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İsmet Kür

1916 yılında İstanbul’da doğan eğitimci, 
gazeteci ve yazar İsmet Kür, ilk ve 
orta öğrenimini İstanbul’da, yüksek 
öğrenimini Ankara’da tamamladı. 
İngiltere’de çocuk ve gençlik yazını 
üstüne araştırmalar yaptı. 4 yıl süren 
Amerika Bölgesi Öğrenci Müfettişliği ve 
Kültür Ataşeliği görevi süresince New 
York Üniversitesi’nde çocuk-gençlik 
yayınları, çocuk-gençlik psikolojisi, 
sorunlu çocuklar-gençler üstüne kurslar 
aldı. 21 yıl Türkçe-Edebiyat öğretmenliği 
görevini sürdürdü. “Ankara Radyosu 
Çocuk Saati” programının yazarlığını 
ve yönetmenliğini yaptı. 21’i çocuk ve 
gençlik romanı olmak üzere 27 tane 
araştırma ve erişkin kitabı; 100’e yakın 
radyofonik çocuk oyunu kaleme aldı.

Yazarın yayınevimizden çıkan
diğer kitabı:
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Merhaba Genç Dostlarım,

Çok genç ya da yaşlı olabilirsiniz... Kız ya da erkek...

Paralı ya da parasız... Adınızı bile bilmiyorum. Bütün bu 

“bilinmeyen”ler arasında bildiğim tek şey, benim “sevgili 

dostlarım”dan biri olduğunuzdur. Ha, bir şey daha biliyorum:

Kendinizin de dostusunuz; çünkü kitap okuyorsunuz. Benim

kitaplarla tanışıklığım, okuma öğrenmeden önce başlar, sevgili 

dostlar... Büyüklerimden biri okur, ben dinlerdim. Bunca yıldır da

dostluğumuz daha güçlenerek devam etti. Pek çok arkadaşım, çok 

sevdiğim dostlarım da oldu elbet. Gene de istediğim her an ya-

nımda bulduğum dost, kitaplardır. İnanın, yaşım çoğaldı ama genç-

liğim hiç tükenmedi. Bu önemli mutluluğu, çok sevdiğim insan, 

hayvan ve her haline hayran olduğum tüm doğa dostlarım kadar, 

kitaplarla olan dostluğuma da borçluyum. Darısı başınıza

genç dostlarım... Hep dost kalalım olur mu?

Sevgiyle, saygıyla,

İsmet Kür
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Giriş

Coşkun titreyerek uyandı. Tepesinde bol yıldızlı 

gökyüzünü görünce şaşırdı, birden düşte olduğunu 

sandı. Sonra dalgaların sesini ve dalga sesinden fark-

lı, su uğultusu gibi bir ses duydu. 

“Bu uğultu nedir? Tanıyorum bu sesi.” 

Başı çok ağrıyordu. Ağzında dayanılmaz bir acı-

lık. Çok da üşüyor. Donuyor adeta; ama yerinden 

kıpırdayamıyordu. İçinde garip bir tedirginlik. Kafa-

sında büyük bir boşluk. Hiçbir şey anımsayamıyordu. 

Yattığı yeri elleriyle yokladı, ıslak bir kumlukta oldu-

ğunu anladı. 
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“Hayır, düş değil bu. Deniz kıyısında olduğum 

kesin. Ama neden?” 

Her yanı, özellikle sırtı donuyordu. 

“Bu uğultulu su sesini bir yerden anımsıyorum,” 

dedi ve bu anıyla yüreği sıkıştı. Korkuyla doğrulu-

verdi. Tam “Şeytan Kuyusu”nun yanındaydı. Ufak bir 

yanlış hareket... Bu kez kurtulamazdı. “Daha önce 

beni kim kurtarmıştı buradan?” diye düşündü, bu-

lamadı. Gözlerini yumdu, kafasını zorladı, bir şeyler 

anımsamaya başladı; yavaş, çok yavaş ve tüm acıları, 

tüm korkunçluğuyla.

Coşkun’un sevgili köpeği Kuzgun’u, Abdullah Ağa 

köşkün yeni sahiplerine satmıştı. Çocuğun ilk anım-

sadığı olay bu oldu... Sonra yediği korkunç dayağı 

anımsadı. Abdullah dövmüştü... Ama neden?

Öf, başı çok fazla ağrıyor. Düşünmesini, anımsa-

masını zorlaştıran bu ağrı olsa gerek.

Kafasında ara sıra bir şimşek çakıyor, bu şimşe-

ğin aydınlattığını teker teker anımsıyordu Coşkun.

