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BURÇAK YÜCE

“SU”YUN
YOLCULUĞU

Her şeyi zapt eden Yaradan bir tek suyu serbest bırakmıştır, 
çünkü o daima bir yolunu bulur, buldurur.
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YAZAR HAKKINDA

“An”ın yanında geçmişimin de pek önemi yok, geleceğimin de...
Şu anımı biliyorum, kısmen ona hükmedebiliyor, onu anlamlı 

kılmak için elimden geleni yapmaya gayret ediyorum. O zaman 
Yaradan’ın izniyle geçmişim de geleceğim de zaten istediğim gibi 
şekillenecek diye düşünüyorum. Dolayısıyla kendimi, bu vakte ka-
dar neler yaptığımı aktaracak çok fazla detaya gerek yok.

Yine de merak edene kısaca bilgi vereyim:
Fizik öğretmeniyim ve aldığım eğitim bana Yaradan’ın yarat-

ma sanatına daha detaylı vâkıf olma imkânı verdiği için bran-
şımdan ziyadesiyle memnunum. Büyük patlamanın ardından 
yoktan var olan yeni hiçbir madde oluşmadığını kabul edersek 
hepimiz gibi ben de yaklaşık on dört milyar yaşındayım. Ve 
yine hepimiz gibi yaklaşık %70 sudan meydana gelmekteyim.

Şu an elinizde tuttuğunuz yedinci kitabım. Umarım bu kita-
bım da sevilir ve değerli vaktinizden kitabıma ayırdığınız süre 
geleceğinize ışık olup yolunuzu aydınlatır.



“Semavi bulutlardan aşılayıcı rüzgârlara
Rahmet yağmurlarından toprağın tenine
Bir çiçeğin kokusundan aşkın karşı konulmaz cazibesine...
Yakalandığın bu döngü, bir damla su misali olan senin yolculuğun.
Kendini oku ve hatırla; bir damla tebessümlü gözyaşı 

cennetin anahtarıdır.”
Kubilay Aktaş/Araştırmacı-Yazar

“Fevkalade bir tufanın sonucudur su. Hassas ruhlarımızın 
tufanları da belki bu yüzdendir, insanın ana maddesi su olduğuna 
göre... Fena halde çok sevilen kadınların ikinci adıdır su. Aynı 
zamanda ölümcül maddedir, öyle ya dünya üzerinde ölmüş her 
insan hayatında en az bir kez su içmiştir! Bu aslında suyun kendi 
gibi akışkan düşüncelere nasıl izin verdiğine de işarettir.

Su hakkında yazılan ilhamla okunur. Ruhuna sağlık sevgili 
Burçak, ne kadar da akıcı olmuş, yolunu bulmuş...”

Prof. Dr. Uğur Batı/Akademisyen-Yazar



“Afakta ve enfüste, ufkun ötesinde ve tenden içeri deliller 
vardır, yaratana ve fiillerine dair. Su, bizim bildiğimiz türde 
canlılığın her formu için başlangıçta bekleyen ve yaşamın 
süreğenliği içerisinde her an yenilenen, devridaim halinde bir 
element. Nasıl ki Allah kâinatın canıysa, yaratılmışların canı da 
sudan bir emare taşıyor. Hem çokluktaki birlik gibi yaşamı bes-
leyen ortak ilke hem de birlikteki çokluk gibi, gözün ulaştığı her 
manzarada suretten surete, işlevden işleve bürünüyor. Acının 
tesellisi, susuzların maksudu, insanın ilk aynası...

Suyun ilkesi varlığın cevherini durmaksızın dönüştüren 
temel bir yazgı, rengi, varlıkla ilişkisi ve tadı özneyle ilişkisi. 
Suya dair kurulan her bağlantı, kökene bir gönderme aynı 
zamanda. Bedenimizin olduğu kadar ruhumuzun geçmişi 
de dipsiz durgun bir sudur ve geleceği akan bir su. ‘Acılı 
bir ruha, çılgına dönmüş bir ruha, içi oyulmuş bir ruha de-
renin ya da nehrin serinliği yardım edecektir’ demişti Gas-
ton Bachelard. Sızıyı gideren de su. Hatıraya ve umuda bizi 
bağlayan su. Burçak Yüce’nin ‘Su’yun Yolculuğu kitabının 
bizi kendi üzerimize, kendi içsel yolculuğumuz üzerine 
düşündüreceğini sanıyorum.”

