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Ben her sabah, “Okula geç kalacaksın!” sesiyle uyanıyorum. Akşamları 
geç uyuduğum için, sabah erkenden uyanamıyorum. Okula yetişmek için, evin 
içinde koşmaya başlıyorum. Sanki bir koşu yarışmasına katılmış gibiyim. Hep 
acele etmek zorundayım. Elimi yüzümü yıkarken bile koşmak istiyorum, çünkü 
acelem var. Kahvaltı yaparken, “Keşke annemin telefonuyla biraz daha 
oyun oynayabilsem...” diye düşünüyorum. Ama annem buna asla izin vermez. 
Çünkü cep telefonu ve tablet kullanmanın kuralları var. Artık ben de bu 
kuralların hepsini biliyorum. Mesela ödevlerimi bitirip kitap okuma saatimi 
tamamlayınca, bir saat oyun hakkımı kullanabiliyorum.
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Annem ”Her şeyin fazlası zararlı.” diyor. Canım annem, benim zarar görmemi 
ister mi hiç? Kesinlikle istemez. Bu arada, bugün annemin telefonu bende kalacak. 
Okul gezisi olduğu için öğretmenimiz bir günlük izin verdi, annemin telefonunu 
okula götürebileceğim. Bir yandan yumurtamı yiyip bir yandan da telefona 
bakmaya çalışıyorum. O sırada oynadığım ve bol puan topladığım Futbol Topu 
adlı oyundan bir mesaj geldiğini gördüm. 
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Tanımadığım biri bana bir mesaj atmış. Kullanıcı adı, “Oyun Canavarı.” 
“Merhaba.” yazmış.
“Merhaba.” diye cevap yazıyorum ben de.
Annem her zaman, tanımadığın insanlarla konuşma, yazışma filan diyor 

ama bu, başka bir şey olabilir. Belki, oyunla ilgili bir şey soracak, belki... 
Bilmiyorum ki! Adı da “Oyun Canavarı” olduğuna göre, zararsızdır diye 
düşünüyorum. Üzerine bal sürülmüş bir dilim ekmeği, hızlıca yiyorum. 
Annem,

- Kahraman, boğulacaksın evladım! O, ne biçim yemek yemek?
diyerek, genel uyarısını da yapıyor. Haklı tabii ama ben de haklıyım. 
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Okula geç kalmak, derse geç girip diğer arkadaşlarımın öğrenme 
hakkına engel olmak istemem. Çocuk olabilirim ama benim de 
prensiplerim var. Birileri geç kalınca dersin üç, beş dakikası öyle 
kaynayıp gidiyor. Hem öğretmenimiz de kızıyor.

Babam,
“Hadi, seni okula bırakayım.” deyince, kalan yumurta ve ekmek 

parçalarını da ağzıma dolduruyorum. Nefes alacak yer kalmadı; ben 
bir yandan ağzımdakileri çiğnemeye çalışırken bir yandan da sokak 
kapısına koşuyorum. Bir mesaj daha geliyor:

“Birlikte oyun oynayıp güçlerimizi birleştirelim mi?”
Ama Oyun Canavarı 19, ben 110 puandayım. Neden ortak 

olayım?
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Oyun Canavarı,
“Sabahtan akşama kadar sırayla oynasak rekor kırarız.“ diyor.
 Aslında mantıklı. Benim günde bir saat bilgisayarda oyun oynama hakkım var. 

Ama iki kişi sabah akşam devam etsek birinci olmakla kalmaz, rekor bile kırarız.
“Şifrelerini verirsen ben hemen başlayabilirim.”  diye yazıyor.
Bunu düşünmem lazım. Şifrelerimi, tanımadığım birine, “Hooop!” diye vermek, 

biraz garip. İçimdeki ses, “Şifreleri ver.” diye bağırıyor.
Babam,
“Hadi Kahraman, ne bekliyorsun orada?” 

deyince, cep telefonumu kapatıp çantama atıyorum ve asansöre 
biniyorum.
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İlk ders çok eğlenceliydi. Zil çalınca teneffüste telefonumu açıyorum. Oyun 
Canavarı’nın mesajları gelmeye başlıyor.

