
10 Sene Sonraki 
Selen’e 



Senin yolculuğun 2 Nisan’da Kadıköy Şifa 
Hastanesi’nde başladı. 1 Nisan gecesini bir iki 
dakika geçe doğdun. Annen hastaneye 
kaldırıldığında herkes ilk önce 1 Nisan şakası 
sanmış. 



 Anlatılanlara göre uslu bir çocukmuşsun. Kolay ağlamaz, 
mızıldanmazmışsın. Aynı zamanda etrafı karıştırmayı çok severmişsin. Etrafı 
gözlemlemeyi de hep çok severmişsin. Bebekken, yatağında oturup 
insanları, pusetinde ise yaprakların hareketini dakikalarca izlermişsin. Uslu 
olman bir yana asıl çok konuşurmuşsun. Konuşmayı bilmesen bile hep bir 
şeyler anlatırmışsın. Hala da çok konuştuğunu söyleyebiliriz:)  



Eskiden de yemek yemeyi çok severmişsin. (hala 
da öyle:) Hiçbir zaman yemek ayırmazmışsın. 
Sebzeleri severek yediğini söylediğinde insanlar 
şaşkınlıkla sana bakarmış. Şuanki halimin aksine 
eskiden çok tombikmişsin. 



Anaokulunda neredeyse her küçük kız gibi 
baleye başladın. Ve 8 sene bale ve dansla 
ilgilendin. Aynı zamanda sanata karşı da çok 
ilgin varmış. Bir sene de tiyatro eğitimi aldın. 
İlerleyen senelerde hep annenle tiyatrolara gittin. 
Ve bu hala devam ediyor. Mutlaka ayda iki üç 
tane tiyatroya gideriz. Umarım hala sanata karşı 
sevgin devam ediyordur.  



Büyüyünce sen... 
 Durmadan ne olmak istediğinle ilgili fikrin değişiyordu. 
Anaokulunda şirket kurmak istiyormuşsun. Hatta şirketlerinin 
ismini renk isimleri koymuşsun. İlkokulda kıyafetlere ve 
modaya meraklı olduğun için moda tasarımcısı olmak 
istemişsin. Ardından oyuncu olmak istemişsin ama sonra 
tanımadığın kişilerle öpüşeceğini fark edip vazgeçmişsin:) 
Otel kurmak bile istemişsin. Teneffüslerde arkadaşlarınla 
gelecekte beraber kuracağınız otelin resimlerini 
çizermişsiniz. Şuan ne olmak istiyorsun diye sorsan bana 
cevap tam veremem. Aslında ilk hayalime geri dönüyorum. 
Şirkette çalışmak, iş kadını olmak istiyorum. Bazen ise 
çizime ilgim olduğu için mimar olmak istiyorum.  

 Umarım sen şuan sevdiğin alanı seçmiş ve mutlusundur. 



Anaokulundayken hep bir kardeş 
istemişsin. Sen birinci sınıftayken 
kardeşin Alp doğdu. Umarım hiç 
ayrılmamışsınızdır. Bunu okurken 
o da yanında veya bir telefon 
uzağındadır. 



Küçükken anneni ve anneanne örnek alırmışsın. Umarım ilerde annen gibi güçlü 
bir kadın olmuşsundur.  

  

Küçüklüğünden beri mükemmeliyetçilik özelliğin ve liderlik özelliğin ortaya 
çıkarmış. Arkadaşlarını sen düzene sokarmışsın anaokulunda ama bunu onları 
kıracak şekilde yapmazmışsın. Mükemmeliyetçiliğe gelince de örneğin çizdiğin bir 
resmin küçücük bir tarafı yanlış olsa o hep gözüne batarmış ve bu hala devam 
etmekte. Umarım bu özelliğin azalmış, hayatı yanlışlarıyla da güzel görmeyi 
öğrenmişsindir. Ortaokul yıllarında ise çok çabuk sinirlenmeye başlamışsın. En 
ufak bir şeye tepki verebilirmişsin. Umarım, artık daha sabırlısındır. 



Her zaman sosyal bir 
çocukmuşsun. Rahatça 
arkadaş edinebiliyormuşsun. 
En büyük şansın ise eski karşı 
komşunun en yakın arkadaşın 
olmasıymış. Aynı yaşta 
olduğunuzdan dolayı ikiz 
gibiymişsiniz ve bebeklikten 
beri beraber büyümüşsünüz.  



Umarım, 
Hayallerine ulaşmışsındır. Her sabah mutlu bir şekilde uyanıp sevdiğin işine 
gidiyorsundur. Etrafın sevdiğin, değer verdiklerinle doludur. Bağımsız, güçlü 
bir kadın olmuş, kendi ayaklarının üstünde durabiliyorsundur. Hepsinden 
önemlisi umarım mutlusundur. Geriye bakıp pişmanlık duymuyor, keşkelerle 
yaşamıyorsundur. Çünkü ben şuan pişmanlık duymuyorum ve sen de 
duymamalısın. Kendini sevmeyi öğrenmiş, özgüvenli bir kadın olmuşsundur. 
Arada karşına zorluklar çıkmıştır mutlaka, şuan da iyi dönemlerden geçmiyor 
olabilirsin ama asla yılma. Çünkü benim bildiğim Selen o günleri de aşmış 
veya aşacaktır. Umarım kim olduğunu ve seni bugünkü Selen yapan değerleri 
unutmamışsındır. Her zaman yüzünde bir gülümseme olması dileğiyle… 

                                                                                              15 yaşındaki sen 


