Tramplen Atlamada 1976 y›-
l›nda Türkiye flampiyonu oldum. 1979 y›l›nda ‹ngiltere’den Fran-
sa’ya Manfl denizini yüzerek geçen ilk Türk k›z› unvan›n› kazand›m

1975 Adana Atatürk Yüzme Havuzu

Adana Atatürk yüzme havuzunda s›k› bir disiplin alt›nda çal›fl›yor-

duk. O zamanki ad› ile Beden Terbiyesi Bölge Müdürü Tuncay
fiENYÜZ de disiplinli bir yöneticiydi. Yüzme sporuna yak›n ilgi
gösteriyordu. En küçük falsosunu gördü¤ü kimseyi derhal havuzdan
at›yordu. Bir gün antrenman sonras›ndaki bir dinlenme s›ras›nda be-
ni sigara içerken yakalad›. Çok sinirlendi. Bana “sen böylemi yüzü-
cü olacaks›n. Senden yüzücü olmaz yar›n havuza gelme” dedi. Çok
üzülmüfltüm. Cesaretimi toplad›m ve efendim, ben neden yüzücü
olamaz m›fl›m? Dedim. Döndü “ Senin yafl›n geçti dedi. Olmaz ar-
t›k” dedi. Beni sigara içerken gördü¤ü için k›zd›¤›n› biliyordum. Ha-
vuza gelme demesinin yafl›mla bir ilgisi yoktu. Bende cesaretimi
toplad›m ve hocam ne varm›fl benim yafl›mda Erdal abi 32 yafl›nda
manfl’› geçmek için çal›fl›yor. O yapabiliyorsa bende manfl’› geçerim
dedim. Asl›nda o günün flartlar›nda manfl’›n yerini sorsalar bilmiyor-
dum. Öylesine söyledim son bir umut. Tuncay hocam tuhaf tuhaf
yüzüme bakt›. Sanki “Hadi be sende! Sen kim Manfl’› geçmek
kim...” der gibiydi.”

Aram›zda geçen bu konuflman›n ard›ndan o s›rada havuzda Erdal
Acet’i çal›flt›rmakta olan Antrenör Kutal Özülkü’ye gittim ve hocam
bende manfl’› geçmek istiyorum beni çal›flt›r›r m›s›n? dedim. 

Kutal Hoca “Yar›n gel, bir bakal›m. 10 kilometre yüz, ona göre
karar veririm” dedi. Eve gittim düflünüyorum gözüme uyku girmi-
yor. Bir kere söyledim bende manfl’› geçece¤im diye heyecandan
uyuyamad›m sabahleyin do¤ruca Kutal hocan›n yan›na gittim. Ho-

cam baflla dedi. 1 saat 2 saat derken 5 saat sonra 10 km yüzdüm bir
taraftan da say›yorum. ‹lk bafllarda çok zorland›m bakt›m 50-60 tur
at›nca toplam 100 tur yüzecektim olaca¤›na inand›m. K›p›rdayacak
halim kalmam›flt›. Kutal hoca tamam dedi. O günden itibaren çal›fl-
malara bafllad›k. Her gün düzenli yüzme ve antrenman yap›yoruz. 4
y›l boyunca çal›flt›k.

1 Eylül 1976 Fransa

Benden önce Erdal Acet 1976 manfl’› yüzerek geçmek için orda
Adana’n›n ve Türkiye’nin gözü, kula¤› Fransa’dan gelecek haberde.
Tabi o zamanlar bu kadar iletiflim araçlar› yoktu. fiimdilerde dünya-
n›n herhangi bir yerendeki anl›k geliflmelerden haberdar olabiliyo-
ruz. 

Kutal Hoca’n›n çal›flt›rd›¤› Adana Demirsporlu Milli Yüzücü Er-
dal Acet, ‹ngiltere’den girdi¤i Manfl Denizi’ni geçerek Fransa top-
raklar›na 9 saat 2 dakika sonra ayak bast›¤›nda görevliler kronomet-

