
18
.  ba

sım

Çetin Öner
PORTAKAL

ÇAĞ
D

AŞ TÜ
RK ED

EBİYATI
R

om
an

Resimleyen: Mustafa Delioğlu

Çeviren: Aslı Özer

Ç
AĞ

D
AŞ TÜ

R
K ED

EB
İYATI

Ç
etin Ö

ner   P
O

R
TA

K
A

L

PORTAKAL
Çetin Öner

Aşir ile İzbat, hem sütkardeştirler hem de arkadaş.
Yaşadıkları yoksul dağ köyünün tüm olanaksızlıklarına karşın, 

ikisinin de büyük düşleri, özlemleri vardır. Derken bir gün 
ateşli, ağır bir hastalığın pençesine düşerler.

İzbat’ın dedesine göre iyileşmelerinin
tek çaresi vardır: Por takal…

Karakış diyarında sımsıcak bir dostluk...
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Çetin Öner

1943’te doğdu. A.İ.T.İ.A. Banka 
İşletmesi Bölü mü’nü bitirdi. 1963’te 
Ankara Sanat Tiyatrosu’na girdi. 40’ı 
aşkın oyunda görev aldı. Milliyet 
gazetesi Sanat Dergisi Ankara 
Temsilciliğini yaptı, Olay ve Barış 
gazetelerinde tiyatro eleştirileri yazdı. 
1973’te AST’den 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 yayınlandı: 
Gülibik. Kitap 1978’de Almancaya 
çevrilerek bu ülkede değişik 
yayınevlerince 5 kez basıldı. Ulusal 
ve uluslararası birçok ödül kazanan 
Çetin Öner’in altı çocuk kitabı ve bir 
romanı vardır. 

 Yazarın yayınevimizden çıkan
diğer kitapları:

DÜNYANIN BÜTÜN KEDİLERİ

GÜLİBİK

KARGALAR KARA DEĞİLDİ

KÖMÜRCÜ ÇOCUK

MAVİ KUŞU GÖREN VAR MI?

PİYANGO
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İki arkadaştılar. İçtikleri su bile ayrı gitmezdi. 

Aynı yıl içinde doğmuşlardı. Ama kısa aralıklarla. De-

ğişik yapılarda oluşları üç-beş aylık bir yaş farklılı-

ğından ileri gelmiyordu.

İzbat, kış bebesiydi. Yoksulluk içinde doğmuştu. 

Doğumu beklenen ama için için istenmeyen bir ço-

cuktu. Karakışın ortasında bir can daha çoğalmak, 

yeni bir sorun demekti evin içinde.

 Altı kardeşin üstüne, beklenmeyen, istenmeyen 

bu doğum, suskun babasını daha da suskunlaştırdı.

Anası Kiraz, tüm ça balarına karşın düşüremedi 

bu istenmeyen bebeğini.

Doğumdan sonra kirli paçavralara üstünkörü be-

leyip bir köşeye attı onu. Sütü de kesildiğinden üç 

gün üç gece emziremedi.

Dördüncü gün çocuğun sesi kısılıp soluğu kesi-
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lince usulca sokuldu yanı-

na. İçin için ölmüş olmasını 

diliyordu onun. Ne var ki di-

leği boşa çıktı.

Uzanıp onu kuca-

ğına alınca gülümse-

yen bir çift kocaman 

gözle karşılaştı. Kadı-

nın yüreği cız etti.

Göğsündeki düğ-

me leri açıp uzattı me-

melerini. Ne kadar 

zorladıysa da tek 

damla süt gelmedi. Kurumuş bir kuyuydu sanki. Mor 

damarları, pörsük etleriyle işlevsiz iki yumruydu göğ-

sünde.

Oysa çocuk durmadan tos vuruyordu keçi yavru-

ları gibi göğsüne. Tüm çabaları boşa gidiyordu.

Kapı komşusu Asmin, kapıda durup bir süre izle-

di ana oğulun uğraşlarını. Kendi bebesini, Aşirini 

emzirip doyurmuş, sırtına vurup getirmişti. Elverme-

di yü reği. Gelip başına dikildi Kiraz’ın:

“Ver,” dedi. “Ver şuncağızı... Belli ki sütün gel-

mez. Ne avutursun el kadar bebeciği kuru göğsünde? 

Ver, ver şunu!”

Kadın, İzbat’ı alıp alışkın bir biçimde emzirmeye 

başladı.



Aç kurtlar gibi saldır-

dı çocuk, soluksuz somur-

du. Arada bir soluklanmak için 

emmeye ara verince bir geğirti 

salıyor, Asmin’in yüzüne ba-

kıp yeniden saldırıyordu.