“Merhaba!”
“Orada mısın?” 
“Heyyyy!”
“Ortak olmaya var mısın?” 
Kafam karışık. Akşam eve dönünce annem ile babama sormak en iyisi. Onlar 

her şeyin en iyisini bilirler. Benden tecrübeliler ve bana bir yol göstereceklerine 
eminim. Aaa! O da ne? Gezi için oluşturulan sınıf grubuna bir mesaj geldi. 
”İşte sınıfımızın en ama en kırmızı suratlısı, Kiraz.” Bu yazının altına da Kiraz’ın 
fotoğrafını koymuşlar. Kiraz, bizim sınıfa yeni geldi. Sırasında otururken onun 
fotoğrafını gizlice çekmiş olmalılar. Coşkun diye bir arkadaş var. O paylaşmış...
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Mesaj, hepimizin telefonlarına aynı anda geliyor. Kiraz’ın olup bitenlerden 
haberi yok. Kendi fotoğrafını ve hakkında yazılanları görse ne hissederdi 
bilmiyorum. Şimdi öğretmene söylesem bir türlü, söylemesem iki türlü... Ama 
yapılan bu şeye göz yummak da biraz garip geliyor.

En iyisi önce Coşkun ile konuşmak. Böyle şeyler paylaşmanın hoş olmadığını 
anlatmak. Kiraz görse çok üzülebilir. Hem, yanaklarının kırmızı olmasında ne var, 
anlayamadım. Buradaki asıl konu, fotoğrafların izinsiz paylaşılması ve dalga 
geçmek için bütün gruba atılması. Bu, gerçekten de çok üzücü...

Coşkun’un yanına yaklaşıp  “Bence Kiraz ile ilgili o paylaştığın fotoğrafı 
silmelisin.” diyorum. Ben bunu söyleyince sınıfta bir sessizlik oluyor.  “Niye ki?” 

“Başkasına ait fotoğrafı izinsiz paylaşıyor ve arkadaşımızla alay ediyorsun.”
Coşkun, öyle kocaman gülüyor ki, ben bile korkuyorum.
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“Ahahhohohoh!” 
“Niye gülüyorsun?”
“Fotoğrafı çekip gruba yolladıysam ne olmuş?”
 “Bu fotoğrafı başka bir yerde kullanırlarsa, ya bütün dünyaya yayılırsa!” 
“Bütün dünya mı? Kiraz’ın fotoğrafını dünya ne yapsın?”
“Bir kişi sosyal medyaya atsa, ohoooo! Nerelere kadar gider kim bilir?”
“E gitsin, ne var bunda? Kırmızı yanak değil mi? Kırmızı yanaaaak! Bence 

herkes onu böyle çağırmalı. Süper isim, kırmızı yanak.”
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Coşkun’un en iyi arkadaşı Metin yanımıza yaklaşıyor. 
Coşkun,
“ Kiraz’ın fotoğrafını gruptan silecekmişim!” diye alay ederek güldü.
“Niyeymiş? Bence grup fotosu olarak da bu kırmızı yanaklı resmi kullanmalıyız.” 
“Grubun adını da Kırmızı Yanaklı Kiraz diye değiştirelim. Süper olur.”
Bir şeyler daha söylemek istiyorum ama bu çocuklar laftan anlayacak gibi 

değiller. İkisi de benden daha iri ve güçlüler. Onlarla kavga etmek istemiyorum. 
Zaten, hiçbir şeyin kavgayla çözülebileceğine inanmıyorum. Babam her zaman ne 
der? “Birini kavga ederek yenmek önemli değil. Aklınla yenmeyi başarabilmen 
çok önemli.” Birkaç dakika sonra, sınıf mesajlaşma grubuna bir mesaj daha 
geliyor,

“Salça Suratlı Kiraz,”
Mesajda, Kiraz’ın sırasında kitap okurken çekilmiş bir fotoğrafı var. Ve onun 

üzerinde, tam da yanaklarının olduğu yerde, salça  fotoğrafları duruyor. Bu işi 
biraz fazla abarttılar bence. 