reyi durduruyor ve dünya rekoru geliyordu. Erdal Acet’in baflar›s›
beni daha da umutland›rd›. ‹kimizi de Kutal hoca çal›flt›r›yordu. 4 y›l
boyunca süren çal›flma sonunda karar verdik ‹ngiltere’ye gidece¤iz.
Ama sorunlar›m›z var yeterli param›z yok. Bizde federasyona bafl-
vurduk. Ald›¤›m›z cevap hiç de sevindirici de¤ildi. Federasyon bize
“Programda Yer Almad›¤›ndan, Bu Seyahate Ödenek Ayr›lmaya-
cakt›r” fleklinde cevap verdi. Ama ne olursa olsun biz karar›m›z› ver-
mifltik. Gidecektik 4 y›l boyunca oraya gidip baflar›l› olabilmek için
çal›flm›flt›k. Efl dost sa¤ olsunlar yard›mc› oldular. Gidip gelebilece-
¤imiz paran›n bir k›sm›n› annemin emekli maafl›ndan bir k›sm›n› da
Erdal Acet ve dönemin Adana Demirspor Kulübü Baflkan› Hac› Dö-
ner karfl›lad›. Bizde bu sayede yola ç›kt›k. ‹lgiltere’ye Manfl’› geç-
mek için al›flal›m diye 40 gün önceden gittik. Yerlefltikten sonra ant-
renman yapaca¤›z. Ne kadar yüzeyim dedim Kutal hocaya gir baka-
l›m dedi bana. Suya bir girdimki çelik gibi Adana da 30-35 derece
olan su s›cakl›¤› burada 15 derece iliklerim dondu sanki annem bü-
yük bir battaniye koymufltu sudan hemen geri ç›kt›m a¤lamaya bafl-
lad›m dayan›lacak gibi de¤ildi. Tam umudumu yitirdim derken Ku-
tal hoca ayn› Erdal gibisin
dedi. Kutal hoca deneyimli
tabi suyun so¤uk oldu¤unu
biliyor ama bana hiç söyle-
medi. Ne yani Erdal abide
mi böyle oldu dedim. Senin
durumundan daha kötüydü
deyince cesaretimi topla-
d›m. Anlad›m ki ilk defa bu
suya giren herkeste ayn›
durum oluyormufl. Kutal
hoca “Onun için 40 gün ön-
ceden geldik al›fl›rs›n” dedi.
Tabi biz çal›flmalar›m›z›
aral›ks›z sürdürmeye baflla-
d›k. Günden güne kendimi
daha iyi hissediyordum.
Bana göre en formda oldu-
¤um zamanlard›.

27 A¤ustos 1979 Sabah›
‹ngiltere - Dover 

Antrenörler Toplant›s› 

MANfi DEN‹Z‹…Atlas
Okyanusu ile Kuzey Buz
Denizini birleflti¤i sular.

Manfl Denizi’ni geçmeyi deneyecek yüzücülere ve antrenörlere
haber verdiler hava ve deniz koflullar› uygun diye. Kutal hoca “Bu-
gün, yüzüyorsun” dedi. Tabi bende bir heyecan bir taraftan kendime
k›z›yorum manfl senin neyine diye. Bir taraftan baflaracaks›n Nesrin
baflaracaks›n Nesrin diyorum. 

27 A¤ustos 1979 Gecesi ‹ngiltere - Dover

Karanl›klar içinde dalgalanan MANfi’a dalm›fl düflünüyorum. Ha-
van›n so¤uklu¤undan m›, heyecandan m› iliklerime kadar ürperiyo-
rum. Sular dalgalar›n h›fl›rt›s› ile kulaklar›m zonkluyor. Dalgalar kö-
püre köpüre karanl›klara do¤ru uzay›p gidiyor. ‹ngiltere-Dover’dan
Fransa-Cap Griz Nes’e 34 kilometre. Ak›nt› olmazsa uzakl›k bu. Ya
ak›nt›ya kap›l›rsan ? O zaman belli de¤il karfl› k›y›ya mesafen. Sen

ve deniz baflbaflas›n. Su buz gibi. Arada bir içimden; “K›z›m ne iflin
var buralarda. fiimdi Türkiye’de, Adana’da olacakt›n. Öbür gün de
Zafer Bayram›. Güzel güzel ailenle birlikte olmak varken ne iflin var
bu yabanc› diyarlarda” diye geçiriyorum. Ama her seferinde o garip
inad›m a¤›r bas›yor ve “Ben MANfi’› geçmeye söz verdim. Bana
bunu baflaramazs›n diyenleri mahcup edece¤im. Ölsem de geri dö-
nüflü yok bu iflin..” diyorum kendi kendime” Manfl Denizini 5000 ki-
fli geçmeyi denemifl 400’ü baflarabilmiflti. Bende baflarabilirim diye
düflündüm. Daha sonra yapabilece¤ime inand›m ve flükürler olsun ki
bu bana nasip oldu. Türkiye’den ilk olmak güzeldi bir bayan olarak
böyle bir dereceye sahip olmam beni mutlu ediyor. fiimdilerde
650’nin üzerinde kifli geçti manfl denizini daha çok insan da geçe-
cektir.