Bu şimşeklerden birinin ışığında gene Abdullah’ı 

gördü. Sarhoş ve öfkeden çıldırmış gibi olan Abdul-

lah’ı. Ve onu böyle delirten nedeni de buluverdi. Sık 

sık yaptığı gibi kavalını istemişti Coşkun’dan. Bülent 

Baba’nın Ankara’dan Coşkun için özel yaptırdığı ka-

valı. Kavalı almaktan umudunu kesince de... Dayak 

faslı başlamıştı.

Abdullah’ın elinden nasıl kurtulmuş, buraya nasıl 

gelmişti?
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“Kaç Coşkun, durma kaç!” Kulaklarında yeniden 

çınlar gibi olan bu ses Nimet Abla’nındı. Olayın geçti-

ği sahne de canlandı gözünde. Nimet Abla’yla Abdul-

lah sedirin üstünde boğuşuyorlardı. Nimet Abla bile 

merhamete gelmiş, Abdullah’a engel olmaya çalış-

mıştı. Bu geceye ait son hatırladığı olay buydu. Evden 

nasıl kaçtığını, buraya nasıl geldiğini hiç bilmiyordu.

“Kaç, Coşkun, durma, kaç!” 

Evet ama nasıl? Daha doğrusu nereye? Kaçacak 

yeri olsaydı Abdullah’la Nimet’in... Ama özellikle Ab-

dullah’ın yaşattığı cehennemden çoktan kaçardı za-

ten. Kimi kimsesi yoktu ki! Kaçtığı yerden belli değil 

miydi kimsesizliği? Islak bir kumluk. Dahası, kaçtığı 

evden ancak 500 metre ötede.

Coşkun bunları düşünürken Şeytan Kuyusu’nun 

hemen kıyısında olduğunu unutmuştu. Arkasından 

gelen adım ve soluk seslerini duyunca bulunduğu 

yeri anımsadı. Havanın soğuğundan titremekte olan 

bedenini, dayanılmaz bir korku soğuğu sarıverdi. 

“İşte şeytan geliyor,” diye düşündü. “Şimdi beni 

içeri çekecek. Bu kez kurtaracak ne Kuzgun var ne de 

Suna Abla.” 

Böyle gece vakti, bu soğuk havada deniz kıyısına 

başka kim gelebilirdi ki? Oysa, “Orada insanları çekip 

inine götüren şeytanlar yaşıyor,” diyenlere o güne 

dek hep gülmüştü Coşkun.

Sesler yaklaşıyordu. “Şeytan değilse bu gelen Ab-

dullah Ağa’dır.” Bu olasılıkla büsbütün titredi çocuk. 
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“O ise eğer gene kaçarım,” diye düşündü ve kaçacak 

yeri bulunmadığını bir kez daha anımsadı içi burku-

larak.

Sesi tam ensesinde duyunca tanıyıverdi: 

“Kuzgun... Sensin... Nasıl kaçtın oğlum? Beni na-

sıl buldun?”

Coşkun her şeyi unuttu, sıkı sıkı sarıldı can dos-

tuna. Kuzgun da ısıtmak istercesine yüzünü, ellerini 

yalıyordu çocuğun. Sarmaş dolaş oturdular bir süre. 

Sonra Coşkun çok üşüdüğünü fark etti, hemen ardın-

dan da Şeytan Kuyusu’nun kıyısında olduklarını.

“Aman Kuzgun, çok dikkat et, beni kurtardığın 

yerde, Şeytan Kuyusu’nun yanındayız.”

Kuzgun dikkatle yan tarafa geçti. Coşkun da Kuz-

gun’dan aldığı mesaj ve cesaretle onu izledi. Her yanı 

sırılsıklamdı. Çeneleri birbirine çarpmaya başlamıştı 

iyice. Nasılsa boynunda kalmış olan ıslak atkı, çocu-

ğu büsbütün üşütüyordu, çıkarıp attı.

“Söylesene Kuzgun, ne yapalım şimdi? Ne yapa-

biliriz ki? Hele evimize gidip kuru bir şeyler giyelim, 

soğuktan kafam bile donmuş gibi. Uf, her yanım da 

ağrıyor. Acıyor.”

Koşamayacak kadar halsizdi, hatta yürüyemeye-

cek kadar... “Kendimi bırakmamalıyım,” dedi, adım-

larını sıklaştırdı.

Nisan başlamıştı; ama günlerdir yağan yağmur, 

havayı iyice soğutmuştu.
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Tuğlanın altından anahtarı çıkardı, kapıyı açıp 

girdi. Oh, kendi evindeydi artık. Işık yakmadı, el yor-

damıyla çamaşır sandığını buldu; üstünü değiştirdi, 

rahat bir nefes aldı. 

