
Merhaba 25 yaşım, 
Bu yazıyı sana 14 yaşındaki İklim’i biraz anlatmak için yazıyorum. 
 
16 Temmuz 2005 00.05’te İstanbul’da sabırsız bir bebek olarak 8 aylık doğmuşum. 
İklim adımı babam seçmiş, Güneş adım abimle ortak ismimiz, onun da ikinci adı 
Güneş. Hatırladığıma göre ve ailemin anlattığına göre oldukça mutlu bir çocukluk 
geçirdim. 
 
Okuma yazmayı üç yaşımda yollarda gördüğüm tabelaları anne babama sora sora 
kendim öğrenmişim. Bir gün etrafımdaki yazıları okuduğumu fark eden annem, beni 
öğretmen olan teyzeme götürmüş, teyzem de bana bir şeyler sorup yazdırınca 
okuyup yazabildiğimi fark etmişler. 
 
Yine üç yaşımda kendi isteğimle keman çalmaya başladım. Çok küçük olmama 
rağmen ailem bu isteğimi reddetmedi, Melike adında üniversite öğrencisi bir keman 
öğretmenim vardı, haftada iki kere özel derse geliyordu. Küçük ellerimle sadece 
kemanı tutmayı öğrenmem bile bir sene aldı ama kemanın elimde olması beni çok 
mutlu ediyordu. 

 
Küçükken kaldırım kelimesine değirmen, su kelimesine ise 
fua diyormuşum. 
 
İki yaşımdan itibaren yaklaşık dört-beş yıl boyunca, ben 
küçükken televizyonda yayınlanan ‘Binbir Gece’ dizisindeki 
Şehrazat karakteri gibi ‘ödüllü mimar’ olmak istiyordum.  
 
Okulda olmayı pek sevmedim. Bu 3 yaşımda İTÜ’ye 
başladığımda başladı, henüz bitmiş değil. Anaokulunun ilk 
üç ayı okulun kapısında okula girmek istemediğim için çığlık 
çığlığa ağladığımdan her sabah okul müdürü beni gelip 
kapıdan alır, odasına götürüp çikolata verir ondan sonra 
sınıfıma bırakırdı. Alıştıktan sonra da çeşitli yaramazlıklarım 
devam etti. Çok sonradan öğrendiğime göre bir yıl boyunca 
her gün annemle babam beni servise bindirdikten sonra 
bakıcımı taksiye bindirip okula benim arkamdan yollamış, bir 
sıkıntı çıkarırsam beni hemen okuldan alabilmesi için. 
Sonrasında pek sorunlu geçmeyen iki yıldan sonra 2011 

yılında anaokulundan mezun olabilmeyi başardım. 
 
Yedi yaşımda yine kendi isteğimle piyanoya başladım. İTÜ Konservatuarına gidiyordum. Adaşım olan 
Güneş öğretmenimi çok seviyordum. Her cumartesiyi iple çekiyordum, günde en az bir saat 
piyanonun başından kalkmıyordum.  
 
Yine İTÜ’ye devam ettim ilkokulda. Şanslıydım, çok iyi bir öğretmene denk gelmiştim. İlkokulda 
okumayı çılgınca severdim, tenefüslere çıkmayıp kitap okuduğum dönemler olduğunu hatırlıyorum. 
 
Üç yaşımdan on yaşıma kadar yaz tatillerim Heybeliada’daki yazlığımızda geçti. Arkadaşlarımla 
sokakta oynamak, birlikte denize gitmek beni çok mutlu ediyordu. Hala bir fayton görmek, martı sesi 
duymak beni çocukluğumun yazlarına, Heybeliada’ya götürür. En büyük korkum ise üç yaşımda 
annemle yazlığımızın bahçesinde boyama yaparken bize yaklaşan kocaman bir yılanı görmemiz ve 
sonrasında annemin beni korkuyla kucaklayıp eve koşmasından beri yılanlar. 
  



2014 yılında konservatuar eğitimimi yarı zamanlıya çevirdim. Solfej ve enstrüman dersleri almaya 
7.sınıfın sonuna kadar devam ettim. 8.sınıfa geçip dershane programım çok ağırlaştığı için ve her şeyi 
aynı anda yürütemeyeceğimi düşündüğüm için konservatuarı bıraktım. Sonrasında çok pişman oldum. 
 
Ortaokulda da İTÜ’deydim. Akademik açıdan çok parlak bir öğrenci değildim ama öğretmenlerim 
tarafından sevilirdim. Çok güldüm, çok eğlendim, benim için çok eğlenceli geçen bir dönemdi ortaokul. 
2008’de girdiğim İTÜ’den 2019’da çıkabildim. 
 
Hiçbir zaman yüksek hedeflerim olmadı, kendi okulumun lisesine devam etmek benim için yeterliydi 
ama 2019 LGS’de kendimden asla beklemeyeceğim ve benim için çok iyi bir sonuç olan 465 puan 
aldım.  
 
2019 yazında, ailemin işyerinin yan sokağında olan ve bu otobiyografiyi de Türk Dili ve Edebiyatı dersi 
için yazdığım Sainte Pulchérie Lisesine girdim. Puanımın yettiği en yüksek okulu seçmediğim için 
çevremdeki insanlar tarafından oldukça garipsendim. Şuan hazırlık sınıfında Fransızca öğrenmeye 
çalışıyorum. Fransızca’da tahmin ettiğim kadar zorlanmadım, herkes bana liseye başlamadan önce 
Fransızca’nın zor olduğunu söylediği için biraz korkarak başlamış olsam da kolayca yapabildiğimi fark 
ettim. 
 
Ve sevgili 25 yaşım, hala ileride ne yapmak istediğimi bilmesem de, hayallerimin bir netliği olmasa da 
seni çok merak ediyorum. İstediğim bir üniversiteyi bitirip ekonomik özgürlüğümü kazanmış mıyım? 
İşimi seviyor muyum? Hedeflerim var mı, varsa neler? Küçüklüğümü nasıl hatırlıyorum? Mutlu 
muyum?  
 
Umarım bu sorulara verdiğin cevaplar seni mutlu ediyordur ve umarım bu yazıyı gülerek 
okuyorsundur.  
  
                                                                                                                                                 Sevgiler, 
                                                                                                                                                 14 yaşın 



 


