
Sayın Ali Atıf Bir’in 14 Ekim 2011 Tarihli Bugün 

Gazetesi’nde Çıkan Yazısına “Sosyal Medya Tarihinin En 

Salakça Protestosuna İmza Atan Bizlerin”   Cevabıdır; 

 

Sayın hocamızın RÖK kararını cümle cümle analiz ettiği gibi bizler de kendisinin yazısını 

analiz edeceğiz. Tek farkımız kendisi ile aynı üslubu kullanmayacağız; 

“Öncelikle Wenice reklamını "tüketici şikâyeti var" diye değerlendiren RÖK üyelerinin 

tamamına koca ama koca bir "yuuuuuhhh" çekmek istiyorum.” 

Daha önce yayınladığımız sonuç bildirgesinde gücün tüketiciye geçmesinden işletmelerin 

rahatsız olacağına vurgu yapmıştık. Üzülerek görüyoruz ki bu rahatsızlık sadece 

işletmelerle sınırlı değildir. Tüketicinin şikayet edebilme hakkının kullanılmasına 

olanak sağlandığı için RÖK’e yuh çekilmesi, tüketicinin tek görevinin tüketmek 

olduğuna dair altta yatan bir zihinsel yapının ürünüdür. Böyle bir yapı tüketiciyi 

protesto ettiği için aşağılarken haliyle tüketicinin sesine kulak verenlere karşı da şiddet 

dilini kullanacaktır. Dolayısı hocamızın bu cümlesinde bizi şaşırtan herhangi bir ifade 

yoktur. 

Wenice reklamının yaptığı çok açık. Rakiplere göre ucuzluğunu vurgulamak, onların kazıkçı 

olduğunu söylemek için çok bilinen "çocuk istismarı" ifadesini kullanıyor. Aslında ifade 

"çocuk kıyafetinde istismar" ama "çocuk istismarı" deyince metaforik bir anlatımla hem 

mizah yapılıyor hem de istismarın dozu belirtiliyor hem de beyinde çok bilinen bir kategori 



gıdıklanarak dikkat çekiliyor. "Çocuk istismarı" sözcüğü bu reklamı reklam yapan en önemli 

yaratıcılık unsuru.  

“Çocuk istismarı” Dünya Sağlık Örgütü tarafından açıkça tanımı yapılmış bir 

kavramdır. Üzülerek görüyoruz ki sayın hocamız “çocuk istismarı”nı çok bilinen bir 

sözcük ve ifade olarak görmektedir. Bu da çocuk istismarı kavramını günlük konuşma 

dilindeki herhangi bir sözcük düzeyine indirerek değersizleştirmektedir. Bilindiği üzere 

protestomuzda çocuk istismarı kavramının içeriğinin sulandırılması ve boşaltılmasına 

karşı çıktığımızı defalarca belirtmiştik. İşte bu sulandırma ve içerik boşaltılmasının 

sonuçlarına dair en somut örnek sayın hocamızın bu yazısında ne yazık ki 

görülmektedir. Sınırları çizilmiş bir kavramın içeriği bir kez sulandı mı ve boşaltıldı mı 

artık o kavramın mizahı da yapılır, bu kategori gıdıklanarak dikkat de çekilir, kar da 

edilir, ne yazık ki buna çanakta tutulur. 

"Çocuk giyim markalarının aynı tür ürünleri arasındaki fiyat farkının vurgulandığı reklam 

filminin "çocuk istismarına son" ifadesi ile başlaması öncelikle anlam karışıklığı yaratan bir 

çarpıtma olarak görülmüştür.” (Lafın büyüklüğüne bakar mısınız. Ağzımı bozmamak için 

kendimi zor tutuyorum. Biz o anlam çarpıtmasına reklamda yaratıcılık diyoruz. )  

Gerek reklam veren gerekse de reklam ajansları slogan ve içerikle ilgili beyin fırtınaları 

yaparken anlam çarpıtmasına dayalı yaratıcılıklarını sergileyebilirler. Buna sözümüz 

yok. Diğer taraftan bir slogan yaratıcı olabilir ancak ahlaki ve etik olmayabilir. İşte bu 

şirketlerin ahlaki ve etik ikilem yaşayacakları kritik noktadır. Çocuk istismarına son 

sloganını sözde yaratıcılık ve kar elde etmek adına “metaforik bir anlatımla mizahını 

yaparak ve bu kategoriyi gıdıklayarak” kullanalım mı yoksa bu bizim kırmızı 

çizgimizdir, bundan gelecek parayı istemiyoruz deyip elimizin tersi ile itelim mi? 

Wenice’in bu ikilemi yaşayıp yaşamadığını bilmiyoruz, ancak en vahimi bu ikilemi hiç 

yaşamamış olmalarıdır. Bundan daha vahimi ise bu tartışmanın yapılıp kardan yana 

tavır alınması olacaktır. Sayın hocamızın yazısına dönersek kendisinin çocuk istismarı 

dahil hiçbir kavramın anlam çarpıtması ile kara dönüştürülmesinden rahatsız 

olmadığını, aksine bunu kutsadığını görüyoruz. Amaca giden her yolun mubah 

görüldüğü bu makyavel zihinsel yapıyı değiştirmemiz mümkün değildir. Ancak bizler 

bu makyavel anlayışın bilinçli tüketiciler ile kırılacağının farkındayız. Bu farkındalık ve 

sosyal mecrada yürüttüğümüz protesto ile her kavramın mizahını yapabileceğini, halkın 



kategorilerini gıdıklayarak kar elde edebileceğini düşünen sayın hocamız, Wenice ve 

M.A.R.K.A gibilerine verdiğimiz rahatsızlık için “mutluluk” duyarız.  

