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Özgür’le Alican, kardeş gibiydiler. Aynı sınıfta okuyorlardı. Okula birlikte 
giderler, teneffüs saatlerini birlikte geçirirler, kantine birlikte inip çıkarlardı. Her 
ikisinin de okul başarısı yüksekti. Ama Alican okulun matematik birincisiydi. O 
yüzden herkes kendisini tanırdı. Ancak son günlerde Alican’ın davranışlarında bir 
farklılık sezmişti Özgür. Eskisi gibi mutlu görünmüyordu. Özgür’ün konuşmalarına 
kulak vermiyor, kuşkulu gözlerle çevresine bakınıp duruyordu Alican. Oyun 
oynamayı çok sevdiği hâlde oynamak istemiyordu.
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“Neyin var senin?“ diye sordu Özgür. “Neden oynamak istemiyorsun? Bir şey 
mi oldu?“

“Yok bir şey.“ diye karşılık verdi Alican. “Canım oynamak istemiyor, o kadar!“
Özgür, belki daha sonra konuşur diye onu fazla zorlamadı. 
Günler geçti, ancak Alican’da bir değişiklik olmadı. Kaygılı, düşünceli ve üzgün 

bir hâli vardı. Özgür’ün tüm çabasına rağmen ne olup bittiğini, neden bu durumda 
olduğunu paylaşmıyordu da. Özgür, arkadaşının bu durumuna çok üzülüyordu.
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Bir gün garip bir şey oldu. Alican ve Özgür okula giderlerken okulun bahçe 
duvarına yaslanmış, üst sınıftan iri yarı üç çocuk gördüler. Yan gözle onlara 
bakıyorlardı. Çocuklardan biri, alaycı bir dille arkalarından seslendi:

“Ne haber Alican? İyi misin?“
Özgür hem şaşırmış hem de meraklanmıştı:
“Onları tanıyor musun?“ diye sordu.
“Birazcık...“ dedi Alican ve sustu.  



5

Özgür merakla birkaç soru daha sormak istedi, ama 
Alican konuşmaya hiç istekli değildi. Oldukça tedirgin 
görünüyordu. “Hadi gecikiyoruz!“ diyerek okula doğru 
koşmaya başladı. 
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Derste, Özgür’ün gözü Alican’ın üzerindeydi. Ders matematikti, ama Alican 
dersle ilgilenmiyor, defterine karalama yapıyordu. O sırada bir şey dikkatini 
çekti. Alican’ın sağ bileğinde morluk ve yara izi vardı. Ne olmuştu acaba? 

Özgür dersin bitmesini sabırsızlıkla bekledi. Zil sesini duyunca çok sevindi ve 
hemen Alican’ın yanına gitti. 
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“Baksana, koluna ne oldu senin?“
Alican, sert bir ifadeyle;
“Seni ilgilendirmez!..“ diye bağırdı.
Özgür,
“Tamam Alican, kızmana gerek yok!“ diyerek arkadaşını sakinleştirmeye çalıştı. 
Özgür’ün şaşkınlığı bir kat daha artmıştı. Çünkü bugüne kadar, Alican’ı bu denli 

gergin ve öfkeli görmemişti.
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Özgür, gün boyunca, olup bitenleri düşündü. Belli ki arkadaşının bu şekilde 
davranmasına yol açan bir şeyler vardı. İçinden bir ses, bu durumun o çocuklarla 
ilişkili olduğunu söylüyordu. 

Özgür, dedektif romanlarını çok okuyan bir çocuktu. Ders esnasında kalemi 
ağzına sokmuş, gözleri tavanda düşünüyordu. Hâlini gören, onun bir matematik 
problemini çözmeye çalıştığını sanırdı. Ama onun aklında, arkadaşının kaygılı 
ve gizemli hâli vardı. Ne oluyordu? Arkadaşı ondan ne saklıyordu? Neden 
bu hâldeydi? Zihninde bir sürü soru vardı. Dedektif olmanın zamanı gelmişti. 
Gülümseyerek kendi kendine konuşmaya başladı:

