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Evet evet işte yine başladık! Yükseliyorum yükseliyorum! Bir süredir içinde bulunduğum 
gölcükten Güneş’in ısısıyla hâl değiştirip su buharı haline geldim. Hava ısındıkça da 
yükseklere doğru çıkıyorum. Size bir sır vereyim mi? Aslında yeryüzündeki toplam su miktarı 
hiç değişmez biliyor musunuz? Bu olayı hayatım boyunca kaç defa yaşadım sayısını bile 
hatırlamıyorum. Fakat bu hal değişiminde her defasında büyük heyecanlar, maceralar ve 
hayal kırıklıkları yaşadım. Neredeyse dünyanın görmediğim yeri kalmadı. Uçsuz bucaksız 
okyanusları, denizleri, gölleri, dağları ….  
Epey yükseklerdeyim. Buradan dünya bir harika görünüyor. Şimdi büyük bir pamuk yığını ile 
birlikte hareket ediyoruz. Hafif bir meltem bizi bir yelkenli gibi gökyüzünde gezdiriyor. Şimdi 
sanayisi gelişmiş bir şehrin üzerine doğru ilerliyoruz. Şehrin sanayisinin gelişmiş olduğunu 
nereden mi anladım? Tabi ki fabrika bacalarından gökyüzüne doğru yükselen kömür karası 
dumanlarından…  
Buna çok üzülüyorum biliyor musunuz? Her defasında gökyüzünün daha kirlenmiş olduğunu 
görüyorum. Ben o şehrin üzerinden hiç geçmek istemiyorum ama ne yapabilirim? “Asit 
yağmurları” nı duymuşsunuzdur. Bizler fabrika bölgelerinden geçerken o kirli hava bütün 
vücudumuza nüfuz eder ve yağış olarak yeryüzüne düşerken asit yağmuru olarak yağarız. 
Bu durum beni kâbus gibi korkutur. Bu durumda “rahmet” olmak yerine tam bir “felaket” 
oluruz. Bitkileri kurutur su kaynaklarını kimyasal atıklarla kirletiriz. İşte yine kara dumanlarla 
kaplı şehre doğru yaklaşıyoruz.  
— Allah’ım ne olur oraya gitmek istemiyorum! Kimyasal atıklarla dolu dumanlara temas 
etmek ve kirlenmek istemiyorum!  
 
Az sonra rüzgârın biraz yön değiştirmesiyle, kire pise bulaşmadan çok şükür teğet geçtik. 
Rüzgâr biraz hızlanmış hava da soğumaya başlamıştı. Karşımızda omuz omuza uzanan sıra 
dağlara yaklaşırken yoğunluğumun arttığını, görünmez bir kuvvetin ağırlaşan bedenimi 
aşağıya doğru çektiğini hissetmeye başladım. Kendimi daha fazla taşıyamayıp boşluğa bir 
yağmur damlası olarak bıraktım. Hava o kadar çok soğuktu ki aşağıya doğru başlayan 
yolculuğumun henüz yarısına ulaşmadan güzel bir kar tanesine dönüştüm. Beyaz bir tüy gibi 
aheste aheste uçarak dağın zirvesine yakın dik bir yamaca yumuşak bir iniş yaptım. Benden 
önce ve benden sonra yeryüzüne inen milyonlarca arkadaşlarımla dağın yamacını beyaz bir 
yorgan gibi örttük.  
Mevsim kıştı. En az burada iki ay dinlenecek, üzerinde dolaşan yabani hayvanların karda 
dolaşırken çıkardıkları sesleri duyacak, ayak izlerini karşılaştıracaktık. Sonra geleceğe dair 
güzel hayaller kuracaktık. Kim bilir hangi bağrı yanık bir canlıyı serinletecek ve onun 
vücudunda yapı taşı olarak görev alacaktık. Bunun hayali bile beni çok heyecanlandırıyordu. 
Kış mevsiminin sonuna yaklaştığımızı kardelen çiçeklerinin beyaz örtü altında 
hareketlenmesi ve başlarını bembeyaz örtünün üstüne çıkarmalarıyla anladık. Güneşin 
yavaş yavaş gülümsemesi ile erimeye ve yavaşça yamacın altındaki dereye doğru süzülüp 
akmaya başladık.  
Su burada tertemiz ve berraktı. Aşağılara indikçe yanlardan katılan kollarla epey coşkun 
akan bir çaya, bir müddet sonra da büyükçe bir ırmağa dönüştük. Küçük köy, kasaba ve 
şehirlerin yanından geçtik. Artık yukarılardaki saflığımızdan, doğallığımızdan ve 
berraklığımızdan eser kalmamıştı. İnsanoğlunun elinin değdiği her şey kirleniyor. İnsanlar su 
kaynaklarına neler atmıyorlar ki…  

