
Defne (Haz C) 



Ben 13 Aralık 2004’te İstanbul’da 
dünyaya geldim. Adım ablam ve 
babamın ortak isteği sonucu 
konulmuş. 

 



Tek çocuk değilim bir tane ablam var. Ancak aramızdaki yaş farkından dolayı tek 
çocukmuşum gibi büyüdüm. Ben daha ortaokula başlamadan tek başında eve 
çıkmıştı. Şu an 29 yaşında, evli ve avukat. 

Ablam benim için her zaman ilham kaynaklarımdan biri olmuştur. Onun kararlılığı 
ve çalışkanlığı yıllar boyunca beni etkilemiştir.  

 





Ailemin söylediğine göre çok sakin ve sessiz bir çocukmuşum. Nadiren ağlar, 
genelde konuşmazmışım. 

Küçükken her çocuk gibi bazı kelimelerin doğru söylenişini bilmiyordum. 
Bunlardan bir tanesi şemsiye. Çok uzun bir zaman boyunca şesmiye demişim. 
Diğer bir örnek ise iyi geceler. Annem bunu hızlı söylediği için ben iyiceler olarak 
anlamışım ve bu ailemizde hala bir şaka olarak söylenir.  

Kafamı karıştıran diğer bir örnek vücudumuzdaki benler olmuş. Onların kişi olan 
ben olmadığını anlayamamışım ve bu yüzden annemler benek diyerek anlatmış. 

 





Küçükken en sevdiğim şeylerden biri 
sabah akşam elimde gezdirdiğim peluş 
hayvanımmış  

Hala odamda önemli bir yere sahipler. 

 



Okul hayatıma evimize yakın olan bir 
kreşte başladım. Ancak okulu o kadar 
çok sevmiyordum ki bakıcım her gün 
okul kapısında beni beklemek zorunda 
kalıyordu. 

 



Bütün hayatım boyunca hiç 
profesyonel olmasam da spora yer 
verdim. İlk anaokulundayken baleye 
başladım ve bunu kayak, cimnastik, 
yüzme, voleybol, binicilik, tenis, 
rüzgar sörfü, yelken ve şu an 
yaptığım kick-box devam etti.  



Ben ortaokulun ilk yıllarına kadar ne olacağımı bilemiyordum ve bu durum beni hiç 
mutlu etmiyordu. Ancak sonradan ya fen alanında ya da dünyaya yarar 
sağlayacak bir mesleğim olmasına karar verdim. Şu anda da devam eden en 
önemli hayallerim ya NASA’da ya da Birleşmiş Milletler gibi bir yardım 
organizasyonunda çalışmak.  

 

 





Şu an 25 yaşıma en önemlisi ‘Mutlu musun?’ diye sormak isterim. Çünkü bu 
hayatta ne yaparsam yapayım başkalarının değil kendi hayallerim ve mutluluğum 
için yapmanın doğru olduğunu düşünüyorum. Umarım 25 yaşındaki ben istediği 
gibi bir lise hayatı geçirmiş ve şu an hayal ettiği üniversitede okuyordur. İleride tek 
yapmak istediğim hayallerimin peşinden gidip mutlu olmak.  

 


