
Nehir (Haz C) 



Şimdi… Eğer en en baştan başlamak gerekirse, 4 
Ağustos 2005 yılında Kadıköy Şifa Hastanesi’nde 
doğmuşum. Beni ailemin “huzuruna” çıkardıkları anda 
ellerimle kulaklarımı kapatmışım. Yükses ses 
sevmediğim en başından belliymiş. 



Fotoğrafların gösterdiğinin 
aksine asla ama asla 
uyumazmışım.  



İstanbul’da doğsam da orada çok kalmadan İzmir’e 
taşınmışız. Hatırladığım ilk anılarım burada 
geçiyor.İzmir’i özetlemek gerekirse, ailem ve benim 
hayatımın en zor zamanlarından biri sayılırdı. Sürekli 
hastaydım ve sürekli hastanelere gidiyorduk. Tabii bir 
de Ceren doğdu. Sonra İstanbul’a geri taşındık.  

Tanıştırayım. Ceren.  



Sırası gelmişken, sağdaki 
ben, soldaki kardeşim. Ayrıca 
fotoğrafta gördüğünüz üzere o 
zamanlar bir “ Hello Kitty” 
fanıydım. 



Zamanında tam bir prensesmişim. Hatırladığım en 
net anım, kulaklarımda klipsli küpeler, üzerimde 
teyzemin düğününde giydiğim elbiseyle baba 
koltuğunda bacak bacak üstüne oturup elimde 
dondurma, “Winx Club” izlediğim gündü. 

Onun fotoğrafı yok ama en 
yakını bu :) 



Birinin doğum günü partisi. 
Kim olduğunu bilmiyorum. 

Bu bebeklik fotoğraflarım bitmeden 
de ilk kelimelerimi söyleyeyim: 
“etmet”, ekmek yerine; “tudat”, kucak 
yerine. Bu iki kelimeyi her şeyden çok 
sevip kullanmışım. 



Havuz ve yaz en sevdiğim ikilidir. Bu gördüğünüz 
fotoğraf sabah 7’de, üzerimde 4 adet mayo ve 2 
şapkayla daha kahvaltı etmeden havuza gitmeye 
hazırken çekilmiştir. 



İnsanları korkutmayı çok 
severmişim. Bu fotoğrafı 
paylaştığım için sizlerden özür 
diliyorum. 

“Evime” gelen herkese “Tıytıslay, tıtın evimden!” diye bağırmak 
en büyük hobilerimdenmiş. Şakasına değil, gerçekten 
bağırıyormuşum ve gitmeyince ağlıyormuşum.  



Ben Beşiktaş’lı doğmuşum, daha ne diyebilirim ki? 

Sağdaki fotoğraf hayatımda gittiğim ilk 
futbol maçından. 



Fotoğraf çektirmeyi çok severmişim, ne zaman 
fotoğraf çektirsem çok eğlenirmişim. Bu fotoğraf 
babaannemle beraber bir fotoğraf çektirmeden 
hemen önce. Minik bir detay; elbisenin altına uzun 
kollu tişört giymekten nefret ederdim. Ve o gün 
içimde uzun kollu bir tişört vardı :/ 



İlk yurt dışına çıkacağım gün. Yanımda annemler 
yoktu, okulla Barcelona’ya gitmiştim; yaş 8-9 olsa 
gerek. Hayatımda hiç bu kadar heyecanlanmamıştım. 
Daha telefonum bile yoktu ve 5 gün bir koro 
festivaline katılmıştık.  



İlkokul mezuniyet baloma giderken. 

Bu en yakın arkadaşlarımdan 
Selin. Kendileri 3 sene önce 
Fransa’ya taşındı, bu sene 
liseye hazırlanıyor. Beraber 
kurduğumuz hayallerden biriyse 
“Doğayı Seven Cafe” adında bir 
dükkan açmaktı. Şimdiki 
hayalimiz beraber üniversiteye 
gitmek:)) 

Kısaca bir özet geçmem 
gerekirse; 5-8. sınıf yılları 
arasında değişen pek bir şey 
olmadı. En yakın arkadaşımla 
tanıştım, bir sürü yeni arkadaş 
edindim, saçımın dalgalı 
olduğunu fark ettim (bunu 
öğrenmem garip bir şekilde 
çook uzun sürdü) ve şimdi 
buradayım :) 