“İyi ki evleri küçüktü de benim eşyalarım burada 

kaldı, yoksa ne yapardım bu gece?” diye geçirdi ak-

lından. Yeniden sarıldı Kuzgun’a ve çoktandır unut-

tuğu bir duyguyu, mutluluğu yaşadı. Kerevitin üstüne 

bağdaş kurup düşünmeye başladı, “Ne yapmalı?” 

Gövdesi, hemen uzanıp uyumasını önerdi. İçini çekti, 

“Şu anda en çok istediğim ama en yapmamam gere-

ken şey yatmak,” dedi, bir başkasına söyler gibi sesli.

Kalktı, dolabı açtı, annesinin eski paltosuna sa-

rıldı, öptü: 

“Ne yapayım, anneciğim, söyle ne yapayım ben?”

Birden, Fatma Abla’nın birkaç gün önce söylediği, 

kendisinin hiç üstünde durmadığı sözler düştü usu-

na. İş dönüşü yolunu kesmiş: 

“Coşkun, evladım, o Bülent Beyler, seni böyle yüz 

üstü bırakacak insanlar değildir. Bana kalsa Nimet’le 

Abdullah bir dolap çevirdiler. Saklıyorlar; ama an-

ladığım, sezdiğim kadarıyla Bülent Bey her ay para 

göndermeyi de sürdürüyor. Sen onlara mektup yaz, 

gizlice ver bana, ben Bartın’dan postalarım,” demişti. 

Haklı olabilirdi. Hem kazandıklarının çok üs-

tünde para harcadıkları da kesindi. Mektup yazmak 

olmazdı artık ama... Ankara’ya gidip onları bulmak. 
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Evet, bu mümkündü. Adresleri ezberindeydi. Hemen 

yola çıksa. Sabah olmadan Amasra’ya varırdı herhal-

de. Saat henüz 21.40. Amasra’dan kimseye görünme-

den geçer, Bartın’dan otobüse binerdi. Asıl zor olan, 

kimseye görünmeden köyden çıkabilmekti.

Annesinin paltosunu öptü yeniden.

“Sağ ol anne, bu kararı sen verdirdin bana biliyo-

rum. Seni burada yalnız bırakıyorum. Seni daha çok 

özleyeceğim.” 

Ağlamak geliyordu içinden. Ama ağlamayı hiç 

sevmezdi.

Paltonun, kumaşla astarı arasına saklamış oldu-

ğu kavalını çıkardı. Eski okul çantasına yerleştirdi. 

Çantaya bir iki gömlek, çamaşır, çorap falan koydu. 

Bir de lastik pabuç. Yolda botlarını giyecekti. Annesi-

nin paltosunu da almak isterdi ama mümkün değildi 

bu. Sırtında annesinin ördüğü kazaklardan biri vardı. 

Yanına bir kazak daha almak istiyordu. Sandığa elini 

soktu yeniden. Tuttuğu yün şeyi çıkarınca bunun an-

nesinin hırkası olduğunu gördü, dünyalar onun oldu. 

Hırkayı öptü, çantaya yerleştirdi. Böylece annesinin 

kokusunu yanında götürebilecekti.

Biraz birikmiş paraları olduğunu biliyordu; ama 

nerde olduğunu bilmiyordu. Belki bankada, belki 

evde... Evde idiyse eğer nasıl olsa Nimet Abla bulup 

almıştır. Fatma Abla bir para sözü etmişti en kederli 

günlerinin birinde. Coşkun, olayı anımsadı, “Bu 280 
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lirayı annenin başının altında buldum. Al, kimseye 

söz etme bundan,” demişti. Sonra annesinin o eski 

paltosunun kol astarını söküp parayı içine atmıştı. Bu 

astarı söküp gizlenmesini istediği şeyleri burada sak-

lamasını öğütleyen de Fatma Abla’ydı. O sökük kolu 

kavalını saklamak için kullanmıştı Coşkun, parayı 

tümden unutmuştu. Gidip kolun en dibine elini sokup 

araştırdı. Evet, oradaydı işte. Alıp saydı. Tam 280 lira. 

“Yaşasın, Kuzgun! Otobüs parasını toplamak için 

kaval çalmaktan kurtuldum, annem yol paramızı da 

verdi.”

Tam kapıdan çıkarken döndü, gidip annesinin 

paltosuna bir kez daha sarıldı. 

“Hoşça kal, anne...”
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Coşkun ve sevimli köpeği Kuzgun zorunlu bir
yolculuğa çıkıyor. Biri biterken diğeri başlayan, biraz da 

hüzünlü maceraların içinde bulurlar kendilerini. Bu yolculuk 
mutlu sonla bitecek mi dersiniz?

Serüven devam ediyor!

YAŞ
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