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Kahvaltı sofrasının başındayım ama gözlerim açılmıyor. Birini açıyorum, öbürü 
kapanıyor; öbürünü açıyorum, diğeri kapanıyor. İkisini de aynı anda açmayı 
başarabilirsem önümdeki yumurtayı bulup, “Hooop!” diye yutmayı planlıyorum. 
Bilgisayara çok fazla baktığım ve uzun süre bilgisayar oyunu oynadığım için oldu 
bütün bunlar. Cuma akşamı, hafta sonu kullanmam gereken bütün bilgisayar 
haklarımı harcamış olabilirim. Bunu yaptığım için üzgünüm.

Annem,
“Semih, gözünü açacak hâlin yok tabii. Hafta sonu bilgisayar hakkını bir 

gecede bitirdin değil mi?” diyor. 
“Hı hı...” diyorum.

“Sakın fazladan saat filan kullanmayı düşünme! Şimdiden 
söyleyeyim de sonra bir tatsızlık çıkmasın!” 

 Ne dese haklı... O yüzden, konuyu uzatmayı ve 
anneme cevap vermeyi hiç düşünmüyorum. Çünkü 
annem haklı. Hem de çok çok çok haklı. Hem, bizim 
evin kuralları var ve bu kurallardan birincisi de şu: 

”Annelerin sözünü dinlemek gerek!” Bu söz, 
kayıtlara geçmiş ve asla değişmez. 

“Annelerin sözünü dinlemek gerek, annelerin 
sözünü dinlemek gerek!” diye, tahtaya yüz kez 
yazsam süper olacak.
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Ben, annemin sözünü dinlemediğim için, şu anda gözlerim şiş, bütün bilgisayar 
haklarımı bitirmiş bir çocuk olarak burada oturuyorum. Neden böyle yaptım? 
Onu ben de bilmiyorum. Her gün, bir saat oyun, bir saat de sosyal medyada 
gezme hakkı, neyime yetmiyor acaba? (Bu arada 13 yaşından küçükler, aileleri 
ile sosyal medyada kontrollü şekilde gezebiliyorlar. Bunu da bilgi olarak şuraya 
yazayım.) Kendime çok kızgınım çok! Bütün hafta sonu bilgisayara dokunmak yok. 
Bakalım, bu hafta sonu nasıl geçecek?
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Elif, çok acıkmış galiba,  sofrada ne varsa yemekle meşgul. “Elif kim?” 
dediğinizi duyar gibiyim. Elif, benim ikiz kardeşim. İkiziz ama birçok konuda farklı 
şeyler düşünüyoruz. Mesela O, ara ara sosyal medyaya bakar. Ben, akşama 
kadar oyun oynasam bıkmam. Elif kitap okumaya bayılır, benim kitap okuma 
saatimi annem hatırlatır. O, ev yemeklerine bayılır, ben abur cuburu çok severim. 
Yani, biz ikiziz diye, her konuda aynı düşünüp aynı şeyleri yapmıyoruz. Yine de 
Elif ile iyi anlaşırız, konuşuruz, birlikte oyunlar oynarız.

Bir de, unutmadan yazsam iyi olacak. Elif, annemin sözünü her zaman dinler. 
Anneme sormadan bir şey yapmaz. Bu yüzden de, Elif her zaman kazanır.
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Annem,
“Hadi bakalım, kahvaltınız bittiğine göre, biraz kitap okuyun! diyor. Belli ki 

kitap okuma saatimiz gelmiş. Ama benim aklım yine bilgisayar oyunlarında. 
Oyunun en önemli yerinde kalmıştım. Ben burada kitap okurken, başka çocuklar 
beni geçerlerse o kadar puanım boşa gidebilir... Aklımda deli sorular var ama 
anneme nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum!