 



Kanalizasyon atıkları, ilaç atıkları, oyuncaklar, plastik atıklar, piller… Hele bozulan pillerden 
karışan zehirli atıklar… Zavallı balıklar suda nefes bile alamıyorlar. Bir Kızılderili atasözünün 
dediği gi “Son ırmak kuruduğunda, son ağaç yok olduğunda, son balık öldüğünde; 
beyaz adam paranın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak.” anlayacak ama iş işten 
çoktan geçmiş olacak…  
Derken nehir üzerinde yapılmış kocaman bir baraj gölüne ulaştık. Burası büyük bir şehrin su 
ihtiyacını karşılamak üzere yapılmış bir yapay gölmüş. Nehirde ve barajda gördüğüm kirlilik 
beni hayli üzdü. Ama birçok arıtma işlemi sonrasında şehir şebekesine verilecek olması onu 
heyecanlandırmış ve mutlu etmiş.  
Barajda günler günleri kovalarken bir gün arıtma tesisine gitme sırası bendenize geldi! Birçok 
teknik işlemle süzülüp klorlandıktan sonra şehrin dört bir yanını kan damarları gibi sarmış su 
şebekesine bırakılmıştım. Kendimi buraya ulaşabildiğim için çok şanslı görüyordum. Çünkü 
buradan bir eve ulaşınca birçok yararlı işte vazife alabileceğimi hayal ediyordum. Mesela; bir 
eşyanın temizliğinde kullanılabilirim ya da bir çocuk dişlerini fırçalarken ağzını yıkayabilir. 
Ama ben en çok susamış küçük bir çocuğun susuzluğunu gidermek ve onun vücudunda 
görev alarak bir yapı taşı olmak istiyordum.  
Su şebekesindeki yolculuğu nihayet bir evin mutfağına kadar ulaştı. O sırada evin küçük kızı 
Aslı mutfağa girdi. Çok susamıştı. Eline bardağı aldı, musluğa uzandı. Küçük su damlası 
neredeyse musluktan bardağa dökülecekken musluğu kapattı. Küçük su damlası bu duruma 
kahroldu. Çünkü musluk bozuk olduğu için tam kapanmıyor damlatıyordu. Kısa sürede birisi 
gelip bir bardak su almazsa hayal ettiği şeyler için çok geç olabilirdi. O sırada evin ablası 
Zeynep mutfağa girdi. Aç olduğundan su içmek için acele etmedi.  
Oysa su boşa harcanmayacak kadar değerliydi ve küçük su damlasının o kadar vakti yoktu. 
Damlatan musluğun ucundan, göz açıp kapayıncaya kadar lavaboya düşmesiyle gözden 
kaybolup gitti. Kendisini bu defa şehrin kanalizasyonunda buldu. Çok üzgündü. Bu döngüde 
hayalini kurduğu şeyleri geçekleştirememişti.  
“Ah ne olurdu sanki insanlar suyun ve su kaynaklarının kıymetini bilseler, bozuk musluklarını 
tamir etseler, suyun değerini kuyular kurumadan anlasalar. Gelecekte savaşların petrolden 
değil, su yüzünden olacağı anlayabilseler, mevcut su kaynaklarını kirletmeseler, suyu 
kirletmenin hayatı kirletmek olduğunu bir anlasalar.” diyerek hüzünle ve umutla yeni 
döngülere yelken açtı.  
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