Merhaba. Şu anda Çeviriyle Öğren kitabının PDF dosyasını aradığınız için bu sayfaya gelmiş
olduğunuzu düşünüyorum. Belki maddi gücünüz kitabı satın almaya yetmiyor, belki öğrencisiniz ve
bütçeniz sınırlı, belki de kitabın bir an önce elinize geçmesini istiyorsunuz... Sebebi ne olursa olsun, bu
arayıştaysanız size şu basit soruyu sormak istiyorum:
“iPhone satın alacak gücünüz olmasaydı, bir Apple Store mağazasına giderek bir tane çalar mıydınız?”
Cevabınız evet ise PDF arayışınıza farklı sitelerde devam etmenizi öneriyorum, çünkü kıymetli
vaktinizin geri kalanını, size hiçbir şey katmayacak ve PDF linki sunmayacak olan bu yazı ile
kaybetmenizi istemem. Hayır ise lütfen okumaya devam edin.
Bir kitabın PDF dosyasını edinmek, teoride o kitabın yazarına maddi bir zarar vermiyormuş gibi
görünebilir. Ancak PDF dosyası elinizde olan bir kitabı muhtemelen satın almak istemeyeceksiniz,
çünkü bu durum “boşa para vermek” gibi görünecektir. Öte yandan, bir yazarı yeni kitaplar yazmaya
teşvik eden şey yazdığı kitapların satılıyor olmasıdır. Bu nedenle, PDF dosyasını edinerek kitabı satın
almaktan vazgeçen her bir okur, aslında farkında olmasa da yazara zarar vermekte ve gelişimini
köreltmektedir.
Çeviriyle Öğren 1, beş senelik emeğin ürünü olan, her bir cümlesi özenle seçilmiş bir kitap. O beş yılda
yapılabilecek çok daha eğlenceli aktiviteler varken, ben gecemi gündüzüme katarak sizler için bu
kitabı yazmayı tercih ettim. Çoğu şeyden ödün verdiğim bu sürecin bana hem maddi hem de manevi
bir dönüşü olacağı beklentisiyle bu sıkıntılara göğüs gerdim. Fiyatını çok yüksek tutmadığım bu kitabı
satın almak yerine PDF dosyasını indirmeyi tercih ederseniz ve bu kitap gelişiminize bir şekilde katkıda
bulunursa, borçlanmış olacaksınız. Elbette kendinizi, “Bu borcu sonrasında kitabı satın alarak öderim”
şeklinde rasyonalize edebilirsiniz; ancak bu genellikle gerçekleşmiyor. Kitabın size faydasının dokunup
dokunmayacağı yönünde tereddütleriniz varsa ve boş yere satın almış olmak istemiyorsanız 14 günlük
ücretsiz iade hakkınızın bulunduğunu hatırlatmak isterim.
Benim sizlere yeni içerikler sunabilmem için bir şekilde hayatta kalmam ve belirli bir hayat
standardına sahip olmam gerekiyor. Bu ise neredeyse tek başına, sattığım kitapların sayesinde oluyor.
“Nasıl olsa başkaları alıyordur; ben almasam da olur” diyerek PDF dosyasına yöneldiğiniz her kitabım,
benim hayat standardımı kısmen de olsa düşürmüş oluyor.
Sizlere hiçbir YouTube kanalında ya da İngilizce kursunda, parayla dahi satın alamayacağınız kalitedeki
eğitim içeriklerini ücretsiz olarak sunuyorum. Elbette diğer her şeyi de ücretsiz olarak sunabilmek
isterdim ancak üç haneli rakamlarda dahi olmayan Çeviriyle Öğren 1 kitabına biçilen fiyatın yarısının,
basım maliyeti ve vergi olarak gittiğini bilmenizi isterim.
Ben veya başka bir yazar... Lütfen bir kitabın PDF dosyasının arayışındaysanız bunu artık ikinci kez
düşünün ve vicdanınızla hareket edin.
İngilizce serüveninizde başarılar diliyorum.
Özer Kiraz