“Anne, oyunun tam da en heyecanlı yerindeydim!” 
“Senin oyunun ve heyecanın bitmez ki çocuğum! Pazartesi gününe kadar, bütün 

hakların bitti.” 
“Ama beni geçerlerse kazandığım onca puan boşa gidecek!”
“Korkma oğlum, sen yine uğraşır toplarsın o puanları. Kitabın on sayfasını 

okumadan o koltuktan kalkmak yok. Bak kardeşine, aldı kitabını okumaya başladı 
bile! Ben de kitabımı okuyorum. Hadi yorma beni!” 
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Şu anda, ailecek okuma 
saati yapıyoruz. Bize de, birlikte 
aldığımız kararla, koyduğumuz 
bu kurala uymak kalıyor. Annem, 
her zaman olduğu gibi bu konuda 
da haklı. Her gün on sayfa kitap 
okumak konusunda anlaşma 
bile imzalamıştık. Gerçekten... 
Ben, Elif ve annem, bir sayfaya 
anlaşma maddelerini yazıp 
altını da imzalamıştık. Annem bu 
anlaşmayı fotoğraf albümlerinin 
içinde saklıyor. Biz büyüdüğümüzde 
güzel bir anı olacakmış. Çok kitap 
okuduğumuz için, okumamız daha 
iyi olacak, beynimizin içi bilgi ile 
dolacakmış.
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 Elif, tam da yanımda, mırıl mırıl sesler çıkararak kitabını okurken, bir mesaj 
sesi geliyor: “ding!” 

“Elif, telefonuna mesaj geldi.”
“Bildirim geldi! Duydum.”
“Açmayacak mısın?” 
“I ıhhh!”
“Merak etmiyor musun?” 
“Yooo...”
“Niye merak etmiyorsun? 
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“Önemli değil. Sosyal medyadan bir şey gelmiştir.”
“Ben olsam merak ederdim.”
“Ben etmiyorum.”
“Lütfen merak et!”
“Semih kafamı karıştırıyorsun! Kitap okuyorum.”
“Lütfen bak! Çok merak ettim.”
Ben, her şeyi çok merak ederim. Ne yapayım, ben de böyleyim işte. Ben ne 

kadar meraklıysam ikizim Elif de o kadar meraksız. Benim telefonuma mesaj 
gelseydi yüz kere, hatta bin kere bakmıştım.
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Elif, cep telefonunu eline aldı ve 
“Tanımadığım birinden arkadaşlık isteği gelmiş!” dedi.
Annem, okuduğu kitabı bir kenara bırakıyor.
“Kimden?”
“Tanımadığım bir teyze galiba! Aaa! Bana mesaj yazıyor anne!”
“Teyze mi? Yaşı büyük yani?”
“Evet anne, bizim öğretmenimiz yaşında olabilir. Bak resmine!”
Annem biraz telaşlandı herhâlde, yoksa bana mı öyle geldi, anlayamadım.
“Yani, koskoca kadın sana niye arkadaşlık isteği yollamış, anlayamadım!”
“Ne yazıyor? Oku bakayım!”
Elif, yazılanları okumaya başladı: 
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 “Elif merhaba! Ben senin annenin akrabasıyım. Adım Meral. Annen ile yıllardır 
görüşmedik ve onu çok özledim. Ama bunu annene söyleme, çünkü ona sürpriz 
yapmak istiyorum. Ev adresinizi ve telefon numaranızı verir misin? Sizi ziyarete 
geleceğim ama sakın annene bir şey söyleme. Yoksa sürprizi bozmuş olursun.” 



Ben çok sevinçliyim, çünkü misafire bayılırım. Hatta sürpriz misafirlere daha 
çok bayılırım. Zaten bütün hafta sonu ne yapacağımı bilmiyorum. Bari misafirlerle 
ilgileneyim.

