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Ülkenin birinde kocaman bir deniz vardı. Denizin içinde çeşit çeşit canlılar yaşardı. Uskumru, 

kalkan, palamut, çinakop, yunus balığı, kayalara tutunmuş midyeler ve istiridyeler, usul usul 

süzülen görünmez denizanaları kendilerine özgü yaradılış güzellikleri ile tertemiz sularda 

yaşardı. 

Bu balıklar birlikte yüzer, uyur, denizde buldukları böcek larvaları, yeşil bitkiler ve yosunları 

yiyerek karınlarını doyurur, dalgalarla oyun oynar, akıntılarla eğlenir, güneşin deniz suyu 

içinde süzülen ışık gösterileri ile huzur içinde yaşarlardı. 

Denizin kıyısında sapsarı kum taneleri ile tertemiz bir kumsal vardı. Kumsalın arkasında da 

insanların yaşadığı kocaman bir şehir yer alıyordu. Koca koca binaları tıklım tıkış sokakları 

vardı. Deniz ne kadar sakinse şehir o kadar gürültülüydü. 

 İnsanlar bir yerlere yetişmeye çalışır oraya buraya koştururdu. İnsanların büyük çoğunluğu 

öyle yoğundu ki onlar için kalabalık şehirden ayrılmak, zaman ayırıp kumsala gelmek, 

kumsalda dolaşıp tekrar şehre dönmek çoğu zaman kolay olmuyordu. Bazılarının ise işleri o 

kadar yoğun değildi. Onlar ise zaman ayırıp kumsala gelir deniz kabuklarını inceler, dalga 

seslerini dinler, denize dalıp çıkan yunus balığını seyre dalardı.  

Bir kısmı oltası ile gelir daha öncesinde fark ettiği birbirinden güzel balıkların birazını tutup 

şehre dönerdi. Balıklar giden arkadaşlarının arkasından düşüncelere dalar onlara neler 

olduğu konusunda bir fikir sahibi olmaya çalışırdı. Evlerinde kocaman bir akvaryum olabilir 

miydi? Acaba başka birine mi hediye ediyorlardı? Şehrin kalabalığında yaşayan insanlara 

suyun içinde sakince yüzen bir balık hediye edilse sevinirlerdi doğrusu. Belki de başka 

denizlere götürüyorlardı.  

Zaman geçtikçe insanlar kumsala daha sık uğramaya başladı. İnsanların bir kısmı denize 

girdikçe midye ve istiridyeleri yakalamaya başladı. Su içtikleri plastik şişeleri denize attılar. 
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Ambalaj çöplerini kumsala bıraktılar. Yiyecek getirdikleri poşetleri bile denizin içinde 

yüzmeye başladı. Caretta caretta kaplumbağalarının yuvasının üzerine oturdular ve 

yavruların kumdan çıkmasına engel oldular. Kumsal ve deniz zarar görüp kirlendikçe 

balıklarda azalmaya başladı. Üstelik insanların bu düşüncesiz davranışlarına deniz tepki 

veriyordu. Deniz dalgaları ile atılan tüm plastikleri, poşetleri kumsala geri kusuyordu. Suyun 

rengi şehirden gelen pis akıntılarla değişiyordu. Ama bu değişimi gören olmadı. Zamanla bu 

ziyaretler artık balıklar için dayanılmaz hale geldi. Çöplerini çöpe atmak kimsenin aklına 

gelmiyordu.  

Balıklar gün geçtikçe tedirgin olmaya başladı. Balıkların korkusu avlanmak değildi. Denize 

bıraktıkları yumurtalardan balıklar yine çoğalır ve büyürdü. Sorun insanların kumsala inmeye 

alışması ve daha sık gelip denize, kumsala ve canlılara zarar vermeye başlamasıydı. 

 ‘’-Bu kirlilikle çok fazla yaşayamayız’’ dedi uskumru.  

Diğerleri ‘’çok doğru’’ diyerek uskumruya hak verdi. Ne yapmalı diye düşünürken ilk önce 

denizi temizlemeye karar verdiler. Günler geçti ama denizde kirlilik azalmadı. Artmaya 

devam etti. Temizlemek işe yaramıyordu çünkü insanlar kirletmeye devam ediyordu.  Balıklar 

denizi temizlemeye çalışmanın işe yaramayacağını anladılar. İnsanların denizi kirletmekten 

vazgeçmesi gerekiyordu. Herkes bir çözüm ararken çinekop bir çözüm buldu.  

‘’-İnsanlar geldiğinde saklanalım. Böylece denizde hiçbirimizi bulamasınlar. Belli bir süre 

sonra bir sıkıntı olduğunu anlarlar.’’dedi.  

‘’-Denemeye değer.’’ dedi istiridye. Ertesi gün insanların bir kısmı kumsala geldi. Denizin 

pırıltısı yok olmuştu. ‘’Sudan fırlayıp tekrar suya atlayan Yunus balığı nerede?’’ dedi biri. O 

gün bütün oltalar boş çekildi. Herkes şaşkına dönmüştü. İnsanlar o gün ne denizin güzelliğini 

görebildi ne de tuttukları balıklarla eve dönebildi. Herkesin kafasında kocaman soru 

işaretinden başka bir şey yoktu.  

Şehirde denizin içinde hiç balık kalmadığı deniz suyunun ise eski maviliğini kaybettiği haberi 

kısa sürede yayıldı. Birkaç gün sonra denizde yaşayan canlıların kalmadığı, kıyılarının plastik 

şişeler, ambalaj çöpleri ve poşetlerle dolu olduğu gerçeği tüm gazete, dergi ve televizyonlarda 

haber oldu. Uzmanlar kirlilikten dolayı denizin bu hale geldiğini söyleyince tüm insanlar nasıl 

bir hata yaptığını çok geç olmadan fark etti. Bencilce kullandıkları denizi temizleyip daha 

dikkatli olmaya karar verdiler. Karara en çok balıklar ve diğer canlılar sevindi. Huzur içinde 



yaşamaya devam ederken insanlar denize ve doğaya daha saygılı davranmaya başladılar. 

Deniz ve doğa ise güzelliğini ve bolluğunu insanlardan esirgemedi. 

 

 

 

 