Daha ne kadar durabileceğimi bilmiyorum. Annem her zaman, “Haksızlıklar 
karşısında susma!” der. Ben de susmak istemiyorum. O sırada, sınıf grubuna 
bir mesaj daha geliyor. Bu sefer, Kiraz’ın kafasının üstünde, kocaman 
bir karpuz dilimi var. “Karpuz Yanaklı Kiraz” yazıyor ve ben 
ondan sonrasını hatırlamıyorum. 
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Tarzan gibi yerimden fırlayıp,
“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!” diye bağırarak sınıfın ortasında zıplamaya 

başlıyorum. Neden böyle yaptığımı bilmiyorum. Böyle bağırıp zıplayarak nereye 
ulaşacağımı biliyor muyum? Bilmiyorum. Ama bir tepki göstermem gerektiğini çok 
iyi biliyorum. Ben, komik de olsa tepkimi göstermeye devam ederken, sınıftaki 
kızlardan Ela da bulunduğu yerde zıplamaya başlıyor. Coşkun ve Metin’in garip 
bakışları altında, Ayşe de zıplayanlar grubuna dahil oluyor. İlk önce ne olduğunu 
anlayamayanlar, teker teker bize katılmaya başlıyorlar. Bazıları da oturdukları 
yerden alkışlayarak bize destek oluyorlar.

Sınıfta, kanguru gibi zıplayıp, Tarzan gibi bağıran bir grup çocuk var. Neler 
olduğunu anlayamayan ve bize bakan Kiraz ise şaşkın... Ama burada en çok 
bahsedilmesi gerekenler, Coşkun ile Metin... Gözlerinde biraz korku, biraz telaş, 
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biraz da pişmanlık var gibi... Çünkü az sonra neler olacağını, aşağı yukarı tahmin 
edebiliyorlar. 

Sınıftaki bütün öğrencilerin onlara karşı birleşmeleriyse, hiç beklemedikleri bir 
şeydi. Onlar daha güçlü oldukları için, istediklerini yapabileceklerini sanıyorlardı. 
Şu anda, bunun böyle olmadığının farkına vardılar. Bence, aklını kullanan insanlar, 
daha güçlü. Babam her zaman, “Kuşu yükselten kanat, insanı yükselten akıldır.” 
der. Babama katılıyorum ve şu anda, aklımı kullanarak Kiraz arkadaşıma destek 
olmanın mutluluğunu yaşıyorum.
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Sınıfın kapısının açılması, Zeynep Öğretmen’in fal taşı 
gibi açılan gözlerle bize bakması, işte tam olarak istediğim 
şey gerçekleşiyor. Onları aklımla yenmeyi başarabileceğimi 
biliyordum.

“Çocuklaaaar! Çocuklaaar! Neler oluyor? Herkes 
yerlerine otursun!”

Hızla sıralarımıza oturuyoruz.
“Bana burada neler olduğunu kim anlatacak?”
Ayağa kalkıyorum.
“Öğretmenim ben anlatabilir miyim?” 

Bu arada, Coşkun ve Metin’in paylaştıkları resimleri 
gruptan silmeye çalıştıklarını görüyorum. Boşuna 
çabalıyorlar, çünkü ben ekran fotoğraflarını aldım zaten. 
Silseler de, elimde delillerim var. Büyüyünce dedektif 
olmak isteyen biri olarak bunu yapmasam olmazdı.

Zeynep Öğretmen bana söz hakkı verdi:
“Seni dinliyorum Kahraman.” 
“Öğretmenim, sınıf grubumuzda yapılan bazı 

paylaşımlara tepki göstermek için zıplıyorduk.”
“Ne paylaşımı onlar? Getirin bakayım!”
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Zeynep Öğretmen,
“Burada bir şey yok Kahraman.” diyor.
Sınıftaki birkaç kişiden sesler yükseliyor,
“Silmişler öğretmenim!” 
“Tüh ya, silmişler mi?”
“Keşke ekran fotoğrafını alsaydık...”
Ben hemen çektiğim ekran fotoğraflarını gösteriyorum. Zeynep Öğretmen’in 