“Aaaa! Anne yaşasın! Misafir gelecekmiş!” diyorum.
Annem de misafirlere bayılır ama sanki pek sevinmedi gibi. Yüzünde garip bir 

ifade var. Biraz endişeli gibi duruyor. Evet, evet kesin çok endişelendi.
“Anne, misafir geleceğine sevinmedin mi?”
Annem, Elif’in telefonunu alıp Meral Teyze denilen o akrabanın fotoğraflarına 

filan bakıyor. Arada, “cık cık cık!” diyor.
“Elif, bunu yazan kişiyi hemen engelle ve şikâyet et!” 
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Misafirlere zorla yemek yediren, sırtlarına yastık koyalım diyen, bizi nöbetçi 
gibi ayakta bekleten annem mi akrabasını engelliyor? Vay canına! Hani 
akrabalara bayılıyorduk. Ne oldu şimdi?

“Anne, akraba engellenir mi hiç?” diyorum.
“Oğlum, bu hanım benim akrabam değil!”
“E, annenin akrabasıyım diye yazdı ya...”
“Çocuklar, benim Meral adında bir akrabam yok. Sosyal medyada yazılan her 

şeye inanmayın. Fotoğraflarına baktım, tanımıyorum. Bu, ya bir dolandırıcı ya da 
kötü niyetli biri olabilir.“



“Kötü niyetli biri mi? İyi de ben onlara ne yaptım ki anne?”
“Benim aklımdan başka şeyler geçiyor. Elif’in peşine düşmeleri de biraz saçma 

değil mi?”  
“Elif’in parası yok ki anne. Onu nasıl dolandıracaklar?” 
“Harçlıklarım var ya!”
“Onlar sayılmaz. Azıcık para o. Ne yapacaklar senin harçlıklarını? Hem 

harçlığın olduğunu nerden bilecekler?”  
“Ben geçen gün sosyal medyada kumbaramı paylaşmıştım ya, belki de oradan 

görmüşlerdir.”
Annemin morali çok bozuldu. Biraz da üzüldü sanırım.
“Kumbaranı niye paylaştın kızım? Ne gereği vardı? Çevremizde kötü niyetli 

insanlar olabilir.”

14



Gerçekten de, bunu Elif’ten hiç beklemezdim. Sen kumbaranı ne diye 
paylaşıyorsun ki? Değil mi ama? Mesela ben, asla böyle bir şey yapmam. 
Çünkü zaten benim kumbaram yok. Olsaydı da paylaşmazdım. Kime ne benim 
kumbaramdan? Şu anda, “Vay canına!“ diye bağırmak istiyorum. Şurada sakin 
sakin kitabımızı okurken başımıza gelen şeye bak! Kimseye karışmadık, evden 
bile çıkmadık ama birileri bizi dolandırmaya çalışıyor. Evde kitap okurken başına 
böyle bir şey gelen tek aile biz miyiz? Acaba neler olacak? Gerçekten çok 
merak ediyorum!
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Annem hâlâ çok tedirgin. Bize dönüp şöyle dedi:
“Özel bilgilerinizi kimselere vermeyin olur mu?” 
Özel bilgiler mi? Nasıl şeyler yani, bunu pek anlayamadım!
“Nasıl özel bilgiler anne?” 
“Adres, telefon, yaş, aile bilgileri, sosyal medya şifreleri,  kredi kartı 

numaraları... Kendinize, ailenize ve arkadaşlarınıza ait fotoğrafları paylaşmayın.”
Elif, başını eğiyor ve cevaplıyor:
“Olur.”
Ben kredi kartım olmadığı için onun numarasını veremem. Olsaydı da 

vermezdim zaten. Adresimi, telefonumu filan da vermem! Neden vereyim ki! Ben, 
sokakta bile tanımadığım insanlarla konuşmam.

Elif, biraz endişeli, biraz da morali bozuk şekilde anneme dönüyor ve şu 
soruyu soruyor:

“Ben en iyisi ona bir cevap yazayım. Senin dolandırıcı olduğunu biliyorum, 
diyeyim mi?”

