
Sevgili anne ve babacığım; 

Bugünlerde çok heyecanlıyım. Artık okula başladım. Bir yanım çok mutlu bir yanım da kaygılı ve hüzünlü. 

Bugüne kadar sizinleydim hep. Şimdi ise günümün yarıdan fazlasını okulda geçireceğim. Sizi çok özleyeceğim 

ama bu benim kendi ayakları üzerinde durabilen güçlü bir birey olabilmem için gerekli ve önemliymiş. Okulda 

her gün yeni bir şeyler öğrenecekmişim. Öğretmenim bana okuma yazma öğretecekmiş. Bu süreçte yanımda 

olmanızı istiyorum. Öğretmenimle işbirliği yapın, benimle ilgilenin istiyorum. Arkadaşlarım, öğretmenim 

bilsinler ki benim annem babam benim hep destekçim. Sizin desteğiniz olmadan başaramayabilirim. 

Bana karşı sabırlı olun. Belki hemen öğrenemeyebilirim, yavaş olabilirim. Nasıl ki ben sizi diğer anne babalarla 

kıyaslamıyorum, siz de beni diğer çocuklarla kıyaslamayın. Siz benim anne babamsınız, başkasının değil. Siz 

benim yanımda bana destek oldukça ve bana cesaret verdikçe ben her şeyi başarabilirim, inanıyorum. 

Okulda bazı kurallar varmış, istediğimizi istediğimiz an yapamayabilirmişiz. Kurallara uymak zorundaymışız. 

Bu bizim aile ortamından biraz farklı. Ama siz de evde bana kurallar koyarsanız, sorumluluk ve görevler 

verirseniz ben okul ortamına daha iyi alışabilirim. Her istediğimi yapmayın mesela, bana kuralları anlatın ve 

uyabildiğimde bana sıcak bir gülümseyin aferin diyip sarılın mesela. Uymadığımda ise bazı sınırlamalar getirin 

ki hatamı anlayabileyim. Ama lütfen beni dövmeyin, ben çocuğum, siz ise yetişkin. Bana doğruyu gösterin, 

yanlışı değil. Şiddeti doğru gösterirseniz ben de okulda ve diğer yerlerde başkalarına uygularım. Ya da korkup 

diğerlerinin bana şiddet uygulamasını doğru bulur, susarım. Ayrıca ben dövülünce hatamı anlamıyorum, 

sadece korkumdan o anlık istediğinizi yapıyorum ama sonra unutunca tekrar istemediğiniz şeylere devam 

edebilirim. İleride büyüdüğümde dövüldüğümü hatırlayıp size kızgın olabilirim ve bu ben ve sizin aranızda bazı 

sorunlar yaratabilir. 

Her şeyi benim yerime siz yapmayın. Artık ben birçok şeyi yapabilecek yaşa geldim. Sizin kendinizi yormanız 

bana daha da sinirlenmenize neden oluyor. Bırakın yemeğimi kendim yiyebiliyim,neyden ne kadar yiyeceğime 

kendim karar vereyim. Yemek saatimiz olsun o saatte yemeğimi yiyim,sen benim isteğime göre ayarlama 

düzenini annecim. Sen annesin ben çocuğum beni sen yönlendireceksin, ben seni değil. Ben artık kendim 

giyinebilirim, yemekten sonra tabaklarımı toplayabilirim, odamı ve yatağımı toplayabilirim. Bana sabır göster 

bana öğret ben yapabilirim, sorumluluk alabilirim. Ben büyüdüğümde size ve başkalarına bağımlı yaşamak 

istemiyorum, ben görev ve sorumluluklarını bilen güçlü bir insan olmak istiyorum. 

Uyku zamanımı artık düzene sokmam gerekiyormuş, okula başladım. Akşam en geç 10’da yatakta olsam iyi 

olurmuş. Bu benim sağlıklı büyümem ve derslerimde başarılı olabilmem için gerekliymiş. Bilgisayar ve 

televizyon benim zekamı geliştirmeme engelmiş ve çoğu bağımlılık yapan makinelermiş. Bana bunlarda 

sınırlamalar koyun annecim ben makinelere bağlı yaşamak istemiyorum. 

Okulda ödevler belki de aldığım en büyük sorumluluklardan. Bunu benim yerime siz yapmayın, sadece bana 

destek olun, yönlendirin, iyi rehberlik edin. Beni takip edin, öğretmenimle birlikte hareket edin. Okulda yazı 

yazacakmışız. Eğer el kaslarım yeterince gelişmemişse zorlanabilirmişim yorulabilirmişim yazmakta. El 

kaslarımı geliştirmem için bol bol boyama, hamurdan şekiller,makasla şekil kesme gibi etkinlikler yapmam 

gerekirmiş.  

Ve en önemlisi ben sizin aynanızım…bana bir davranışı kazandırmak istiyorsanız bana öğütlerle, sözlerle değil, 

kendi davranışlarınızla örnek olun. Bol bol kitap okuyun kendinizi hep geliştirin mesela, dürüst olun, çalışkan 

olun, sevgi dolu olun ki ben de olabileyim. Büyüyüp sizin kadar olduğumda siz benimle gururlanın istiyorum, 

ben de sizinle gururlanmak istiyorum çevreme annem babam olmasaydı başaramazdım demek istiyorum. Siz 

benim anne babamsınız sizden bir tane daha yok. Ben de sizin evladınızım. Kaç kardeşim olursa olsun,kaç 

çocuğunuz olursa olsun benden de bir tane daha yok. Okul benim GELECEĞİM ve bu yıllarım bir daha 

gelmeyecek. 
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