DAMLA DAMLA BİRİKEN HAYAT

Elinize bir avuç su alın. Onu elde tutmak dikkat ister; çünkü parmaklarınızı çok aralarsanız da
avucunuzu çok sıkarsanız da o suyu kaybedersiniz. Doğanın bize verdiği en büyük nimettir su.
Onu elimizde tutmak özen ister, çaba ister.
Su, hayatın özüdür. O olmadan hiçbir canlı yaşayamaz. Geçtiği her yere hayat götürür,
medeniyet götürür su; ama evrendeki her şey gibi bir bitimi vardır. Doğadaki her kaynak gibi
gittikçe tükenir. Artan nüfus, suya olan talebi de arttırır. İnsanların suyu hoyratça kullanımı, bu
kaynağın hiç tükenmeyeceğini sanmaları ne büyük bir yanılgıdır! Bu yanılgıyla kendi
geleceğini tüketir insan aslında. Kuruyan her su yatağı, insan hayatından da bir şeyler kurutur,
yok eder! Kuruyan her damla, küresel yokluğa atılan bir adımdır.
Madem bu kadar hayati önem taşıyor su, o halde onun damlasını ziyan etmeyelim. Bereket olup
yağarken de koruyalım onu, kenarında piknik yaptığımız şırıl şırıl akan bir dereyken de... Su,
damla damla biriken hayattır çünkü; suyu korumak hayatı korumaktır!
Yaşantımızda bu derece önemli olan suyu nasıl korumalıyız? Öncelikle onu sarıp sarmalamalı,
bir annenin özeni gibi koruyup kollamalıyız. Ona uygun bir yuva oluşturmalıyız. Başıboş kalan
su, yuvasız çocuklar gibi kaybolur gider. Giderken de toprağımızı, ekmeğimizi, geleceğimizi
götürür beraberinde. Hatta bize öfkelenir ilgisiz kalırsa! Biz ona uygun bir yuva sağlamazsak
hiddetiyle yıkar geçer doğayı! Öfkesinin önüne barajlar, bentler kurmalıyız ki öfkesi bize
elektrik, su olarak geri dönsün. Yapıcı olsun onun gücü, yıkıcı olmasın!...
Ormanlar, suya yapılan çağrıdır. Ormandaki her bir ağaç, dallarını göğe çevirerek su için dua
eder. Ne kadar çok ormanımız varsa o kadar çok çağırırız yağmuru; o kadar çok kovarız
kuraklığı, yokluğu...
Toprak, hava, su, ateş... Tabiat ananın bize sunduğu dört element kusursuz bir döngünün
parçalarıdır. Güneş ısıtır suyu; hava rahmet bırakır toprağa. İnsanoğlu bu döngünün
nimetlerinden faydalanır. Binlerce canlı türüne hayat verir bu ortaklık. Bu canlı türleri yok
olursa, çember bozulur, çark dönmez. Doğada her canlının bir varoluş sebebi vardır çünkü.
Su, bize hayat vermeye devam etmek için çok şey istemiyor aslında. Kendisi kadar doğal, basit;
ama kendisi kadar önemli çözümler… O çözümler damla damla birikip büyüyecek; doğanın
çarkları dönecek. Zaman su gibi akıp geçecek; bize su gibi bereketli günler getirecek...
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