Elif, akrabamız olduğunu söyleyen o teyzeye cevap mı yazacakmış? Bence 
hiç iyi bir fikir değil. Yani, en azından ben olsam, hiç bir şey yazmazdım. Zaten 
akrabamız olmadığı kesinleşti, niye uğraşalım ki onunla? Acaba, annem bu 
konuda ne düşünüyor? Annem de benimle aynı fikirdeymiş.
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“Aman! Sakın cevap filan yazma! Onlar da cevap yazmanı istiyor zaten. Sen 
yazınca kendilerini daha güçlü hissedecekler. Onlar da sana yazacak sonra, iş 
uzadıkça uzayacak. Gerek yok.“

Bir şey daha öğrendim. Özel bilgilerimizi vermeyeceğiz ve onlara cevap 
yazmayacağız. Tanımadığımız kişilerle niye yazışmalar yapalım ki...
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Annem ne güzel konuştu. Okulda ya da mahallede bir arkadaşımla tartışınca 
bile tartışmayı çok uzatmıyorum. Uzattıkça her şey daha kötü oluyor. Bu da öyle 
olabilir. Hem, tanımadığımız biri ile niye kavga edip durayım ki? Şurada sakin 
sakin yaşayıp gidiyoruz işte. Aksiyona gerek var mı?

Elif,
“İçimden onlara cevap vermek geliyor!” diyor. Kardeşimi daha önce hiç böyle 

görmemiştim. 
Annem onu şu sözlerle yatıştırmaya çalıştı: 
“Öfkeyle kalkan, zararla oturur. Onlar siber zorbalık yapıyorlar ama sen 

zorba değilsin, onlar gibi davranma!”
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Siber zorbalık mı? Tam olarak ne olduğunu anlayamadım ama “Siber zorbalık 
ne demek?” kafamda çözmeye çalışıyorum. Elif de pek anlamadı ve hemen 
anneme sordu:

“Anne, siber zorbalık ne ki?”
Annem, hemen anlattı:
“Bilgisayar, telefon, sosyal medya gibi bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak   

insanları rahatsız etmek.“
Ben, engin ve derin bilgimle cevap veriyorum.
“Az önceki olay, bir siber zorbalıktı o zaman.”
“Aynen öyle! Arkadaşlarınızdan birinin sizin hakkınızdaki bir bilgiyi, fotoğrafı ya 

da videoyu sizden izin almadan ve size zarar vermek amacıyla yayınlaması da 
siber zorbalık aynı zamanda.”
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“Yani bu zorbalık internet üzerinden yapılıyorsa adı siber zorbalık oluyor değil 
mi anne?”

“Aynen öyle!”
“O zaman bizim sınıfta da siber zorbalık yapan biri var. Ama biz bunun adının 

siber zorbalık olduğunu bilmiyorduk.”
Ne? Elif’in sınıfında birileri, siber zorbalık mı yapmış? Ne yapmışlar acaba? 
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Birilerinin kredi kartı numaralarını, adreslerini ya da telefon numaralarını mı 
istemişler? O sınıftaki çocukların çoğunu tanıyorum. Hiçbiri böyle siber zorba 
olacak gibi durmuyor bence. Başka neler olabilir, neler siber zorbalık sayılır, 
neler sayılmaz? İşte bunları tam olarak bilmiyorum. Yani, az önce annemin 
anlattıklarından duyduğum kadarını biliyorum. Peki ya başka şeyler de olabilir mi? 
Bu konu, oldukça derin gibi duruyor. Annem de çok meraklandı ve sordu:

“Kızım, sizin sınıfta ne oldu ki?”
Elif, olayın neresinden başlayacağını bilemedi galiba. Önce şöyle bir durdu ve 

sonra anlatmaya başladı. Çok kitap okuduğu için, her şeyi çok güzel anlatır benim 
kardeşim. Ama bu defa biraz zorlandı. Siber zorbalık konusuyla ilk defa karşılaştığı 
için, o da çok şaşkın olmalı. Annem daha da sabırsızlandı:

“Elif, ne oldu sizin sınıfta? Anlatır mısın?” 
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Ohooooo! Olaylar, olaylar... Acaba, Elif’in sınıfında neler oldu? Şu anda 
gerçekten de çok merak ettim. Biz Elif ile farklı sınıflardayız. O yüzden de, 
onların sınıftaki bu olaydan hiç haberim olmadı. Meraktan çatlamak üzereyim. 
Onların sınıfındaki Siber Zorba kimmiş acaba?

