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Unutursan Hatırla

A. Cansu Kamar



Nereye düştüyse tohumun,  
oradan yeşermek mümkün.

#unutursanhatırla



Merhaba!

Yaptığımız ”şeylerin” kendi yolları var.
Kendi kendine nefes alıyor, yürüyor,
Birilerinin aklına, kalbine giriyor,
Çatlaklara sıva oluyorlar.
Attığımız ufacık bir adımla hayat buluyor,
Hiç aklımızda yokken, işte böyle kitap oluyorlar...

Bu kitabın hikâyesi bir ağaçla başladı. Unutursan Hatırla için bana 
ilk ilhamı veren o canım ağaçla... Öyle bir ağaç ki, bütün dalları bu-
danmış, kupkuru ama incecik tek bir daldan gökyüzüne doğru pa-
tır patır patlatmış kiraz çiçeklerini! Diğer dallar açmış açmamış, hiç 
umursamamış... Sanki “Ben bir ucundan başlayayım da, gerisi gelir!” 
demiş. O ağacın fotoğrafını çekip Instagram’da paylaştığımda, her-
kesten bir sürü mesaj geldi. İçimizde devamlı “daha değil”, “hazır 
değilsin”, “mükemmel değil” diye söylenen sesleri biraz kısıp, “bir 
ucundan başlamaya” ne çok ihtiyacımız vardı!



12

Hem zaten başlamak,
bildiklerini yanına alıp, 
bilmediklerini de yolda öğrenmeye gönüllü olmaktı. 
Unutmuştuk, hatırlattı. 

Bu karşılaşma bana, uzun zamandır ertelediğim bir şeye başlamak 
için ilham verdi.

Günlük hayatın koşturmacasında unuttuğum, hatırlayınca “Oh 
be!” dediğim, ilham aldığım şeyleri 100 gün boyunca her gün yaz-
maya, #unutursanhatırla etiketiyle Instagram’da paylaşmaya niyet et-
tim. İçimden yükselen “100 gün mü?!” “Çok uzun değil mi?” “Her 
gün nasıl vakit bulacaksın? “Seneye yapsak olmaz mı?” “Amaan, boş 
ver!” diyen seslere dedim ki:

“Ben bir ucundan başlayayım da, gerisi gelir!”
Her gün karşıma çıkan bir ağaç, çiçek, bina, o günün payına düşen 

her neyse, onun hatırlattıklarıyla içimden gelenleri yazdım, paylaştım. 
Gerisi geldi. 100 gün boyunca, her gün yazmanın güzel yanı, “Ne za-
man yazsam?” “Bugün yazsam mı yazmasam mı?” sorularını ortadan 
kaldırıyor. Onun yerine, sürprizli sorular bırakıyor içeriye. “Bugün ne 
yazacağım acaba?” “Bugün ne çıkacak karşıma?”

Görmek için baktığında, baktığın her yer sanki açık hava müzesi, 
konuşuyor.

Bazı günler çok kolay, bazen daha çabalı, bazen erken, bazen geç...
Ama her gün, tam da olması gerektiği gibi. Olan, tam da o günün 

hakkı.
Bu 100 günün sonunda anladım ki,
Benimle ve bana rağmen oluyor olmakta olan. 
Aynı hayatta olduğu gibi, akıyor akmakta olan. 
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Bir söz akıyor içimden,
Dokunduğu yerde, alıp kendine katıyor ona ihtiyacı olan.
Her şey benimle ilgili değil.
Benim cümlem, 
Benim kafiyem,
Bazen ne söylediğim bile,
Önemli değil.
Hayat senden benden akmak istiyor,
Anlatmak istiyor.
İşte bu kadar basit.

Tek bir ağaçla çıktığım bu yol beni nereye götürecek merak edi-
yorum demiştim başlarken, yolun sonu ormana çıktı. 100 günün so-
nunda, bir çağrı yaptım. 100. günde bir çemberde buluşalım, her şeyi 
başlatan o ağaca teşekkür için 100 fidan bağışlayalım dedim. Katılan, 
katılamayan herkesin katkısıyla tam 210 ağaç olduk o gün. Bu güzel 
niyeti beraber yeşerttik.

Bu süreçte paylaştıklarımı emek emek defterlere yazıp kendi kita-
bını yapanlar,

“Hep göreyim de unutmayayım” diye duvarına asanlar,
“Zor bir dönemden geçiyorum, bunları iç sesim yapsam yeter” di-

yenler oldu. 
Ne mutlu, bu kitabı onlar çağırdılar! Su akar da yolunu bulur gibi, 

benden çıkması gereken, yolunu buldu aktı. Daha gidecek yolu, anla-
tacak hikâyesi varmış ki size ulaştı. Okurken unuttuklarınızı hatırlama-
nız, içinizden akana yol açmanız dileğiyle...
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Yolda karşılaştıklarıma, 
Yolumu açanlara, 

Olana, 
Olmayana, 
Bizi bu ana taşıyan 
Her bir ana...

Teşekkürler.
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Başlamak

“Ben bir ucundan başlayayım da, gerisi gelir” demiş.

Ah ne güzel şeydir başlamak! 
“Ya güzel olmazsa?”  
“Ya ağacın kalanı çiçek açmazsa?” 
“Ya ben burada böyle kalakalırsam?” 
“Boş ver daha iyi hazırlanıp seneye açarım” da diyebilirdi. 
İyi ki dememiş bak.
Patır patır patlamış, 
“Merhaba!” demiş.
Tam yerine rast gelmiş, manzara koymuş.
Görünce gözüm gönlüm açılmış, 
Gören herkesin içi açılmış.

Çünkü hatırlatmış.
Başlamak için her şeyin hazır olmasına, 
“Mükemmel” olmasına ihtiyacımız yok.
Bir ucundan başlayalım, adım attıkça yol açılır.
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Rengini belli et

“Ayşe sarı açacakmış bu yıl, benim kırmızım çok patlamasın onun 
yanında?” diye kaygılanıp, 

“Ya rengimi kimse beğenmezse?” 
“Ya hiç güzel kokmazsam?” 
“Kırmızıya niyetlendim ama, ya yeterince kırmızı açamazsam!” di-

ye tasalansaydı çiçekler,
Açabilirler miydi böyle rengârenk?
Her biri her nasılsa öyle, kendi kokusu, rengi, dokusu var.
Yan yana gelince festival, cümbüş!

Aynı bizim gibi.

Devamlı birbirlerine benzemeye çalışsalardı,
Aslında içlerinde ne renkler saklı olduğunu,
Ne kadar güzel olduklarını,
Görme şansımız olur muydu?
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Rengini belli etmekten korkma.
Korkma ki görelim, duyalım, 
Öğrenelim birbirimizden.

Sohbet muhabbet olsun, 
Senin rengin benim rengimi tanısın görsün.

Kendini dünyayla karşılaştırıp, 
“Benimki buraya pek uymaz” deme.
Bizi renklerinden mahrum bırakma,

Bende bir şey,
Sende bir şey,
Onda başka bir şey var.
Bahçede hepsine yer var.
Ve hepsi bize lazım.

Unutursan hatırla.

 




