
   sevgili 25 
yaşım, 



    Ailenin ilk çocuğu hatta ilk torunu olarak 
İstanbul’da dünyaya geldin. Herkesin ilgisi 
üstündeydi ama hiçbir zaman şımarık bir çocuk 
olmadın. Etrafında hep yetişkinler olduğu için çok 
olgun bir çocuk olarak büyüdün. Akıllı ve titizdin. 
Denize girmeyi çok sevdiğin halde, ayaklarının kuma 
değmesini istemezdin. Çok uyumluydun büyüklerle 
de yaşıtlarınla da rahatça sohbet edebilirdin. Her 
zaman çok kibardın ve hayvanları çok severdin. 
Haberlerde gördüğün bir deniz kaplumbağası için 
ağladığını hatırlıyorum. Hepsinden daha önemlisi 
çok neşeli ve güler yüzlü bir çocuktun. 



    Küçükken de çok düşkündün sanata. 
Tiyatrolara, sinemalara, sergilere ve 
konserlere gitmeyi çok severdin. 
İstanbul’da olan bütün çocuk gösterilerine 
gittin. Bale yapmak ve piyano çalmak en 
büyük hobilerindi. 

    



     Çok büyük hayallerin vardı. Ailen de her 
zaman sana inandı ve çok destek oldu. 
Başlarda prenses olmak istiyordun, sonra da 
oyuncu ve şarkıcı. Daha sonra da mimar olmak 
istedin ve moda tasarımcısı. Fransa’da 
okuyacaktın. Hayallerim hâla aynı. Umarım 
hayallerimiz gerçek oluyordur. 





   3,5 yaşındayken anaokuluna başladın. 
5 yaşındayken anne-babanın işinde 
dolayı Bingöl’e taşındınız. Baba 
tarafından ailen orada yaşadığı için hiç 
zorluk çekmedin. 2. sınıfa kadar orada 
okudun          
      
    
    



     2013’te kardeşinin doğumu nedeniyle İstanbul’a geri döndünüz. 
Kardeşini gördüğün ilk andan çok sevdin.  



                           O senenin yazı Fethiye’ye taşındınız. 



     Fethiye’de ömür boyu unutamayacağın çok güzel arkadaşlıklar kurdun, 
onlar sana aile oldular. 6 sene boyunca bir sürü anı yaşadın ve bunlar senin 
kişiliğini oluşturdu. Umarım çoğuyla iletişimini kaybetmemişsindir. 



    2019’da Fethiye’deki Özel Ata Ortaokulu’ndan mezun oldun ve her 
zaman fransızca okumak istediğin için Sainte Pulchérie Fransız Lisesi’de 
okumaya başladın. Oradaki arkadaşların çok iyi ve tatlılar. Şu anda 
karantinada olduğundan dolayı onları göremiyorsun ve özledin. En kısa 
zamanda okulun tekrar açılmasını umuyorsun. 





     Çok mutlu bir çocuktun hâlâ da öylesin. Şunu unutma ki çevren seni seven 
insanlarla dolu. Hayatında hiçbir şeyden umudunu kesme, her zaman kendine 
karşı dürüst ol. Sen çok güçlüsün, ayaklarının üstünde dur. Kendine ve 
yapabileceğine inan. Sen, Yağmur Helin Yurtcan’sın bununla gurur duymalısın. 



Kucak dolusu sevgilerim 
ve öpücüklerimle, 

sana çok 
güvenen 14 
yaşın. 


