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“Fairy tales are more than true:
not because they tell us that dragons exist,

but because they tell us that dragons can be beaten.”

Neil Gaiman
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Küçük Kız ve Portakal Ağacı
Haitian Traditional Story

Turkish language version 

Marlène Dorcena      
Marianne Poncelet



Bir zamanlar üvey annesiyle yaşayan küçük bir kız vardı. Üvey anne küçük kızın hayatını perişan 
hale getiriyordu. Ona kötü davranıyor, gece gündüz dövüyordu.
Bir gün, üvey anne masaya üç portakal koydu. Küçük kızın karnı açtı, bu yüzden onlardan birini 
yedi. Üvey anne döndüğünde, bir portakalın eksik olduğunu gördü. Küçük kıza “Portakalı kim 
yedi?” diye sordu. Küçük kız “Ben yedim.  Açtım, bu yüzden bir tane yedim. “ dedi

Üvey anne daha sonra “Açsan, annenin mezarına gitsene?” dedi. Küçük kız ağlamaya başladı. 
Ağladı, ağladı ve ağladı. Daha sonra bir portakal çekirdeği aldı ve annesinin mezarına gitti. 
Annesinin mezarında gözyaşı döktü. Ağladı, ağladı ve ağladı. Daha sonra küçük bir çukur kazdı. 
Portakal çekirdeğini çukura koydu. Annesi ile konuşmaya başladı: “Anne, üvey annem beni bir 
portakal yüzünden öldüresiye dövdü”.
Küçük kız şarkı söylemeye başladı:
“Minik portakal ağacı, büyü, büyü!
Küçük portakal ağacı, büyü, büyü!
Üvey annem senin annen değil, duyuyor musun?
Üvey annem senin baban değil, duyuyor musun?
Küçük portakal ağacı, büyü, büyü! “

Ah! Ah! Küçük portakal ağacı büyümeye başladı. Küçük kız şaşkına döndü. Şarkı söylemeye devam 
etti:
“Minik portakal ağacı, büyü, büyü!
Küçük portakal ağacı, büyü, büyü!
Üvey annem senin annen değil, duyuyor musun?
Üvey annem senin baban değil, duyuyor musun?
Küçük portakal ağacı, büyü, büyü! 6





Ah! Ah! Küçük portakal ağacı büyüyordu. Küçük kız şaşkına döndü. Şarkı söylemeye devam etti:
“Minik portakal ağacı, yüksel, yüksel! 
Küçük portakal ağacı, yüksel, yüksel! 
Üvey annem senin annen değil, duyuyor musun?
Üvey annem senin baban değil, duyuyor musun?
Küçük portakal ağacı, yüksel, yüksel! “

Ah! ah! Küçük kız küçük portakal ağacının yükseldiğini gördü. Şaşırdı. Şarkı söylemeye devam etti:
“Minik portakal ağacı, çiçek aç, çiçek aç!
Minik portakal ağacı, çiçek aç, çiçek aç!
Üvey annem senin annen değil, duyuyor musun?
Üvey annem senin baban değil, duyuyor musun?
Minik portakal ağacı, çiçek aç, çiçek aç! “
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Ah! Ah! Küçük kız portakal ağacının çiçek açtığını gördü. Şaşkındı. Şarkı söylemeye devam etti:
“Minik portakal ağacı, meyve ver, meyve ver!
Küçük portakal ağacı, meyve ver, meyve ver!
Üvey annem senin annen değil, duyuyor musun?
Üvey annem senin baban değil, duyuyor musun?
Küçük portakal ağacı, meyve ver, meyve ver!”

