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Berbat olmufl bir tatil

Jülide ve Faruk her tatilde da¤a giderdi;

ama geçen y›l, yüksek patikalarda

yapt›klar› onuncu 5 saatlik yürüyüflten

sonra o kadar çok söylendiler ki, aileleri

bu y›l 2 haftal›k tatillerini deniz k›y›s›nda

geçirmeye karar verdi.

Yola ç›kmalar›ndan 10 gün önce bir

akflam, baba televizyonda haberleri

izliyordu. Faruk, Jülide

ve anneleri büyük bir

ç›¤l›k duydular.

Hemen salona

kofltular.

“Ne oldu?”

diye sordu

anne endifle

içinde. 

Petrolum!..

Suyum!
Havlum!

DO⁄A VE K‹RL‹L‹K 3
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“Tatilimiz berbat oldu, bu bir felaket,”

diye yan›tlad› baba.

“Ne yani, gitmiyor muyuz?” diye

hayk›rd› Jülide. “Peki ama, gitmekten

neden vazgeçtin?”

“Gidece¤imiz plaj›n tam karfl›s›nda bir

petrol tankeri kaza yapm›fl. Birkaç gün

içinde su, petrolden dolay› simsiyah

kesilecek, kumsal da katranla kaplanacak;

her fleyin temizlenmesi aylar sürer.”

“Petrol s›z›nt›s›, petrol s›z›nt›s› ha!

Hem de tam gidece¤imiz yerde!

‹nanam›yorum,” diyor anne a¤lamakl›.

Anne ve babas›n› böylesine allak

bullak görmekten endiflelenen Faruk,

“Petrol s›z›nt›s› da nedir?” diye soruyor.

Petrol, geminin deposunda kalaca¤›na denize dö-
külüyor. Yak›t, suyun yüzeyini kaplay›p kayal›k-
larla plajlara yay›lacak. Faruk ve Jülide, tatillerinin
berbat olmas›ndan çok daha kötü fleyler yaflana-
ca¤›n› henüz bilmiyorlar. Bu kaza binlerce kuflu,
mart›y›, bal›¤›, denizy›ld›z›n›, yengeci ve midyeyi
öldürecek.

4 ÇITIR ÇITIR FELSEFE
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Evet ama, 
bunun keyfi de baflka!

“Baba, beni stada arabayla götürür müsün,

hava yürümek için çok s›cak,” diyor Robi

babas›na.

“Abart›yorsun, yürüyerek gitmen en

fazla 15 dakikan› al›r.”

“Ama bugün tak›m›n formalar›n› ben

tafl›yorum, çantam a¤›r. Arabayla 2

dakikada gideriz.”

“Pekâlâ, ama bu yapt›¤›n gerçekten

de tembellik.”

Araba yola ç›k›yor. Robi, okyanuslar› katedip du-
ran petrol tankerlerine teflekkür borçlu! Onlar ol-
masa, arabay› çal›flt›racak benzin olmazd›. Tabii
ki, tankerler okyanuslar için tehlikeli...

Evet ama, yorulmadan stada gitmenin keyfi
de baflka!

Suzan bulafl›k makinesini dolduruyor,

deterjan gözüne bir tablet koyuyor,

program› bafllat›yor ve bulafl›k kendi
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kendine y›kan›rken, o da odas›nda kitap

okumaya gidiyor.

Makinenin arkas›nda, Suzan’›n göremedi¤i bir bo-
ru var; bu boru arac›l›¤›yla litrelerce su (küçük
deterjan tabletinin içindeki kimyasal maddelerle
dolu su) nehirlere ve denizlere ak›yor.

Evet ama, bulafl›¤› elde y›kamaman›n keyfi de
baflka!

D›flar›da Lola mangal› yakarken, Mark 

buzdolab›ndan sosisleri ve pirzolalar›

ç›kar›yor. Mangal haz›r oldu¤unda, Lola

etleri kömürün üstündeki ›zgaraya koyuyor.

