
 

PROTESTO ETTİK ÇÜNKÜ… 

 

Başından beri tek amacımız “çocuk istismarına son” sloganının reklamdan çıkarılması 

olmuştur. Protestomuzun ilk günü yayınladığımız metinde Wenice yetkililerine reklamı 

durdurmalarını ve çocuk istismarı ile ilgili gerçek bir bilgilendirme kampanyası yaptıkları 

takdirde kendilerine yardımcı olmayı açık bir şekilde teklif de ederek amacımızı ve iyi 

niyetimizi net bir şekilde ortaya koyduk. 

 

Bu amacımızın temel gerekçesi çocuk istismarına son sloganının yüksek fiyatlı ürün satan 

tekstil firmaları ile ilişkilendirilmesinin bu kavramın anlam ve içeriğini sulandırma ve 

boşaltma tehlikesidir. Reklamın içeriği ile sloganın örtüşmemesine dikkat çekerek istismar 

edilenin çocuk değil, olsa olsa ebeveynler olabileceğini ifade ettik. Bilineceği üzere, Dünya 

Sağlık Örgütü bir yetişkin tarafından bilerek veya bilmeyerek yapılan ve çocuğun 

sağlığını, fiziksel ve psiko-sosyal gelişimini olumsuz yönde etkileyen davranışları çocuk 

istismarı olarak tanımlamaktadır. Çocuk istismarı ihmal, fiziksel, cinsel, duygusal istismar 

olarak dört grupta sınıflandırılmaktadır. Türkiye'de çocuk istismarı konusunda yapılan 

araştırmalarda, yüzde 78 gibi yüksek bir oran ile duygusal istismarın ilk sırada olduğu 

görülmektedir. Fiziksel istismar yüzde 24 ve cinsel istismar yüzde 9 oranındadır. ( Fırat 

Saglık Hizmetleri Dergisi, Cilt:4, Sayı:12 (2009)  

 

Yukarıdaki paragraf iki yönü ile önemlidir. İlk olarak “çocuk istismarı” halkın diline 

yerleşmiş bir deyim veya kavram değildir. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan, sınırları 

net bir şekilde çizilmiş bir tanımdır. Bu tanımın içine anlam, içerik ve önemini azaltacak 

şekilde sokuşturulmaya çalışılan her şey kınanmayı, protesto edilmeyi hak edecektir. Biz bu 

hakkı kullandık. İkinci olarak çocuk istismarının ne anlam ifade ettiği tam olarak 

anlaşılamamış bir toplumda bu tip kelime oyunlarının yıkıcı etkisinin daha büyük olduğuna 

inanıyoruz. Çocuk istismarının sadece çocuğa tecavüz olarak anlaşıldığı bir toplumda daha 

yaygın olan duygusal ve fiziksel istismar zaten gözden kaçıp giderken bilerek veya bilmeden 

algısal çarpıtmaya zemin hazırlanması ve bunun üzerinden kar elde etme çabası asla kabul 

edilemez. Biz de etmedik. 

 



Pek çok kişinin aklına gelebilecek bir soruyu biz kendimize yöneltiyoruz. Bir reklam 

hakikaten bu kadar yıkıcı olabilir mi? Cevabı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma 

Şahin’in geçtiğimiz günlerde yaptığı bir konuşmadan hareketle verelim. Sayın Bakan çocuk 

istismarıyla ilgili mücadele yasasının hadım yasası olarak medyada isimlendirilmesinin 

amaçlarına ulaşmalarına engel olduğunu belirtmektedir. Bir bakan ki yapılan haberlerin 

amaçlarına ulaşmasına engel olmasından yakınıyorsa televizyon ve radyolarda defalarca bu 

reklamın yayınlanmasının ne kadar yıkıcı olabileceğini sizlerin takdirine bırakıyoruz. 

Bu protestodan çıkarılabilecek pek çok ders bulunmaktadır. Kısaca bazılarını özetlersek; 

Tüketicinin alması gereken dersler: 

 

1. Sinan Eryiğit’ten bir alıntı ile başlamak gerekirse “Web 2.0 cevap verilebilen bir 

ortam. Artık insanların internette konuşabilme ve topluluk yaratabilme güçleri var.” 

