
Çağan (Haz D) Otobiyografi 
 



25 yaşındaki Çağan, bu slaytı sana yaşadığın şeyleri hatırlatmak ve 15 yaşındaki 
Çağan’ın hayallerini söylemek için yazıyorum. Umarım 15 yaşındaki Çağan’ın 
hayallerini çoktan gerçekleştirmişsindir. Hayata gözlerini 10 Mart 2005’te, 
İstanbul’da açmışsın ve kardeşin de her zaman yaptığı gibi benim ne eksiğim var 
diyerek sen daha 2 yaşına gelmeden gözlerini açmış. Ama iyi ki de açmış. 
Annenin dediğine göre kardeşini kıskanmamış, aksine onu kucaklamışsın, iyi bir 
abi olmuşsun. Uslu bir çocukmuşsun. 



Kardeşinle birlikte zaman su gibi akmış ve kreşe gitme vaktin gelmiş. İlk başta 
biraz çekingen olsan da 15 yaşında hala haberleştiğin arkadaşlarını edinmişsin ve 
her gün coşkuyla okula gitmişsin. 



Baban sayesinde küçük yaşta futbola ilgi duymaya başlamışsın ve bir Beşiktaş 
taraftarı olmuşsun. Hatta anaokulundaki sınıf öğretmenin Beşiktaş’ı çok sevdiğini 
bildiği için Beşiktaş’ın onursal başkanı Süleyman Seba’ya verilecek olan ödülü 
senin vermeni istemiştir. 



 Gittiğin kreşin anaokulu olmadığı için arkadaşlarınla ayrılmışsın ve buna çok 
üzülmüşsün ama onlarla okul dışında görüşebilmek seni bir nebze de olsa 
sevindirmiş. Anaokuluna gittiğinde lise ve 1.sınıfta olacağı gibi ilk başta 
çekingenmişsin ve oradaki müzik öğretmenin en sevdiğin öğretmeninmiş, onun 
sayesinde okul gösterileride darbuka çalmışsın. 



Burdan da ayrıldıktan sonra hakkında neredeyse hiçbir şey hatırlamadığın 1. 
sınıfa geçmişsin ve burada da çok uzun süre duramamışsın çünkü babanın işi 
nedeniyle Konya’ya taşınmanız gerekmiş. Buna çok üzülmüşsün çünkü aileni ve 
arkadaşlarını geride bırakman gerekecekmiş. 

 

    Okulun ilk günü apartmanımızın önünde çekindi- 

ğimiz fotoğraf. Umarım yüzüme vuran güneş  

yüzünden bu kadar karamsar çıkmışımdır.                                                                       



Ama çok güzel geçen 5 yılın ardından çok iyi arkadaşlar edinmişsin ve onlarla 
hala konuşuyorsun onlarla sakın iletişimini kesme. Bu arkdaşlarından çoğunla 6. 
sınıfta yani Konya’dan ayrıldığın yıl tanıştın çünkü o zamana kadar maalesef farklı 
sınıflardaydınız. Bu yüzden çevrendeki insanları keşfet. 

 

 

 

 

 

 

       Basketbolda Konya 1.’liği                               Okulun son günü 6-A 

 

 



6. sınıf bittiğinde ani bir kararla doğduğum şehre geri döndün ve buna gerçekten 
Konya’ya giderken üzüldüğünden daha çok üzüldün. Konya’daki ortamı çok 
seviyordun. 7. sınıf başladığında İstanbul’daki ortamı farklı buldun hala da 
buluyorsun ve tamamen alışamadın. Herkes anaokulundan tanıdığı arkadaşlarıyla 
grup kurmuştu ve sen bunlara alışamadın ama okula senle beraber 7. sınıfta 
gelen arkadaşlarınla yakınlaştın. Bu yılda bateri çalmaya başladın. 

                   

             

                                      

 

        7. sınıfın ilk günü                                         Mezuniyet 

 

 



8. sınıfı orada bitirdin. Sene sonunda yapılan LGS sınavında istediğin okula 
giremedin ve çok üzüldün ama şu an çok güzel bir okuldasın ve çok iyi 
arkadaşların var. İstediğin okula girememenin dünyanın sonu olmadığını anladın. 
Şu an Paris’te üniversite okumak istiyorsun. 

Lisenin ilk senesinin sömestr tatilinde gitara başladın, daha 2 ay oldu ve gayet 
kötü çalıyorsun. Gitara gerçekten üst seviyede çalmak istiyorsun gelecekte. 


