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•  Küçüklüğümde çok cana yakın ve aileme düşkün bir çocuktum. İnsanları 
gördüğümde merhaba demeden geçmez , onlarla sohbet etmekten zevk 
alırdım. İletişim kurmak en büyük hobimdi ama çocukken iletişim kurarken 
insanların sözünü kesmemem gerektiğini öğrenememiştim. Annem ve babam 
da bana : «Dünya senin etrafında dönmüyor , insanları dinlemeyi öğrenmelisin 
« diyerek uyarmayı hiçbir zaman eksik etmiyorlardı. Genel olarak bazı 
hatalarım olsa da küçüklüğümden gayet memnunum çünkü insanlara kendimi 
ifade etmeyi gayet iyi başarabiliyordum.  Ve konuşmaktan hiç çekinmediğim 
için kendime özgüvenli de diyebilirim sanırım. 





    Aynı zamanda hayalleri  olan bir çocuktum. Hele bu hayaller hedefe dönüştüğünde 
başaramamaktan korkmuyordum çünkü zaten kaybedecek bir şeyim yoktu. Hayellerimin ve 
hedeflerimin gerçekleşmesinde en büyük etkisi olan yer ise Silivri olmuştu. Orada sabahtan 
akşama kadar arkadaşlarımla bisiklet sürüp oyun oynuyordum. Genellikle öğlen yemeği ve akşam 
yemeği dışında hep dışarıdaydım. Futbol oynuyor , bisiklet sürüyor sıkılınca denize arkadaşlarımla 
yüzmeye gidiyordum ve beni kimse bundan alıkoyamazdı. Arkadaşlarımla bir hedefimiz vardı tüm 
yazlığı bisikletle keşfetmek. Ve bu hedefi de çok geçmeden uygulamayı başarmıştık. (Neyse 
sanırım çok  fazla detaya girmeye başladım galiba.) Bu yazlıktaki arkadaşlarım ve ailemin bana 
karşı olan güzel, saygılı ve öğretmeye yatkın davranışları sayesinde mükemmel bir çocukluk 
geçirdim.  





 Hayatımın üzerinde yine büyük bir etkeni olan spor kavramı benim için çok değişken . Kısacası spor 
konusunda maymun iştahlıydım diyebilirim. İlk olarak Silivri’de basket ve yüzme dersleri aldım. 
Silivri’de olmadığım zamanlarda ise gymnastic dersleri alıyordum. Sonrasında neden olduğunu 
bilmiyorum ama gymnastic’i bir yıl sonrasında bıraktım ve baskete başladım. Bu sırada her fırsatta 
Uludağ’a giderek kayak yapıyordum. Basketbol oynamayı 4 yıl sürdürdükten sonra futbola geçerek 
basketbolu bıraktım. 6 ay oynadıktan sonra futbol mevkimi kalecilik olarak değiştirdim ve paralı bir 
futbol kulübünde 1 buçuk yıl oynadım. 1 buçuk yıl içerisinde kaleciliğimi çok beğenen ve her fırsatta 
beni izleyen bir futbol koçuyla tanıştım. Meğersem o , başka bir futbol kulübünün altyapı koçuymuş. 
Ve ailemle altyapıya geçmemde karar kıldık. Bu koç da benim altyapıya geçmeme aracı oldu. Futbola 
bir yıl ara vermeme rağmen hala kaleciyim ama şu sıralarda çok paslandım o yüzden mevkimden 
sıkılmak üzereyim.  





Sporun yanı sıra da müziğe bayılıyordum.( Şarkı söyleyemiyordum. Bu konuda 
çok başarısız ve detoneydim….) <Okulumda öğretilen blok flüt gibi basit bir 
enstrüman ile başladım daha sonrasında mandolin ve keman çalarak okul 
orkestrasında 2000 kişinin karşısında arkadaşlarım ve müzik öğretmenlerimin 
eşliğinde keyifli bir konser verdik. Hala da keman çalmayı sürdürüyorum. Müzik 
benim en büyük eğlence kaynağımdı. Eğlenceye bayılan ben ise en keyifsiz anda 
bile sıkılmamak için bir uğraş buluyordum. Bu uğraşlar çok çeşitli olmakla 
beraber beni güldürmeye yetiyordu. 



   Eğlenceye bayılmama rağmen ciddiyet beni 
sıkmıyordu(derslerim). Tabi ki de hiçbir çocuğun 
üzerinde derslerin yeri eğlenceden büyük olamazdı ama 
ben yine de derslerimi seviyordum. Hatta küçükken 
bana arkadaşlarım « Okulu seviyor musun?» sorusunu 
sorunca « evet» cevabını veriyordum ve çoğu bana çok 
gaip bir şekilde bakıyordu  ben de « Arkadaşlarım 
özlüyorum onun içi « cevabını vererek garipsenmekten 
kurtuluyordum. Okul, insanın kendini gerçek anlamda 
tanıyarak gerçeklerin farkına vardığı yerdir benim için de 
aynen bu tanımı taşıyordu. 



Son olarak bazı konuları açıklığa kavuşturmak ve içimde biriken soruları pekiştirmek için bu 
bölümü yazacağım çünkü insanın hayatı boyunca bir yerlere ulaşmak için çaba göstermesinin asıl 
sebebi geleceği ile alakalı olan kafasındaki soru işaretleri ve merakıdır. İnsan geleceğini merak 
eder ve ileride istediği gibi bir insan olabilmek için çaba göstererek hayatını idam ettirir. Ve 
benim de hedeflerim için çabalamamı gerektiren bazı sorular var. Bu sorular ise « 
Gelecekte nasıl bir geçmişe sahip olacağım ?« ile ilgili. 
 
Gelecek olarak 25 yaşımı örnek göstereceğim çünkü hayatımda tam olarak olgunluğuma 
kavuşacağım yaş. Ve şu an yaptıklarımın en çok etkisi olacağı yaş da diyebilirim. 
Benim hedefim ise gelecekte yani 25 yaşımda keşke dememek. 
 
-    İleride aileme yararlı bir çocuk olabilecek miyim ? Hayırlı bir evlat olabilecek miyim ? 
-    Nasıl bir meslek sahibi olacağım? Sevdiğim işi yapabilecek miyim ? 
-  Eğitimimi başarılı bir öğrenci olarak bitirebilecek miyim ? 
-  Kendi ayaklarım üstünde durabilecek miyim ? 
-  Corona’ya dayanabilecek miyim ? 



Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim 


