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Resimleyen: Claude Leon

Kömürcü Çocuk
ÇETİN ÖNER



ÇETİN ÖNER (1943-2016)
1943’te doğdu. AİTİA Banka İşletmesi Bölümü’nü bitirdi. 
1963’te Ankara Sanat Tiyatrosu’na girdi. 40’ı aşkın oyunda 
görev aldı. Milliyet Gazetesi Sanat Dergisi Ankara temsilci-
liğini yaptı, Olay ve Barış gazetelerinde tiyatro eleştirileri 
yazdı. 1973’te AST’tan ayrılarak TRT’de yapımcı olarak 
göreve başladı. TRT’nin ilk televizyon dizisi olan Yaşar Ne 
Yaşar Ne Yaşamaz’ı yönetti. Birçok TV oyununda oyunculuk 
yaptı. 1972’de Yeni A dergisinde ilk öyküsü Keklik; 1975’te ilk 



kitabı yayımlandı: Gülibik. Kitap 1978’de Almanca’ya çevri-
lerek bu ülkede değişik yayınevlerince 5 kez basıldı. Ulusal 
ve uluslararası birçok ödül kazanan Çetin Öner’in altı çocuk 
kitabı ve bir romanı vardır.

YAZARIN YAYINEVİMİZDEN ÇIKAN DİĞER KİTAPLARI: 

Dünyanın Bütün Kedileri • Gülibik • Kargalar Kara Değildi • Mavi Kuşu 

Gören Var Mı? • Piyango
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Birinci Bölüm

“Uyan,” dedi ana, “uyan tosunum.”
Dursun, yatakta yön değiştirdi. Duvara doğru dönüp 

yorganı sıkı sıkı başına çekti.
Ana, çocuğun cılız parmaklarından kurtardı yorganı:
“Kalk artık,” dedi.
Dursun, yüzünü buruşturdu. Homurdanarak tumdu 

yatağa. Anlamsız, yarım yamalak sözcükler mırıldandı.
Kadın, öylece durup kulak verdi oğluna. İç geçirdi. 

Yürüdü çıktı odadan.
Dursun, düş görmeyi sürdürdü yine. Tedirgin yüz 

çizgileri gevşedi. İnce, bıçakla çizilmiş gibi bir gülücük 
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yerleşti dudaklarına. Uyku denen o dipsiz kuyuya daldı.
Kadın onu düşleri ile başbaşa bırakıp mutfağa geçti. 

Kocasının sofra artıklarını; çay bardağını, zeytin çekirdek-
lerini, ekmek kırıntılarını topladı. Islak bir bezle sildi sofra 
tahtasını. Tüp ocağının harlı alevini kısıp içeriye seslendi:

“Kalk artık! Geç kalacaksın.”
Dursun, anasının sesini duymadı bile. O şimdi uyku-

nun o sonsuz boşluğunda, bu kentten de, bu evden de, 
bu yataktan da çok uzaklardaydı: Köyündeydi, Binboğa 
Dağları’nın eteğinde, Çiğdemtepe’de koyun güdüyordu.

Kamyonlar, otobüsler, traktörler geçiyordu eteğinden 
dağın. Kimi ırgat, kimi araç gereç, kimi buğday yüklüydü. 
Vızıldayan arılar gibi inleyerek yitip gidiyorlardı Kekli-
koluk’tan öte...

Dursun düşünde düşler kuruyordu: İlkokulu bitiri-
yor; Pazarören’e, Köy Enstitüsü’ne gidiyordu. Öğretmen 
oluyordu. O da tüm öteki öğretmen ağabeyleri gibi önce 
bir radyo alıyor, anasına işlemeli bir örtü diktiriyordu 
üstüne. Özenle yerleştiriyordu radyosunu baş köşeye.

Sonra, sonra dedesini alıyordu yanına. Ninesi hastay-
dı. Onu köyde, amcasının yanında bırakıyorlardı. Ninesi-
nin ağrımayan yeri yoktu ki bedeninde. Oysa dedesi öyle 
miydi ya?

Dedesi onunla birlikte kuzu gütmeye bile giderdi Çiğ-
demtepe’ye. Yanlarına yufka ekmek alırlardı yaz, bahar 
aylarında. Dedesi ona otlar bellemişti. Yenebilen, yararlı 
otlar.

“Her derde devadır Binboğa’nın otu,” derdi dedesi, “Lok-
man Hekim bile bu dağlarda buldu ölümsüzlük otunu.”
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Topladıkları otları dürüm yapıp yerlerdi. Yemekten 
sonra bir cigara sarardı dede. Bol bol öksürürdü. Cebin-
den çıkardığı mendiline silerdi alnında biriken terleri. 
Soluklanır, uzun bir türküye başlardı:

“Ağ gelin de indim ola yayladaaaan Ağ geeeliiin!
Kaşın değil gözün beni deliedeeeen, Ağ geeeliiin, sür-

meeeliiim.”

Türkü, Binboğalar’ı aşar, taaa Çukurova’ya, Urfa’ya, 
Diyarbakır’a ulaşırdı sanki. Öylesine gür, öylesine güzel 
söylerdi dedesi türküsünü. Çok türkü bilirdi o. Belki bin 
türkü bilirdi, belki on bin. Yeryüzünde ne kadar türkü 
varsa bilirdi.

Çok sevdiği bir düştü Dursun’un gördüğü bu düş. Yine 
dedesi ile kuzu güdüyordu.

Dede bir kayanın duldasına sığınmış, cigarasını yakma-
ya çalışıyordu. Çakmaktaşı bir türlü kavı tutuşturmuyordu.