28 A¤ustos 1979 Sabaha Karfl› 05:15 ‹ngiltere - Dover - 
Shakespear Kayal›klar› 

O gece benim d›fl›mda Manfl’› geçmeye hevesli, di¤er ülkelerden
18 yüzücü daha var Dover k›y›s›nda. Siz Kuzey Kutbu’na yak›n bir
yerde hiç denize girdiniz mi? So¤uktur... Adana’ya ve sevdiklerinize
uzakt›r. Ve ilk kulaçla birlikte, size yard›m edecek bir tek kifli kal›-
yor; o da kendiniz. Yüzmenin start›n› verdik. 

Kutal Hocayla beraber Manfl’› geçmek için plan yapm›flt›k dakika-
da 76 kulaç. Dakikada 76 kulaç’› aksatmadan atmaya devam ediyor-
dum. Kendimi ayarlad›m ne fazla ne eksik. 4 saat yüzdüm ve ilk mo-
lam› verdim. Tabi suyun içinde. Kurallar gere¤i suyun içinde kalma-
n›z gerekiyor. Tekneden bana uzat›lan ball› kahveyi içtim. So¤uktu
ama al›flm›flt›m. Moladan sonra yüzmeye devam ettim.  ‹radenizden
baflka kullanabilece¤iniz hiçbir silah›n›z yok. Manfl’›n serin, uzak ve
karanl›k sular›nda att›¤›m her kulaçla kendime olan güvenim art›yor-
du. Ama bir taraftan da yorgunluktan ve so¤uktan tükeniyordum.
Beynimi uyan›k tutmak zorundayd›m. Bende bunu sa¤lad›m. Sürekli
att›¤›m her kulaç’› sayd›m. Bu beni daha dinamik yap›yordu. Çok
üflüyordum. Zaman zaman beni izleyen teknedeki insanlar›n battani-
yelere sar›lm›fl hallerini gördükçe daha çok üflüyordum. Birkaç kez
yar›fl› b›rak›p tekneye ç›kmak ve battaniyelere sar›l›p uyumak geçti
akl›mdan. Ama her seferinde içimdeki fleytan› kovmay› baflard›m.

28 A¤ustos 1979 Manfl Denizi - 10.Saat

Dakikada 76 kulaç, hiç bozmadan, aksatmadan devam ediyorum.
10. saati geride b›rakt›m. Griz-Nes Burnu görünüyor. Bitime kalan
mesafe çok az art›k. K›y›ya 3 ila 4 mil kalm›fl durumdayken Manfl,

kendine yak›flan› yapt›. Ak›nt› bafllad› tüm fliddetiyle. 10. Saatten
sonra k›y›ya yanaflmaya çal›fl›rken, ak›nt› sürekli geri at›yor beni.
Normalde 34 kilometre olan mesafe uzuyor da uzuyor. 

Tekneye döndüm ve su buz gibi kolum da çok fena a¤r›yor dedim.
Ama biliyordum ki ancak ben kendime yard›m edebilirdim. Azmimi
korudum ve yüzmeye devam ettim. Bu andan sonra teknedekilerle
konuflmay› b›rakt›m. Tüm benli¤imi yüzmeye vermifltim sadece ku-
laç at›yordum. Zaman›n neresindeyim, ne zaman bafllad›k ve ne za-
man bitecek? Kafamdaki tek soru buydu. Baflka bir fley düflünmü-
yordum art›k.

28 A¤ustos 1979 Manfl Denizi - 15.Saat

K›y›ya 3-4 mil kala ç›kan ak›nt›da 6 saate yak›n kulaç att›m. 10
saat yüzmenin üzerine, buz gibi suda, a¤r›yan bir omuzla, aç, susuz,
uykusuz. Ortalama 100,000 kulaç. Ak›nt›dan dolay› normal mesafe-
nin yaklafl›k 15-20 kilometre fazlas›n› yüzdüm. Pes etmiyorum tüm
olumsuzluklara ra¤men. Teknedeki yabanc› yar›fl gözlemci Kutal
hocaya dönmüfl ve “‹nanam›yorum bu hasta k›z hangi kuvvetle bu

kadar yüzdü anlayam›yorum” demifl. Benim kuru inad›m herhalde.

28 A¤ustos 1979 Fransa K›y›lar› - 50 metre kala…

Upuzun bir sahilde sudan ç›kmama elli metre kalm›flt›. Aç›kta de-
mirleyen bottan k›y›ya sandalla gelen yar›fl hakemi ve antrenörüm
yan›mda dizlerine kadar suyun içindeydiler. Onlara dönüp iflte ayak-
lar›m yere bas›yor, bitti bitti dedim.

