Başlangıçla Bitiş Arasında
Her başlangıçta bir bitiş, her bitişte yeni bir başlangıç gizlidir; bunu biliriz.
Kış bittiğinde bahar, bahar bittiğinde yaz gelir. Hayat her zaman elbette günlük
güneşlik değil. Karanlığı, kışı, kötülüğü, kıyıcılığı da içinde barındırır, barındırıyor. Elbette onca acı, ‘onca yoksulluk’, onca kötülük var. Ama biz bütün bunların
arasından iyiyi, güzeli, hakikati öncelemek, onu tutup kaldırmakla yükümlüyüz ve
bunu isteriz.
Bunun için mayıs bize ‘öfke’yle değil, ‘ses’le ve gülümseyerek gelir; baygın
iğde kokularıyla.
Coşkuyla ve yeni bir başlangıç duygusuyla yola çıkmıştık. Bir ‘ses’ olmak istemiştik, ‘öfke’ değil. Herkesin olanı herkese ait kılmak. Hakkı teslim ederek, yapılanları yok saymadan, küçümsemeden, Türk Dili dergisini daha etkin, daha nitelikli,
daha kuşatıcı bir dil ve düşünce iklimine taşımak, ortak değerimiz Türkçe etrafında
edebiyat dünyamızın bütün renkleri ve tonlarının içinde kendine yer bulduğu; iyi
öykünün, şiirin, denemenin, eleştirinin ve yazının yayımlandığı bir dergi hâline getirmek olduğunu vurgulamış, herkesten katkı beklediğimizi belirtmiştik.
Bu çabamızın ne denli karşılık bulduğu siz değerli okuyucularımızın takdirindedir. Her yeni sayımızda aramıza edebiyatımızın çok değerli isimleri eklendi. Bu
bizi güçlendirdi, zenginleştirdi, gönendirdi. Dergimizin gördüğü bu hüsnükabul ve
ilgi, her sayısını bir öncekinden daha iyi yapmanın gayreti içinde olan bizlere ayrı
bir güç ve hız verdi. Her sayıda edebiyatımızın seçkin bir ismiyle gerçekleştirdiğimiz özgün söyleşiler, hazırladığımız kapsamlı ve kuşatıcı özel bölümler, her yılın
son ayında yayımladığımız anıtsal özel sayılar dergimizin alametifarikası hâline
geldi.
Bu yeni yönelişimizde sesimize ses, çağrımıza karşılık veren, gönderdikleri
şiirler, öyküler ve yazılarla dergimize farklı renkler, sesler, desenler ekleyen yazar,
şair, ressam ve çizerlerimize; görsel ve yazılı basında tanıtım, takdir ve teşekkür iletileriyle destek veren herkese; ayrıca, adlarını anmaktan mutluluk duyduğum Yazı
Kurulumuzun çok değerli üyelerine, emek ve gayretleri unutulmaz uzmanlarımıza,
estetik dokunuşlarıyla dergimize şekil ve ruh veren tasarımcılarımıza özverili ve
titiz çalışmaları için teşekkür ederim.
Türk Dili, her şeye rağmen düşünceyi, dili, sözü ve yazıyı üstün, belirleyici ve
öncü kılma çabasının hummalı yolculuğuydu benim için. Yol meşakkatli ama güzeldi. Güzel insanlarla yola çıktım, yol aldım, yolda güzel insanlar buldum. Yetmez mi?
“Ah, kimselerin vakti yok/durup ince şeyleri anlamaya” diyor ya incelikler
şairi Gülten Akın, Türk Dili, kimseleri çağırdığımız yerdi.
Bazen veda ansızın gelir. Bu da güzeldir. Bir veda aynı zamanda yeni bir başlangıç da demektir.
Türk Dili, uzun bir yolculuktur ve kuşkusuz bundan sonra da yoluna devam
edecektir.
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