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Bölüm 1: 8
Hayat ben 8 yaşındayken tamamen bir 
eğlenceydi. Ama çok hızlı büyümeye 
çalıştım. Fakat iyi ki çok çok hızlı 
büyümedim. Bu bölümü yazarken ben 10
yaşındayım ve daha çok göreceğim ve 
umarım bu yıllar eğlence ile geçer.

Aslında 2. Sınıf 1. Sınıftan çok daha iyi idi 
muhteşem öğretmenlerim vardı. En 
sevdiğim ise sınıf öğretmenimdi. Eskiden 
hepimiz ondan korkardık ama 
büyüdükçe çok iyi bir öğretmen 
olduğunu anladım. 
Bunun yanı sıra her zamanki gibi en 
sevdiğim ders İngilizce idi ve hiç 
değişmedi.



Diğer sınıf arkadaşlarım 2. Sınıfta 
“Movers” seviyesinde iken ben “A2 Key” 
seviyesinde idim.
Ama her zaman bu İngilizceye en fazla 
önemi verdiğim anlamına gelmedi. 
O zamanlar matematiğe dayanamazdım 
ama fen bilimleri en sevdiğim derslerden
biri idi. 2. Sınıfta Fen bilimleri dersi ile 
yeni tanışmama rağmen üniteler beni 
çok etkilemişti. 
“Türkçe” dersini 2. sınıfta hiç sevmezdim.
Ama zaman ilerledikçe Türkçeyi sevmeye
başladım neyse ki derste hiç uyumadım. 
Ama bazen gerçekten uyumak 
üzereydim  ama arkadaşlarım sağ olsun 
beni ayılttılar.



İnanın bana çok yazı yazmama rağmen 8 
yaşımı yazıyla anlatmam imkânsız olduğu
için 2 sayfa ile bırakıyorum.

Bölüm 2: 9
2. sınıf yaz gecesinin son günü:
O gün gözlerimi kapadım ve açtığım anda 
artık 3. sınıftım ilk dersimiz galiba Türkçe idi.
Her zamanki gibi yılın ilk günü boş geçirdik. 
Yaz tatilinden sonra yeniden kaynaştık. Ama
ben çok yemek seçen biriyim ve 3. sınıfta
okul kahvaltısı eklenmesi beni hiç mutlu 
etmemişti ve hala asla okulda yemem en 
azından artık okul kahvaltısı zorunlu değil. 
Nedense 3. Sınıf hala 1. Sınıftan daha 
kolaydı hala sebebini anlamıyorum. Ama 3. 
Sınıf 2. Dönem her şey değişti. Covid-19 
hayatımıza girip okulları kapatınca her şey 



değişti. İlk başta haftada bir falan ders 
yapardık. Ama araya ilk başta eğlenceli 
bulduğum ama şu andaki hislerimle 
kahrolası “Zoom” girince her şey değişti en 
azından 3. Sınıfta okul 1,2 ay saat 12 de bitti 
ama sonra normal zaman olan saat 15:00’da
bitmeye başladı. Ama o zamanlar beni çok 
ilgilendirmemişti çünkü zaten okulun 
bitmesine 3 ay kalmıştı biraz böyle devam 
ettikten sonra yaz tatilime geçtim babam o 
zamanlar kornaya çok takıntılı biri idi o 
yüzden çeşmede muhteşem bir şaka 
yapmıyorum muhteşem bir 3 gün geçirdik 
ve geri kalanını villa evimizde havuza girerek
geçirdik tabii arkadaşlarımla çok fazla 
zaman geçirdim o zaman bir arkadaşım 
benim Temmuz ayında önceden 2017’de 
indirim hiçbir şey anlamadığım oyun 
“Fortnite” ile gerçekten oynamayı tanıştırdı 



o zamanlar sezon 13 idi ama sezon 14 de 
neler oldu inanamazsınız.

Bölüm 3: 10
Sezon 14 bu dönemde başladı son 
hatırladığım kadarıyla seviye 194’e kadar 
gelmiştim ve babama para yatırtmıştım.

Hala 4. Sınıfta covid devam etti ve bir sene 
zoom dan geçirdik şaşırtıcı bir şekilde ilk 
quizimden 65 aldım ama 2. Quizimden 98 
aldım çünkü sadece bir virgül koymayı 
unuttum. Hala bana 98 veren öğretmeni bir 
sinirim var ama onu çok seviyorum. 4. Sınıf 
sosyal hayatımıda değiştirdi sınavlara 
çalışmak için daha çok zaman gerektiği için 



sosyal gurubumuzla yıllık gezimizi iptal ettik 
(bunun nedenlerinden biri tabii covid 19 
idi.).Ne ise ki yardımımıza video oyunları 
geldi birlikte sanki yarın yokmuş gibi bir 
keresinde saat 01:53’e kadar oyun 
oynadığımı hatırlıyorum gerçekten o 
günden sonraki beş gün başım ağrıdı bu 
durumların ardından 2. Bomba bacağım 
kırıldı 4. Sınıfın yazında fizyo terapi gördüm 
ama inanın bana bacağım kırılması ve 
yürüyememem beni çok mental (pikolojik) 
etkiledi. Ne ise ki şu anda hiçbir şeyim yok 
ve bacağımın kırılması ile tenise başladım şu
anda teniste bence orta seviyedeyim. Ama 
bence en güzeli mezuniyetimdi hayatımda 
hiç unutmayacağım günlerden biri idi 
balonlar danslar şarkılar diplomalar hatta 
bana diplomamı okulun kurul başkanı 
vermişti ve bundan çok onurlandım. Ve 



covid azalınca harika bir tatile çıktım ve on 
yaş kitapları kapandı

Bölüm 4:11
5. sınfa geldik şu andaki yerim artık en 
sevdiğim öğretmenlerin olduğu sınıf 
kendime bir yoldaş gibi hissetiğim 
öğretmenim ise “Berna Burch” Türkçeyi hiç 
sevmememe rağmen gerçekten bana 
türkeyi sevdiren ilk ve tek öğretmenim ama 
yanında 1-3. Sınfı öğretmenim Arzu 
Öğretmeni unutmamalıyız benim her zaman
yanımda durup bana bu macerada yardım 
eden öğretmenim Arzu Öğretmenim ve bu 
kitabı yazmamı sağlayan temel şeyleri 
öğretmen öğretmenime buradan çok 
sevgiler gönderiyorum.



Bölüm 5: Gelecek
Ve şu anda bu kadar ilerledim ama umarım 
bir gün bu kitabın yeni baskısında çok daha 
fazla şey görüp daha fazla bölüm yazarım…