“Siber Zorba kim?“ diyorum.
“Cihan...” 
Eee, ben Cihan’ı tanıyorum. İyi bir çocuk olduğunu da biliyorum. Hatta, herkese 

yardım eden, derslerinde başarılı, öğretmenlerinin de çok sevdiği bir çocuk değil 
miydi o? Hiç durur muyum?

“Ama Cihan iyi bir çocuk, o kimseye zarar vermez!” diyorum. 
Elif, “Evet, iyi bir çocuk olabilir. Ama annemin anlattığı şeye bakılırsa o siber 

zorbalık yaptı.” dedi.
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Konu, giderek daha 
heyecanlı bir hâl mi alıyor? 
Bana mı öyle geliyor 
bilmiyorum. Ama çok merak 
ediyorum. Hatta, aşırı merak 
ediyorum bile diyebilirim.

Annem, 
“Ne yaptı Cihan?” diye 

sordu.
“Bizim sınıfa Nuri adında 

yeni bir arkadaş gelmişti. 
Cihan onu çok üzdü.” 
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Elif olayı anlatırken bile çok üzülüyor. Benim canım kardeşim, ne kadar da 
duygusaldır.

“Bizim sınıfın internet üzerinden ortak oynadığı bir oyun var ya!”
“Evet, renklerle ilgili oyun değil mi?” 
“Evet. Sınıfı gruplara böldük, hepimiz aynı anda oynuyoruz. Oyunu Cihan 

kurmuştu. Nuri arkadaşımızı da gruba almış, sonra da oyundan atmış.”
“Neden atmış?”
“Çünkü Nuri, Cihan’dan daha iyi oynuyormuş ve bu durum Cihan’ın canını 

sıkmış!”
Birileri beni oyundan atsaydı çok üzülürdüm. Hem de bütün sınıfın oynadığı bir 

oyun... Nuri kendini çok kötü hissetmiş olmalı. 
“Hatta Cihan sonraki gün oyundayken Nuri için, zaten hiç iyi oynayamıyor, onu 

oyuna almayalım.” dedi.
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Annem, hikâyenin gerisini çok merak etti:
“ Nuri ne yaptı peki?”
“Nuri, biraz üzüldü, ağlar gibi oldu. Ama biz arkadaşlarla bir olup yaşananları 

öğretmene anlattık. Cihan ile bir gün boyunca konuşmadık. Sonunda Nuri tekrar 
gruba alındı.”

Sınıftaki çocukların, yeni arkadaşlarını korumak istemeleri çok hoşuma gitti.
“Aferin onlaraaa!” diye bağırdım.
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Şimdi, Cihan’ın tek başına ne kadar sıkıldığını düşündüm de asla onun yerinde 
olmak istemezdim. Elif’in öğretmeni bu yanlış davranışı görmüş. Önce, Cihan ile 
konuşmuş. Sonra da bu durumu rehber öğretmen ile paylaşmışlar. Çok merak 
ettim ve sordum:

“Rehber öğretmen ne demiş?” 
“Cihan, rehber öğretmenle konuştuktan sonra, Nuri’den özür dilemiş ve şu 

anda, senin neler hissettiğini çok iyi anladım. Özür dilerim.” demiş. 
“Harika!”
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 “Cihan, Nuri arkadaşımızı, tekrar oyuna aldı. ‘Bir daha böyle bir şey 
yapmayacağım!’ diye söz verdi. Zaten bir daha böyle bir şey yaparsa durumu 
fark eder etmez, Cihan’ı uyaracağız. Öğretmenimiz de bu kararımızı çok 
beğendi.” 