 “Bana Sevimli Dedektif ‘Öz’ derler... Tilki kadar kurnaz, aslan kadar yürekli, 
bir kaplan kadar da çevik bir dedektifim. Gözlerim de bir kartal kadar keskindir. 
Dikkat! Dedektif ‘Öz’ geliyor!“ 
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Özgür’le Alican, okuldan her gün beraber dönerlerdi. Ama o gün Alican, 
Özgür’ü beklememiş, erkenden çıkmıştı. Her akşam, okuldan dönerken yabani 
otların boy attığı boş bir tarlanın önünden geçerlerdi. Özgür oraya yaklaştığında, 
otların arasında kendi yaşlarında dört çocuk gördü. Daha yakından bakınca 
bunların, sabah okul bahçesinde Alican’a alaycı şekilde seslenen çocuklar 
olduğunu fark etti. İşin tuhafı, en samimi arkadaşı Alican da onlarla birlikteydi. 
Alican’ın onlarla ne işi olabilirdi?  Dedektif “Öz“, daha fazla bilgi edinmek 
istedi. Olup bitenleri izlemek için, tarladaki otların arkasına saklanarak çocukları 
izlemeye başladı. Dedektif “Öz“, arkadaşı Alican’ın başına gelenleri öğrenmeli ve 
ona yardım etmeliydi. 

Alican, grubun tam ortasındaydı. Diğer üç çocuk, onun çevresini sarmış ve 
gülüyorlardı. Çocuklardan daha uzun boylu olanı, ara sıra Alican’ın koluna eliyle 
vuruyordu. 
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Bu çocukların yaptıkları, şakaya pek benzemiyordu. Çünkü diğer çocuklar 
gülerken Alican gülmüyordu. Alican’ın canının acıdığı belliydi, fakat Alican hiçbir 
şey yapmıyordu. Sanki bu çocuklar Alican ile bilerek uğraşıyorlardı. Özgür, sanki 
kendi canı yanmış gibi üzüldü. Ne yazık ki, o anda elinden bir şey gelmezdi. 

Özgür, neler konuştuklarını duyamıyordu. Bu arada Alican, sırt çantasından 
bir şey çıkarttı ve onlardan birine uzattı. Özgür uzatılan şeyin ne olduğunu 
anlayamadı.

 Alican, biraz sonra, tarlanın diğer tarafına doğru koşarak onlardan uzaklaştı. 
Alican bir yandan koşuyor, bir yandan da hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Giderken 
arkasındaki Özgür’ü fark etmemişti bile. Acaba neler olmuştu?
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Özgür, günün geri kalan kısmını bu işe kafa yorarak geçirdi. Ödevlerini 
bile yapamadı. Özgür, arkadaşının başına gelenleri düşününce öğretmeninin 
anlattığı bir şey geldi aklına. Öğretmeni bazı öğrencilerin bilerek ve isteyerek 
kendilerinden güçsüz gördüğü bir öğrenciye zarar vermesinden bahsetmişti. Buna 
akran zorbalığı deniliyordu. İlk başta anlayamamıştı, ama şimdi düşününce bunu 
anlamıştı. Bu çocukların Alican’la sabah alay ettiklerini görmüştü. Okul çıkışında 
tarlada Alican’a vuruyor ve gülüyorlardı. Hatta ondan bir şeyler almışlardı. 
Alican’ın mutsuz, sinirli ve öfkeli olması, ağlaması ve kendisiyle konuşmaktan 
kaçınmasının sebebini anlamıştı artık Özgür. 

Dedektif “Öz“ tıpkı okuduğu romanlardaki dedektifler gibi ipuçlarını çözmüş 
ve sonuca ulaşmıştı. Bu, akran zorbalığıydı ve bu konuda arkadaşına yardım 
etmesi gerekiyordu. Arkadaşının yanında olmalıydı ve gerekirse onlara bundan 
vazgeçmelerini söylemeliydi. Ayrıca bunu öğretmenlerine ve ailelerine söylemeleri 
gerektiğini de biliyordu.
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Yarın bu konuyu Alican’la açık seçik konuşmalıydı. “Akran zorbalığına DUR!“ 
demek ve arkadaşına yardım etmek istiyordu. Bu düşüncelerle uykuya daldı. 

Özgür, ertesi sabah, Alican’ı görür görmez yanına koştu. Onu üzmek 
istemiyordu, ama en yakın arkadaşına yardım etmek göreviydi. 

“Bak Alican, dün istemeden bazı şeylere tanık oldum. 
Seni o çocuklarla birlikte gördüm. Ayrıca sana vuruyorlardı 
onlar. Bunu öğretmenimizle paylaş!“ dedi Özgür.