gözleri kocaman kocaman açılıyor. Saçları diken diken oluyor.
Coşkun, Metin! Çabuk buraya gelin!.”
Coşkun ve Metin de şaşkın... Hatta, ağlayacak gibiler...
Coşkun konuşuyor: 
“Biz ne yaptık ki öğretmenim?”
“Arkadaşınızın fotoğrafını izinsiz çektiniz ve bu fotoğrafı başkalarıyla paylaşıp 

arkadaşınızla alay ettiniz. Bu sizce doğru bir davranış mı?”
“Özür dilerim. Öğretmenim, şaka olsun diye yaptık.”
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“Böyle şaka olur mu? Hem benden değil, Kiraz 
arkadaşınızdan özür dilemelisiniz.”

O ana kadar olup bitenlerden haberi olmayan 
Kiraz, ayağa kalkıyor.

“Öğretmenim, ne oldu ki?”
“Arkadaşların senin birkaç fotoğrafını paylaşıp 

üzerine yazı yazmışlar.”
Kiraz’ın sesi titriyor:
“Ben bir şey görmedim!”
“Kirazcım, senin iznin olmadan fotoğrafların 

çekilmiş ve grupta paylaşılmış. İnan ben bu 
duruma çok üzüldüm. O yüzden, geziye gitmeden 
önce, bu siber zorbalık hakkında biraz konuşmak 
istiyorum.”
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Sınıftakilerin,  “siber zorbalık” diye bir şey duyduğunu hiç sanmıyorum. Herkes 
birbirine soruyor.

“Başka bir şey daha mı yapmışlar?”
“Neymiş ki bu siber zorbalık?” 
“Sen anladın mı?” 
“Yooo!“
Zeynep Öğretmen konuşmasına devam etti:
“Bugün bu grupta yapılan şey, tam bir siber zorbalık örneği...” 
Coşkun itiraz etti:
“Öğretmenim, o dediğiniz şeyden yapmadık. Sadece bazı fotoğraflara salça, 

karpuz resmi filan ekledik ve gruba gönderdik o kadar...”
“Evet gruba gönderdik ama önce Coşkun başlattı. Ben sadece yanında durdum o 

kadar...”
Coşkun Metin’e, Metin havaya bakıyor.
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Coşkun, 
“Beraber yapmadık mı?” diye sordu.
“Ama önce sen başlatmıştın. Benim haberim bile yoktu.”
“Salça suratlı sözünü sen bulmadın mı?“
O sırada Kiraz’ın hıçkırıkları duyuluyor. Biri bana salça suratlı dese ben de 

üzülürdüm. Daha fazla dayanamadı demek ki... 
Zeynep Öğretmen,
“Kiraz, sen git elini yüzünü yıka, öyle gel kızım. Bir kişi, Kiraz arkadaşınızla gitsin.”
Kızlardan biri hemen Kiraz’ın yanına gidiyor ve sınıftan çıkıyorlar.
Zeynep Öğretmen, 
“Arkadaşınızı ne kadar üzdüğünüzün farkında mısınız?” diye sordu.
“Öğretmenim, biz sadece resimleri paylaştık, o dediğiniz siber zorbalık şeysini 

yapmadık.”
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Kiraz geldikten sonra, Zeynep Öğretmen,
“Çocuklar, hepiniz dikkatle dinleyin. Siber; İnternette, bilgisayarınızda, cep 

telefonunuzda kullandığınız uygulamalara ya da programlara ait olan demek. 
Zorbalıksa, bir ya da birkaç kişinin, bilerek ve isteyerek kendinden güçsüz başka 
birine zarar vermesi ya da onu incitmesidir.”

“Peki ya öğretmenim, siber zorbalık nasıl oluyor?”
“Mesela interneti ve teknolojiyi kullanarak insanları korkutmak ya da 

utandırmak... Kötü söz söylemek, başka birine ait fotoğrafı izinsiz paylaşmak... 
Sosyal medyada, mesajla, oyun platformlarında ya da cep telefonuyla bir kişiyi 
rahatsız etmek... İşte bunlar, hep siber zorbalıktır.“

Coşkun,
“Ama Kiraz görmedi ki bizim yaptıklarımızı!” diye ekledi.