Tabi bitmiyor sudan tamamen karaya ç›kmam gerekiyor. Hakem
h›zl› h›zl› “No! No!” diyor. Ben hocama bak›yorum. Kurallara göre,
suyla olan temas bitmedikçe geçifl tamamlanm›fl say›lm›yor. Son 50
metreyi yüzerek k›y›ya ç›kt›m.

15 Saat 47 Dakika…Ve Toprak…

K›y›ya ç›k›p yaklafl›k 10 metre yürüdükten sonra topra¤a uzan-
d›m. O ›slak, o buz gibi topra¤›n bana ne denli s›cak geldi¤ini anlata-
mam. Su buz gibiyken, o demir gibi oluyor…15 Saat 47 Dakika
100,000 Kulaç ve baflarmak. Baflarman›n inan›lmaz mutlu¤u ve erte-
si günün gazetelerinde ilk sayfa haberleri olarak yer ald›m. Gazeteler
“NESR‹N OLGUN, MANfi’I GEÇEN ‹LK TÜRK KIZI OLDU” di-
ye yaz›yordu. Bundan daha büyük mutluluk ne olabilirdi ki.

Manfl Denizini Yüzme Hikayesi

Kanal yüzüflünün renkli ve cesaret dolu hikayesi Deniz albay›
Matthew Webb taraf›ndan 1875 y›l›nda Dover’den Calais’e 21 saat
45 dakikada yüzmesiyle bafllad›. Onu, baflar›s›n› örnek alan binlerce
yürekli kad›n ve erkek yüzücü izledi.

Kaptan Webb’in yüzdü¤ü zamanda günümüzde avantaj olarak yü-
zücülere sa¤lanan olanaklar›n çok az› vard›. (Hava tahmini, radar,
eko cihaz›, sahil güvenlik izlemesi, daha iyi yüzme tesisleri, konu
uzmanlar› gibi ‹ngiltere ile Fransa’y› ay›ran 21 millik (35 km ) de-

nizde karfl›lafl›lacak flartlar konusunda çok az fley biliniyordu. Daha
sonra art arda gelen rekorlar Fransa’dan ‹ngiltere’ye do¤ru yüzmenin
daha da zor oldu¤unu kan›tlad›. 2.Dünya savafl›ndan önce ‹ngilte-
re’den Fransa’ya yüzüfl ortalama 20 saat iken, Fransa’dan ‹ngilte-
re’ye bu süre ortalama 15 saat 57 dakika olmufltur.

Webb 1848 y›l›nda Shropshire de Dawlay kasabas›nda bir dokto-
run ikinci çocu¤u olarak do¤du. Severn nehrinde bo¤ulmaktan kar-
deflini kurtararak yüzücü olup
erken yaflta cesaretini kan›tla-
d›. E¤itim gemisi Conuray’dan
denize düflen arkadafl›n› bo¤ul-
maktan kurtard›¤›nda 12 yafl›n-
da idi Atlantik’in ortas›nda f›r-
t›na s›ras›nda gemiden denize
düflen bir denizciyi 35 dakika
azg›n denizde yüzerek kurtar-
ma gayretinden dolay› 1874
y›l›nda Royal Humane Society
taraf›ndan ilk Stanhope alt›n
madalyas› ile ödüllendirildi.
Ertesi y›l gemi kaptanl›¤›na
atand›. Fakat k›sa süre sonra
profesyonel yüzücülü¤e geri
döndü. Arzusu ‹ngiliz Kanal›n›
yüzen ilk kifli olmakt›. 12
A¤ustos 1875’de ilk denemesi-
ni yapt›. 6 saat 49 dakika sonra
kabaran deniz yüzünden b›rak-
mak zorunda kald›. 24/25
A¤ustos’ta yine denedi.

21 saat 45 dakika ile kanal›
geçti. 1883 y›l›nda Niagara
fielalesinin ak›nt› ve girdaplar›
aras›nda yüzme teflebbüsü
s›ras›nda hayat›n› kaybetti.
fielalenin yedi mil aç›¤›nda
cesedinin bulundu¤u yere
gömüldü.

