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Yeşil Işıkta Bile Güvenli
Bir Ortam Olmayabilir!

Her gün, servisle
ya da yürüyerek okula
gidip geliyorsunuz. Alışverişe
çıkıyorsunuz; arkadaşlarınızı,
akrabalarınızı ziyaret ediyorsunuz.

Ya araç yolcusu ya da yaya olarak
trafikte bulunuyorsunuz. Trafikte bizi
ne tür tehlikeler, riskler bekliyor;
bunların yeterince ayırdında mısınız?

Ortamın trafik açısından güvenli olmadığını
farkettiğimizde nereden geçeceğiz? Eğer yolumuzun üzerinde yayalar için düzenlenmiş alt ya da üst
geçitler varsa, mutlaka bunları kullanmalıyız. Bu,
belki biraz zaman yitirmemize neden olur; ama
çok güvenli bir geçiş sağlar. Bunun dışında, ışıklı
kavşaklarda yer alan yaya geçitlerini kullanabiliriz.
Bir soru daha... Bu geçişlerde, yayaya yeşil ışık yandığında, hemen yola çıkabilir miyiz ve güvende sayılabilir miyiz? Kocaman bir "hayır" daha. Neden?
Elbette yine sürücüler yüzünden. Birçok kavşakta
size yeşil ışık yandığında, başka bir yöndeki araçlara da yeşil ışık yanar. Yasalar gereği, sürücülerin
yayalara öncelik tanıması gerekir. Ama, sürücüler
buna pek dikkat etmezler.
Bu nedenle, geçişe başlamadan önce tüm araçların durduğundan emin olmamız, ve hatta sürücülerle göz iletişimi kurarak
karşıya geçmek istediğimizi belirtmemiz gerekir. Bu bile yetmeyebilir, bu yüzden elimizle de bir uyarı yapmamızda hiç sakınca
yok. Kavşaklarda, hiçbir zaman çapraz geçişler yapmayıp hep
iki aşamada geçmeliyiz. Unutmayın, trafikte güvende olmak
önemlidir, haklı olmak değil!

Çocuklar Nasıl Görür, Neler Görür?

SİLAHSIZ
İNSANLAR

Sizin baktığınız yükseklik, büyüklerinizinkine göre daha azdır.
Bunun nedeni, yetişkinlerle sizin boyunuz arasındaki yükseklik
farkıdır. Bu, görüş alanınızı daraltıyor; özellikle çevrede park
etmiş araçlar gibi engeller varsa, trafik hareketlerini yeterince
gözlemleyemiyorsunuz. Gelelim, ilginizin nelerin üzerinde yoğunlaştığına.
Yola bir top kaçtığında, dikkatiniz yalnız ondadır. Aklınızda
onu hemen koşup almak olursa, kocaman caddeyi, geçen araçları, neredeyse hiçbir şeyi göremezsiniz; tüm dikkatiniz top üzerinde yoğunlaşır. Boyunuz hemen uzamayacağına göre tek
yapacağınız şey, heyecanınızı denetim altına almaya
çalışmak ve dikkatli olmak.
Bir de yapmanız gereken bu satırları, en azından evdeki büyüklere de okutmanız; çünkü asıl
biz büyüklerin bu farkların ayırdına varmamız
gerekiyor.

Beş kıtanın içinden başladı sefer
Gidildi kuzeye doğru, gidildi,
Ormanlar, kayalar, göller, denizler
Şehrine varıldı, şehir yeşildi.
Bu gelenler silahsız adamlardı
Her birisi yüreğini çıkardı.
Her yürekte güzel bir şeyler vardı
Hayata sevdalar ilan edildi.
Geceler beyazdı, gündüzler serin,
Sözleri dövdüler dan dan da din din,
Örsünde sıcacık yüreklerinin
Ölüm bu sözlerden güçlü değildi.
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