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BASINDAN

Elinizdeki bu dergi için yazı yazmam 
istendiğinde ne yazacağımı yakla-
şık on gün düşündüm. Yazmak kolay 
elbette sonuçta her gün yaptığımız 
bir iş. Ama önce ne yazacağımı bul-
malıydım.

Oda’dan arkadaşlar da sağ olsunlar 
‘Konu sınırı yok, istediğiniz bir ko-
nuda yazabilirsiniz’ deyince hepten 
elim kolum bağlandı! Sonsuz seçe-
nek vakit kaybettiriyor. Yaklaşık 20 
yıl önce bin filmlik arşivi olan bir ar-
kadaşın evinde sabahladığımızı ve 
hiç film izleyemediğimizi hatırladım. 
Seçeneğin çok olması her zaman iyi 
olmayabilir...

Bu dergi için de pek çok konu yazı-
labilir...

Metin Güler yönetimindeki Oda’nın 
hizmetlerini ve kente katkılarını an-
latabilirdim.

Eskişehir’in geldiği noktayı gururla 
kâğıda dökebilirdim.

Mesleki konulardaki sıkıntıları, 
gazetecilik mesleğinin nereye gi-
deceğini tahmin ettiğim bir yazı da 
olabilirdi.

Yeni üniversiteyi, termik santrali, 
yıllardır ayağa kaldıramadığımız 
Kızılinler’i, bir türlü tanıtamadığımız 
Yazılıkaya’yı, yeni yerine taşınan 
Devrim otomobilini ve müzeyi de 
yazmak mümkündü.

İşte böyle on gün geçti...

Bu arada seçim hareketliliği de ya-
şıyoruz. Oda’dan gelen ‘son ayarıyla’ 
klavyenin başına oturdum. Son yıl-
larda çok önemli olarak gördüğüm 
iki konuyu gündeme getirecek bir 
yazı yazmaya karar verdim.

Sosyal yardımlar ve toplumsal ba-
rış... Yazımın başlığındaki yeni dö-

nemden kastım başta Ticaret Odası 
yönetimi olmak üzere Eskişehir ve 
ülkemizin ‘yeni’ yönetimleridir.

Oda seçimleri ve milletvekili se-
çimlerini geride bıraktık. Eskişehir 
adına ‘iyi bir ekip’ oluştuğunu dü-
şünüyorum. Sanayi Odası’nda Ce-
lalettin Kesikbaş büyük umutlarla 
görevi devraldı. Ticaret Odası’nda 
Metin Güler emeklerinin karşılığını 
‘sandıkta’ aldı ve güçlü bir şekilde 
ikinci dönemine başladı. Ticaret 
Borsası’nda Ömer Zeydan ‘tartışma 
ve gerilimlerin’ uzağında sessiz se-
dasız verimli işler yaptı.

24 Haziran’da da Eskişehir’i 
TBMM’de temsil edecek milletvekil-
leri belirlendi. Takım kuruldu sayılır... 
Yakın bir tarihte de yerel seçimleri 
yapacağız ve belediye başkanlarını 
belirleyeceğiz.

Ve ondan sonra bir süre ‘seçimle, 
sandıkla’ vakit kaybetmek istemiyo-
ruz. Başta esnaf olmak üzere gördü-
ğüm kadarıyla kimse istemiyor.

Kent ve ülkeye dair yapacağımız çok 
iş var. Bir an önce kolları sıvamalıyız.

İşte bu ortamda benim ‘çok önemli’ 
bulduğum iki konu; sosyal yardımlar 
ve toplumsal barış...

Bu beklentim elbette toplumun tüm 
katmanlarını ilgilendiriyor. Ama bu-
gün özellikle Ticaret Odası özelinde 
beklentilerimi dile getirmek istiyo-
rum.

Aslında her iki konuda Ticaret Oda-
sı’nın ‘doğrudan’ ilgi alanına girme-
yebilir ama özellikle toplumsal barış 
konusunda mutlaka inisiyatif alması 
gerektiğini düşünüyorum. Son yıllar-
da toplumun kutuplaştığını görüyo-
ruz. Giderek artan kutuplaşma, bu 
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işlere kafa yoran herkesi endişelen-
diren bir boyuta geldi.

Bu nedenle her kurum, her kişi gücü 
yettiği ölçüde mutlaka bu konuyla 
ilgilenmeli. Toplumun çeşitli kesim-
lerini bir araya getirmeli. Bunun için 
organizasyonlar düzenlemeli, açık-
lamalar yapmalı, buluşmalar ger-
çekleştirmeli, ziyaretler yapmalı...

Neler yapılacağını şu an bilmiyorum 
ama bir şeyler yapılması gerektiğini 
biliyorum, inanıyorum. Bu konuda 
kenti temsil eden en büyük sivil top-
lum örgütü olan Ticaret Odası çok iyi 
bir adres. Ticaret Odası, bu rolü ra-
hatlıkla üstlenebilir. Öte yandan her 
kesimle ilişkisi olan, kimseyle soru-
nu olmayan Başkan Metin Güler de 
bu görevin üstesinden gelecek isim-
lerden biri.

Evet, Oda ticaretin gelişmesine kat-
kı sundu, sunuyor...

Evet, Oda eğitimler veriyor, binalar 
yapıyor, turizmi hareketlendiriyor, 
esnaf ve tüccarın ufkunu açacak 
girişimler yapıyor, kent hafızasına 
katkı için müze kuruyor...

Fuarlar, ziyaretler, anlaşmalar... 
Hepsine tamam, hiçbirine itirazımız 
yok. Ama fakat lakin birlikte yaşama 
becerisi gösteremezsek bunların 
pek anlamı kalmaz. Birbirimize say-

gımızı yitirirsek kentimiz, ülkemiz 
yaşanmaz olur.

İşte bunlar ve buraya yazmaktan 
çekindiğim (Kutuplaşmanın derin-
leşmesine küçük de olsa katkı ver-
memek adına) örnekler ve korkular 
nedeniyle Ticaret Odası’nı toplum-
sal barışa katkı verecek adımlar at-
maya davet ediyorum. Ya da şöyle 
diyelim çünkü Oda bu konuda bazı 
adımlar attı. Attığı adımları artırma-
sını diliyorum.

Meselenin bir de sosyal yardımlar 
boyutu var... Yine bildiğim kadarıyla 
Oda’nın bu yönde güzel hizmetleri 
var. Ama önümüzdeki dönemde bu 
yardımları mevzuatın elverdiği öl-
çüde artırmasını temenni ediyorum. 

Ülkemizin ekonomik anlamda bir 
darboğaza gittiğini görüyoruz. Bu 
işsizlerin artması, muhtaç insanların 
sayısının artması demek. Bu açıdan 
Oda’nın bu yardım konusuna tıpkı 
bir belediye ya da SYDV gibi yaklaş-
masını bekliyorum. Yardımlaşmayı 
bir miktar daha artırsa çok güzel 
olur. Hatta bu konuda diğer oda ve 
STK’ları işbirliğine davet ederek 
çok daha geniş çaplı bir yardım ha-
reketine imza atabilir. Bu yardım-
laşma meselesi de sadece ETO’ya 
bırakılacak bir konu değil. Bu yazıyı 
okuyan herkes, her kurum kendine 
pay çıkarabilir.

Birbirimize saygının arttığı günler 
diliyorum.