Milletler ve devletler
arenas›nda her devrin
çark›n› çeviren bir güç
vard›r. Bu zamana göre
de¤iflebilir. Bir zamanlar kuvvetlinin
sözü ve hükmü geçerliydi. Ama bu
hüküm günümüzde geçerlili¤ini
kaybetmifltir. Güç ve kuvvet hak ve
adaleti sa¤lamak için kullan›l›rsa bir
anlam ifade eder, sahibine itibar
kazand›r›r.

Günümüzde belirleyici olan ve
milletlere itibar kazand›ran, hukuk
devleti olarak adaleti tesis edebilmek,
insan haklar›, özgürlük, fleffaf devlet ve
bilgidir. Kim bunlar› ne oranda temsil
ederse o oranda yükselir, itibar kazan›r
ve uluslararas›nda da sayg›n bir konuma
gelir.

Bir yerde herhangi bir sorun ya da
problem varsa, ilk söylenen fley,
e¤itimsizlik: Do¤rudur. Her devrin en
eskimez ve geçerli silah› bilgidir. Bu da
ancak e¤itimle kazan›ld›¤›na göre anne
ve baban›n yan›nda e¤itim kurumlar›na
daha büyük sorumluluklar düflmektedir.

Ne yaz›k ki bir dönem aileler
çocuklar›n›n bafl›na olumsuz bir fley
gelir diye yüksek e¤itim kurumlar›na
göndermeye tereddüt etmifllerdir. Çünkü
ideolojilerin tuza¤›na düflürülen gençler,
e¤itimi bir tarafa b›rak›p kör bir
çat›flman›n içine itiliyorlard›. Her kesim
için ayr› bir kutsal oluflturulmufltu.
Ço¤u insan kendi dogmatik fikri u¤runa
can alabiliyor, gerekirse kendini feda
edebiliyordu.

Kimileri aldat›ld›¤›n›n fark›na vard›,
heba edilen y›llara ah çekti. Kimileride
inad›na 68 kufla¤› deyip karanl›klar›,
ay›plar› destanlaflt›rmaya devam etti.

E¤itimde amaç, temel meselelerde
insana hata yapt›rmayacak bir kiflilik
kazand›rmak olmal›d›r. E¤er e¤itimli bir
kifli hiç tan›flmad›¤›, konuflamad›¤› hatta
yüzünü dahi göremedi¤i insanlar›n
üzerine kurflun s›kabiliyorsa, el bombas›
f›rlatabiliyorsa, insanlar› kategorize edip
kendisi gibi düflünmeyenlere hayat
hakk› tan›m›yorsa, e¤itimde- e¤itimcide
sorun var demektir, sorgulanmal›d›r.

Geçmiflin bir de¤erlendirmesini yapan
emekli büyükelçi Temel ‹SK‹T “Benim
neslim ve çevrem uzun süre Do¤u’yu
küçümser, Bat›’y› önemserdik. En
büyük korkumuz irtica ve komünizmdi.
Y›llarca aldat›ld›k önce e¤itim aldatt›,
sonra da so¤uk savafl. Bir k›sm›m›z
ideolojilerin cazibesine kap›ld›. As›l
sorunlar›m›z›n ideolojilerle
maskelendi¤ini anlayamad›k,
ço¤umuzda gözlerimizi kapay›p
vazifemizi yapt›k. Dünya de¤iflip de
gerçek sorunlar›m›zla yüzleflince
flafl›rd›k. Eski flablonlar hiçbir fleyi
çözmüyordu. ‹zm’ler dertlerimize deva
olmad›.

Bütün bir ömür aldand›¤›n›
kabullenmek kolay de¤ildi elbet. Bir
k›sm›m›z aldat›ld›¤›na k›zarken,
ço¤umuz inkâr›n rahatl›¤›na s›¤›n›yor
hala. Benim neslim toplumun en fazla
koflulland›r›lm›fl kesimi. Neslimiz
çözüm aramaktan çok sorunu
sürdürmeye çal›flt›.

Çözüm sizlerin elinde art›k. “Biz ettik
siz etmeyin Türkiye’ye” diyor.

Mazi ile istikbal aras›ndaki köprüyü
kuramamak, tarih fluurundan
mahrumiyet ve yanl›fl tarih bilgileri bize
pahal›ya mal olmufltur.

Sen! Ben! Desin efrat, 

orada vahdeti kald›r,

Milletler için iflte k›yamet o zamand›r

Mazilere in, mahfler-i edvar› 

bütün gez,

Kanun-u ilahi, göreceksin ki, 

de¤iflmez.

M.AK‹F

Mahmut ÇAKIR
Kemal Serhadl› PMYO Müdürü

1.S›n›f Emniyet Müdürü

GEÇM‹fi‹
SORGULAMAK