Buradan hareketle tüketiciye yöneltebileceğimiz en önemli sorulardan bir tanesi “bu 

gücün farkında mısınız?” olacaktır. Dolayısıyla tüketicinin sosyal mecrayı sadece 

şirketlerin kar için at koşturdukları bir alan olarak görmeyi bırakıp bir araya gelerek 

seslerini duyurabileceklerini, sonuç alabileceklerini bilmeleri gerekmektedir. 

2. Tüketicinin topluluk yaratmasının oluşturduğu gücün önünde durulması mümkün 

değildir. Çünkü bu topluluk gücünü “bilişsel fazlalık”tan alır. Bilişsel fazlalık online 

araçlarla boş zamanın yapıcı işler için kullanılmasını ifade eder. Bizim 

oluşturduğumuz gruba 775 kişi destek olmuştur. Her birinin günde sadece beş 

dakikasını protestoya destek vermek amacıyla, mail atarak, yorum yaparak, forumlara 

yazarak, bloglarla iletişime geçerek, telefon açarak geçirmesi durumunda “günde 2.7 

günlük” bir protesto yapmış olursunuz ki mesai saati ile çalışanların oluşturduğu bir 

şirketin böyle bir güçle baş etmesi mümkün değildir. 

3. Ancak tüketici bu gücünü doğru bir şekilde yönetmek durumundadır. Tüketici 

protestosunda amacın, gerekçenin ve yöntemin net olarak tanımlanması protestonun 

başarısı için bir ön koşuldur. Bugün X için 10 günde 100.000 beğeni yapın devri 

geçmiştir. Yapılan beğenilerin, yorumların, atılan maillerin ölçülebilir bir sonuca 

götürme devri başlamıştır. Beğeni almak için değil sonuç almak için yapılan 

protestolar başarıya ulaştıkça tüketici hak ettiği değeri elde edecektir. 

4. Bir Ekonomik Tetikçinin İtirafları isimli kitabın yazarı Perkins tüketici ile ilgili önemli 

bir tespitte bulunmaktadır; “Tüketici, sosyal sorumluluk sahibi, çevreye duyarlı 



şirketlerin ürünlerine yönelirse, diğerleri kâr marjı düşeceğinden sistemlerini 

değiştirmek zorunda kalacaklar. Böylece güç tüketiciye geçecek”. Kuşkusuz 

tüketicinin böyle bir güce sahip olması pek çok işletme tarafından istenmeyecektir. 

Bizim yapmış olduğumuz protestoda yaşananlar buna dair ipuçları taşımaktadır. İlk 

gün siz müşterilerimizin konu ile ilgili hassasiyeti bizi olumlu yönde etkilemiştir 

denilerek atlatılmaya çalışılmamız, ikinci gün reklamın içeriğini tam olarak 

anlayamamış olmakla suçlandığımız basın duyurusu, eleştirilerimizin silinmesi, 

bloklanması, twitter hesaplarımızın izlenmeye alınması gücün tüketiciye geçmesinden 

rahatsız olunması, direnilmesi, tüketicinin tek işlevinin tüketmek olarak görülmesinin 

yansımalarıdır. Bu protestonun ikincil kazanımlarından birisi de bu zihniyetin gün 

yüzüne çıkarılması olmuştur. Bu da göstermektedir ki aslında tüketici tüketirken değil 

protesto ederken karşısında yer alan şirketin gerçek amacını ve zihin yapısını 

anlayabilmektedir.    

5. Sonuç olarak gücünün farkında, boş zamanının en azından bir bölümünü yapıcı işler 

için kullanmaya istekli, ekonomi içindeki tek rolünün tüketmek olduğunu ret eden 

bilinçli tüketicilerin varlığı ile sonuç odaklı protestolar başarıya ulaştıkça şirketler 

ahlaki ve etik standartlara daha uygun satış, pazarlama ve reklam kampanyaları 

düzenleyeceklerdir. Bunun geri dönüşü kuşkusuz ki tüketiciyedir. 