25

Zeynep Öğretmen cevapladı:
“Bu, sizin siber zorbalık yaptığınız gerçeğini değiştirmez. Arkadaşlarınız tepki 

göstermeseydi, bugün değilse yarın, Kiraz da görecekti.”
Metin söz aldı:
“Biz bunu ilk defa bugün yaptık.”
“Üç mesaj atmışsınız. Arkadaşlarınız size ‘dur!’ demeseler, daha da atacaktınız.”
Ayşe, söz istiyor:
“Öğretmenim, geçen hafta sosyal medyada da Kiraz ile ilgili fotoğraf 

paylaştılar. Ben gördüm.
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Coşkun, hâlâ kendini kurtarmaya çalışıyor:
“Şaka yaptık öğretmenim!”
“Böyle şaka mı olur? Bunu teneffüste konuşalım.”
Coşkun ve Metin, çok üzgün ve pişman görünüyorlar. 
Zeynep Öğretmen anlatmaya devam etti:
“Çocuklar, teknoloji çağında siber zorbalık yapan insanlarla karşılaşabilirsiniz. 

Bugün sınıfta yaşadığımız, sadece bir örnek.”
“Öğretmenim, başka ne olabilir ki?”
“Telefon ya da tabletlerde oynadığınız çevrim içi oyunlarda ya da 

sosyal medyada da bu tür şeylerle karşılaşabilirsiniz. Çok dikkatli olmalı ve 
çözemediğiniz konularda, büyüklerinizden yardım istemelisiniz.”
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Aslı sordu:
“Ne gibi şeylerde yardım istemeliyiz ki öğretmenim?”
Zeynep Öğretmen cevapladı: 
“Mesela, size kötü sözler söyleyen, hakaret eden, sizi tehdit eden, 

fotoğraflarınızı izinsiz yayınlayan birileri olabilir. Adres bilginizi, anne, baba ya 
da kardeşinizin ismini öğrenmek isteyen kişiler olabilir. Telefondan kameranızı 
açmanızı isteyenler de olabilir. Bu gibi durumlarda, güvendiğiniz bir büyüğünüzden 
yardım istemelisiniz.“
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Zeynep Öğretmen konuşmasına devam etti:
“Çocuklar, birileri sizden bu tür kötü isteklerde bulunursa bana ya da 

ailenizden birine söyleyin. Kendi başınıza çözmeye çalışmayın. Kahraman, bak sen 
ne yaptın? Mesajları sakladın ve ekran fotoğraflarını aldın. Sonra onları bana 
getirdin. Bunlar bizim için delil oldu.”

Teneffüs zili çalıyor. Zeynep Öğretmen, tahtada bekleyen Coşkun ve Metin’i 
işaret edip onlara şöyle diyor: 

“Coşkun, Metin! Rehber öğretmenimizin yanına çıkalım mı biraz?” Coşkun ve 
Metin, “Hı hııı!” diyorlar. Çıkarlarken Zeynep Öğretmen’in sesi duyuluyor:

“Bazı hatalar yapabilir insan. Önemli olan bunları düzeltebilmektir.“ 
Kiraz, Kahraman’ın yanına yaklaşıyor,
“Teşekkür ederim Kahraman arkadaşım.” diyor. 
“Rica ederim.”
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 Tam o sırada cep telefonundan gelen sesi duydum. O da ne? “dın dın dın 
dın dınnnn!” Onlarca mesaj art arda telefonuma geliyor. Kimden mi? Oyun 
Canavarı’ndan tabii...

