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Çinli, yeni mezun bir genç, işini zor da olsa eline almayı yeni başarmıştı. İşletme bölümünü iyi 

dereceyle bitirmişti. Çin’ in dünya ekonomisinde yükselen bir dev olması onu da gururlandırıyordu. 

Dünyanın süper gücü ABD’ yi geride bırakmışlardı. Dünya düzeninde bir şeyler değişeceğinin O da 

farkındaydı. Dünya pazarını Çin ele geçirmiş durumdaydı. Her ülkeye her türlü ürünü ihraç ediyorlardı. 

Ülkenin ihracat gelirleri yüksekti. Ekonomisi çok iyiydi. Tabi ekonominin iyi olmasını düşük ücretle 

çalışan işçilerine de borçluydular. Gelir düzeyi yüksek kişiler o çalışanları düşünüyor muydu? Onlar 

için önemli değildi. Bu olmazsa diğeri çalışırdı. Nasılsa nüfus çok fazla ve işe ihtiyacı olan binlerce kişi 

vardı. 

 Kendini kurtardığını düşünen yeni mezun, kendini işine vermişti. Annesine ve kardeşine bakması 

gerekiyordu. Bu zamana kadar zar zor getirebilmişti annesi onu. Annesi de diğer işçiler gibi düşük 

ücrete bir teknoloji firmasında çalışıyordu. Her ne kadar Çin’de enflasyon çok fazla olmasa da çok 

düşük maaşla çalışan işçileri etkiliyordu. Alım güçleri zayıflıyordu. Ev kirası, okul masrafı, mutfak 

masrafı derken geriye bir şey kalmıyordu. Genç bunları bildiği için başarmıştı ve işinin başındaydı. 

Şimdilik her şey yolunda gibi görünüyordu hayatında. İşindeki ilk bir iki ayının ardından komşu 

eyalette bir hastalık çıktığını öğrenmişti. İlk başta, ülkede, o kadar korkutucu bir şey olduğunu 

düşünmemişlerdi. 

Yetkililer açıklamalar yapıyordu. Endişelenecek bir durum olmadığını belirtiyorlardı. Ancak durum 

hiçte öyle gitmiyordu. Hastalık günden güne ülkeyi ele geçiriyordu. İnsanlar sokaklarda hastalıktan 

ölüyorlardı. Bu durum dünya basınında yankılandı ama diğer ülkeler de umursamadı. Yaklaşan bu 

büyük tehlikenin kimse farkında değildi.  

Yeni mezun gencimiz bu durumdan çok korkuyordu. Vatandaşlarının hasta olanlara yaptıklarını, onları 

ölüme terk etmek için evlerine hapsettiklerini görmüştü. İnsanların ne kadar acımasızlaşacağına şahit 

oluyordu. Yetkililer duruma el koydu, sokağa çıkma yasakları ilan edilmeye başlamıştı. Ancak yine bir 

problem vardı. İnsanlar mağazalara marketlere akın etmeye başlamıştı. Marketlerde adeta 

yağmalanmışçasına yaşamsal ürünler kalmamıştı. İnsanların elindeki paralar bir anda değersizleşmişti 

aslında. Para var ama alacak ürün yok. Firmalar ürünler için talebi karşılayamaz duruma gelmişti. Arz 

eden az ama talep eden çok fazlaydı. Bunca talep fazlasına yetişmek çok zordu. Alım gücü olanlar 

artan fiyatlara rağmen ürünlerini alabiliyordu. Böyle durumlar zenginleri etkilemiyor gibiydi. Parayla 

istediklerini alabiliyorlardı. Ancak hastalık zengin fakir ayırmıyordu. 

Alım gücü olmayanlarsa küçük marketleri mağazaları yağmalamaya başlamıştı. Önceden zar zor 

alabildikleri ürünleri almaya artık güçleri yetmiyordu. Yeni mezun gencimiz bu durum karşısında şöyle 

düşündü. Önceden paramız yoktu alamıyorduk. Şimdi çalıştım çabaladım iş sahibi oldum, paramız var 

ama yine alamıyoruz. Haklıydı da para böyle durumlarda önemini yitirebiliyor. Artık işe de 

gidemiyordu. Firmalar yasaktan dolayı faaliyetlerine ara vermişti. Bu durum ne kadar devam 

edecekti. Evde kimse çalışmıyordu. Nereden para gelecekti? Yaşamlarına nasıl devam edeceklerdi?  

