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Köşe

Merhaba
Bu yıl kurban bayramı ve hayvanları koruma günü aynı 
tarihe geldi. Hayvan dostuyum,  o kadar ki, sırf onları 
sevdiğim için et yemekten vazgeçtim, vejetaryen oldum. 
O nedenle kurban bayramı benim için hep zor geçiyor. 
Okuyucularımın affına sığınarak kurban sözcüğünü 
kullanmadan sadece "bayramınız" kutlu olsun demek 
istiyorum.

Ramazan bayramı öncesi Kent Şekerleme'nin basın 
toplantısına davetliydim. Yeni reklam filmini gösterip, yeni 
ürünlerini tanıtmışlardı. O gün ilginç birşey öğrendim. 
Hepimizin "Madlen" çikolata olarak bildiğimiz ince kare ya 
da yuvarlak çikolatanın ismi aslında yaprak çikolataymış. 
"Madlen" ismini ilk olarak Kent Şekerleme kullanmış. Yani 
bir nevi yaprak çikolatanın adını koymuşlar. Ben olsam 
bunu reklamlarımda ön plana çıkarırdım. 

Organik beslenme çılgınlığının tavan yaptığı bir dönem 
yaşıyoruz. Hatta şifalı otları tavsiye eden doktorların 
çıktığı sabah programları reyting rekorları kırıyor. Biraz 
da bu aşırılıklarla dalga geçtiği için Sek Yoğurt'un yeni 
reklam filmini çok sevdim. Filmde bebeğini katkısız ve 
doğal besinlerle büyütmek isteyen annenin olayı abartıp 
çiftlikte inekten süt sağmaya çalıştığını görüyoruz. Sedef 
Avcı'nın anneyi canlandırdığı filmde şehirli genç bir kadın 
için inekten süt sağmanın ne kadar zor ve zahmetli olduğu 
hatta neredeyse imkansız olduğu gözler önüne seriliyor. 
Ve tam burada Sek yoğurt sahneye çıkıyor: katkısız ve 
doğal!
Bu katkısız ve doğal kavramı son zamanlarda çok kafamı 
karıştırmaya başladı. Ben çocukken annem sütçüden 
süt alır, kaynatır yoğurt yapardı. Sonra o kapıda satılan 
sütlerin bakteri yuvası olduğu söylendi. Öyle abartılı 
kampanyalar yapıldı ki içmeye devam edersek ölürüz 
zannettik. Sütçüden vazgeçtik, bakkaldan günlük şişe süt 
alma dönemini başlattık. Böylece sağlığımızı korumuş 
olacaktık. Yıllar geçti, sanayileşen gıda maddelerinin 
yediğimiz içtiğimiz pek çok şeyin kanserojen maddeler 
içerdiğini öğrendik. Yeniden işlemden geçmemiş, doğal 
besinleri aramaya başladık. Eskiden şekli düzgün görünen 
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yiyecekler revaçtaydı, şimdi nerde eğri büğrü meyve sebze 
varsa herkes onların peşine düştü. Neden; çünkü sözde 
organik! Yakında sokak sütçüleri tekrar kapıları çalmaya 
başlarsa şaşmamak lazım :)

Çocukların cinsel istismarı, Allah düşmanımın başına 
vermesin denecek türden, insanlık dışı, mide bulandıran 
korkunç bir olay. Son yıllarda medyada haber olan 
vakaların sayısı da ne yazık ki oldukça fazla. Böyle bir 
gerçek varken Koton firmasının çocuk koleksiyonu reklam 
filmi ''Koton Kids'' beni şoke etti. İlkokul hatta anaokul 
çağındaki minicik kızın makyajlı görüntüsü, küçücük erkek 
çocuğun sanki yetişkin bir erkek gibi gösterildiği film bir çok 
çevreden de bolca eleştiri aldı. Koton'un bunca eleştiriye 
rağmen hala reklamlarını geri çekmemesinin mantığı nedir 
onu da anlamış değilim!

Eski sayılardan birinde bahsetmiştim. Topçular, popçular 
derken ekonomistler de reklamlarda oynamaya başladı 
diye. Şimdi de tarihçiler reklam sahnesine çıktı. İlber 
Ortaylı'nın sosyal medyada çokca yer alan ''cahil insana 
tahammülüm yok'' capsleri reklama da yansımış. Findeks 
kredi notu için çekilen seri reklamda İlber Hoca'nın cahil 
insanlara tahammül edemediği konusu işlenmiş. Filmler 
güzel ama genelde genç ve öğrenci kesimi reklamda 
kullanıldığı için bahsi geçen ''kredi notu''nun tam olarak 
ne olduğu anlaşılmıyor. Ben de bu yazıyı hazırlarken 
nasıl birşey bu Findeks diye düşünüp, bugün internet 
sitesine girince ne olduğunu anladım. Kredi notu dediği 
şeyin okulla falan ilgisi yok. 9 tane bankanın oluşturduğu 
ortak bir platform. En basit anlatımıyla şöyle: buraya kayıt 
oluyorsunuz ve size bankadan kredi alıp alamayacağınızı 
söylüyor. En azından reklamın sonunda üye bankaların 
logoları geçse daha doğru olurdu. Üniversite kredi notu 
zannedilip reklam güme gidebilir, benden söylemesi.

Bu sayıdaki yazım başta evimizin neşesi kurt köpeğimiz 
Paşa, sonra benim korkak kızım tekir kedim Toprak, ve 
evimizin yeni üyesi Amazon papağanı Burak için. Sizlerle 
yaşamak hayatı daha güzel kılıyor. İyi ki varsınız...
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Sütçünün itibarı iade edilsin...


