
25 yaşıma... 



Umarım her anını dolu dolu yaşamışsındır ve 
“keşke”lerin neredeyse hiç yoktur. Olabildiğince 
pozitif olmaya çalışıyorsundur umarım, bu 
konuda biraz eksiksin. Negatif düşünmenin ne 
kendine, hele bir başkasına hiç faydası yok. 
Hayat kesinlikle düşündüğün, inandığın gibi, 
şekilleniyor, bunu unutma. Bu yüzden 
karamsar olma. Ama kendini de kandırma, boş 
hayallere dalma. Mantıklı ol. Duruşunu hiç 
bozma, kendin ol hep.  Kendini sevmeyi hala 
biliyor musun? Bu en önemli şeylerden. Bazen 
çöktüğün anlarda kendini kötülüyordun; 
çirkinim, şişmanım, aptalım… Bunlar yerine 
kendini gazla. “Ben fırından taze çıkmış nefis 
bir kekim” de kendine, öylesin çünkü:) 



Çocukluğum 
Küçükken hiç yemezmişim, annem hep 
endişelenirmiş. Sanırım o zamanların acısını şimdi 
çıkarıyorum:) 

Annemin anlattığına göre usluymuşum, çok 
ağlamazmışım. Söylenirmişim ama, mızıkçıymışım 
biraz. Oyun oynarken ben yönetmeye çalışırmışım. 
Annem hep çok olgundun der bana, yerine göre 
davranmayı bilirmişim. 

Peluş oyuncaklara bayılırmışım, en çok da Elmo’yu 
severmişim ve onu kimseyle paylaşmazmışım. Şuan 
hala görüştüğüm bebeklik arkadaşım bana ilk sinir 
olduğu an olarak bunu anlatır. 

 



Tatlıya, özellikle çikolataya çok düşkündüm, 
hala da öyleyim. Ne kilom varsa hepsi 
çikolatadan. Asla sınırım yok, sonsuza kadar 
yiyebilirim.   

 

 

 



Müzik hep ilgimi çekmiş. 4.5 yaşındayken bir yerde 
piyanonun sesini duymuşum ve çok hoşuma gitmiş. 
Annem de beni piyano derlerine başlatmış. Halen 
çalıyorum, benim hayatımın büyük bir parçası ve 
tutkum. Umarım piyanoda dilediğin yerlere 
gelmişsindir. 



Utangaç bir çocuktum ve bu özelliğim değişmedi. 
Çoğu yakın arkadaşım hala hayatımda. Az yakın 
arkadaş edinirdim ama hala hayatımdalar, umarım 
da kalmaya devam ediyorlardır,onları kaybetme. 

Her şeye bir anlam yüklerdim; kokulara, şarkılara… 
Bir şeylere hep çok bağlıydım. Aileme, alışık 
olduğum mekanlara vs. Bu açıdan farklılığı 
sevmezdim, bana süreklilik lazımdı. 6 yaşımdayken 
yuvadan anaokuluna geçişimi hatırlıyorum, çok 
ağlamıştım. 



Annem çok takdir ettiğim bir 
insan ve onun gibi olmak 
istiyordum. Her zaman olumlu 
düşünür, mantıklıdır, enerjisi 
yüksektir, spontanedir(çok 
istediğim bir özellik). Bunun 
dışında çok güçlü, anasının 
karnından olumlu düşünen biri 
olarak doğmadı, yaşadığı 
zorluklar onu şu an olduğu 
kişiye dönüştürdü ve annemle 
gurur duyuyorum. Bazen 
tartışsak da onu çok 
seviyorum. İyi ki var.  



Hayallerim 
Olmak istediğim şeyler hep değişti. Ressam olmak 
istediğimi hatırlıyorum, çizmeye bayılırdım. Sonrasında 
piyanist olmak istedim. Vazgeçiş sebebim ise cidden 
sevdiğim bu hobiyi para kazanma yoluna,iş haline 
çevirerek içimdeki sevgiyi öldürmemekti.  

Sonra uzun süre de babam gibi avukat olmayı 
düşündüm, hala öyle düşünüyorum ama kesin bir fikrim 
yok. Aynı zamanda da arkadaşım Kayra ile İzmir’de 
aynı eve çıkmayı da düşledim. Haftada birkaç gün 
sahilde yürüyüş yapacağız, istediğimiz zaman Bomba 
yiyeceğiz, kedimiz olacak, piyano teorisi veya fransızca 
ve ingilizce dersleri vererek geçimimizi sağlayacağız… 
Bunları düşlemek o kadar güzeldi ki. Hala aklımın bir 
köşesinde bu ama hayatımın daha ileri kısmında 
yapılabilir. 


