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SİNAN' IN    BAŞARISI 
 

Sinan'ın babaannesi, dedesi vefat ettiğinden 

beri onlarla beraber yaşıyordu. Annesi 

çalıştığı için bu çok da iyi olmuştu. 

Babaannesi henüz okula yeni başlayan 

kardeşi Sinem ve kendisi için yemek yapıyor, 

evde onlara arkadaş oluyordu. 

 

Sinan'ın birkaç gündür aklına takılan birşey 

vardı. Köyde doğup büyüyen ve hayatının 

büyük bir kısmını orda geçiren babaannesi 

okuma yazma bilmiyordu. Gerçi 

televizyondan haberleri izliyordu ama zaman 

zaman Sinan'a gazetede neler yazdığını 

sorduğu da oluyordu. 

 

Asıl sorun alışverişe çıkmak zorunda kaldığında yaşanıyordu. Markete tek başına 

gitmek istemiyordu artık. O karışıklıkta, ürünlerin isimlerini, üzerinde yazan yazıları 

ve fiyatları okuyamadığından birkaç kez yanlış şeyler alıp gelmişti. 

 

"Köyde okula gitme imkanım olmadı. Tarla ve ev işleri o kadar yoğundu ki !… 

Dedeniz varken de pek eksikliğini anlamadım ama burada çok şaşırıyorum. Keşke 

okuma yazmayı bilseydim." derken yüzündeki ifade Sinan'ı çok etkiliyordu. 

 

İnsan her yaşta yeni bir şey öğrenebilir. Hatta okumanın yaşı yoktur. Üstelik ne kadar 

çok okursak beynimiz de o ölçüde genç kalır. Sinan bunları düşündü. Sık sık okulda ve 

ailesinden duyduğu sözlerdi bunlar. Niye olmasın ! Birden karar verdi. Kendisi bunu 

başarabilirdi. "Kendime güveniyorum, babaanneme ben okuma yazma öğretebilirim". 

 

Babaanne, önce pek karşı geldi. 

-Yaşlandım artık Sinan, öğrenemem. 

-Çok kolay olacak babaanne, bak, Sinem'de yeni başladı, onunla birlikte çalışırız. 

İlk günler hayli zor geçti. Sinem babaanneden daha hızlı öğreniyordu ama ona da bir 

heves gelmişti. Hep birlikte masaya oturuyorlar ve eğlenerek çalışıyorlardı. 

 

Aradan 3 ay geçmişti. Akşam yemeğinde, tüm aile masaya konan çok güzel ve değişik 

yemek karşısında şaşırdılar. Sinan'ın annesi, babaanneye bunu nasıl yaptığını sordu, 

gerçekten çok lezizdi. Babaanne, yemek kitabından okuyup, hazırladığını söylerken 

Sinan'a sevgi dolu gözlerle bakıyordu. 

 

Sinan kendine güvenmiş, bu işi başarmıştı. Üstelik babaannesine de bir faydası 

dokunmuştu. 

 

Öykü ile ilgili sorular: 

1. Babaannenin sorunu ne idi, bununla başa çıkabiliyor muydu? 

2. Sinan, babaannesine yardım edebileceğine inandı mı, nasıl? 

3. Sinan başarılı olduğunda neler kazandı ve kazandırdı? 

4. Sizce de bir başkasına faydası dokunan işleri başarmak, sırf bizi ilgilendiren 

başarılardan daha tatlı oluyor mu? 


