
 

 

SİNCAPLARIN   TERCİHLERİ 
 

Ormandaki yuvasında çocukları ile mutlu yaşayan bayan sincap, o akşam yiyecek 
bulmakta güçlük çektiği için evine bir hayli geç dönmüştü. Yavrularını evde 

bulamayınca çok korktu, üzüldü. Acaba neredelerdi şimdi? Kendilerine bakacak 
kadar büyüdüklerini biliyordu ama yine de evden ayrılmadan önce onlara hayat 
hakkında son bir şeyler anlatmak isterdi. Bay sincap ona üzülmemesini, 

yavruların kendilerini ıspat edip bir gün yuvaya döneceklerini söyledi. Aradan 
günler geçti. Yapraklar sarardı, döküldü. Yağmurlar, karlar yağdı. Sonra tekrar 

güneş açtı, her yer yeşerdi. Bayan sincap hep özlemle çocuklarının yolunu 
gözledi. Onlar için endişelendi. En sonunda üç yaramaz yavru baharla beraber 
ormana, evlerine dönmeye karar verdiler. Anneleri onları sağlıklı ve mutlu 

görünce çok sevindi ve bu arada neler yaptıklarını, nasıl yaşadıkların sordu. 
 

En büyük sincap, ormanın çıkışındaki çitlik evinde kaldığını, atılan artıklarla ve 
çiftlik hayvanlarının yemlerinden kalanlarla beslendiğini söyledi, ancak çok iyi 
doyduğunu da sözlerine ekledi. 

Ortanca sincap, ormandan çıkıp, tarlalarda, bahçelerde dolaştığını, ne bulursa 
yediğini söyledi. Belki kovalandım, kovuldum ama hiç aç kalmadım dedi. 

Küçük sincap ise, ormandan hiç ayrılmadığını, kendi yiyeceğini kendi bulduğunu, 
yuvasını yapıp huzurla oturduğunu söyledi. 
 

Bay ve Bayan Sincap, çocuklarını dikkatle dinledikten sonra konuşmaya 
başladılar. 

 
“Anlattıklarınızdan küçük kardeşiniz en doğru davranışı sergilediğini görüyoruz. 
Kendine güvenerek, kimseye gereksinim duymadan yaşamayı başarmış Özgür 

olmak ve özgür kalabilmeyi başarmak mutlu yaşamanın temel koşuludur. Büyük 
ve ortanca sincap belki aç kalmamışlar ama başkalarına ait yerlerde, başkalarına 

ait şeylerle yaşamışlar. Verdikleri çabanın karşılığında sadece karınlarının 
doyması yeterli değildi. Kendileri için tehlikeli bir yaşam tarzı olduğu gibi 
başkalarına da örnek teşkil edecek hiçbir davranışta bulunmamışlar. Dileyimiz 

bundan sonraki yaşamınızda küçük kardeşinizi örnek alıp, kendi ayaklarınız 
üstünde durmanızdır.” 

 
Öykü ile ilgili sorular: 

 
1. Öyküde sincapların evden ayrılmaları ve dönüşleri nasıl anlatılıyor?  
2. Sincaplar evden uzakta iken nasıl yaşamışlar? 

3. Bay ve Bayan Sincap, yaşantısıyla hangi çocuğunu örnek gösterecektir? 
4. Anne ve babanın düşüncelerine katılıyor musunuz? Tartışın. 

5. Sincapların yaşantılarını, günlük hayatınızdan, çevrenizden örnekler vererek 
tartışın. Sizler neleri ve kimler gibi olmayı tercih edersiniz? Neden? 

 

 

 

 

 Öyküyü resimlendirin, bize yollayın. Galerimizde sergilensin. 
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Doğru Davranış  Öykü 1 

Önder ve Örnek Olma 
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