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O kış bolca yağış oldu. Yağmur ve kar suları toprağın üzerinde birikti birikti birikti…Tekrar 

yağmur yağdı, tekrar kar yağdı. Su birikintisi büyüdü, büyüdü, büyüdü… Kendine bir yol 

çizip akma vakti yani dere olma vakti geliyordu.  

Ama su ne zaman akmaya başlayacağını, nasıl akacağını bilmiyordu. Hangi yöne gitmeliydi 

mesela? Yolun nereye gideceğini, yolda kimlerle karşılaşacağını bilmiyordu. Akarken ya 

çimenleri, hayvanları incitirse? Tüm bunları düşünüyor ve akmaktan çok korkuyordu. 

Suyun kenarında ormanın en yaşlı, en bilge çınar ağacı vardı. Upuzun boyuyla uzaklardaki 

dağları, dereleri, denizleri izlerdi. Uzun yaşamında birçok hayvana ev sahipliği yapmış 

kocaman dalları vardı. Kalın kökleri o kadar çoktu ki toprağın üzerine çıkmıştı artık. Her 

sabah bilge çınarın gölgesi suyun üzerine düşer böylece suyla selamlaşırlardı. Bilge çınar 

suyun artık taşmak üzere olduğunu fark ediyor ve o günü heyecanla bekliyordu. 

Yine bir sabah bilge çınar su ile selamlaştı. Büyük kökleriyle sudan kana kana içti. 

- Oh, suyun çok lezzetli, keşke daha çok canlı bu sudan içse, dedi. 

Su, 

- Teşekkür ederim. Ama o dediğiniz nasıl olacak ki? Diye sordu merakla. 

- Elbette akıp dere olarak… Sen aktıkça daha çok insan, hayvan ve bitki senin suyuna 

ulaşabilecek. Bu lezzetli sudan içebilecek. 

Su üzülerek ve biraz da utanarak, 

- Ama ben akmaktan çok korkuyorum, dedi. 

Bilge çınar suyun taşmak üzere olduğu halde neden akmadığını anlamıştı. Sakin bir ses 

tonuyla: 

- Oysa bu kadar güzel bir suyun dere olması, akarken daha çok canlıya ulaşması ne 

kadar güzel olurdu. Kim bilir zamanla başka sularla birleşip ırmaklar oluşturur ve hep birlikte 

daha büyük sulara, denizlere, okyanuslara ulaşabilirsiniz. 
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Su bir yandan olacakları merak ediyor bir yandan da korkusunu bir türlü atamıyordu. Bilge 

çınarın uzun yaşamı boyunca birçok derenin akışına şahit olduğunu duymuştu. Belki 

sorularını cevaplayabilirdi. Onunla konuşmaya karar verdi: 

- Peki ne zaman akmaya başlamalıyım? 

- Yağmurla, eriyen kar sularıyla suyun biriktikçe akmak isteyeceksin. 

- Ama nasıl akacağımı, hangi yöne akacağımı bilmiyorum. Dağlara doğru mu 

akmalıyım yoksa ovalara doğru mu?  

- Kendini bıraktığında doğru yönü bulacaksın zaten. Su daima yükseklerden aşağıya 

doğru akar. 

- Ben… Şey… Yolun nereye gideceğini bilmiyorum.  

- Suyun arttıkça akarsan daha büyük sulara, belki okyanuslara bile ulaşırsın. 

- Ama ben kimlerle karşılaşacağımı da bilmiyorum. 

- Eğer karşılaşacağın her şeyi şimdiden bilseydin akmanın bir heyecanı olmazdı. 

- Ya akarken çimenleri, hayvanları incitirsem? 

- Ya çimenler, hayvanlar senin gelmeni dört gözle bekliyorlarsa… 

Su bunu hiç düşünmemişti. Ya gerçekten daha çok canlı onun gelişini bekliyorsa…  

Su akmak istiyordu istemesine de ah şu korkusu…Bir yandan da yolculuğunun merakı sardı 

içini. Sonunda karar verdi yükseklerden aşağı doğru bıraktı kendini. Su önce yavaş yavaş 

akmaya başladı. Başka çiçeklere, ağaçlara ulaştı. Hafiflediğini hissetti. Aktıkça yolunu buldu, 

yolunu buldukça daha çok akmak istedi. 

Çeşit çeşit hayvanlar geldi, su içti dereden. Her su içen, 

- Oh, ne kadar lezzetli su, dedi. 

Derenin suyunu içen papatyalar, gelincikler daha bir güzel açtı. Her su içtiklerinde, 

- Bu dere iyi ki buradan akıyor, dediler. 

Dere bunları duydukça daha çok akmak istedi. 

Bir zamanlar akmaktan korkan dere artık geçtiği her yeri güzelleştirerek akmaya devam 

ediyordu. Mevsimler mevsimleri kovaladı. Derenin suyunu içen ağaçlar çiçek açtı, hayvanlar 

ferahladı. Derenin etrafında piknikler yapıldı, çocuklar oyunlar oynadı, suyundan insanlar 

faydalandı. Ressamlar gelip derenin resmini çizdi. 

 Tekrar yağmur yağdı, tekrar dolu yağdı, tekrar kar yağdı. Dere su arttıkça daha çok akmak 

istedi. Dere yolculuk boyunca ve okyanusa kavuştuğunda her gün: 



“İyi ki akmaya cesaret etmişim.” Dedi. 

Bilge çınar ağacı çok uzun yıllar hayranlıkla derenin akışını izledi 

Ve bu derenin hikayesi yıllarca kulaktan kulağa aktarıldı: 

“Bir zamanlar akmaktan korkan bir dere varmış…” 

 

 