Bu durumun bir an önce bitmesi gerekiyordu. Bunlar neden oluyor, yoksa Tanrı bizi kendine itaat 

etmediğimiz için cezalandırıyor mu diye düşündü. Saatlerce kendini sorguladı, herkes benim gibi 

kendini sorgulasa yaptığı hataları düzeltmeye çalışsa belki bunlar başımıza gelmeyecekti dedi. 
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Hastalık, turistlerle diğer ülkelere de yayılmaya başlamıştı. Hastalık yavaş yavaş tüm dünyayı etkisi 

altına alıyordu. Hastalığın çıkış kaynağı olan Çin ile diğer ülkeler bağlantısını koparmaya başlamıştı. 

Dünyanın ürün tedarikçisinden artık kimse bir şey almak istemiyordu. Çin’ in ihracatı ve ihracat 

gelirleri aniden durdu. Diğer ülkeler Çin’e uçuş seferlerini durdurmuştu. Çin tek başına kalıyordu. 

Çin hükümeti hastalıkla mücadele için kamu harcamalarını hastane yapımına ve koruyucu malzeme 

üretimine yönlendirdi. Vakalar ve ölen insan sayısı hızla artıyordu. Bir an önce bu hastalığa çare 

bulmak gerekiyordu. 

Ülkesinin bu durumda yalnız kalması bizim mezun genci düşündürmeye başladı. Tamam, hastalık 

burada çıktı. Çıkış sebebi belirlendi ama peki ya bu bir komplo ise belki ülkesinin ekonomik yükselişini 

istemeyen ABD bu hastalığı burada yaydıysa, ya da ülkesinin lideri aşırı nüfusu azaltmak için böyle bir 

şey yaptıysa diye düşündü. Ama yine de insanlar bu kadar zalim olamaz diye kendini rahatlatmaya 

çalışıyordu. Sonra üniversitede gördüğü ekonomi dersleri aklına geldi. Derslerde gördüğü konuları 

şiddetli bir şekilde yaşıyordu. Bu durum böyle uzun süre devam ederse ülkesinin durumunu 

düşünmek bile istemiyordu. Her şey bir an önce kaldığı yerden devam etmeliydi. Sonra kendini, 

ailesini düşündü. Tam her şey yoluna girdi derken bu hastalık yine bizi geçmişe götürdü. Belki de 

insanın ekonomik hayatı kaderidir diye düşündü. Derken, aklına bankalar geldi. İhtiyaç kredisi alayım 

rahatlarım en azından bu durumdan kurtulana kadar diye düşündü. Ama şimdi çalışmıyordu nasıl 

alacaktı? Sonra kalktı televizyonu açtı haber izlemeye başladı. Karşısına bir haber çıktı. Devlet maske 

üretimine yetişemiyor, bunun için maske üretimine destek vermeye başladı diyordu haberde. Hemen 

gözleri parladı, neden ben de yapmıyorum işi dedi. 

Yeni mezun gencimiz gerekli hazırlıkları yaptı ve devletin bu desteğini alıp maske üretimine başlamak 

için başvuru yaptı. Maskeleri evde bir odada üreteceklerdi ailesiyle birlikte. Elindeki son parayı bir 

makine almak için harcadı. Makineyi eve getirdi hazırladı ve başvurunun sonucunu beklemeye 

başladı. Sonuç bir iki gün içinde belli oldu. Kabul edilmişti. Aldığı bu destekle maske kumaşlarını 

sipariş etti ve kumaşlar gelir gelmez çalışmaya başladılar. Hiç boş durmuyorlardı sürekli çalışıyor ve bu 

sayede para kazanmaya çalışıyorlardı. Kısa sürede harcadıklarını tekrar kazanmıştı. Ürettikleri 

maskeler ülkenin dört bir yanına gidiyordu. Maske işinin yetersiz olduğunu düşünen yeni mezun 

girişimci genç, farklı koruma kıyafetleri üretmeyi düşündü. Artık işi vardı ve bankaya gidebilirdi. 

