Instakedisi
Bir varmış bir yokmuş, evvel zaman içinde kalbur saman içinde, şehir merkezinde Cindy
adında güzeller güzeli bir kız yaşarmış. O kadar güzelmiş ki, güzelliği karşısında herkes adeta
mest olurmuş. Annesi gibi titiz, bakımlı ve kibar bir kızmış. Kimseye hayır diyemez, kimseyi
kırmak istemezmiş. Herkesin parmakla gösterdiği Cindy herkesle iyi geçinir, kimseyle arasını
bozmazmış. Bu kız çok sosyal, arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi seven aynı zamanda
küçüklüğünden beri modayla ilgilenen biriymiş. Annesi gibi modada çok başarılı olan
güzeller güzeli kızın, Instagram'da tasarımlarını paylaştığı bir hesabı varmış. İlk başta
annesinin tavsiyesiyle, açtığı hesabında yedi yaşından beri çizimlerini paylaşırmış. Ancak
Cindy annesini kaybettiğinden beri çizim yapmayı bırakmış, tüm mutluluğunu kaybetmiş.
Annesinin eskiden çok ünlü bir moda markası varmış. O dönemin tüm soyluları onun
tasarladığı kıyafetleri giyermiş. Hatta rakip markalar tasarımlarının taklitlerini yapar,
markayla rekabete girerlermiş. Annesinin en büyük düşmanlarından olan Madame Ophelia,
her zaman Cindy’nin annesiyle rekabet içindeymiş. Her ne kadar annesinin kaybından sonra
Cindy’nin modaya olan sevgisi azalsa da, markanın düşüşü Cindy’i daha da üzmüş, bu
yüzden yeni tasarımlar yapıp Instagram sayfasında paylaşmaya devam etmiş, ne de olsa
annesinden kalan tek miras onun yıllarca üzerinde çalıştığı markasıymış. Cindy, babasıyla tek
başına yaşamını sürdürürken, babasının başka bir kadınla evlenmesi tüm düzenini
değiştirmiş. Evlerine üvey annesi ve onun iki kızı da taşındığından beri kendini çok mutsuz
ve yorgun hissediyormuş. Üvey annesi, çok huysuz ve kötü kalpli bir kadınmış. Eve
geldiğinden beri evde adete terör havası estirmiş. Cindy’nin babası ne zaman işe gitse ona ev
işlerini yaptırırmış. Aynı zamanda sürekli telefonlara el koyar, interneti kapatıp onu
kısıtlarmış, boyalarına zarar verir çizim yapmasına bile engel olurmuş. Adeta hapis hayatı
süren talihsiz kız, ne yazık ki babasını da annesinin vefatından bir yıl sonra kaybetmiş. Artık
tek başına, iki üvey kız kardeşi ve üvey annesiyle yaşayan genç kız, üçünün ona
söylediklerine ve yaptırdıklarına dayanamıyormuş. Fakat gidecek başka bir yeri
olmadığından sesini çıkartmıyormuş. İki üvey kardeşi Pamela ve Perla Cindy’i güzelliğinden
ve yeteneğinden dolayı çok kıskanırlarmış. Cindy’ nin çizimlerini yırtıp atar, resim
boyalarıyla da diktiği kıyafetleri boyayıp mahvederlermiş. O kadar kötü davranıyorlarmış ki
en sonunda Cindy’nin odasını da elinden almışlar. Zavallı kız soğuk ve pisliklerle dolu tavan
arasında kalmaya razı gelmiş çünkü gidecek ne bir yuvası ne de kalacak bir yeri varmış.
Tavan arasında internet çekmiyormuş bile! Günler böyle gelip geçerken, Cindy’e

İnstagram’dan bir davet teklifi gelmiş. Teklif ünlü bir marka tarafından Cindy’e markalarını o
gecelik temsil etmesi için gelmiş. Tabii ki bu güzel teklifi reddedemeyecek olan Cindy çok
heyecanlanmış ve marka ile konuşarak detayları öğrenmiş. Yalnız markanın bir şartı varmış.