Aşir’le İzbat’ın o 

gün başlayan sütkar-

deşliği, okul arkadaş-

lığı ile pekişti. Birlikte kıza-

mık oldular, suçiçeği çıkardılar; kabakulağı, 

boğmacayı birlikte atlattı iki arkadaş.

Ne var ki Aşir, sağlıklı bir biçimde gelişi-

mini sürdürdü de İzbat kavruk kaldı. As-

min’in süt artıkları ile büyüyen İzbat’ta en 

çarpıcı şey, kocaman kara gözleriydi. Her şeye şaşkın, 

ilgiyle bakan koskoca bir çift göz büyüdükçe büyüdü 

İzbat’ta. Sanki çocuk, kara kaşlarının altında ışıltılı 

bir çift göz oldu çıktı.

İlkokula başladık ları yıl suçiçeği çıkardılar ikisi 

de. Ateşler içinde debelenip durdular.

Aşir, sağlıklı bedeninin sonucu olsa gerek, haftası-

na kalmadan aya ğa kalktı. İlk işi İzbat’ı ara mak oldu.

9
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Yorgan döşek ya-

tı yordu arkadaşı yer 

yatağında. Üstüne bir 

kilim ört müşlerdi. İz-

bat’ın bedeni o kadar 

incelmişti ki ba kanlar yatağı boş sanabilirdi. Küçük 

bir tümsek bile oluşturamıyordu yattığı yerde.

Aşir’in geldiğini görünce doğrulup sırtını duvara 

yasladı. Belli belirsiz bir sesle:

“Korkma, ölmeyeceğim,” dedi.

Oysa bıçak sırtındaydı ölümle yaşam. Ve İzbat 

ölüme daha yakındı.

 Sayıklıyor, yataktan çıkmak istiyor, durmadan su 

istiyordu. Hele o kaşıntı yok muydu, o kaşıntı! Cılk 

yara içinde kalmıştı tüm bedeni çocuğun. Kaşıdıkça 

da artıyordu sivilceleri. İyileşmek bilmiyordu.

Aşir, her gün yokladı İzbat’ı. Dut kurusu, kara 

üzüm, boyalı şekerler taşıdı ona. Cevizleri başucunda 

kırıp ağzına verdi.

Günden güne iyileşti İzbat.

Aşir, onu yoklamaya geldiği bir gündeyse, giyinik, 

ayakta karşıladı arkadaşını.

 Sarmaş dolaş oldular bir anda. Yerlerde debelen-

diler, takla attılar, güreş tuttular.

 Kiraz:

“Durun, dellenmeyin,” dediyse de dinletemedi. 

Kol kola girip evin önüne çıktılar.



Bahardı. Evin duldasına sığınıp güneşlendiler.

İzbat, o ışıltılı koca kara gözlerini Aşir’e dikip be-

denindeki kabuk bağlamış sivilcelerini kaşıdı.

“Niye çiçek açmadı bunlar?” diye sordu.

“Ne dedin?”

“Şu çıkarttığımız sivilceler neden çiçek açmadı 

diyorum.”

“Bilmem.”

Durup bir süre düşündü İzbat.

Aşir, önünde çamurlar içinde çırpınan bir arıyı 

kanatlarından tutup havaya attı.

“Uç! Uç!” dedi.

Arı, bir süre de havada çırpınıp yeniden yere, 

önüne düştü.

İzbat, arıyı düştüğü su birikintisinden alıp kuru-

ca bir yere koydu. Arı düşe devrile yürümeye çabala-

dı.
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“Şu suçiçeklerimiz çiçek açsaydı ne iyi olurdu,” 

dedi İzbat “Hep arılar üstümüze konardı, çiçeklerimi-

ze...”

Aşir’in gözü arıdaydı.

“Ne dedin?”

“Diyorum ki çıkardığımız şu suçiçekleri... neden 

çiçek açmıyor biliyor musun?”

“Bilmem. Neden?”

“Sulamıyoruz da ondan. Ama sulamadan önce de 

azıcık mayıs1 sürsek her yanımıza, ha?”

“Doğru mu söylüyorsun be?”

“Kör olayım ki.”

İzbat’ın inançlı tutumu karşısında allak bullak 

oldu düşünceleri Aşir’in. Arıyı marıyı unuttu.

“Nasıl yapsak peki?”

Bu soru İzbat’ın önerisine tam bir boyun eğişti.

İzbat, bir süre düşündü. Birden ayağa kalktı. Sen-

deleyip duvara tutundu. Gözünün önünde binlerce 

kargacık burgacık karaltı uçuştu. Kulakları çınladı.

“Nen var İzbat? Ne oldu?”

“Hiç... Başım döndü... Geçer.”

