CÜZDANINIZA VE ÇANTANIZA KAÇ LİRA VERDİNİZ?
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Yıldırım Koç
Geçen gün bir arkadaşımla sohbet ediyor, herkesin ekonomik krizden nasıl etkilendiğini
konuşuyorduk. Öyle bir olay anlattı ki, şaşırıp kaldım. Şaşırmamam gerekirdi ama hâlâ şaşırıyorum.
Arkadaşım bir iş için İstanbul’da ünlü bir mağazaya uğramış. Kasada bir müşteri kasa görevlisine
kredi kartını vermiş. Çanta, elbise gibi birkaç kalem mal nedeniyle 150 bin lira ödemiş. Arkadaşım o
mağazada satılan bazı ürünlerin fiyatlarını söyledi. “Vay anasına” deyip durdum.
Türkiye’de günümüzde bir işçinin bir ay çalışması karşılığında eline geçen asgari ücret (asgari
geçim indirimi dahil) 2324 lira. Ücretsiz izne çıkarılan işçilere ödenmesi gereken net aylık para da
1170 lira civarında.
Ünlü bir mağazamızın internet sitesine girerek, bazı cüzdan ve çantaların fiyatlarına baktım.
İlginizi çekeceğini düşünüyorum. Umarım reklam yaptığımı düşünmezsiniz. Bu ürünleri alanlar var ki
satılıyor.

CÜZDANLAR KAÇA?
Beymen’in internet sitesinden “çantalar” bölümünde bazı cüzdan fiyatlarını aktarayım. Bir
cüzdana bu kadar para verebilen bir kişi genellikle ödemelerini kredi kartıyla yapar. Cüzdanda
herhalde bahşiş için filan nakit para bulunduruyorlardır.
Montblanc Meisterstück Selection lacivert deri cüzdan 2.749 lira.
Bottega Veneta kahverengi örgü dokulu erkek deri cüzdanı 3.649 lira imiş; yüzde 40 indirimle
2.199 lira olmuş.
Montblanc Meisterstück lacivert dokulu erkek deri cüzdan 2.949 lira.
Thom Browne lacivert çizgi detaylı erkek deri el portföyü 7.750 liraymış; yüzde 50 indirim yapılmış
ve 3.899 lira olmuş.
Tory Burch Robinden siyah logolu kadın deri cüzdan 1.499 lira.
Serapian kahverengi erkek deri cüzdan yüzde 48 indirimde; 2.199 liradan 1.149 liraya inmiş.
Christian Louboutin Loubi siyah omuz askılı kadın deri el portföyü 6.225 lira.
Thom Browne lacivert şerit detaylı erkek deri cüzdan 3.199 liradan yüzde 48 indirimle 1.649 lira
olmuş.
Montblanc meisterstück kahverenci erkek deri cüzdan 2.599 lira.
Christian Louboutin el portföyü 7.475 lira.
Fendi siyah logo detaylı kadife el portföyü 7.250 lira.
Valentino Garavani siyah dokulu kadın deri el portföyü 4.699 lira.
Tumi Alpha Bravo Aviano slim siyah erkek evrak çantası 3.399 lira.
Serapian Milano taba erkek deri evrak çantası 9.250 liraymış, yüzde 33 indirimle 6.195 lira olmuş.
Montblanc lacivert logolu erkek deri cüzdan 2.599 lira.
Bottega Veneta siyah örgü dokulu erkek deri cüzdan 3.649 lira.
Zegna siyah dokulu erkek cüzdan 2.749 lira.
Prada siyah silver logolu erkek deri el portföyü 10.250 lira.
Prada siyah gri dokulu erkek deri cüzdan 3.449 lira.
Fendi Continental siyah kadın deri cüzdan 3.699 lira.
Valentino Garavanı rockstud vizon kadın deri cüzdan 4.249 lira.
Cüzdana 10 liradan fazla para vermemiş biri olarak, bu rakamları şaşkınlıkla karşıladım.

ÇANTALAR KAÇA?
MIU MIU metalik silver drapeli kadın deri el portföyü 8.950 lira.
Prada Pudra gold logolu kadın deri sırt çantası 14.250 lira.
Givenchy Antigona krokodil dokulu kadın deri el portföyü 4.449 lira

Valentino Garavani rockstud siyah kadın deri el portföyü 4.699 lira.
Prada siyah lacivert şeritli erkek deri el portföyü 6.250 lira.
Bu fiyatlara “pahalı” demiyoruz. Size ve bana “çok pahalı” gelebiliyor, bazılarına “ucuz” gelebilir.
Ne demiş atalarımız? Deve var bir akçe, pahalı; deve var bin akçe, ucuz. Halkımızın büyük çoğunluğu,
bir akçeye satılan deveye “pahalı” diyor; hayat şartları o kadar zorlaştı. Halkımızın bir bölümü de bin
akçeye satılan deveye “ucuz” diyor.
Birileri size “Bu fiyatlara ve bunları hiç düşünmeden satın alabilenlere kızmayın; çalışın, siz de
kazanın, siz de bu ürünlerden satın alabilirsiniz” diyebilir. Böyle bir değerlendirmeye sizin tepkiniz ne
olur, bilemiyorum.