Saat 8’de başlayacak maskeli baloda, Cindy’nin saat 12’ye kadar Instagram’dan açacağı canlı
yayında belirli bir izleyici sayısına ulaşıp reklam yapması gerekiyormuş. Eğer başarılı olursa
Cindy, başarılı ve dünyaca ünlü firmanın“marka elçisi” olmaya hak kazanacakmış. İlk başta
verdikleri otuz bin izleyici sınırı çok fazla gelmiş ve bu teklifi kabul edip etmemek arasında
tereddüt etmiş. Çünkü Cindy’nin yalnızca on beş bin takipçisi varmış ve eğer yapamazsa rezil
olacağını düşünmüş. Ama sonradan gönlünü verdiği bu işte ilerleyebilmek için çok iyi bir
fırsat olduğunu düşünmüş ve teklifi kabul etmiş. Cindy balo gününe kadar hesabında
duyurular yapmış ve bir sürü canlı yayın açmış. Tabii üvey annesi bu durumu fark edip engel
olmak istemiş. Yetenekli ve başarılı kız her şeyden habersiz balo gününe kadar heyecan
içinde tüm hazırlıklarını tamamlamaya çalışırken Madame Ophelia, Cindy’e göz kulak
olmaları için kızları Pamela ve Perla’yı görevlendirmiş. Pamela ve Perla, Cindy kadar
modada başarılı olmasalar da kıskançlıklarından plan yapmışlar. Planlarını eksiksizce kurup
hemen annelerine anlatmaya gitmişler. Planı ve detayları anlatmışlar.
Anneleri onlara: “ Kızlar, planınız güzel, unutmayın bu plan harika bir hayat sürmemiz için
çok önemli, hepsi sizin iyiliğiniz için bunu sakın unutmayın.” demiş.
Pamela: “ O çok istediğim telefonu da alırız değil mi anneciğim?” demiş.
Anneleri: “Çok zamanımız yok, hemen hazırlanmaya başlıyorsunuz, canlı yayında Cindy’den
daha çok izleyiciye ulaşmanız gerek.” demiş.
Tüm bu konuşulanları duyan Cindy, üvey annesinin neden onu bloke etmek istediğini
anlamamış ve bu konuyla neden bu kadar ilgilendiğini merak etmiş. Üstüne bir de kızlarını
görevlendirmesi genç kızı daha da endişelendirmiş. Cindy, ne yazık ki kızların planlarını tam
olarak bilemediği için onu neyin beklediğini bilmeden çaresizce internetten balo elbisesini
seçmeye başlamış. Saatlerce telefon başında ekrana bakmaktan gözleri yorulmuş ve
uyuyakalmış. Bunu gören iki kız da fırsatı değerlendirmişler. Cindy’nin Instagram hesabına
girip oradan ünlü markaya mesaj yazmışlar ve üstüne üstlük markayı kötüleyen hikayeler
paylaşmışlar. Bu mesaj tam olarak Cindy’nin yazmasının mümkün olmadığı bir mesaj olsa da
marka sahibi gelen hakaret dolu mesaj karşısında neye uğradığını şaşırmış. Hemen geri
bildirim atarak tekliflerinin artık geçersiz olduğu bildirilmiş. Ertesi sabah Cindy, heyecanla
uyanmış ve gelen bildirimleri kontrol etmek için telefonunu açmış. Bir de ne görsün, balo
iptal olmuş! Bunu gören Cindy önceki yazılan mesajları görmüş ve tahmin edebileceği üzere
kimin yaptığını artık anlamış. Bu teklifi kaçırmak istemeyen Cindy markaya özür dilemek

adına geri mesaj atmış. Mesajında çok üzgün olduğunu ve böyle bir mesajı asla kendisinin
yazmış olamayacağını söylemiş. Hesabının hacklendiğini söyleyip geçiştirmiş. Attığı
hikayeleri de onlar görmeden hemen silmiş. Marka sahibi Cindy’nin özrünü kabul etse de
yapılan bu saygısızlıktan dolayı saat on ikiye kadar istedikleri izleyici sayısına ulaşamazsa
hesabını kapattıracaklarını söylemiş. Genç kız çaresizce kabul edip hızla hazırlıkları
tamamlamaya başlamış. Tam da üvey annesi neden böyle bir mesaj atmış olabilir, benden
neden bu kadar nefret ediyor bu kadın derken Madame Ophelia’nın instagramını bulup
hesabını incelemiş. Bir de ne görsün! Genç kız şok üstüne şok yaşamış. Madame Ophelia
aslında annesinin yıllarca rekabet içinde olduğu markanın sahibiymiş. Her şey tek tek yerine
oturmuş ve Cindy neler olup bittiğini, kendisine neden düşman gibi davranıldığını geç de olsa
anlamış. Buna karşılık hırs yapıp daha da kendini baloya veren Cindy, hesabında yeniden
baloyla ilgili paylaşımlar yapmış. Kız kardeşler tüm bu paylaşımları görmüş, tabii bu da
Pamela ve Perla’nın planlarına devam etmemeleri anlamına geliyormuş.
