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ZÜMRÜDÜANKA   İLE   ŞEHZADE 
 
Evvel zaman içinde kalbur saman içinde … develer tellal iken, pireler berber iken, ben 
anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken, ülkenin birinde bir Padişah varmış. Padişahın 

sarayında da dededen kalma sihirli bir bahçe varmış. Bahçe de ne bahçe hani; dil ile 
anlatılamıyacak kadar güzelmiş… Hele bir ağaç varmış bu bahçede, bir ağaç varmış ki, 

görülmüş duyulmuş gibi değil. Her yıl ne bir eksik ne bir fazla üç elma verirmiş. Ama gel 
gör ki, bir dev gelir, koparıp gidermiş bu güzelim elmaları. 

 
Bir gece padişahın rüyasına ak sakallı bir dede girivermiş:  
- Uyan padişahım uyan, o üç elmayı devin elinden kurtar. Bu elmalardan biri, insanın 

ömrünü uzatır; diğeri insanın kısmetini artırır; üçüncüsü de insanın gözünü, gönlünü açar. 
Eh gayri, ben bu kadar derim, başka demem. 

 
Ertesi sabah erkenden padişah şehzadeyi, yani oğlunu yanına çağırtır ve olanları anlatır. 
Şehzade de üç elmayı devin elinden kurtaracağına söz verir.  

 
Şehzade başlar ağacın altında nöbet tutmaya. Devi beklerken içi geçiverir; tam uykuya 

dalacakken birden öyle bir çığlık duyar ki, can havliyle yerinden sıçrar, bakar ki ağacın 
üstünde bir yuva, içinde de iki yavru kuş, çağrışıp duruyorlar. “Ne oldu bunlara” demeye 
kalmaz, bir de bakar ki ne görsün, bir kara yılan! Sarım sarım sarılmış ağaca, yavruları 

yutmaya hazırlanıyor. Şehzade hemen bir sopanın yardımıyla yılanı kenara iter. Meğer 
ağacın üstündeki yuva, Zümrüdüanka dedikleri kuşun yuvası imiş. Kanatlarını açtığı zaman 

göğü kaplayan bu devasa kuş, o anda gökyüzünde belirip, şehzadenin yanına iner: 
- Şu sallım sallım sallanan kara yılandan yavrularımı sen mi kurtardın yiğit? 
- Maharet bende değil, der Şehzade. 

 
Bu yanıttan çok hoşlanan Zümrüdüanka: “Dile benden ne dilersin?” der. 

Şehzade de neden orada beklediğini, elmalar biter bitmez onları almaya bir devin geleceğini 
söyler ve yardım ister. 
Zümrüdüanka: 

- Gel bin, seni Kafdağı’nın ardına uçurayım. Oradaki, ışığıyla güneşi bile gölgede bırakan 
Hakikat Elması’ndan kesilmiş Parlayan Elma’yı al. Onunla geri dönüp, üç elmayı devin 

elinden kurtaralım. 
 
Şehzade pek sevinir.  

Zümrüdüanka devam eder: 
- Ancak, seni yolda sınayacağım. Eğer dürüstsen, vicdanının ve aklının sesini dinliyorsan, 

doğruyu bulmak için merak duyuyorsan ve doğadan ders alıyorsan, o zaman seni Kaf 
Dağı’nın ardına ulaştırırım. 
 

Şehzade razı olur. Yolda Zümrüdüanka’nın tüm sınavlarından bir bir geçer. Ve sonunda Kaf 
Dağı’nın ardına ulaşırlar. Orada, Hakikat Elması’ndan kesilmiş Parlayan Elma’yı alır. Geriye 

dönerler. Tam da dev, yeni çıkan üç elmayı kapmak üzeredir… Şehzade Parlayan Elma’yı 
ortaya çıkarır çıkarmaz devin gözleri birden kamaşır ve bastığı yeri görmeyip ağaçtan 

düşer, ölür. Üç elmayı ağaçtan koparan şehzade, babasına giderek olan biteni anlatır. 
Ülkede kırk gün kırk gece bayram yapılır. 
 

Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine… 
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Öykü ile ilgili sorular :  

 
1. Sihirli bahçe nerede? 

2. Bu bahçedeki elmaları kim koparıyor ? Niçin ? 
3. Şehzadenin duyduğu çığlıklar kimlerin ? 

4. Ağacın üstündeki yuva kimin yuvası ? 
5. Zümrüdüanka kuşu Şehzadeyi nereye götürdü ? 
6. Nasıl sınadı? 

7. Kafdağı’nın ardından neyi alıp geldiler? 
8. Dev’e ne oldu? 

9. Öykünün ana fikri nedir? 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 Yukardaki resmi boyayın ya da başka bir resim yapıp bize yollayın.  

Galerimizde sergilensin. 

 Siz de HİÇ DEĞİŞMEYEN’e ait bir Öykü Yazın. Aramıza Katılın. 
 

www.insanidegerleregitimi.com 

http://www.insanidegerleregitimi.com/