Bankaya kredi başvurusunu yaptı. Genç girişimci olduğu için banka hızlı bir şekilde başvuruyu 

değerlendirdi ve uygun faiz oranıyla kredi vermeyi kabul etti. Genç girişimci parayı aldı ve yeni 

makineler alıp eve götürdü. Artık koruma kıyafeti, siperlik, eldiven vb. bir sürü şey üretecekti. 

Üniversitede aldığı derslerin faydasını görüyordu. Her şeyi planlıyor ve basiretli bir iş adamı gibi 

davranıyordu. 

Bu sırada ülkesi hastalığı yenme konusunda çok yol kat etmişti. Vaka sayısı gün geçtikçe azalıyor 

iyileşen sayısı artıyordu. Ülkesi hastalığı neredeyse yenmişti ama bu sefer de hastalık diğer ülkelerde 

kontrolü ele almıştı. Ülkesindekinden fazla insan ölüyordu diğer ülkelerde. Artık maske ve diğer 

ürünlere onların da ihtiyacı vardı. Ve ürettikleri ürünleri ihraç etme kararı aldı. Yine işini biraz daha 

büyüttü, yanına çalışan eleman aldı, tamamen kurumsallaşma yönünde ilerledi. Gerekli prosedürleri 

tamamladı ve ihracata başladı. Ülkesi de artık normalleşmeye başlamıştı. Diğer firmalar da 

faaliyetlerine kaldıkları yerden devam etmeye başladı. Ancak eski ihracat gelir düzeyine çıkamıyordu 

ülkesi. Kendi firması ülkesine ihracat geliri yönünde katkı sağlıyordu ancak diğer firmalar eskisi kadar 

gelir elde edemiyordu. Çünkü insanlarda bir korku oluşmuştu. Acaba ürünler virüs taşır mı? Biz hasta 



 

 

olur muyuz diye düşünüyorlardı. Bunun için de eskisi kadar ürün talebi gelmiyordu. Elbette ki bu 

zamanla düzelecek, insanlar eski tüketim seviyelerine dönecekler ama bunu için zamana ihtiyaç var. 

Bazen böyle büyük felaketler çoğu insanı hayatından eder, çoğunu konumundan eder. Bazı insanlar 

ise krizi fırsata çevirir. Hiç faaliyet göstermeyi düşünmediği bir alana yönelip kendini geliştirir. 

Bu sayede eline aldığı sermayeyi hayalindeki işlere yatırım yapar. Hem kendi durumunu iyileştirmiş 

olur hem piyasaya canlılık getirir. İstihdamı arttırır, ekonomiye katkı sağlar. 

Ekonomi her zaman hassastır. Her olaydan etkilenebilir. Hele bir de felaket sayılabilecek bir olay 

karşısında ekonomiyi ayakta tutmak çok önemlidir. Ekonomiyi canlı tutan, akışkan hale getiren 

bankaların rolü böyle anlarda daha da artar. Halk ülkesindeki bankalara güveniyorsa, parasının 

güvende olduğunu hissediyorsa parasını çekmek için bankaya koşmaz. Para çekilmezse piyasada 

kalmaya devam eder ki bu ekonomi için oldukça önem taşıyor. Dünyada yaşanılan bu felaket çoğu 

ülkede krize neden olabilir. Çünkü tüm ekonomik faaliyetlere ara vermek zorunda kalınıyor. İthalat ve 

ihracat sekteye uğruyor, turizm tamamen bitiyor, üretim yok denecek kadar azalıyor. Ülkeler büyük 

finansal kayıplara uğramış oluyor. Böyle zamanlarda güçlü olmak için ekonominin sağlam olması 

gerekir. Sağlam bir ekonomi içinse katma değerli ürünler üretip dünya pazarında söz sahibi olmak 

gerekiyor… 
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