
SU 

Büyüklerimiz onlara su getirdiğimizde veya onlara bir iyilik yaptığımızda “Su gibi 

aziz ol.” derler bize. Toprak, hava veya başka bir varlık değil de, neden su? Bence suyun 

yüceliğinden suyun kıymetinden böyle düşünmüşler olsa gerek. Çünkü su en değerli enerji 

kaynağı, sadece insanlar için değil yaşayan tüm canlılar için. 

Bir ressam için boyaları ne kadar vazgeçilmezse, tüm varlıklar için de su o derece 

vazgeçilmezdir. Çünkü yaşama renk katan sudur. Bir müzisyen için notalar nasıl üretme aracı 

ise su da bizim için enerjiyi, besini üretendir. En kalın nota “do” notasıdır. Belki su do 

notasının yerine buz olarak geçer, “ince do” notası ise suyun buhar hali gibidir. Su tabiatta 

birçok halde bulunur. İster buz olsun, ister sıvı olsun, ister su buharı olsun… Su her haliyle 

başka bir enerji kaynağıdır. Su yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Öyle bir enerjidir ki hem 

kaynaktır hem de kaynağı besleyen damardır. 

Suyun uzun yolculuğunun her aşaması bizler için değerlidir. Gittiği her yerde bir 

hayata ev sahipliği yapar. Önce denizde bir damladır, buharlaşır, bulut olur. Bulut ağlar, 

yağmur olur, üşür sonra kar olur. Bir dağın tepesine konar. Bir kuşun yavrularını kanatlarıyla 

kucaklaması gibi su da dağı kollar, kucaklar. Vakti gelince tekrar bir yolculuğa çıkar. Yalçın 

dağlardan aşağılara doğru kükreyerek akar. Evlerimize elektrik olur, enerji verir. Tarlasını 

sulayacak bir çiftçiye hayat olur, enerji verir. Yeniden yeşeren bir ağaca can suyu olur. 

Su nerede bulunursa bulunsun, ne şekilde olursa olsun hep enerjiye dönüşür. 

Dalgalardan, gelgitlerden, barajlardan hep enerji üretilir. Hatta jeotermal enerji kaynağı 

denilen yeraltından çıkan sıcak su direkt enerji olarak çıkar. 

Su aslında bakılırsa yaşayan bütün canlılar için en büyük enerji kaynağıdır. Bir insan 

açlığa 1 hafta dayanırsa susuzluğa 2-3 gün zor dayanır. Su bir enerji kaynağı olmasının yanı 

sıra aslında bir hayat enerjisidir. Akarsuyun şırıldayan sesi ruhumuzu yeniler. Uçsuz bucaksız 

denize bakarken ruhumuz hayatla dolar. Dinlenmek, enerji toplamak, yaşama tekrar 

hazırlanmak için su kenarlarını tercih ederiz. Belki de mavi rengin huzuru, özgürlüğü, 

sonsuzluğu temsil etmesi suyun bize verdiği yaşam enerjisinden kaynaklanır. 

Su aslında bize tabiatın, yaşamın bir aynasını sunar. Denize, göle veya suya 

baktığımızda sanki suyu değil tabiatı, yaşamı görürüz. Aslında bize bir mesaj verir su. “Hayat 

benim etrafımda dönüyor.” der bize. Bizler de bu yaşama, en büyük enerji kaynağımıza sahip 

çıkmak için sadece suyu korumakla yetinmeyeceğiz. Suyu yani hayat enerjimizi ancak tüm 

doğaya sahip çıkarak koruyabiliriz. 
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