NEREYE KADAR?
• Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde
% 7 küçüldüğünü açıkladı.
• Temmuz ayında sanayi üretimi geçen yılın ilk dönemine göre 9,2 oranında daraldı.
			

• İşsizlik oranı Türkiye tarihinin en yüksek seviyesine çıktı.

Bunlar gazete ve TV kanallarında son günlerde sık sık duyduğumuz haberlerden başlıklar. Artık
sadece haberlerde duymadığımız yaşadığımız, her gün herkesin konuştuğu cümleler. Hatta hayatımızın kendisi. O kadar hayatımızın parçası oldu ki parka yatağını hazırlayan ve banka uyumak
için uzananlar, sokaklarda köşe başlarında kıvrılıp yatanlar, kredi kartı borcu ya da ticari borçları
nedeniyle intihar edenler her yerde. Artık şaşırmıyorum. Derin bir üzüntü ile seyrediyorum ve
düşünüyorum. Global ekonomik krizin ülkemize etkilerini ve bu teğet geçen etkilerden nasıl
çıkılacağını düşünüyorum.
Öncelikle, ülkemiz ne kadar krizde? Yukarıda yazılı olan ekonomik veriler, her gün yaşadıklarımız gerçekten karamsar tablolar çiziyor ama hiç mi çıkış yok? Gelecek ne olacak? Evet,
düşünüyorum, gerçekten düşünüyorum. Yaşadığımız toplumsal sorunları, gündem de yer alan
tartışmaları, bu tartışmalara sokulan çocukları, dünya üzerindeki yerimizi ve en çok da çocuklarımızın geleceğini…
Her sabah ofise gelirken genelde aklımdan bunlar geçer ve bugün sabah birden etraftaki kutlamaları fark ettim. İzmir’in kurtuluş günü kutlamalarını (9 Eylül). Gülümsedim. Her zaman ki gibi
kan kırmızı bayrağımız İzmir’de bir baştan diğer başa göz alıyordu. İşe giderken yol boyunca
bayrağımızı gördükçe gözümün önünde kurtuluş savaşı yılları, inkılap yılları bir bir geçti. Ekonomik kriz mi? Gülümsedim. Bu ülke ne krizler yaşadı ve bitti…
Ofise gittim ve önüme ülkemizin haritasını koydum. Bildiğiniz gibi Türkiye Kuzey Yarım Küre’de,
eski dünya karalarının birbirine en çok yaklaştıkları stratejik bir bölgede yer alır. Buna bağlı olarak matematiksel ve özel konumu ülkenin sosyal, politik ve ekonomik durumu üzerinde etkili
olmaktadır. Türkiye 36°-42° Kuzey enlemleri, 26°-45° Doğu boylamları arasında dört mevsimin
belirgin olarak yaşandığı ılıman kuşakta yer alır. Ülkenin doğusu ile batısı arasında 76 dakikalık
zaman farkı vardır.
Türkiye’nin eski dünya karaları olan Asya ve Avrupa kıtalarında toprakları bulunur. Üç tarafı denizlerle çevrili yarımada özelliği taşır. Ortalama yüksekliği fazla olup (1130 m), yükseklik batıdan
doğuya doğru artar. Maden çeşitleri fazladır. Ortadoğu ve Asya petrollerine yakınlığı, boğazlara
sahip olması jeopolitik önemini artırır.

Türkiyenin gerçek yüzölçümü 814.578 km2’dir. İz düşüm alanı ise 779.452 km2‘dir. Türkiye’ye
ait bu iki yüz ölçüm değeri arasındaki farkın büyüklüğü arazinin dağlık ve engebeli olmasından
kaynaklanır.
Son nüfus sayımına göre Türkiye’de 81 il, 923 ilçe ve 35.000’den fazla köy bulunmakta ve 70
milyonun üzerinde çoğunluğu genç insan yaşamaktadır.
Bunları niye anlatıyorum, ekonomik kriz ile ne ilgisi var? Anlatıyorum çünkü uzun zamandır
sanırım bunları unuttuk. Bugün İzmir’in kurtuluş kutlamalarını görmeseydim belki ben de hatırlamayacaktım. Dün gece parkta evi olmadığı için uyumaya çalışanları görmeseydim hatırlamayacaktım. Günlük yaşantımız içerisinde bize o kadar çok mesaj gönderiliyor ki ayrıntıları unutuyoruz. Bizi biz yapan ayrıntıları unutuyoruz. Mesela ne kadar büyük bir ülke olduğumuzu, ne
kadar genç ve üretmeye hazır, dinamik bir nüfus olduğumuzu belki de en önemlisi çok zor bir
savaşı başarıp bu günlere geldiğimizi unutuyoruz. Sadece coğrafi büyüklüğü ile değil bugün bizi
biz yapan iyi ya da kötü tüm geçmişimizle, kültürümüzle, gelenek ve göreneklerimizle, doğudan
batıya, kuzeyden güneye her m2 de var olan, saklı olan varlıklarımızla ne kadar büyük bir ülke
olduğumuzu unutuyoruz.
Son zamanlarda bir reklam oldukça gündemde “Alın verin, ekonomiye can verin” bu reklam
taşıdığı misyon dışında çok önemli bir şeyi gösteriyor bana göre ayrıntıların ne kadar önemli
olduğunu. Bir gevreğin, bir simidin, bir çiçeğin ne kadar önemli olduğunu, yaptığımız her şeyin
bumerang misali bize geri döneceğini, sadece bize dönmekle kalmayacağını başkalarına da yararı
olacağını ne kadar güzel anlatıyor. (İzlemeyen varsa bir kez izlesin)
Evet, ayrıntılar önemlidir, kim bilir belki bugün hepimizin bir an durup ülkemizin haritasına bakmasında yarar vardır. Sadece tek bir an. Bakıp düşünmesinde yarar vardır. Belki ondan sonra
gündeme nokta koyup kendi içimize, kendi değerlerimize, kendi zenginliklerimize döner ve
geleceğimiz için, çocuklarımız için üretime geçeriz. Bu ülkenin her m karesini daha güzel, daha
verimli yapmak, bu ülkenin her m karesinde yaşayanları daha eğitimli, daha kültürlü, daha mutlu
yapmak için birlik olup çalışmaya başlarız.
Ekonomik kriz mi?
Ayrıntılar önemlidir… Bu ayrıntılardan en önemlisi de birey olarak kim olduğumuzdur. Kim bilir
belki bugün tek bir an herkes durup düşünür, biz kimiz? Ve biz olmak için, Türkiye olmak için
neler yaşadık… Ve sonra bakalım ekonomik kriz kalır mı?
Oya’ca

