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RÜYA VE KOZMOS* 
Sıla ERBAŞ 

 

er içinde uyandığımda başucumda duran saate korkuyla baktım. 

Tevekkeli değil gündüz uyumamam. Ne zaman gündüz uykusu 

çekse canım, uyumamak için kendimi oyalarım. Uyku kokusu 

geldiğinde burnuma kendime sade bir Türk kahvesi yaparım. Bu sefer 

yenik düştüm, bunu uyandığımda anladım.  
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Rüyamda bir ormandaydım. Koyu yeşil ve konuştuğunu hissettiğim bir 

ormanda. Ben kendimden başka biriydim. Daha önce yüzlerini bile 

görmediğim ama tanıdığımı yürekten hissettiğim insanlarla konuşmadan 

telepatik olarak anlaşabiliyorduk. Daha sonra kötü olanlar geldi. Orman ve 

arkadaşlarımla bir olduk, karşı geldik onlara. Öylece uyandım.  

 

Yataktan kalkıp boydan boya uzanan pencereye doğru yürüdüğümde 

onları gördüm. Yıldızlar... Bana kendimi hep güvende hissettirdiler. Bir 

yerde okumuştum aslında hepimiz birer yıldız tozuymuşuz. Garip değil mi 

kendimize bu kadar önem atfetmemiz ve aslında birer toz zerresi olmamız. 

Zerre olup kozmosun büyüklüğü ve sonsuzluğunda Dünya’mızda kendi 

dünyamızı yaratmamız için yollanmamız... Güçlü bir his... Ama aynı 

zamanda da bir çelişki... İnsan evren karşısında önemli midir? Ya da her 

insan birer evren midir? Evrenin özü nedir? Cevaplar bende değil. Bazen 

bir şeyler sezebilsek de net bir cevap bulabileceğimizi düşünmüyorum. 

Sokrates gibi “Bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir.” desem de 

kalbimin bir yerinde hissettiğim birçok sorunun cevabı sevgi. Evrendeki 

canlı veya cansız her şeye bağlanma sebebimiz. Bağlanmak ne kadar doğru 

bir tabir tartışmaya açık. Zira aslında hiçbir şey bize ait değil. Sahip 

olmadan ait de olmadan sevmek, sevmeyi öğrenebilmek önemli bir 

yolculuk. Bir de enerji dedikleri var. Acaba enerji de bir nevi sevginin 

aktarılış biçimi mi? Emin değilim. Aslında emin olmayı da istemiyorum. 

Tek isteğim umarım bu yolda ve yolculukta çoğunluk iyiyi seçer. 

 

Bir rüya bazen her şeyi sorgulamaya itebiliyor. Bu benim en sevdiğim 

lanetim. Hissetmek ve düşünmek... Varlığımızın sebepleri. Ya da değil. 

 

 

 

 

 

 

 

  