Kimi kuru, kimi sulu cılk sivilce içindeydi beden-

leri hâlâ. Kaşınmaktan sabahlara dek uyuyamıyorlar-

dı. Kaşıdıkça çoğalıyordu o pembe sivilceler. Ama çi-

çek açmıyorlardı. Çiçek açmayınca da iyileşemiyor-

1 Hayvan (inek, öküz, manda) dışkısı.
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lardı. Böyle diyordu İzbat. Aşir de katılıyordu onun 

düşüncelerine.

Birden yürüdü gitti İzbat. Aşir onu izledi. Ahırın 

kapısına gelince durdular.

İzbat, kollarını çemreyip taze mayısı avuç avuç 

içeriye taşıdı. Karanlık bir köşeye yığdı. Aşir de katıl-

dı onun taşıma işine. Yeteri kadar taşıdıktan sonra, 

İzbat, kapının içerden sürgüsünü kapatıp soyunmaya 

başladı. Donunu çıkartırken dönüp:

“Bakma!” dedi.

Bu uyarıyla birlikte Aşir de soyunmaya başladı. 

Bir yandan soyunuyor, bir yandan da söyleniyordu:

“Bakmaymış... Ne bakayım sana be? Sen de bana 

bakma!”

Sırtlarını birbirlerine dönüp taze mayısı avuç 

avuç sürdüler bedenlerine. Tepeden tırnağa yemyeşil 

mayısa bulandılar.

Ellerini samanla kurulayıp giysilerini aldılar. Kim-

selere gözükmeden dereye koştular. Su soğuktu. Al-

dırmadılar. Ağızlarına doldurdukları suları birbirleri-

ne püskürterek bir güzel suladılar çiçeklerini. Sulama 

işi bitince İzbat:

“Uzan,” dedi arkadaşına, “uzan da gün değsin çi-

çek lerine.”

Yan yana uzandılar yere. Havada devinen renkten 

renge, biçimden biçime giren bulutları izlediler. Kimi 
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kez şaha kalkmış bir ata, kimi kez ilkel canavarlara, 

bir horoza, Remo Dedeye benzettiler bulutları.

 Aşir ürperdi.

“Üşüdüm,” dedi.

“Sus da bekle,” karşılığını verdi İzbat.

Beklediler.

Aşir sıkıldı.

“Ne zaman çiçek açacak bu sivilceler be?”

“Bekle, görürsün.”

Güneş, boğa biçimindeki bir bulutun ardından 

çıkıp ortalığı ısıtmaya başladı. Aşir’in titremesi geçti.

 İzbat, uyuklamaya başladı.

Dereye su getirmeye giden bir kadın gördü onla-

rı. Çığrışıp ortalığı birbirine kattı:

“Yetişin millet, yetişiiiin... İki bebe ölüsü var bur-

da... Yetişin!”

Yetiştiler. Yarı baygın iki çıplak çocuğu evlerine 

taşıdılar. Kat kat yorganlara sarıp terlettiler. Otlar 

kaynattılar, içirdiler. Kekik yağı sürdüler gövdelerine.
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Günlerce sayıkladı durdu iki arkadaş. Karabasan-

larla boğuştular. İzbat’ın dedesi ter içinde yatan toru-

nunun terli saçlarını okşayıp:

“Ah,” dedi, “ah, portakal olaydı, iki günde iyileşir 

ayağa kalkardı bu bebeler. Suyunu sıkıp içirecektin, 

kabuğunu soyup başına bağlayacaktın, şıppadanak 

keserdi alı, ataşı... Ah, ah ki portakal olaydı, yeter-

di...”

“Şoseye bir atlı çıkarsak... Gelip geçen kamyonla-

ra yalvarsak,” diye onayladı dedesini Hece.

“Oturun oturduğunuz yerde!” diye kesti tartışma-

ları İzbat’ın babası. “Karlar erimiş... Köprüler yıkıl-

mış... Ortalık sele gidiyor... Kaçağa bile çıkamıyor 

kimse. Dolanıp duruyorlar köyün içinde deli danalar 

gibi. Gölgelerine bassan mayın gibi patlayacak tüm 

köylü. İş çıkarmayın başıma benim. Veren Allah, alan 

Allah... O bilir işini.”

İki çocuğun başında susup bekleştiler. Öldüler, 

ölecekler, diye gün saydılar.