Annelerinin yanına koşarak ikisi birden: “ Anne, Cindy’nin balo teklifi hala geçerliymiş,
plana geri dönmemiz gerekiyor.” demişler.
Üvey anne: “ Bu nasıl olabilir, hani bu iş iptaldi? Bir işi de beceremediniz.” diye söylenerek
odadan çıkmış.
Ertesi sabah hem üvey kız kardeşler hem de Cindy balo için hazırlık yapıyorlarmış. Evde bir
telaş havası varmış. Tabii ki üvey annesi ona yine zorluk çıkartıyormuş. Üvey annesi Cindy’i
çağırmış.
Üvey anne: “Cindy, kızların elbiselerini yıkayıp ütüle, daha sonra da giyinmelerine yardım et.
Ve bu arada bu akşamki baloya gitmene izin vermiyorum burada kalıp evde temizlik
yapacaksın.” demiş ve Cindy’nin elbisesini yırtıp çöpe atıp odadan çıkmış.
Perla: “Hey! Cindy, çabuk gel de saçlarımı yapmama yardım et.” demiş.
Cindy üvey annesinin dediklerine yine karşı gelemeyip kızların saçlarını ve makyajlarını
yapmış, elbiselerini giymelerine yardım etmiş. Daha sonra da çaresizce temizlik yapıp
hesabından takipçilerine baloya gelemeyeceği hakkında bir duyuru yayınlamış.
Üvey anne: “ Haydi kızlar geç kalıyoruz, acele edin. Ne de olsa canlı yayın açmak için çok
vaktiniz yok.” diye bağırmış.
Cindy bunu duyunca daha da üzülmüş çünkü eğer başarılı olurlarsa Madame Ophelia
dünyaca ünlü markanın marka elçiliğini yapacakmış. Cindy o an, öyle olursa kim bilir beni
sokağa bile atarlar herhalde diye düşünmüş. O anda başına adeta bir talih kuşu konmuş ve
Instagram’dan fake bir hayran hesabı ona yardım edeceğini söyleyen bir mesaj atmış.

Mesajda Cindy: “ Giyinecek elbisem bile yok gelsem bile bu saatten sonra başarılı olamam”
demiş.
Anonim kişi: “ Orasını dert etme, sen hemen hazırlan ve vereceğim adrese git. Ben sana
gereken her yardımı yaparım, güven bana. Biz senin yanındayız, sana güveniyoruz,
takipçilerin sana güveniyor” demiş.
Cindy’nin tek çaresi buymuş ve teklifi kabul etmiş. Kullanıcının verdiği adrese gitmiş ve
hemen giyinip süslenmiş. Son olarak da maskesini takmış ve baloya gitmiş. Hala bir şansı
olabileceğini düşünüyormuş. Baloya gittiğinde onu büyüleyici bir mekan karşılamış.
Müzikler, yemekler, dans eden insanlar… Sonra gözüne tıpkı onun gibi giyinmiş maskesi de
onunkisinin tıpatıp aynısı olan genç bir adam görmüş. İkisi de süslü bir kedi maskesi
takıyormuş. Delikanlı, ona doğru yürüyormuş. Cindy hemen genç adamın yanına gitmiş ve
birlikte sohbet etmeye başlamışlar. Bu adam aslında ona Instagram’dan yazan hayranıymış.
Nazik genç, Cindy’ e dans teklifinde bulunmuş ve Cindy hemen kabul etmiş. Cindy, genç
adama sanki büyü yapılmış gibi aşık olmuş ve zamanın nasıl geçtiğini anlamadan saat on
ikiye beş kala canlı yayın açması gerektiğini hatırlamış. Panikle genç adamdan uzaklaşmış.
