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Sonsuz 
Başlangıçların 
Öyküsü
Hani bazı filmlerde büyülü kitaplar vardır. Işık 

saçan, hareket eden. Bu kitabı da öyle farz edin. 

Sanki okurken o hissiyatı veriyor size. Yazar 

anlatmak istediklerinin şiddetinden az hasarla 

çıkalım diye fantastik bir kamuflaj kullanıyor.

Madem mevzubahis 
başlangıçlar, kitabın 
ismiyle başlayalım. 

Hani şu öykü güzelliğindeki, 
şiir sadeliğindeki Başlangıçların 
Sonsuz Mutluluğu’ndan. Sonsuz 
başlangıçların mutluluğu veya 
mutluluğun sonsuz başlangı-
cı. Şairin dediği gibi “Bitmez 
bir hikaye olarak…” böylesi 
doğurgan bir üçleme art arda 
gelmiş. Bir isim ancak bu kadar 
bir kitaba yakışır ve bir kitap 
ancak bu kadar başlığını hak 
eder. 

Efsunlu Bir Yolculuk

Aslında bu tarz kitapları çok 
da sevmem, bu tarz filmleri de 
(okur şok). Fantastik, gerçek 
dışı, canavarlı, masalsı, olağa-
nüstü, uçan, kaçan, ejderhalar, 
kaplanlar. Sonra acaibül garip 

yaratıklar. Neymiş efendim za-
man yırtılmış, bak sen, daha 
neler. Kapılar, geçitler falanlar. 
Hani bazı filmlerde büyülü ki-
taplar vardır. Işık saçan, hare-
ket eden. Bu kitabı da öyle farz 
edin. Sanki okurken o hissiya-
tı veriyor size. Yazar anlatmak 
istediklerinin şiddetinden az 
hasarla çıkalım diye fantastik 
bir kamuflaj kullanıyor.

Vaziyet böyleyken düşünün ar-
tık, Aykut Ertuğrul’un üslubu 
bana bile bu kitabı okutacak 
güzellikte. Üstelik zevkle, heye-
canla, bitmesin isteyerek. Bazı 
kitapların sonuna yaklaştıkça 
türlü atraksiyonlarda bulunu-
ruz (yaptığım tuhaflıkları top-
luma mal ederek normalleşti-
riyor olabilirim). Oyalanırsın 
biraz mesela, mutfağa gider 
su içersin. Okursun. “Bir kah-

ve içeyim.” dersin. Okursun. 
Camdan bakarsın gökyüzüne 
doğru, bulutları izlersin. Okur-
sun bir sayfa daha. Sevdiğin 
bir şarkıyı dinlersin, belki de 
kırkıncı kez. Son sayfayı çe-
virmemek için direnmek artık 
nafile. Aykut Ertuğrul nasıl ya-
pıyor, ediyor, anlatıyor tatlı tatlı 
ve inanıyorsun. İnsan bazen 
inanmak ister. Şarkıda dediği 
gibi “Beni sen inandır.” demene 
bile gerek yok. Çünkü yazarın 
öykülerinin bir ucu gerçeğe 
yaslanıyor, bir ucu masallara 
ve bugünün kelimeleriyle. Ta-
nıdığımız, bildiğimiz, sevdiği-
miz. İnandığını mı seversin? 
Sevdiğine mi inanırsın?

Karışık Kaset Gibi Bir Kitap

Bir öyküden diğerine geçer-
ken arkada kalanı da unuta-
mıyorsun, yeni okuduğunu 
da bırakamıyorsun. Sevdiğin 
şarkıların olduğu, sana mün-
hasır karışık bir kaset bildiğin. 
Hatta “Şimdi sırada ne var?” 
diye merak ediyorsun. Her bir 
öykünün melodisi ayrı güzel. 
Zamana ve yeniden başlamaya 
dair hatırlattıkları, düşündür-

dükleriyle, ezber ettiğin üçle-
menin bile ummadığın bir anda 
naif bir anlatımla karşına çık-
masıyla -ki bunu sadece kitabı 
okuyanlar anlayacaktır- öyküle-
rin büyüsüne kapılıyorsun. Bir 
melekle konuşabileceğini bili-
yor muydun? Peki bulunduğun 
zamanın dışına çıkabileceğini, 
tıpkı rüyalardaki gibi. Öyküler, 
hikayeler ve romanlar zamanı 
aştığından sebep, kapalı kapı-
ların sırrını aralamakla beraber, 
insanı derinden sarsan yarasını 
anlamak için de bir umut, bir 
çare barındırıyor içinde…

Satır aralarına ipuçları bırakan 
yazarlarım… Bir şiirden, bir 
yazardan, bir filozoftan, bir 
filmden, bir şarkıdan, sokaktan 
bazen. Sadece onu okuyanın, 
izleyenin, dinleyenin, duyanın, 
hissedenin anlayabileceği, bü-
tünden parçalar. Ve böyle an-
larda yazarlarım için dünyaya 
haykırasım geliyor. Seviyorum 
sizi! Seviyorum ulen!
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“İnsanlığın en eski ef-
sanelerinden bile eski 
şehir. Topraklarına ilk 
ayak basan ya Adem Ba-
ba’ydı ya da onun ilk 
oğullarından biri. İçin-
de yaşayanların, ken-
disine sahip olduğunu 
düşündüğü, onun esiri 
olduğunu ise çok azının 
fark edebildiği İstanbul. 
Boşuna kadına benze-
tilmiyor ya! Her gelen, 
onu değiştirmeye çalıştı, 
ona dediğini yaptırma-
ya, dilediği şekle sok-
maya.” (s. 130)
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