Bahçeyi ifltah aç›c› bir koku kapl›yor.

Mark ve Lola yemeklerinin tad›n› ç›kar›rken, man-
galdan tehlikeli gazla yüklü 

bir duman yükseliyor.
Evet ama, böyle 

bir yeme¤in bahçede
so¤uk gazoz ve cipsle

tad›n› ç›karman›n 
keyfi de baflka!

6 ÇITIR ÇITIR FELSEFE

Bo¤k!..
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Komflunun kedisi öldü

Teoman, direksiyona geçip arabay›

sürüyormufl gibi yapmaya bay›l›yor. 

O gün arabaya bindi¤inde, anahtarlar›n

konta¤›n üzerinde durdu¤unu fark ediyor.

Önemli de¤il, çünkü garaj›n kap›s› kapal›.

Teo, “Motorun sesini duymak için

anahtar› çevirmek istiyorum,” diyor kendi

kendine. “E¤er vitese dokunmazsam bir

tehlike yok, araba hareket edemez.”

Bir an karars›z kal›yor, ama kendini

engelleyemiyor. Motor hemen çal›fl›yor.

Teo kendini, arabay› gerçekten

kullan›yormufl gibi hissediyor.

“Teo, sofraya! Pizza haz›r!” diye

sesleniyor annesi mutfaktan.

Teo, garaj kap›s›n› arkas›ndan

çarparak do¤ruca mutfa¤a kofluyor.

Teo iki fleyi fark etmedi:

Motoru durdurmay› unutmufltu. 

Ve o arabada oynarken, hep onlar›n

evinde dolanan komflunun yafll› kedisi

sessizce garaja girmiflti.
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Birkaç saat sonra, Teo’nun annesi

al›flverifle gitmek üzere garaj kap›s›n›

açt›¤›nda, kediyi dört patisi havada 

ölü buldu; oysa araba yerinden hiç

k›p›rdamam›flt›.

Kedi ezilmedi. Ama, garaj kap›s› kapal› oldu¤un-
dan içeri hava girmiyordu ve kedi, araban›n egzo-
zundan ç›kan gaz› soludu. Bu gazlar öldürücü.

Ak›l al›r gibi de¤il! ‹nsanlar, bir yerden bir
yere gidebilmek için, havaya öldürücü gazlar sa-
lan bir makine icat etmifl. Trafi¤in yo¤un oldu¤u
yerlerde, gitgide daha çok insan›n ast›m, bronflit
ya da bronfliyolit gibi solunum yolu hastal›klar›na
yakaland›¤› biliniyor.

Yine de, bir arkadafl› görmek u¤runa 100 ki-
lometre yolu yürümek zorunda kalmamak, rahat

8 ÇITIR ÇITIR FELSEFE

Miyaaaaaavvv!
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rahat oturarak yolculuk etmek, istedi¤imiz zaman
yola ç›kmak, diledi¤imiz yere gitmek, h›z› hisset-
mek, bütün bunlar bize havan›n temizli¤inden
daha önemli gelir.

Kuflkusuz herkes havay› daha az kirleten ara-
balar olmas›n› ister. Ama yine de insanlar, geze-
genlerini daha az kirletmek için somut olarak ne
yap›lmas› gerekti¤ini ancak ifllerine geldi¤inde
düflünürler. 

Alara’n›n partisi

Alara yeni bir siyasi 

parti kurmaya karar verdi. Ad›n› 

da buldu: S›f›r Kirlilik Partisi. On

arkadafl› üye oldular bile; Alara bütün 

okulu, hatta ö¤retmenleri de ikna etmeyi

umuyor. Akflam bir toplant› düzenleyerek

program›n› sunuyor:

� Bisiklet, paten ya da gidonlu kaykay

kullanmak ve yaln›zca elektrikli otomobillere

binmeyi kabul etmek.

� Marketlerde plastik torba kullanmay›

Merhaba!
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