Ah! Ah! Küçük kız portakal ağacının meyve vermeye başladığını gördü. Şaşkındı. Şarkı söylemeye 
devam etti:
“Minik portakal ağacı, daha da büyü, daha da büyü!
Küçük portakal ağacı, daha da büyü, daha da büyü!
Üvey annem senin annen değil, duyuyor musun?
Üvey annem senin baban değil, duyuyor musun?
Küçük portakal ağacı, daha da büyü, daha da büyü!”
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Ah! Ah! Küçük kız portakal ağacının daha da büyüyüp kocaman bir ağaç olduğunu gördü. 
Şaşkındı. Şarkı söylemeye devam etti:
“Minik portakal ağacı, olgunlaş, olgunlaş!
Küçük portakal ağacı, olgunlaş, olgunlaş!
Üvey annem senin annen değil, duyuyor musun?
Üvey annem senin baban değil, duyuyor musun?
Minik portakal ağacı, olgunlaş, olgunlaş! “

Ah! Ah! Küçük kız portakalların olgunlaştığını gördü.  Şaşkındı. Şarkı söylemeye devam 
etti:
“Minik portakal ağacı, tatlan, tatlan!
Küçük portakal ağacı, tatlan, tatlan!
Üvey annem senin annen değil, duyuyor musun?
Üvey annem senin baban değil, duyuyor musun?
Küçük portakal ağacı, tatlan, tatlan!
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onra küçük kız portakal ağacına tırmandı. Portakalların tatlı olup olmadığını anlamak 
için bir portakal kopardı. Çok tatlı buldu portakalı ve karnı doyana kadar birkaç tane 
yedi. Daha sonra on portakal aldı, çantasına koydu ve onları üvey annesinin evine 
getirip masaya koydu.
Üvey anne küçük kıza, “Bu kadar zamandan beri neredeydin?” diye sordu. Küçük 
kız, “Ee, yemiş olduğum bir portakal için beni öldürecektin! ve sadece bir portakal 
değil, on tane getirdim! “ diye yanıtladı.
Anne portakalın tadına baktı ve portakalın tadını çok beğendi.
Kendi kendine mırıldandı: “Bu portakaldan nasıl daha fazla alabilirim? Pazara gitmesi 
için eşeği veririm. Bu sırada da portakal ağacına tırmanıp ... “
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Küçük kıza,”Eşeği al, pazara git ve benim için biraz malzeme  al” dedi.

Küçük kız eşeği aldı ve gitti. Ama üvey annesinin portakal ağacına tırmanacağını 
biliyordu. Eşeği daha hızlı gitmesi için kırbaçladı ve böylelikle eve daha erken döndü.
Üvey annesi, küçük kızın portakal ağacına tırmanmıştı.  Küçük kız eve döndüğünde 
üvey annesini bulamadı. Portakal ağacına koştu. Oraya geldiğinde üvey annesini ağacın 
üstünde gördü: Üvey annesi ağaçta kolları açık sanki portakalların hepsi kendininmiş  
gibi yiyordu.
Küçük kız ona, “Portakal ağacımda ne yapıyorsun? Beni bir portakal için çok üzdün 
ve şimdi portakal ağacımda benim portakallarımı yiyorsun!” dedi. 
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Küçük kız şarkı söylemeye başladı:
“Minik portakal ağacı, büyü, büyü!
Küçük portakal ağacı, büyü, büyü!
Üvey annem senin annen değil, duyuyor musun?
Üvey annem senin baban değil, duyuyor musun?
Küçük portakal ağacı, büyü, büyü! “

Ah, küçük portakal ağacı büyümeye başladı. Büyüdü, büyüdü, ve daha da büyümeye 
devam etti. Küçük kız küçük portakal ağacının neredeyse gökyüzüne ulaştığını görünce 
şöyle devam etti:
“Küçük portakal ağacı, devril, devril!
Küçük portakal ağacı, devril, devril!
Üvey annem senin annen değil, duyuyor musun?
Üvey annem senin baban değil, duyuyor musun?
Küçük portakal ağacı, devril, devril!”

Küçük portakal ağacı devrildi! Üvey anne denizin ortasına düştü.
Yüzme bilmiyordu, bu yüzden denizin ortasında öldü. Küçük kız, üvey annesinden  
katlanmak zorunda kaldığı tüm sefaletin intikamını almıştı. Gökten üç elma düştü; 
biri bana, biri dinleyenlere, diğeri de bütün iyi insanlara olsun.
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