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                                                            Sevgili 25 yaşındaki ben, 
     
     Umarım güzel ve mutlu bir hayat yaşıyorsundur. İstediğin bölümü bitirmiş, 
güzel bir başlangıç yapabilmişsindir. Bugün kendime bir söz veriyorum, 
kendimi geliştirmek için çabalayacağım. Lütfen sen de her zaman kendini 
geliştirmek için uğraş ve yeni şeyler denemekten çekinme, ufkunu genişlet. 
Yeni hobiler edin, dünya klasiklerinden önemli eserleri oku, spor yapmayı ve 
bir enstrüman çalmayı hala öğrenmediysen mutlaka onlara zaman ayır.  
 





     Sen yeni anılar kazanırken eskileri unutma diye sana biraz küçüklüğümden 
bahsetmek istiyorum. Annem bana üç buçuk aylık hamileyken doktorlar 
amniyosentez adlı bir test yapmışlar. Testin sonucunda benim sağlıklı olduğum 
çıkmış ama iğne ucunun battığı plasentadaki delik kapanmayınca plasenta sıvısı 
dışarıya sızmaya başlamış. Bu da bebeğin susuz ortamda büyümesi demekmiş. 
Bu durumun oluşturacağı pek çok sorun yüzünden doktorlar beni almak istemişler. 
Sağlıklı bir bebek olduğum için annem aldırmak istememiş ve bu yüzden dört ay 
hiç kalkmadan yatmak zorunda kalmış. Sonuçta ben yedi buçuk aylık prematüre 
bir bebek olarak doğmuşum. Literatürde benim gibi sıvı kaybı yaşayan ve sonuçta 
hiçbir kötü süreç yaşanmadan doğan ilk bebek ben olmuşum. Hayata tutunduğum 
için babam anne karnında hiç naz yapmadığımı düşünüp kızımı ben nazlı 
yapacağım deyip adımı Nazlı koymaya karar vermiş.  
 



      Bebekliğimde uyumakta zorluk çektiğim için 
babamın beni dışarı çıkarıp, kucağında veya 
arabayla ben uyuyana kadar gezdirip 
uyuduğum zaman eve getirmesi, asansörü 
düğmeye basmak yerine “Asa” diye çağırmam, 
babam işten gelince koşarak bacağına 
sarılmam ve onun yürümeye çalışması en çok 
anlatılan anılarımdı. Yazlıkta ‘’Nazlı yine 
ağlıyor’’ demeleri, anaokulunda çanta ve peçete 
yerine çança ve peçeçe demem (doğrusunu 
bildiğim halde alışkanlık olarak kalmıştı) ama 
okul servisinde bir kızın benimle dalga 
geçmesiyle öyle demeyi bırakmam 
unutamayacağım anılarım. Sanırım unutmadın 
değil mi?  
 



     Anaokulunda balerin, ilkokulda 
parfüm yapan bir kimyager, 
ortaokulda insanlığa yarar 
sağlayacak faaliyetlerde bulunan 
bilim insanı olmayı düşlüyordum 
hatırlasana. Hatta ilkokulda önce 
Kimya Mühendisliği okuyup sonra 
Grasse’a gidip oradan da 
Parfümör diploması almayı uzun 
süre hayal ettim. Dudak 
parlatıcıları ve parfüm niyetine 
kokular yaptığımı umarım 
unutmadın. Acaba şimdi neler 
yapıyorsun? 
 



     Üçüncü sınıfta piyanoya başladığımı birkaç ay sonra hoca ödev veriyor diye 
bıraktığımı, dördüncü sınıfta Kerem sayesinde Muay Tai’yle tanıştığımı, o 
zamanlar kilolu olduğum için hocamın beni zayıflatmaya çalışmasıyla Muay Tai 
hareketlerinden çok zayıflamaya yönelik hareketler yaptırmasıyla moralimin 
bozulduğunu, sırf bu yüzden sporu bırakmamı, altıncı sınıfta piyanoya tekrar 
başlamamı ama öğretmenin tayini çıktığı için devam edemediğimi, lise hazırlık 
sınıfında büyük bir istekle kız basketbol takımı antremanlarına katılmaya 
başladığımı ama üçüncü antremanda daha önce basketbol geçmişim olmadığı ve 
antrenmanın çok kalabalık olduğu için koçun bir daha gelmememi söylemesiyle 
nasıl üzüldüğümü unutma olur mu?  
 



      Bu zamana kadar yaşadıklarımla hep mutlu hep umutlu biraz da olgun bir çocuk 
oldum. Umarım 25 yaşımda da mutlu, gülen, hayatın tadını çıkarabilen, 
istediklerini başarmış, şanslı, sevdikleriyle birlikte yoluma devam edebilen biri 
olarak hayata devam ediyorumdur.   
                                                                                                    Sevgilerimle, 
                                                                                               14 yaşındaki Nazlı 
 