Öğretmen lafını duyunca Alican’ın gözlerinde bir korku belirdi. 
Kulaklarına kadar kızarmıştı.

“Hayır! Hayır!“ diye atıldı. “Yalvarırım, öğretmene bir şey söyleme lütfen!“
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Özgür, arkadaşının yüzündeki korku dolu ifadeye bir kez daha şaşırarak 
baktı. Hiçbir şey anlamamıştı. Kim kendisiyle alay edilmesine, koluna vurulmasına 
ses çıkarmazdı ki! Bunun şaka olmadığını ikisi de biliyordu. Dedektif “Öz“ün 
kafası karışmıştı.

 Özgür, o gün öğleden sonraki matematik dersine biraz geç kalmıştı. Tam 
kendi sınıfının bulunduğu koridora döneceği sırada, bir iki öğrencinin koridorda 
durduğunu gördü. Onlardan birisi Alican’a zorbalık yapan çocuklardan biriydi. 
Dedektif “Öz“ün dedektifliği tutmuştu.  Hemen, koridorun girişindeki direğin 
arkasına saklandı. Çünkü her kuşkulu hareketi izlemeliydi. 

Sırtı dönük olduğu için, Özgür diğer çocuğu tanıyamamıştı. Ancak bu pantolon, 
bu kazak, bu ayakkabılar ona hiç de yabancı değildi. Ama biraz sonra, bu kişinin 
Alican olduğunu anlamakta gecikmedi.
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“Vay canına!“ diye mırıldandı. Yüreği küt küt atıyordu. Hayatında bu kadar 
heyecanlandığını hatırlamıyordu. Alican, cebinden iki lira çıkartıp diğer çocuğa 
vermişti. 

 Alican, yeniden sınıfa doğru koşarken Özgür şaşkınlık içinde, oracıkta dikilip 
kalmıştı.

“Pes doğrusu!“ diye mırıldandı yeniden. Demek bu çocuklar Alican’ın harçlığını 
da alıyorlardı. Şimdi artık her şey netleşmişti.

Özgür’ün düşünceleri alt üst olmuştu. Bu durumda bir yetişkinden yardım alması 
gerektiğini düşündü ve olanları öğretmenine anlatmaya karar verdi. Çıkış zili 
çalınca, Özgür biraz ağırdan aldı. Öğretmen, onun bir sıkıntısının olduğunu fark 
etmişti.

“Evet Özgür’cüğüm; seni bugün çok dalgın gördüm. Bir derdin mi var?“ diye 
sordu.

Özgür, bu soru karşısında bir iki kez yutkundu. Sustu. Bacakları titriyordu. 
Öğretmen onu cesaretlendirmek için;

“Haydi söyle. Bir sorunun varsa konuşabiliriz!“ dedi yeniden.
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Özgür, önce “Şeyy!“ diye kekeledi. Ardından da bütün cesaretini toplayarak;
“Öğretmenim, siz bize akran zorbalığından bahsetmiştiniz ya...“ dedi. 
Öğretmeni devam etti:
 “Evet Özgür, bu konuyla ilgili söylemek istediğin bir şey mi var?“ 
 Özgür,
 “Öğretmenim, okulda birkaç çocuğu Alican’a zorbalık yaparken gördüm.“ 

dedi.  
Sonra, öğretmenin şaşkın bakışları altında, gördüklerini bir çırpıda anlattı: 

O çocukların Alican’la alay etmelerinden, boş arsada koluna vurmalarından 
ve en son olarak da koridorda gördüklerinden söz etti. Öğretmen, onu 
dinledikten sonra “Demek öyle?“ diyerek başını salladı.
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En yakın arkadaşını ele verdiğini düşünen Özgür, bir an ağlayacak gibi oldu. 
Ama öğretmen onu yatıştırdı:

“Korkma! Alican’ı çok sevdiğini biliyorum. Ama bana her şeyi anlatman iyi oldu. 
Bu, onu ele vermek değil. Hatta, böyle davranmakla hem Alican’a büyük bir iyilik 
yaptın hem de okulda  zorbalıkla mücadeleye katkıda bulunmuş oldun.“

Özgür, öğretmeninin sözlerini duyunca rahatladı ve biraz da kendisiyle 
gurur duydu. “Ben bu durumla ilgileneceğim. Sen rahat ol. Şimdilik kimseyi 
suçlamayalım.“ dedi öğretmen.

