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Yelkenli teknesinde oturan balıkçının o gün canı sıkkındı. 
Oltasındaki yemleri değiştirirken “Bütün balıklar gölü 
terk etmiş olmalı.” diye düşündü.

Oltayı tekrar göle savurmak için gerildi gerildi... 
Birden saçlarında hissettiği serinlikle duraksadı:
– Şapkaam!..

Havada döne döne uçan şapkasının 
arkasından ümitsizce baktı. Sonra 
teknesine oturup rüzgâra söylendi:
– Güneşin, yağmurun, bulutun, her 
şeyin bana faydası varken sen ne işe 
yararsın? Keşke hiç olmasaydın...



Sonra nereden geldiğini kestiremediği bir fısıltı duydu:
– Benimle mi konuşuyorsun?
Balıkçı sağına soluna baktı, gölün ortasında ondan 
başka kimse yoktu. Aynı ses fısıltıyla konuşmaya 
devam etti: 
– Benim... Senin yelkenlini gölde yüzdüren rüzgâr.
Balıkçı üzerindeki şaşkınlığı atınca konuşmaya başladı. 
Hâlâ kızgındı, kafasını yukarı kaldırıp:
– Teknemi yüzdürmek için sana ihtiyacım yok. Kürek 
çekerek de gidebilirim.

Rüzgâr, yelkene sürtünerek 
süzülüp balıkçının yanına geldi:
– Tüm canlıların bana ihtiyacı 
vardır, dedi. 
Rüzgâr kıyıdaki ormanı işaret 
ederek:
– Bak, örneğin karşıda 
gördüğün orman, çok eskiden 
sadece kocaman bir kayaydı. 
Onu ben aşındırıp toprak hâline 
getirdim, ağaçların tohumlarını 
o toprağa ben taşıyıp orayı 
orman yaptım...



İnsan, yaşamını doğaya borçlu ama çoğunuz ihtiyacınız olan 
enerjiyi elde ederken doğaya hak ettiği saygıyı göstermiyorsunuz. 
Neyse ki bazılarınız enerji elde etmek için beni kullanmayı akıl 
etti.
Balıkçı rüzgârın sözünü kesti:
– Bana yararın yok. Çünkü ben ormanda değil, ormanın 
arkasındaki kasabada yaşıyorum. İhtiyacım olan her şey 
kasabada var.
Rüzgâr, bu sefer ormanın arkasındaki tepeye dizilmiş dev 
 pervaneleri gösterdi:
– Bunların ne olduğunu biliyor musun?
Balıkçı alaycı bir sesle:
– Neden sordun? Onları da mı sen diktin oraya? diye sordu.
– Onlar rüzgâr türbinleri, dedi. Yaşadığın kasabada kullanılan 
elektriği bu türbinler üretiyor.



Balıkçı rüzgârın biraz kendini beğenmiş 
olduğunu düşündü:
– Enerji üretmenin başka yolları da 
var. Üstelik zararlısın, senden başka 
hiçbir enerji kaynağı şapkamı uçurmaz.
Rüzgâr:
– Haklısın, insanlar başka yollardan da 
enerji üretebiliyorlar. Benim farkım 
temiz enerji kaynağı olmam ve dünya 
var oldukça tükenmeyecek olmam, dedi.



Balıkçı rüzgârın bahsettiği temiz 
enerjinin ne olduğunu anlayamamıştı. 
Rüzgâr anlatmaya devam etti:
– Aslında her şey çok basit... 
Döndürdüğüm pervanelerin hareketi, 
rüzgâr türbinlerinin içindeki 
jeneratöre bir dişli yardımıyla 
aktarılıyor.  

Jeneratör de bu hareketi enerjiye çevirip kasabanıza 
kablolar aracılığıyla taşırken ben de geriye doğayı kir-
letecek atık hiçbir çöp bırakmadan yoluma devam edi-
yorum. Hepsi bu. 



Balıkçı rüzgâr türbinlerine bir kere 
daha baktı. Rüzgârın anlattıkları 
oldukça akla yatkındı. Ama 
şapkasını kaybetmenin sıkıntısı 
hâlâ içindeydi.
Rüzgâr ıslığa benzer bir ses 
çıkararak hareketlendi:
– Artık gitmeliyim. Bugün çok 
işim var. Yağmur bulutlarını 
ormana taşımam gerek. Ağaçların 
suya ihtiyacı var.



Rüzgâr uzaklaşırken adam arkasından bağırdı:
– Heey! Şapkam ne olacak? Onu geri vermeyecek 
misin?
Rüzgâr güldü:
– Şapkan için üzülme, ona çok iyi bakıyorlar...



Para ile satılmaz.Bandrol Uygulamasına İlişkin Usul ve 
Esaslar Hakkında Yönetmenliğin 5.inci maddesinin ikinci 

fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir.
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