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Sevgili okurum,

Baharda açan çiçekler; birisi gözleriyle o güzelliğe ortak olsun, bir 
başkası o kokuyla sarhoşluğa ulaşsın diye en güzel elbiseleri ile çıkar-
lar doğa adı verilen sahneye. Terziler ipliklerini salt para kazanma 
kaygısıyla değil, hiç tanımadıkları kimselerin sanatlarının değerini 
fark edebilmeleri için de geçirirler iğnelerinden. Bir yaşındaki çocu-
ğun yürüme yolundaki gayreti sadece bir kas meselesi değil, ona o 
yürüme azmini veren annenin gülümsemesindeki motivasyonun 
da yansımasıdır. Tarlada çalışan bir çiftçi sadece alın teriyle suladığı 
topraktan biten ürünün maddi getirisiyle değil, doğaya hükmetme 
gücünün bilincinde yaratmış olduğu zafer duygusuyla da mutlu olur. 
Bir öğretmenin ülkenin en ücra köşelerinde sırf bir maddiyat endişe-
siyle çalışması akla yatkın mıdır? Öğretmen, körpe bilinçlere ektiği 
bilgi ve bilincin meyvesine ulaşabilme hazzını düşünmese bu çileli 
yolculuğa sadece maddiyat düşüncesi ile katlanabilir miydi? Bence 
cevap büyük harflerle “HAYIR!”

Peki ya bir yazar? Onun yaralı şekilde yürüdüğü yolda çektiği çileler 
ne içindir? Bu soruya tatmin edici bir cevap verebilmek çok zor. Sa-
nırım Türk edebiyatının ustalarından kopya çekmemiz gerek. Oğuz 
Atay, Tutunamayanlar romanını yazdıktan sonra kitabı basacak ya-
yıncıyı bir türlü bulamamıştı. Yayıncılar kitabı pek de anlamadık-
larından, anlamadıkları için de satılmayacağını düşündüklerinden. 
Oysa bugün Oğuz Atay en çok okunan (ama en az anlaşılan) yazar-
lardan biri. Sabahattin Ali’nin yazgısı farklı mı olmuştur zannediyor-
sunuz? Bugün Türk edebiyatının en çok satan kitabı olma özelliğine 
sahip Kürk Mantolu Madonna kitabının bölüm bölüm neşredildiği 
gazetenin sahipleri tarafından beğenilmeyerek parası ödenmemiş 
bir eser olduğunu biliyor muydunuz? Ya Mahmut Makal’a ne demeli? 
Köy Enstitülerinin yiğit öğreticisi Mahmut Makal’ın istikbalini Türk 
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köylüsü yolunda vakfettiği yıllarda kaleme aldığı Bizim Köy adlı eseriyle “ko-
münistlik suçlamasından” tutuklandığını, Varlık dergisinde bölüm bölüm ya-
yımlanan kitabı yüzünden yoksulluklarına ayna tutarak bir şeylerin değişme-
si yolunda adım atılmasına ön ayak olduğu köylüler tarafından ne acımasız 
tepkilerle karşı karşıya kaldığını kim biliyor? Ya İstiklâl Marşı’nın yazarı Meh-
met Âkif Ersoy’un tüm yokluğuna rağmen “Ucunda para ödülü varsa İstiklâl 
Marşı Yazma Yarışması’na katılmam.” dediğini? (Daha sonradan marş yazmak 
için ikna edilse de para ödülünü elinin tersi ile ittiğini kimlere anlatabildik ki?)

Biz yazar ve şairler sadece yazdıklarımızdan değil, sustuklarımızdan; anlat-
madıklarımızdan da sorumluyuz okura karşı. Bu ülkenin soylu yazın geçmişi-
ni, tüm engellere rağmen edebiyat çilesi çekmiş aydınlarını kime anlatabildik 
ki? Anlatabilmiş olsaydık bugün sosyal medya fenomenliği ile şair olmaya kal-
kanlar, birtakım edebiyat tarikatları ile yeteneksizliklerini telafi etmeye çalı-
şıp adlarını edebiyatçıya çıkarmaya çalışan madrabazlar edebiyat dünyasında 
hüküm sürebilirler miydi? Sanmıyorum. “Peki ne yapmalı?” diyorum kendi-
me. Tarih boyunca bu soruyu sormuşlar düşün adamları, yanıt farklı farklı. 
Bense zaman hâkimine devrediyorum hesabımı. Yazdıklarımla ilgili hükmü o 
versin. Eğer okunmayı hak etmediysem zaman denen o çizgide silinip gideyim 
ancak bu ülkeye bir ölümsüz söz dahi bırakabilirsem benden daha bahtiyarı-
nı bulmak mümkün olmayacaktır. Bunu soyadıma bile sirayet etmiş o emin 
olma duygusunun her bir zerresine kadar biliyorum.

Sana mektup yazıp içimi dökmek istedim sevgili okurum. Oysa içimi dökmek, 
içimdekileri kanatmak olmuş şu geçen sürede. Ne yapayım sen beni görmü-
yorsun, ben senin yolunu gözlüyorum. Sana veda ederken Oğuz Atay’dan kop-
ya çekiyorum: “Ey okurum ben buradayım sen neredesin?” Kâğıda bıraktığım 
her yeni yarada yolunu gözlüyorum.