Remo Dede, hep portakaldan söz etti; köyün çev-

resini saran yol vermez dağlardan:

“Allah bu dağları yaratırken dağlar ağlaştılar. Bizi 

böyle yüce, böyle sarp, böyle dik yaratma, diye yal-

vardılar... Kimseler konmaz bize, etme, eyleme dedi-

ler... Biz insansızlıktan sıkılırız, diye ağlaştılar. Göz-

yaşları yağmur olup derelere doluştu. İçlerinin yangı-

nı duman olup doruklarını sardı. Yüceleri ağardı bu-
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zuldan kardan... Doğarken yaşlandı dağlar... Allah, 

onlara, susun, ağlaşmayın dedi. Size de konacak in-

sanlar bulunur, dedi. Biz bu dağlara konduk, dağlar 

şenlendi. Ağıdı kesip çiçeğe durdu yamaçları, ota, 

sümbüle durdu... Ayıya in, cerene siper, koyuna kuzu-

ya otlak, bizlere yaylak oldu dağlar. Yurt oldu, ev 

oldu, mezar oldu. Allaha yakın, insandan uzak yaşa-

mışım bu dağlarda... Ne zaman bıksam alıp başımı 

kaçağa gitmişim... Dağlar şenlensin diye sallamışım 

kurşunu... Vurmuşum, vurulmuşum... Çok tanış göm-

müşüm mayınlı tarlalara. Hep bu dağların yüzünden. 

Hem kızmışım hem sevmişim onları. Kimi zaman 

hasret çekmişim, içim yanmış, göresim gelmiş dağla-
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rı, damda, askerde... Ne zaman ovaya insem bir ağaç 

gövdesi, bir duvar dibi aramışım yaslanmak için. Hep 

sırtımı boş duymuşum, dayanıksız, güvensiz bulmu-

şum dağ olmayınca...”

Hasta torununa gözü takılınca bir tütün daha 

sardı Remo.

“Ah,” dedi, “ah, portakal olaydı, böyle mi olurdu 

hiç?”

Kim bilir kaçıncı kez anlattığı portakal öyküsüne 

başlayıp soluklandı:

“İlkin çobanlar görmüşler... Karakaya’nın orda... 

Koyun güdüyorlarmış...”

İzbat, dedesinin sesini duymasına karşın ne gö-

zünü ne ağzını açabiliyordu. Soluksuz dinliyordu yat-

tığı yerde. Kopuk kopuk geliyordu dedesinin sesi:

“O kış bir tek bebe hastalanmadı. Bir tek kadının 

başı, bir tek erkeğin dişi ağrımadı. O kış... Portakal... 

Portakal... Portakal...”

İzbat, kendine geldiğin-

de odada kimsecikler yok-

tu. Ölgün bir ışık sızıyordu 

pencereden. Oda tezek, 

ter, tütün, kesilmiş süt 

kokuyordu.

Gözlerini güç-

lükle aralayıp tava-

na baktı. Kalın, 
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örümcek tutmuş, is bağlamış kirişlerini gördü damın. 

Kar sularının, yağmur sularının sızıntılarının duvara 

yakın yerlerde oluşturduğu lekelerini izledi bir süre. 

Yekinip doğrulmak istedi, yapamadı. Bitkin düşmüş-

tü. Kavruk bedeni iyiden iyiye incelmişti. Eliyle göğ-

sünü, kollarını, bacaklarını yokladı. Bir tek çiçek bile 

yoktu. Ağlamaya başladı.

Anası onun sesine içeri girip İzbat’ı ağlar bulun-

ca elindeki su güğümünü bir yana atıp yanına koş-

turdu.

“Nen var oğul? Nen var can? De bana, ne oldu? Al 

mı bastı, için mi karardı? De bana oğul,” diye kırpık 

saçlarını okşadı çocuğun.

İzbat, ağıdını sürdürdü.

Anası ılık süt verdi, içmedi.

Bazlamaya bal sürüp uzattı, yemedi.

 Sırtını duvara dönüp ağladı, 

ağladı, ağladı...

Kiraz, koşturup ocak-

ta bir avuç nohut kavur-

du getirdi.

“Al,” dedi. 

“Al, ye. Bak 

iyi   leştin, gözü-

nü açtın, solu-

ğun düzeldi. De 

bana, neren ağ-
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rır, nereni beğenmezsin? De bana neden ağlarsın 

oğul?”

Tutup yüzünü kendine çevirdi oğlunun. Yazması-

nın yeniyle gözyaşlarını sildi.

İzbat, ağlamamak için elini gözlerine kapatıp 

olanca gücüyle bağırdı kadına:

“Çiçeklerimi, çiçeklerimi yoldunuz!”

Kiraz, dondu kaldı başucunda çocuğun. Usulca 

ayağa kalktı. İki elini böğrüne sokup dövünmeye baş-

ladı.

“Hey vah ki, hey vah! Kendini yitirik oğulcağızım. 

Derlerdi de inanmazdım. Ateşi içine vurmuş buncağı-

zın. Vay bana, vaylar bana!”

Kadın dövüne söylene çıktı gitti odadan.

İzbat, o çıktıktan sonra kolunu yüzünden çekip 

çevresine bakındı. Bir bakır tasın içinde başucuna 

konmuş kavrulmuş nohutları gördü. Uzanıp bir avuç 

aldı. Ağzına attı.