“Selam.”
“Bana neden cevap vermiyorsun?” 
“Şifrelerini ver de ben oyunu oynamaya devam edeyim!”
“Bu oyuna para yatırırsak daha çok puan kazanabiliriz!”
“Sende para var mı?”
“Evinizin adresini verir misin?”
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Bu Oyun Canavarı’na, “Sen gerçekten de bir canavarsın. Hem de siber 
canavar...” diye yazmak istiyorum ama duruyorum. Zeynep Öğretmen’in 
söylediklerini düşünüyorum: “Ben siber zorba değilim.  Cevap vermeme gerek 
yok! Akıllı olmak gerek. Bu tür siber zorbalara izin verecek değilim. Kimse ile 
tartışmaya girip kavga etmek istemiyorum.” Tam o sırada, bir mesaj daha 
geliyor:

“Heyyyy!”
Sonra bir mesaj daha..,
“Parayı elden veremezsen kredi kartından da çekebiliriz.”
Benim bir çocuk olduğumu bildiğine göre, biraz sonra annemin ya da babamın 

kredi kartı numarasını isteyecek demektir. Hiç cevap yazmıyorum. Ama çevrim 
içiyim ve bekliyorum. Benim sessizliğim, Oyun Canavarı’nı iyice delirtmiş olabilir.
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“Niye cevap yazmıyorsun?”
“Heyyy! Sen bir çocuksun, kredi kartın olamaz tabii. Annen ya da babanın 

kredi kartını da versen olur.” diyor Oyun Canavarı.
Sanırım, engelleme zamanı geldi de geçiyor bile. Onun bir siber zorba olduğu 

kesinleşti. Ama bir yandan da “Başka ne yazacak?” diye merak ediyorum. 
“Bana bak! Senin adresini bulurum. İstersem bunu yapabilirim!” diye yazıyor. 
“Oraya gelirsem...” 
Hemen engelliyorum ve içim rahat ediyor. Sonra Zeynep Öğretmen’e, 

akşam eve gidince de anneme ve babama her şeyi anlatacağım. Yazışmalar 
da duruyor. Kendi kendimi teselli ediyorum. “Bir şey yok Kahraman! Geçti 
Kahraman!” 
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Ders zilinin çalmasıyla, Coşkun ve Metin de sınıfa geliyorlar. Kiraz’a yaklaşıp
“Özür dileriz.” 
diyorlar. Kiraz üzgün ama belli etmemeye çalışıyor:
“Önemli değil.” 
diyor gözleri dolu dolu. Dokunsak ağlayacak gibi...
Zeynep Öğretmen de hemen arkalarından sınıfa giriyor, “Oturun!” diyor. 

Oturuyoruz. Söz istiyorum ve olup bitenleri öğretmenime anlatıyorum. Zeynep 
Öğretmenim sınıfa dönüp bize şunları söyledi:

“Kahraman’ın anlattıklarını duydunuz değil mi? Aman çocuklarım, sakın bu siber 
zorbalık tuzaklarına düşmeyin!” 

Ben de öğretmenime anlattığım için, çok çok rahatladım.
Zeynep Öğretmen devam etti konuşmaya:
“Büyüklerinizden hiçbir şey saklamayın! Gerekirse büyükleriniz polise haber 

verirler. Siber Suçlar ile ilgili birimler var. Polis amcalarınız o kişileri buluyorlar.”



Yok artık! Polisler siber zorbaları bulabiliyorlar mı? Ne kadar şaşırdığımı 
anlatamam. Hatta o kadar şaşırıyorum ki, ağzımdan dökülen cümlelere engel 
olamıyorum.

“Yok artıııııııık! Çok şaşırdım, nasıl buluyorlar?”
“Kahraman, kullandığımız bilgisayarların IP numaraları var. Ya da hangi 

internetten bağlandığımızı da bulabiliyor polisler. Hepiniz siber zorbalığın ne 
olduğunu öğrendiniz. Artık gezi için hazırlanıp servis araçlarına binebiliriz.”

Bu bilgi içimi rahatlattı. Bu Oyun Canavarı, bana bir şekilde yine ulaşırsa  
anneme, babama söylemeliymişim. Onlar da polise haber verirlermiş. Derin bir 
nefes aldığımı söyleyebilirim. Hem de çok derin bir nefes: “Ohhhhhhhh!” Artık, 
siber zorbalara karşı nasıl davranacağımı biliyorum. Şimdi mutlu bir şekilde geziye 
katılabilirim. 



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.


