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Birçoğunuzun vardır; bizim lise sınıfının da bir whatsapp grubu var. Bir arkadaşımız bir ayakkabı
resmi paylaşmış. Fiyatı 17.450 TL. Ünlü mağazamız Vakko’da satılıyormuş.
Bayram yaklaşıyor ya, şeytan dürttü; Vakko’dan bir hediye almaya kalksam, ne kadar para
ödemem gerekir diye bir bakayım dedim.
Vakko’nun çok kaliteli ürünler sattığı konusunda hiç kuşkum yok. Internet sitesine girdim.
Erkeklere ilişkin bazı ürünlere baktım. Siz de bakabilirsiniz.
İlk gözüme çarpan “mavi balıksırtı desenli yüz aksesuarı-maske” oldu. Bildiğimiz, daha doğrusu
bilemediğimiz maske. Hani şu covid-19’a karşı kullandığımız maskelere benziyor. Fiyatı 199 liraymış.
İndirim yapılmış. 99,50 TL olmuş.

Ben hâlâ pantolonunun arka cebinde bez mendil taşıyan yaşlı kuşaktanım. Bir ara mendil
bulamamıştım da Ulus’taki mağazalara bakmıştım. Keşke Vakko’ya baksaymışım. Bez mendil var. Hem
de çok şirin. Tanesi 349 TL.

Kravat takmayı sevmiyorum. 70 yaşındayım; bugüne kadar kravata para vermedim. Ya hediye
geldi, ya bazı uluslararası sendikal örgütler toplantılarda dağıttı. Vakko’da kravat fiyatlarına baktım.
Bazıları 269 TL, bazıları 359 TL.

Hediye olarak güzel birkaç çift çorap almak da mümkün. Vakko’da bir çift çorap 45 TL. Tek çift
çoraptan hediye olmaz. Hiç olmazsa 10 çift alacaksınız. Altına vurursanız, hiç önemli değil. Çeyrek
altın bile tutmuyor.

Beni şaşırtan kemer oldu. Altı üstü bir parça deri diye düşünmüştüm; yanılmışım. Deriden deriye,
kemerden kemere fark varmış. Hediye olarak Santoni marka kemer alacaksanız 2.093 TL ödemeniz
gerekiyor.

Lise arkadaşımın paylaştığı 17.450 liralık ayakkabıyı aramadım. Barrett marka bir çift ayakkabı
4.194 liraydı. “Bağcıklı ayakkabı” aynı fiyataydı. Ama Santoni marka sneaker 5.994 TL imiş. Hem de bu
indirimli fiyatı. Esas fiyat 9.994 liraymış. (Tabii, bu fiyatlamada 6.000 değil de 5.994 olmasına veya
10.000 değil de 9.994 olmasına bitiyorum.)

Bayramda bir yakınınıza bir çift terlik götürseniz, “benimle dalga mı geçiyorsun” diye bir yanıt
alabilirsiniz. Ama eğer frescobol carioca terlik götürürseniz, çok memnun kalacağından emin
olabilirsiniz. Tabii bir çift terliğe 1.990 lira vermeniz koşuluyla.

Bayramda havalar ısınacak. T-shirt hediyesi iyi bir fikir olabilir. 1.393 TL ödediğinizde, kardeşinize
çok güzel bir kısa kol t-shirt alabilirsiniz.

Eğer yakınınızın vücut ölçülerini biliyorsanız, bir takım elbise de alabilirsiniz. Takım elbiselerin
indirimde olması da çok güzel. Örneğin, takım elbiselerden biri 15.900 TL iken, hiç kaçırmayın, 9.594
liraya inmiş. 14.990 liralık bir takım elbisenin de indirimli fiyatı 8.994 TL.

Ceket fiyatlarında da indirim var. 11.990 liralık bir ceket 7.194 lira olmuş. 9.990 liralık olanın fiyatı
da 5.994 liraya inmiş.

Bunlar Vakko’daki makul fiyatlar. Vakko’yu hepimiz biliyoruz. Çok büyük olasılıkla, Vakko’dan daha
ünlü markalar vardır ve onların fiyatları bu rakamların da üstündedir.
Deve var bir akçe pahalı, deve var bin akçe ucuz, demiş büyüklerimiz. Ülkemizde bugün bin akçeyi
ucuz bulup deve alacakların olduğu muhakkak.
Türkiye’de ekonomik kalkınma için gerekli kaynağı nereden bulacağız diye tartışıp duranlar var.
Vakko’dan veya daha ünlü mağazalardan alışveriş yapanların işi zor. Onlardan fedakarlık
isteyemezsiniz. Bir takım elbiseye, indirimli olsa da 9.594 lira ödemek zorunda olanlar, bir terliğe
1990 lira verenler, 349 liraya mendil satın almak zorunda kalanların işi çok çok zor. Onlardan
fedakarlık istemek çok ayıp; onları üzmemek, gücendirmemek gerekiyor. Fedakarlığı mutlaka işçiler
yapmalı (!)