  Özgür, şu anda, gizli sırlara sahip bir dedektifti. Ertesi gün, uzun teneffüs 
esnasında, öğretmen Alican’ı yanına çağırdı ve birlikte rehberlik servisine gittiler. 
Alican biraz kaygılı görünüyordu. 
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Alican, teneffüs boyunca düşünceliydi. Acaba rehberlik servisinde Alican’la 
neler konuşmuşlardı? Özgür, teneffüs boyunca rehberlik servisinin bulunduğu 
koridorda, bir o tarafa, bir bu tarafa yürüyerek bekledi.

 Sonra Alican ve öğretmenleri rehberlik servisinden birlikte çıktılar. Alican, bu 
kez daha rahat gözüküyordu. Hatta Özgür’le göz göze geldiklerinde Alican 
gülümsedi. Hemen Özgür’ün yanına geldi ve ona şöyle dedi:
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 “Ben zorbalık yapan çocuklarla nasıl baş edeceğimi bilmiyordum. Bana 
yardım ettiğin için teşekkür ederim!“ Rehberlik servisinde başından geçenlerin 
hepsini anlattığını söyledi. Bu çocukların, bir aydır kendisi ile uğraştıklarını, ilk 
başlarda alay ettiklerini, sonra kantinden bir şeyler almaya zorladıklarını 
söyledi. Sonrasında da, harçlıklarını elinden almak istediklerini; harçlıklarını 
vermek istemediği için omzuna ve koluna vurmaya başladıklarını anlattı. ‘Eğer 
birisine anlatırsan seni fena döveriz!’ dediklerini, kendisinin de daha kötü şeyler 
olacağından korkarak bu durumu kimseyle paylaşamadığını söyledi. 
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Özgür şimdi her şeyi daha iyi anlamıştı. Arkadaşını bunlardan kurtardığı için 
gurur duyuyordu. O artık hem bir dedektif hem de bir kahraman sayılırdı. 

Ertesi gün Özgür, müdire hanımın Alican’a zorbalık yapan çocukları çağırdığını 
gördü. Onlarla ne konuştuğunu işitemedi, ama müdire hanımın çok ciddi olduğunu 
anlamıştı. 

Gün sona ermiş ve öğretmen bütün öğrencileri evlerine yollamıştı. Ama bu 
arada eliyle Özgür’ü ve Alican’ı işaret ederek, 

“Çocuklar, birkaç dakikanızı bana ayırır mısınız? Sizinle konuşmak istiyorum.“ 
diyerek onları sınıfta alıkoydu.
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Özgür ve Alican, büyük bir merakla bekliyorlardı. Öğretmen,
“Alican, öncelikle şunu belirteyim;  bu yaşananlar senin suçun değil. 

Özgür’cüğüm, bu konuda arkadaşını yalnız bırakmadığın için seni de tebrik 
ediyorum.  Artık bu tür zorbalıkları anne babalarımızdan ve öğretmenlerimizden 
saklamamak gerektiğini biliyorsunuz.“ dedi.

Özgür ve Alican  “Evet“ anlamında başlarını salladılar.
 Öğretmenleri konuşmaya devam etti:
 “O çocuklara gelince rehberlik servisindeki Erbay öğretmeniniz ile konuştuk ve 

bu durumu müdire hanıma söyledik. Müdire hanım hem çocuklarla hem de aileleri 
ile yaptıkları olumsuz davranışlar hakkında konuştu. Umarım onlar da yaptıkları 
hatanın farkına varmışlardır.“
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“Buna çok sevindim öğretmenim!“ dedi Özgür.
“Ben de...“ diye onayladı Alican.
Özgür ve Alican okuldan çıkıp evlerinin yolunu tuttular. Tarlanın bulunduğu 

yere kadar hemen hiçbir şey konuşmadılar. Zaten konuşacakları fazla 
bir şey yoktu. Çünkü gerçek dostlar, birbirlerini anlamak için fazla söze 
ihtiyaç duymazlardı. Bir süre, göz göze bakıştılar. Daha sonra da tıpkı eski 
günlerde olduğu gibi gülmeye başladılar. Eskisinden daha sıkı dosttular. 
Artık hiç kimsenin kendilerine zorbalık yapamayacağını ve buna asla izin 
vermeyeceklerini biliyorlardı.
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