“Dede, bir türkü çağırsana,” dedi Dursun.
Dede, kendini işine kaptırmıştı. Duymadı.
“Dede,” diye yineledi isteğini Dursun, “bir türkü çağır 

bre!”
Cigarasını zorlukla yakan dede sıkı bir soluk çekti 

içine:
“Ben gayrı türkü çağıramam Dursun’um,” dedi.
“Niye?”
Dede, tam ağzını açmıştı ki tiz bir sesle uyanıverdi.
“Kalk artık, kaaalkkk!”
Yüzükoyun döndü yatağın içinde Dursun, doğrulup 
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oturdu. Suratı sarkmıştı. Düşünceliydi. Ağır ağır çıktı 
yataktan. Ayaklarını sürüyerek helaya gitti.

Kömür tozu ile kararmış ellerini uzattı musluğun altı-
na. Soğuk suyu yüzüne çarptı. İçi titredi. Yüzünü yeniyle 
kurulayarak geldi, sofraya oturdu.

Ana, çayı şarıldatarak doldurdu bardağına. İki kaşık 
toz şekeri içine boca edip önüne sürdü.

Dursun, uzun süre karıştırdı çayı.
Çay kaşığının şıngırtısı uykusunu açtı. Göz göze geldi 

anası ile; gülümsedi.
Ana uzanıp yarım dilim limonu sıktı çayına:
“İç,” dedi. “Limon iyidir. Adamın içini temizler.”
Hiç konuşmadılar bir süre.
Komşu evdeki radyodan yükselen türkü onların sofra-

larına dek ulaştı.
Dursun, dedesini anımsadı. Kendi kendine, “Dedemin 

türküleri daha güzeldi,” dedi.
Ana:
“Ne dedin?” diye sorunca da:
“Dedemi gördüm düşümde,” diye yanıtladı.
“Hayırdır inşallah.”
“Bir türkü bile çağırmadı bana.”
“Çağırmaz ya! Nicedir iki satır yazmadın ona.”
“Yazdım ana, yazdım da zarf bulamadım.”
“Niye? Geçenlerde baban bir zarf getirmişti ya sana.”
“Cebimde unutmuşum kömüre giderken; karardı, bu-

ruştu, kırış kırış oldu.”
Dursun, ikiye katlanmış zarfı uzattı anasına. Kadın, 

kirli zarfı açıp mektubu çıkardı. Boş gözlerle inceledi 
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 kâğıdı. Okuma yazma bilmediğinden sökemedi yazılan-
ları. Mektubu Dursun’a uzatıp:

“Oku bakalım,” dedi.
Dursun, ev ödevini güzel yapmış öğrenci erinçliğiyle 

gırtlağını temizledi. Ağır ağır okumaya başladı:

“Dedem,
Sana geç yazdığım için beni bağışla. Kömürden dönün-

ce çok yorgun oluyorum. Tam sana yazacakken uyuyuve-
riyorum. Geçenlerde gelen mektubunda hasta olduğunu 
söylüyordun. Çok üzüldüm. Ağladım. Anam, ‘Ağlama, de-
dene bir şey olmaz; eski topraktır o,’ dedi, sustum.

Dedem, n’olur hastalanma! E mi?
Ben okulum açılıncaya dek kömür toplayacağım.
Burası çok soğuk. Bizim ev çok soğuk.
Tezek yok. Odun yok. Var ama paraynan. Kömür de pa-

raynan. Hem de çok para imiş. Babam öyle söylüyor. Bizim 
paramız yok.

Anam temizliğe gidiyor. Babam fabrikaya. Ben kömüre.
Babam diyor ki, ‘Sen oku, adam ol,’ diyor. ‘Yoksulluk 

kötü, bilgisizlik kötü,’ diyor.
Dedem, ben çok okuyacağım. Öğretmen olacağım. Ba-

bam diyor ki, ‘Paramız olursa seni doktor bile yaparık,’ 
diyor. ‘Okumak da paraynan,’ diyor.

Dedem, ben çok kömür toplayacağım. Çok para kaza-
nacağım. Çok okuyup doktor olacağım. Sana bakacağım.

Babam diyor ki, ‘Sınıfı pekiyi ile geçersen yazın sana 
kömür toplatmam, dedene gönderirim,’ diyor. Ben çok 
seviniyorum.
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Çok tütün içip çok öksürme dedem. E mi?
Babam selam eder, anam selam eder. Ben de ninemin, 

senin ellerinizi öperim.
Torunun Dursun Yılmaz

Dursun, mektubu okumayı bitirince anasına baktı. 
Ana başını önüne eğmiş, ağlıyordu. Dursun’un kendisine 
baktığını anlayınca hızla topladı sofrayı, ayağa kalktı.

“Eline sağlık oğlum. Çok güzel yazmışsın,” dedi.
Dursun, mektubu sofra tahtasına yayıp cebinden bir 

kalem çıkarttı. Özene bezene şu tümceleri ekledi altına:

Dedem, dün gece düşümde seni gördüm. Bir türkü bile 
çağırmadın bana. Ben senin can yoldaşın, biricik torunun 
değil miyim?

Dedem, n’olur mektuplarını okul adresime gönder. Sınıf 
başkanımız Memiş, benim bir dedem olduğuna inanmıyor.

Yazma işlemi bitince mektubu özenle katlayıp anası-
na verdi. Kapının önüne çıkıp kömür tenekesini onardı. 
Tenekeye uzunca bir ip bağlayıp yola koyuldu.

Uzaktı gideceği yer. Çok uzak. Yürüdü Dursun ağaran 
güne doğru.

Başını kaldırıp gökyüzüne baktı. Boz bir gök, duman 
tüten bacalar, kurşun renkli bulutlar gördü.

Ana, kapının önüne çıkıp arkasından baktı. Önlüğü ile 
gözlerini silip içeri girdi.

Bir süre elleri koltuğunun altında gezindi durdu evi-