Çünkü gerçekten böyle bir fiyat farkı varsa bu doğrudan ebeveynlere yönelik, onları 

ilgilendiren, çocukla ilgisi olmayan bir uygulamadır. (Sanki sana hedef kitle tayini yap diyen 

var. Çıldırmak ve kararın saçmalığı karşısında kağıdı yemek üzereyim.) 

Bu nitelikteki ucuzluk mesajının "çocuk istismarına son" vurgulamasıyla verilmesi RÖK 

esaslarına aykırıdır. Çünkü çocuk istismarı deyimi çocukların cinsel istismarını algılatarak 

kamuoyunda nefret uyandıran suçlara özdeş görülmektedir.(Kusura bakmayın artık ağzımı 

bozacağım bu kararı her kim yazmış ise ona "Bull shit!" demek istiyorum. Çocuğun 

istismar edilmediği bir reklamı 'çocuk istismarı' sözü geçti diye çocuğu istismar etmiş 

saymak için ya reklamın sahibi reklamverene ya da yapan reklam ajansına düşman olmak 

gerekir! Bu kararı veren üyelerin de acilen reklam ve etkileri konusunda ağır eğitimden 

geçmeleri... "Ağır" ama... Hani reklamın "r"sinden başlayarak.) 

Yasalarımızda da çocukların cinsel istismarı insanlığa karşı suç olarak tanımlanıp 

cezalandırılmakta. Çocuk Hakları Sözleşmesi de çocukların her türlü istismarına karşı 

ülkelerin gerekli önlemi almalarını zorunlu kılmaktadır.(Tek tek bu kararı veren üyeleri 

sıraya dizmek ve kafa atmak istiyorum. Yahu nerede bu reklamda çocuk istismarı! Wenice 

reklamında gerçekten "çocuk istismarı" yapılsa demek ki RÖK doğrudan bir ferman 

çıkaracak ve "Reklamverenin ve reklamcının başı tez vurula" diyecek!) 

Bu nedenle "çocuk istismarı" ifadesi, Esasların Temel İlkeleri başlıklı 1. maddesindeki iş 

yaşamında genel kabul gören dürüst rekabet ilkelerine uygun bulunmamış ve kamuoyunun 

reklama olan güvenini sarsıcı nitelikte bulunmuştur 

Üzülerek ve hayretle görüyoruz ki sayın hocamız neyin protesto edilerek RÖK’e 

başvurulduğunu anlayamamıştır. Dolayısı ile RÖK’ün kararını da anlaması mümkün 

olmamıştır. Diğer taraftan hocamızın 27 yıllık tecrübesi ile bunu gayet iyi anlamış 

olması ancak kendisinin bileceği sebeplerle kutsadığı algısal çarpıtmayı kullanarak 

böyle bir yazı kaleme almış olması da muhtemeldir. Bizlerin başından beri söylediği şey 

bu reklam çocuk istismarı kavramının içeriğini sulandırıyor, boşaltıyor ve üzerinden 

kar etmeye çalışıyordur. Hocamız buna yaratıcılık diyor, metaforik mizah yapılabilir 

bir ifade ve sözcük diyor, gıdıklanabilir bir kategori diyor. Durum böyle olunca cadı avı 



misali gerek protesto gerek RÖK kararı gerekse de reklam içinde çocuk istismarı 

yapıldı mı arayışına giriyor. Bu reklamda çocuk istismarı kavramının istismarı 

yapılmıştır. RÖK, çocuk istismarı kavramın içeriğinin bu şekilde boşaltılarak kar 

edilme çabasını dürüst rekabet ilkelerine aykırı bularak ayakta alkışlanacak bir karar 

imza atmıştır. Ancak referans noktası amaca giden her yol mubah olan, dolayısı ile 

çocuk istismarını gıdıklanacak bir kategori, bir mizah malzemesi olarak görenlerin 

bunu anlaması mümkün değildir.  

SONUÇ 

Sayın Hocam, 

Akademik kariyerinize ve reklam alanındaki tecrübenize saygımızdan cevabımızda sizin 

kullandığınız şiddet diline başvurmadık. Zaten çocuğa şiddet konusunda bu kadar duyarlı olan 

bir kitlenin aksini yapması da düşünülemez. Bizler neyi protesto ettiğimizi gayet iyi biliyoruz. 

Acaba siz neyi savunduğunuzu biliyor musunuz? Aslında sizin neyi savunduğunuzun gayet 

farkında olduğunuzdan da eminiz. Reklam sektöründe amaca giden her yolu mubah gören, her 

kavramın algısal çarpıtmalarla kullanılabileceğini içine sindirmiş, kullanılan araçların karla, 

satışla aklanabileceğini düşünenlerin sayısının çokça olması da muhtemeldir. Ancak 

Reklamcılar Derneği ve RÖK gibi kurumların içinde sizin aksinize düşünenlerin, çocuk 

istismarını mizah konusu ettirmeyecek, gıdıklatmayacak duruşu olanların, tüketicinin tek 

görevinin tüketmek olmadığını bilenlerin varlığı biz tüketiciler için umut ışığı olmuştur. 

Cevabımızda ilk kez haddimizi aşarak, İngilizce cümleler kurmaktan hoşlandığınızı 

bildiğimiz için de Steve Jobs’un meşhur cümlesini size armağan ediyoruz. 

“Stay hungry, stay foolish”  

Saygılarımızla, 

Wenice’e dur de… 

 