Prof. Dr. Kemal Sayar/Psikiyatr-Yazar



Herkesin hayatı ayrı ayrı çok özeldir ve esasen sırlar barındı-
rır. Önemli olan bu sırlı ilerleyişe bizatihi anlam katmak, marifet 
yolculuğunda emin adımlarla ilerlemektir.

Ben yolculuğumu kıymetli kılan insanların her birini çok se-
viyorum ve kitabımı yazmaya yine her birini vesile görüyorum. 
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SU

“Sessiz Bir Marifet Yolculuğu”

Onun serüveni bir bilinmezlik içinde milyarlarca yıl öncesin-
den başladı...

Birbirinden çok farklı özellikteki iki taneciğe artık uslanması-
nı “söyledi” Yaradan...

Ne yak dedi ne de yan!
Ak dedi gönülden gönüle arındır, ferahlat, rahatlat, yardım et 

senin gibi yolu bulsun beni arayanlar...
Bana aksınlar, cennet bahçelerimdeki berrak nehirlere ka-

rışsınlar...
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Burçak Yüce // “Su”yun Yolculuğu

Kitabın Daha İyi Anlaşılmasına Yardımcı Olacak Bazı 
Temel Bilgiler

Evrenin, günümüzde “büyük patlama” adıyla bilinen bir 
teori ile oluştuğuna inanılmaktadır.

Uzay boşluğunda ses iletilemez.

Uzay karanlıktır.

Uzayın sınırları halen daha bilim insanlarınca keşfedile-
memiştir.

Tüm gökcisimleri hareketlidir ve çok yüksek hızlarla iler-
lemeyi sürdürmektedir.

Evrenin gitgide her yönde genişlediğine inanılmaktadır.

Atomun çekirdeğinde çok yüksek miktarda nükleer ener-
ji vardır.

Hidrojen, evrenin oluşumunda ortaya çıkan ilk element-
lerdendir.

Hidrojen aynı zamanda en hafif elementtir.

Yıldızlar hidrojenden oluşmuştur.

Yıldızlar da insan döngüsünde ve diğer canlılarda olduğu 
gibi doğar, yaşar ve uzun bir müddet sonra ömrünü tamamla-
yarak ölür.
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Burçak Yüce // “Su”yun Yolculuğu

Bazı yıldızların ölümünün neticesinde kara delikler mey-
dana gelir.

Tüm atomlar titreşim hareketi yapar.

Hidrojen yanıcı bir maddedir.

Oksijen yakıcıdır.

Su ise ne yanıcı ne de yakıcıdır.

Su söndürücüdür.

Kimyasal tepkime sonucunda madde özelliklerini kaybeder.

Kimyasal tepkimeler geridönüşümsüzdür.

Kimyasal reaksiyon sonucunda yeni oluşan madde, bile-
şenlerinin özelliğini taşımaz.

Su, hidrojen ve oksijenin belli oranda birleşmesinden 
meydana gelir.

Evrende enerji hiçbir zaman yok olmaz.
Bir enerji diğer bir enerji çeşidine dönüşür.

Evrenin oluşumunun ardından yeni hiçbir atom oluşma-
mış, sonradan ortaya çıkan her madde diğer maddelerin za-
manla değişimi, dönüşümü sonucu oluşmuştur.
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Burçak Yüce // “Su”yun Yolculuğu

Termodinamiğin ikinci yasasına göre, evren zamanla 
mutlak düzenden düzensizliğe doğru akmaktadır.

Eskime, yaşlanma, yıpranma, bozulma gibi değişimler bu 
nedenle olmaktadır.

Güneş de bir yıldızdır ve hidrojenden meydana gelir. Yani 
enerjisini hidrojenden alır.

Güneş, doğal ısı ve ışık kaynağıdır.

Su dünyaya, kuyrukluyıldızların çarpması sonucu ta-
şınmıştır.

Evrende ilk oluştan itibaren en fazla miktarda bulunan 
element hidrojendir.

Kuyrukluyıldız toz ve buz parçacıklarından oluşmuştur. 
Bu nedenle kirli kar topu olarak da bilinir.

Kuyruk kısmı ise atmosfere girmesiyle birlikte yüksek sı-
caklık etkisiyle oluşan su buharıdır.

Diğer elementler hidrojenden sonra oluşmuştur.

Atom hem dalga hem de parçacık gibi davranır.

Yapılan çalışmalar neticesinde bu davranışların gözlemci-
ye bağlı olarak değiştiği deneysel olarak gösterilmiştir.


