
25 yaşa sesleniş  

25 yaşındaki Arda,  

Sana 15 yaşımdan sesleniyorum. Sana soracağım çok 
şey var. Tarihi bir pandemi döneminde eve hapis, okula 
gitmeden eğitim gördüğümüz bu aylarda geleceğimle ilgili 
çok şey var aklımda..  

Arda’yı ne zamandır tanıyorum?  

Kendimi ne zaman bildim acaba? Doğduğum anı 
hatırlamıyorum elbette. Annemin anlattıkları var. Onları 
uyutmamışım uzun süre. Ama annem her zaman özel bir 
anı anlatır. Küçükken esnediğimde “Ağzımdan uyku geldi” 
dermişim. Hala da uykusuz sayılırım. Acaba ileride uyku 
düzenim değişecek mi?  

İlk kelimem “ababa” yani “araba” imiş. Uzun süre 
arabalarla oynadım, bir sepet dolusu arabam vardı. Hala 
çok severim. Gelecekteki arabam ne olacak acaba? Kendi 
kazandığım paramla alabilecek miyim?  

Okul öncesi  

Kendimle ilgili birşeyleri hatırladığım yaş anaokula 
başladığım zamandı. Yani 3,5 yaşımdan itibaren.  



Oldukça çekingendim, daha sonra kendimi güvende 
hissettiğimde arkadaşlar edindim. Bu süreçte bana 
sevgiyle bakan anneannem, dedem, babaannem 
gelecekteki mezuniyetlerimi, güzel günlerimi görecekler 
mi? Görsünler çok isterim.  

Anaokul benim sosyalleşmemi sağladı. Anaokulundan 
arkadaşlarımla gelecekte yollarımız kesişecek mi? Ne 
güzel olurdu...  

Uçaklar ve ben  

En sevdiğim oyuncaklarım uçaklardı. Dünyadaki çoğu 
uçak çeşidini, özelliklerini, yaptıkları kazaları saatlerce 
internetten okumuştum. Çocukken uçağa binerken 
korkudan bakamazdım, sonradan ben de bir tutku oldu 
uçaklar ve uçmak. Hep içimde pilot olmak isteği vardı. Bu 
isteğimle ilgili bir çaba gösterebildim mi acaba? Pilot 
olabilir miyim yoksa uçuş benim için bir hobi mi kalacak?  

Spor....  
Bilfen İlk ve ortaokulunda basketbol oynadım. Aynı zamanda tenisi de çok 
severek oynadım, turnuvalara katıldım. Yüzmeyi, dalgalı denizlerde 
boğuşmayı çok severdim. On iki yaşımda Girit’te junior dalgıç olarak PADI 
lisansımı aldım. Rengarenk balıkların olduğu denizlerde, balinaların 
yaşadığı okyanuslarda dalma hayalimi gerçekleştirebilecek miyim?  

Tenise devam edebilecek miyim? Sonraki yıllarda almak istediğim tekne 
için kaptanlık yapmayı öğrenebilecek miyim?  



Müzik..  
Müziksiz yemek yemezmişim daha 8 aylıkken. Nitekim 6-
10 yaşları arasında piyano çaldım. Müziği seviyordum 
ancak piyano hocalarının sıkıcı ve geleneksel öğretim 
biçiminden hoşlanmadım. Bir piyanist olma tutkum hiç 
olmadı, başkalarının karşısında çalmaktan hiç 
hoşlanmadım.  

İlerde tekrar piyanoya ilgi duyacak mıyım? Belki biraz caz 
çalmayı sevebilirim...  

Gitar....  

Çamlıca Bilfen İlk ve ortaokulunda gitara başladım. Gitar 
çalmak belki hocalarımın yaklaşımından bana daha iyi 
geldi. Halen benim için en iyi beynimi boşaltma şekli ve 
kendimi iyi hissettiriyor.  

Elektrogitar alıp çalmayı istiyorum. Bunu başarabilecek 
miyim? Bir küçük orkestrada yer alıp berberce keyifli anlar 
yaşayacağımız arkadaşlarım olacak mı?  

Evliya Çelebi olacak mıyım?  

Seyehat etmeyi başka ülkelerin kültürlerini tanımayı ve 
yemeklerini tatmayı çok severim  



Gelecekte çok seyahat etme şansım olacak mı?  

Başka yapmak istediklerim?  

Her zaman sahip olduklarım için şükran duydum. İçimde 
kimsesiz çocuklara, yiyecek yemeyi olmayanlara yardım 
edebilmek için bir şeyler yapabilmek istedim. Önümdeki 
yıllar bana başkalarının hayatlarına dokunmak için bir 
fırsat sunacak mı acaba?  

Son söz...  

En çok merak ettiğim şeylerden birisi ileride ne olmak 
isteyeceğim.  

Pilotluk, NASA’da çalışmak, bilim adamı olmak vs gibi 
aklımda olan şeylerden birine mi yöneleceğim yoksa 
okuduğum okullar beni hiç hayal bile etmediğim bambaşka 
ufuklara mı götürecek? Anne ve babam doktor olmak ister 
miyim acaba?  

Sağlıklı bir hayatım olacak mı?  

Dünya’da insanlığı tehdit edecek bir başka olaya tanık 
olacak mıyım? Olmayalım lütfen  

Çok şey sordum...Farkındayım...  



Sorduklarımın cevabını bilsem iyi olur mu acaba diye 
düşünüyorum.  


