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Piyango
ÇETİN ÖNER

Resimleyen: Oğuz Demir



ÇETİN ÖNER (1943-2016)

1943’te Kayseri’de doğdu. Ankara İktisadi ve Ticari 
İlimler Akademisi Banka İşletmesi Bölü mü’nü bitirdi. 
1963’te Ankara Sanat Tiyatrosu’na (AST) girdi. Kırkı 
aşkın oyunda görev aldı. Milliyet Gazetesi Sanat Dergisi 
Ankara Temsilciliği’ni yürüttü, Olay ve Barış gazetelerinde 
tiyatro eleştirileri kaleme aldı. 1973’te AST’tan ayrılarak 
TRT’de yapımcı olarak göreve başladı. TRT’nin ilk yerli 
televizyon dizisi olan, Aziz Nesin’in yazdığı Yaşar Ne Yaşar 
Ne Yaşamaz’ı yönetti. Birçok televizyon oyununda rol aldı. 
1972’de Yeni A Dergisi’nde ilk öyküsü “Keklik”; 1975’te 



ilk kitabı Gülibik yayımlandı. Kitap 1978’de Almancaya 
çevrilerek bu ülkede farklı yayınevlerince beş kez 
basıldıktan sonra, Alman Devlet televizyonu (ZDF) ve TRT 
ortak yapımı olarak filme çekildi. 14 Eylül 2016 tarihinde 
yaşama veda eden Çetin Öner, Türkiye’de ve yurtdışında 
pek çok ödüle değer görüldü.

YAZARIN YAYINEVİMİZDEN ÇIKAN DİĞER KİTAPLARI: 

Dünyanın Bütün Kedileri • Gülibik • Kargalar Kara Değildi • Kömürcü 

Çocuk • Mavi Kuşu Gören Var Mı?
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Yıllar, yıllar önce Anadolu köylerinde kerpiç evlerden 
başka hiçbir şey yoktu. Ne elektrik ne radyo ne televiz-
yon ne tiyatro ne sinema...

Hadi, diyelim köye elektrik gelmiş, radyo bile köyün 
en varlıklı kişisinde ya da muhtarın evinde bulunurdu. 
Muhtar da genellikle köyün en varlıklı kişilerinden seçi-
lirdi.

Gazete deseniz, hiç ulaşmazdı köylere. Ulaşsa bile 
okunamaz, sadece resimlerine bakılırdı.

Köylüler, gerek ülkelerinde, gerekse dünyada olup 
bitenleri, kırk yılda bir oralara uğrayan jandarmalardan, 
vergi memurlarından, sayım ya da seçim sırasında köyle-
rine görevli olarak gelenlerden öğrenirdi.

Bazen, askerden dönen gençlerin, aylar öncesinin 
gazetelerini getirdikleri olurdu. Çat pat okuma yazma öğ-
renen bu gençlerin çevresine toplanan köylüler, gazete 
haberlerini dinler, yorumlar yapardı.
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Eski gazeteler okunmaktan bıkılınca sayfaları kapışı-
lırdı. Kimi, pencerelerine cam yerine yapıştırırdı, kimi 
köylüler ise sigara sarmakta kullanırlardı eski gazeteleri.

O yıllarda çoğu köyün yolu da yoktu. Yol diye yapılan-
lara ise yol denemezdi.

Kilometrelerce uzaklıktaki anayola kadar ya yürü-
yerek ya da katırlarla, atlarla gidilirdi. Kış aylarında ise 
araç, kızak olurdu.

Kışın hastalanan insanları, çocukları ilçedeki tek sağ-
lık ocağına yetiştirmeye çalışırdı köylüler. Çoğu, ilçeye 
yetiştirilemeden, yolda yitirirdi yaşamını.

Birçok köyde okul da yoktu o zamanlar.
Okulu bulunanlarda ise eğitim sürekli aksardı.
Köyün tek derslikli okulunun sobası da sürekli yakıl-

mazdı.
Bu yüzden çocuklar hastalanır, yakacak bitince de 

okullar tatil edilirdi. İlkbahara kadar ara verilirdi eğiti-
me.

Kar yolları kapatınca kış uykusuna yatardı tüm köy-
lüler. Sürekli çay, çorba ve tütün içerek kışı geçirmeye 
çalışırlardı. Tek buluşma noktaları, sobası yanan kahve-
haneydi.

Okulun öğretmeni de zorunlu olarak, köyün kahvesi-
ne sığınırdı okul kapanınca. O da köylüler gibi durmadan 
çay içer, sigaraya alışıp tütün sarar, köylülerle tavla, 
dama, satranç oynayarak geçirirdi günlerini.

