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Azalt – Tekrar kullan – Geri dönüştür: Hiçbir şey atık olmamalı 

 

Bir varmış bir yokmuş bir küçük kırmızı başlıklı bir kız varmış ve çok çalışkanmış. Bir gün 

kırmızı başlıklı kız okuldan dönünce:  

— Anne ben geldim. 

— Hoş geldin kızım. Bugün okulda ne yaptın? 

— Bugün tenekeleri kâğıtları ve böyle şeyleri atacağımıza yeniden üretebileceğimizi öğrendik. 

— Aferin kızım. Al bu yemekleri anneannene götür ve orada onları ninene de anlat. 

—Peki anneciğim. 

—Dikkat et olur mu? 

—Tamam 

Ve böyle kırmızı kız yoluna başladı. Yolda giderken sepetine bütün yerde gördüğü tenekeleri, 

kâğıtları, plastik şeyleri toplardı. Birden bire karşısına kötü bir kurt çıktı:  

—Merhaba küçük kız. Ne yapıyorsun?  

 Kırmızı başlıklı kız korkarak işte böyle cevap verdi:  

—Nineme bal ve sarma götürüyorum.  

—Bu topladıkların ne? 

—Bugün okulda eski şeyleri yeniden üretebileceğimizi öğrendik ve bende bunun için eski şeyleri 

topluyorum ki yarın okula götüreyim.  

—Ninenin evin nerede? 

— Ormanın sonunda 

—Bak ne düşündüm. 

—Ne? 

—Seninle bir yarışa girelim. Sen sağdan git daha yakında ve ben de bu tarafa gideyim. Bakalım 

güzel kızım kim daha önce gidecek.  

—Peki. 

Kırmızı başlıklı kız yolda yürürken yerden tenekeleri toplarken yerde cam gördü ve elini yaraladı. 

Tabi ki bu yanlışlıkla olmuştu. Kırmızı başlıklı kız yürürken bütün topladığı eşyaları çöpe koydu. 

Maviye bütün plastik şeyleri koydu. Ayrıca kahverengine bütün kâğıtları koydu ve yeşile bütün 

cam parçalarını koydu. Zavallı kırmızı başlıklı kız kötü kurtla yarışmayı unutmuştu.  

—Ah olamaz! Kötü kurtla yarışmayı unutmuşum dedi kırmızı başlıklı kız.  

Yavaş yavaş ninesinin evine ulaşmıştı. Kapıyı çaldı ve kötü kurt dedi:  
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—Kapıyı yit ve açılır küçük kızım dedi. 

Kırmızı başlıklı kız içeriye girdi.  

—Merhaba nine ne yapıyorsun? 

—İyiyim küçük kızım sen ne yapıyorsun? 

—İyiyim nine. Bak sana neler getirdim.  

— Teşekkür ederim yukarıya indir yavrum.  

— Peki nine.  

Kırmızı başlıklı kızın hiç bir şeyden haberi yoktu ve sepetini indirdikten sonra ninesinin yanına 

oturdu.  

- Nine bugün okulda çok iyi şeyler öğrendim. Sana da anlatayım mı? 

- Anlat küçük kızım. 

- Konumuz eskileri yeniden üretmek. 

Yani bu da demek ki tenekeleri, kâğıtları, camları ve plastik şeyleri yeniden üretmek. Ve bunların 

hepsinin tek tek kendi çöp tenekeleri var. Renklerin de mavi, yeşil, kahverengi. Maviye plastik ve 

tenekeleri, yeşile cam türlü şeyleri ve kahverengine kâğıtları koyuyoruz.  

Kötü kurt yatarken birdenbire kalktı.  Kırmızı başlıklı kıza aferin diyecekti  ama şapkası düştü ve 

kırmızı başlıklı kız korkarak  ona sordu: 

—Nine neden kulakların bu kadar büyük? 

—Seni daha iyi duymak için. 

Kırmızı başlıklı kız yine sordu: 

—Neden bu kadar büyük gözlerin var nine? 

— Seni daha iyi görmek için güzel torunum. 

—Peki, anneannem bunların hepsine güzelce cevap verdin neden büyük ağzın var? 

—Seni daha iyi yemek için ve büyük sivri dişlerim var ki seni daha iyi çiğnemek için. 

Kırmızı başlıklı kız bağırarak kaçtı.  

 

Bir avcı kötü kurt ararken öbür küçük hayvanlar dedi ki kırmızı başlıklı kızı kandırdığı anlattılar 

ve avcı koşarak kırmızı başlıklı kızı kurtarmaya gitti. Kırmızı başlıklı kız bağırıyordu: 

- Yardım edin! Yardım edin! Hiç kimse yok mu? 

Avcı kapıyı kırıp içeriye girdi. Kırmızı başlıklı kız dışarıya kaçtı ve bir silah sesi duydu. Çok 

korkup sanmıştı ki avcı öldü ama tam tersi olmuştu.  

- Avcı amca yaşıyor musun diye sordu kırmızı başlıklı kız ama hiçbir ses gelmemişti. 

Kırmızı başlıklı kız ağlamaya başladı ve birdenbire bir ses böyle dedi: 

- Ağlama torunum ben ve avcı amcan ölmedi.  

Kırmızı başlıklı kız kafasının kaldırdığında karşısında ninesiyle avcı amcasını gördü ve gülerek 

onlara sarıldı. Ninesi onlara kurabiye hazırladı ve kırmızı başlıklı kızın getirdiklerini masaya 

koydu. Kırmızı başlıklı kız onlara yeniden üretmek için ne öğrendiyse onlara da anlattı ve Kırmızı 
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başlıklı kızın arkadaşı Nana ve onun ninesi böyle şeylere hiç önem vermezlerdi. Kırmızı başlıklı 

kız ve ninesi onlara yeniden üretmek için çok şey anlattılar ve onlar da böyle şeyleri önemsemeye 

başladılar. Her şey iyi giderken umarım biz de daha iyi olalım!!! 

 

 

 

 


