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CUMHURİYET

OLAYLAR VE GÖR

Bayram Dinginliği...
Alev COŞKUN

B

ayramlar, bir gelenektir, bir
görgüdür.
Bayramlarda, kişiler barEşEr,
küçükler büyüklerin elini
öper, kucaklaşEr.
İnsan ilişkileri açEsEndan son derece
önemli olan bu gelenek, Türk
toplumunda sarsElmayacak biçimde kök
salmEştEr.
Kişisel ilişkilerin bu güzellikleri
yanEnda bugünlerde toplumsal barEşa da
önem verilmelidir.
UnutmayalEm ki, bugünlerde dünya
büyük çalkantElar içerisindedir.
Ortadoğu’da önemli siyasal ve
toplumsal olaylar birbirini izliyor. MEsEr,
Tunus, Libya’dan sonra Suriye’de
karmaşa var.
AçlEk sadece Afrika’da değil, Asya ve
dünyanEn dört bir yanEnda kendisini belli
ediyor. Yoksulluk, yeterli
beslenememek sadece Somali’de değil,
Türkiye dahil birçok ülkede açEkça
vardEr.
Dünya bu çalkantElarEn yanEnda, henüz
2008’de başlayan büyük ekonomik krizi
de atlatamadE.
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2008 krizinden önceki düzeye
ekonomik yönden ulaşmanEn çok zor
olduğu özellikle BatE basEnEnda
belirtiliyor. Dünya ekonomik krizi,
liberal ekonominin büyük sarsEntE
geçirdiğinin en önemli tanEklEğEnE
yapEyor. Her şeyi piyasaya bErakalEm,
piyasanEn görünmez eli, piyasayE kendi
kendine düzenler biçiminde formüle
edilen liberal-kapitalist ekonomik
sistem, en büyük darbeyi yemiştir.
Amerika, 1970 yElEndan bu yana yani
40 yEldEr, her yEl 700 milyar dolar
düzeyinde dEş açEk vermektedir. ABD,
para basarak bugüne kadar ekonomik
durumunu bir ölçüde idare etti. Ama
artEk ekonomik sEkEntE açEkça kabul
ediliyor.
Buna paralel olarak, Avrupa Birliği
ülkeleri de ekonomik toparlanmayE
yapamEyorlar. Almanya hariç, hemen
bütün Avrupa ülkelerinin ekonomik
göstergeleri sorunludur. Özellikle
Yunanistan, Portekiz, İspanya ve onu
izleyen İtalya ekonomilerinin iyileşmeye
geçişleri çok zor görülüyor.
İhracatEn büyük kEsmEnE Avrupa

Birliği ülkelerine yapan Türkiye, bütün
bu olumsuzluklarE görmelidir. Büyük
krizin gelecek bir ikinci ve üçüncü
dalgasE Türkiye üzerinde sarsEcE etkiler
yaratEr.
Kriz teğet geçiyor, teğet geçecek
edebiyatE bir yana bErakElmalE, ciddi
önlemler alEnmalEdEr.
Türkiye’nin etrafE ateş çemberi
içerisindedir. Afganistan, Irak
işgallerinden sonra, şimdi NATO
kanalEyla Libya’ya girilmiştir. Amaç,
Libya’nEn geniş petrol ve doğalgaz
rezervleridir.
Bütün bunlar olurken şimdi Suriye
önem kazandE. “Suriye bizim iç
işimizdir” sloganE, çok tehlikelidir.
Suriye bizim iç işimiz değildir. Türkiye
komşularEyla iyi geçinmeli, taşeron
olmamalEdEr.
CHP, Ankara’daki güvenlik zirvesine
katElan ABD büyükelçisini işaret ederek
haklE olarak “ABD büyükelçisinin
bildiklerini biz bilmiyoruz” diyor.
Ankara’da, ABD adEna Suriye ile savaş
ilişkisine girmek isteyen şahinler var.
Bütün bu gelişmelere bakEnca,
bayramda birkaç gün yaşanacak
dinginliğin, kafalarda barEş çağErEmlarE
yapmasEnE dilemek istiyoruz.