Hemen canlı yayını açmış ve izleyicilerin gelmesini beklemiş. Fakat hiçbir şey istediği gibi
gitmemiş, istenilen izleyici sayısının çeyreğine bile ulaşamamış. Saat on iki olduğunda
herkese rezil olduğu düşüncesiyle Cindy, balodan ağlayarak ve koşarak ayrılmış tabii bu
aceleyle baloda telefonunu unutmuş. Bunun onca yıl emek verdiği hesabın ve markanın sonu
olacağı düşüncesi güzel kızı kahretmiş. Kızın balodan çıkışını gören genç, telefonu ona
vermek için koşmuş ama yetişememiş. Telefonunu Cindy’e verebilmek için ne yapsam ne
yapsam diye düşünürken telefonundaki ayarlardan yaşadığı yeri bulmuş ve ona telefonunu
götürmek için sabırsızlanıyormuş. Ama ondan önce genç hayran baloda Cindy’le çekildiği
fotoğrafları açıp bakmış, o kadar aşıkmış ki saatlerce oturup videoları seyretmiş. En sonunda
Cindy’nin Instagram hesabına girip biraz daha fotoğraflara bakayım derken hesabın
kapatıldığını ve mesaj kutusundan markadan gelen mesajı görmüş. Mesajda Pamela ve
Perla’nın başarılı olduğu ve kendisine gerek kalmadığı yazıyormuş. Ek olarak da anlaştıkları
gibi istenilen takipçiye ulaşamadığından hesabını kapatacaklarını söylemişlerdi. Genç adam
bunu duyunca Pamela ve Perla’nın hesapları hakkında araştırma yapıp o kadar az takipçiyle
bu kadar izleyicilerinin olmasının imkansız olduğunu düşünmüş. Bu işin içinde bir iş
olduğunu fark edip araştırmış ve en sonunda sahte takipçiler sayesinde iki kızın bunu
başardıklarını anlamış. Hemen marka ile iletişime geçip Pamela ve Perla’nın yaptıklarını
anlatıp Cindy’e bir şans daha vermeleri gerektiğini söylemiş. Daha sonra marka sahibi
dünyanın en başarılı hackerlarıyla iş birliği içinde olduklarına ve hile yaptıklarına ikna olmuş.

Genç, artık Cindy’e, hayatının aşkına, müjdeli haberi verebilirmiş. Hemen bulduğu adrese
gitmiş. Maalesef kapıda onu Pamela ve Perla karşılamış. Genç adam kız kardeşlerin
fotoğraflarını Instagram’dan tanımış. Yanlış adrese geldiğini düşünerek uzaklaşmış. Tam pes
edip Cindy’ e telefonunu veremeyip bir daha ona kavuşamayacağını düşünürken yukarıdan
gelen tiz ağlama sesleriyle hızlıca geri dönmüş. Kapıyı yeniden çalmış ve anında içeri girip
evde genç kızı aceleyle aramaya başlamış. Bodrum kata inmiş ve Cindy’le göz göze
gelmişler, ikisi de şaşkınlık içinde kalmış. Önce kıza telefonunu vermiş daha sonra genç
adam kim olduğunu ve neler olduğunu Cindy’e anlatmış. Kız, genç adama minnet dolu
gözlerle bakmış. Hem hesabını ona geri vermiş, hem telefonunu geri getirmiş hem de
kardeşlerin haksız yere kazandığını kanıtlayarak Madame Ophelia’nın markasının
büyümesine engel olmuştu. En sonunda kız meraklı gözlerle tek bir soru sormuş: “Balo
gecesinde dans ettiği ve ona baloya gelebilmesi için yardım eden genç de sen misin?” Genç
adam sorusuna utanarak kısık bir sesle evet cevabını vermiş. Cindy’nin ona minnetle bakan,
parlayan gözlerini görmüş ve birbirlerine sarılmışlar. Cindy duygulanmış, gözleri dolmuş. İki
aşık o günden sonra kendilerine ait başka bir eve taşınmış ve evlenerek mutlu bir hayat
sürmüşler.