  

Şirketlerin alması gereken dersler : 

 

Protestomuzun yapıldığı günlerde Coca-Cola COE’su Muhtar Kent’in Sabancı Üniversitesi 

Yönetim Bilimleri Fakültesi’nde yapmış olduğu konuşma protestomuzla harmanlandığında 

şirketler için çok önemli dersler çıkmaktadır; 

 

1. Muhtar Kent geceleri uykusunu kaçıran tehlikenin kibre kapılmak olduğunu 

söylemektedir. Protestomuza her cevap verdiğinde ısrarla 68 ülkede var olduğunu 

belirten Wenice gibi şirketlerin almaları gereken ilk ders kibre kapılmamak olacaktır. 

Bugün 68 ülkede olmanız yanlış yapmayacağınız anlamına gelmediği gibi tüketici 

tüketmeme hakkını kullandığında 68 ülkede yok olursunuz. 

2.  Muhtar Kent bugün dünyanın en büyük facebook sayfasının Coca-Cola’nın olduğunu 

ve bu sayfanın iki tüketici tarafından kurulduğunu belirtmektedir. Dolayısı ile şirketler 

bilmelidir ki tüketici sizi vezir de eder, rezil de. Facebook gibi mecraları kar amacıyla 



kullanırken alkışlayanlar protesto edildiklerinde bu mecranın önemini görmezden 

gelirlerse hata ederler. Protestomuz sürerken Reklamcılar Derneği’nin facebookda 

“Wenice’e dur de” sayfamızı dikkate alarak açıklama göndermesi bu açıdan önemli bir 

gelişmedir. 

3. Yine Muhtar Kent tüketicinin kendilerine konuşulmasını istemediğini, iletişim 

kurulmayı beklediklerini ifade etmektedir. Wenice protestosundan bizler bırakın 

iletişim kurulmayı ne yazık ki muhatap bile alınmamaya çalışıldık. İlk gün 

hassasiyetimizin kendilerini olumlu yönde etkilediğini belirten bu şirket ertesi gün 

basına içeriği anlayamadığımız yönünde açıklama yapmış, twitterda bir gazeteci 

yorum yaptığında hemen Wenice CEO tarafından aranmıştır. Ancak bizlerin açık isim 

ve telefonları kendilerinde olmasına rağmen, standart bir mail ile, ad ve soyadımızı 

dahi yazmaya tenezzül etmeden sayın ilgili denilerek geri dönüş yapılmıştır. Bu geri 

dönüşte kendilerine yönelttiğimiz hiçbir soruya ise cevap verme zahmetine 

katlanılmamıştır. Bugün Reklam Özdenetim Kurulu’na başvurarak reklamın ayıbını 

tescil edenlerin ise telefon açtıkları kişiler veya basın mensupları değil, iletişim 

kurmaktan itina ile kaçındıkları bizler olmamız düşündürücüdür. 

4. Son olarak şirketlerin tüketicilerine karşı dürüst davranması gerekir. Duyarlılığınız 

bizi olumlu yönde etkiledi denilerek aynı akşam reklamlar devam ediyorsa, ertesi gün 

tüketicinizi içeriği anlamamakla suçluyorsanız, reklamdan ziyade bilinçlendirme 

kampanyasıdır deyip sonrasında elde ettiğiniz karı basınla paylaşıp bilinçlendirmenin 

ölçüsünü kasaya giren para olarak koyuyorsanız, twitterda sizleri eleştirenleri takibe 

alıyorsanız dürüstlüğünüzün takdirini bilinçli tüketici sadece protesto ederek değil 

tüketmeme hakkını da kullanarak yapacaktır.  

 

Son olarak belirtmek isteriz ki bu reklamı çeken reklam ajansı M.A.R.K.A.’yı da kınıyoruz. 

Kısa dönem satış artışlarını delil göstererek size reklam verenleri kandırabilirsiniz, tüketicinin 

tepkisini kapalı kapılar ardında ekmeğinize sürülen yağ olarak da görebilirsiniz. Ancak 

şirketler uzun dönemde faydadan çok zarar gördükçe,  sitenizin müşteriler başlığı altında yer 

alan “müşteriniz varsa bir işiniz, yoksa bir hobiniz vardır” cümlesine bakar, hobinizle 

oyalanırsınız. 

 

Saygılarımızla, 

 

 



 