Kış uzadıkça hastalananlar çoğalırdı. Kardan yollar 
kapanır, hastalar ilkel yöntemlerle sağaltılmaya çalışı-
lırdı.
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Muskaya, üfürüğe, yazın toplanıp kurutulan otlara, 
çiçeklere bağlanırdı iyileşme umutları. Bazen bu otlar-
dan, çiçeklerden yarar sağlandığı da olurdu. Papatya, 
kekik yağı, adaçayı üşütmeye, gribe, nezleye iyi gelirdi. 
Ama muskanın hangi hastalığı iyileştirdiği bilinmezdi.

Ama insanlar yine de köyün imamının kapısına da-
yanır, tavuk, yumurta, yağ, un, yün karşılığında muska 
yazdırır, boynuna asarlardı hastanın.

O zamanlar alışverişte para da pek kullanılmazdı.
Köylerde paranın yüzünü görmeden büyürdü çocuk-

lar, kadınlar o zamanlar.
Özellikle kadınlar, yaşamları boyunca kasabalarını, 

ilçelerini, kentlerini görmeden yaşar, yaşlanırdı.
İlkbaharda, yaz aylarında satıcılar, at sırtında, eşek 

sırtında gelirlerdi köylere.
Eşeklerin iki yanına asılan küfelerde, elma, armut, 

üzüm satarlardı.
Çerçilere bayılırdı çocuklar, genç kızlar, kadınlar.
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Çerçiler; süs eşyaları, ucuz yüzükler, küpeler, cıncık 
boncuk, düğme, cep aynası, kolonya, boyalı şekerler, 
sabun, tarak, iğne, iplik, krem gibi şeyler getirirdi köye.

Bazen kalem, defter, kitap, cep feneri, düdük, misket, 
çakı gibi oyuncaklar olurdu.

En ilginç çerçi, bir gün bisikletle köye gelen bir adam-
dı. Tablasını sırtına bağlayıp bisikletinin selesine doldur-
duğu eşyalarla zil çala çala girmişti köye.

Çocuklar ilk kez gördükleri bisikletten korkup kaçış-
mışlardı önce.

Sonra yavaş yavaş yaklaşmış, şaşkınlıkla, ilgiyle ince-
lemişlerdi onu.

Adam, satışlarını bitirince, kalan eşyalarıyla birlikte 
bisikletine binip zil çala çala rüzgâr gibi geçip gitmişti 
yokuş aşağı.

Çocuklar onun ardından yoruluncaya kadar koşmuş, 
ama yetişememişlerdi. Köylüler çerçinin yalnızca bir 
çerçi değil, bir cambaz, bir sihirbaz olduğuna inanmış-
lardı o kış.

Bir insan, sıradan bir insan, değil sürmek, üstünde 
bile duramazdı o aracın.

Belki de bir şeytandı gördükleri. Bir ermiş, bir büyücü 
de olabilirdi çerçi sandıkları o adam.

O kış boyunca kahvede o, köy odasında o, evlerde o 
konuşulmuştu.

Ve o kış boyunca bütün çocukların düşüne girmişti o 
kırmızı bisiklet.

Ve köylüler ilk kez gördükleri bisiklete yeni bir isim 
koymuşlardı: ‘Şeytan Arabası.’
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Derken yine kış gelmişti. Kışla birlikte soğuk, yoksulluk, 
hastalık da.

Muhtarın evindeki tek radyonun pili bitince köyü bü-
yük bir sessizlik kaplamıştı.

Radyo susunca bu kez masallara, destanlara, öyküle-
re, anılara sığınmıştı köylüler.

Soğuk, sessizlik ve açlık egemen olmuştu köye.
İşte bu öykü, o kışın, hayaller kuran bir çocuğun, o ço-

cuğun babasının ve o köyde yaşayan yoksul, hasta, yalnız 
köylülerin öyküsüdür.

O yıllarda, onca yoksulluğa karşın köylülerin pek 
azının, yılda bir kez oynadığı bir oyun vardı: Piyango! 
Yılbaşı piyangosu!

Yeni yıla girerken tüm umutlar piyango biletlerine 
bağlanırdı. Yalnızca köylüler değil, ülkenin tüm insanları 
‘büyük ikramiye’yi kazanmanın hayallerini kurardı.

Çok az köylü oynayabilirdi piyangoyu. Çünkü, ya bilet 



alacak paraları olmazdı ya da yollar kapandığından bilet 
almak için kasabalara, kentlere gidemezlerdi.

Bu yüzden, parası olan köylüler aralarında para toplar, 
içlerinden birini kasabaya bilet almaya gönderirlerdi.

Bilet almaya giden kişi de, para koymadan ortak olur-
du çekilişe.

Bilet alabilen köylüler, günlerce hayal kurardı. Uya-
nıkken kurdukları hayaller, geceleri de düşlerine girerdi. 
Mutlu olurlardı.

Çekilişte kazanırlarsa kimileri yeni bir ev yaptırmayı, 
kimileri oğlunu ya da kızını evlendirmeyi, gençler ise 
evlenmeyi hayal ederdi.