Beğenilecek bir karar... Hatta yüz üzerinden puanlama yapmam gerekirse yüz 
tam puan verirdim. 
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Annem ekledi:
“Başa çıkamadığınız şeyler olunca büyüklerinize söylemeniz en iyisi. Saklayarak 

bir sonuca ulaşamazsınız.” 
Hiçbir şeyi saklamamak gerek gerçekten de. Ne zaman büyüklerimden bir şey 

saklamaya kalksam hep bir şey oldu. Şimdi, bir nefeste on tane filan sayabilirim. 
Ama o hatalarımı hatırlamak bile istemiyorum. O yüzden, başım derde 
girmeden önce; öğretmenime, anneme, babama ya da güvendiğim bir büyüğüme 
anlatıyorum. Olay hemen çözülüyor.

Annem, Elif ve sınıftaki diğer çocukların birlik ve beraberliğine hayran kaldı.
“Aferin size, siber zorbalık yapan birine engel olmuşsunuz. Göz yummak, 

olanlara seyirci kalmak doğru değil. Aynı şey, hepinizin başına gelebilir.”



29

Mesela, bu benim başıma gelseydi, bütün 
sınıfın oynadığı bir oyundan atılsaydım ne 

yapardım? Bizim sınıftaki arkadaşlar ne 
yaparlardı? Şimdi bunu düşünüyorum. 
Aslında Elif’in bunları anlatması iyi 
oldu. Başıma böyle bir şey gelirse ne 
yapmam gerektiğini öğrenmiş oldum. 
Bu da bana bir hayat dersi oldu işte.
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Annem şu uyarıda bulundu:
“Aman çocuklar, kimseye karşı zorbalık yapmayın! Aklınızda 

olsun, internet üzerinden insanları rahatsız etmek, onları 
utandırmak, haklarında kötü sözler yazmak, çok yanlış 
davranışlardır.”

Annem çok haklı! Ailece evde oturup, kitabımızı okurken bizi 
rahatsız eden biri yüzünden neler yaşadık?
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 Elif, annesine seslendi:
“Anneciğim, baksana moralim hâlâ bozuk! Bu siber 

zorbalar, insanı evinde bile rahatsız edebiliyorlar!”
“İşte o yüzden, internet kullanırken çok dikkat 

etmelisiniz. Hem başkalarını rahatsız etmeyin hem de 
başkalarının sizi rahatsız etmesine izin vermeyin!”
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Elif, az önceki sosyal medya ve akraba olayının etkisinden kurtulamadı. 
Gözlerini tavana dikmiş, öyle bakıyor. Benim de  yapmak istediğim tek şey: 
Boşluğa bakmak... Çünkü yapacak başka bir şey bulamıyorum ama bizim evde, 
boşluğa uzun süre bakılamaz. Daha doğrusu annem, buna izin vermez. 

Benim annem, çok akıllıdır. Ve işte, tam da şu anda beklenen hareket geliyor:
“Hadi bakalıım! Kek yapalım da yiyelim! Hadi Elif, sen de bana yardım et 

kızım! Semih sen de gel!” dedi. Ben, “kek” kelimesini duyar duymaz,  siber zorbalık 
olayından koşar adım uzaklaştım. Kekin içinde ne olacak? Onun derdindeyim. 
Umarım, üzümlü olur. Ben, üzümlü keke bayılırım. Annem bize sesleniyor:



 “Elif, kek kalıbını getir!”
“Un neredeydi çocuklar?“
“Şeker ve yağı kim getirecek?”
“Semih, hadi oğlum üzüm nerede kaldı?”
Kek pişti, hapır hupur kek yemekle meşgulüz şu 

anda. Siber zorbalık mı? Onu hiç unutur muyuz? 
Annemin anlattığı her şey aklımızda.



Bu hikâye kitabı Millî Eğitim Bakanlığı tarafından UNICEF’in finansal desteği ile 
Zorlayıcı Yaşam Olaylarında Psikoeğitim Projesi (ZOYOP) kapsamında hazırlanmıştır.

Bu hikâye kitabı Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiştir.
Para ile satılmaz.


