
BEN KİM MİYİM? 

SENA (Haz D) 



Her zaman çok neşeli,pozitif,enerjisi yüksek, 
hareketli ve konuşkan bir çocukmuşum. 
Rivayete göre doğduğumda da 
gülüyormuşum ben. Annemle babamın beni 
insanlara anlatırken hep kullandığı bir 
cümledir bu. Böyle söylemelerinin sebebi de 
bu fotoğrafmış. Yemek yemeyi seviyormuşum 
ama çok zor uyuyormuşum. Çok zor uyuyor 
olmam ilk zamanlarda annemi ve babamı çok 
zorlamış. Ablamla aramızdaki  4 yaştan 
dolayı hep arkadaş gibiydik ve küçükken 
oyun arkadaşım da ablammış. 

Ailem ve Ben, 



BAZI ÖZELLİKLERİM 
Sekiz(8) ve yedi(7) sayılarının şekillerini 
öğrenmem ve karıştırmadan yazabilmem için 1. 
sınıfı bitirmem gerekmişti.Okulda sürekli 
gösterilere çıkıyordum. Her sene tiyatro kulübüne 
seçiliyordum ve bu çoğu zaman benim isteğimle 
olmasa da benim şuan ki tiyatroya olan ilgimin 
oluşmasını sağladı. Okulumda yapılan “Yetenek 
Gösterisi” ne her sene katılıyor ve arkadaşlarımla 
dans ediyorduk.3 kere madalya vermişlerdi:)Bana 
sakarlıklarımdan ve yaptığım hareketlerden dolayı 
“Komedi Bebek” lakabını takmıştı ablam ve 
benden yaşça büyük olan kuzenlerim. 



Ablam uzun seneler boyunca basket 
oynamıştı ve onun maçlarına giderek 
büyümüş olduğum için 1. sınıfta okulun 
basket takımına girmiştim. 5. sınıfta okul 
değiştirmeme rağmen o okulda da basket 
takımındaydım. Ailecek Fenerbahçeli 
olduğumuzdan benim takım seçebilme gibi 
bir hakkım hiç olmadı ve doğma büyüme 
fenerliyim:) Ailem cidden koyu fenerli ve bu 
durumdan dolayı küçüklüğümden beri 
fenerle iç içeyim. Futbolu hiçbir zaman 
sevemesemde basket maçı izlemek ve basket 
maçlarına gitmek her zaman çok eğlenceli 
oldu benim için. 



Küçükken yoldan geçen çöp 
kamyonlarını ve çöpçülerin o 
kamyonlara atlamalarını izlemek çok 
zevkli oldu benim için. Bu yüzden çöpçü 
olmak istiyordum ama ilkokula 
başlamamla oyuncu olmak istemeye 
başladım. Çoğu zaman çok konuştuğum 
için ve sınıf dinamiğini bozduğum için 
ilkokulda ve anaokulunda aileme çok 
şikayet edilsem de beni olduğum gibi 
seven, beni koşulsuz şartsız seven bir 
Özlem hocam vardı. Onu hayatım 
boyunca hep çok sevmişimdir. 

 



Anneme küçükken çok düşkünmüşüm. Küçükken sürekli annemi örnek alırmışım. 



20 YAŞIMA, 
 
Umarım bu neşeni ve bağımsızlığını hiç 
kaybetmezsin. Hep herkesin bildiği 
Sena olmaktan vazgeçmezsin. Tabiki 
yeniliklere açık ol ama 
kimliğini,Senalığını kaybetmemen 
şartıyla :) Canın ne isterse onu yap, çok 
düşünme ki, keşke yapsaydım da 
içimde kalmasaydı diyeceğin bir şey 
olmasın. 



        BENİ DİNLEDİĞİNİZ İÇİN 

 

 
TEŞEKKÜRLER GÖRÜŞÜRÜÜZZ:) 


