Latifeler
AMET AQAY AQQINDA

TÜPSİZÇAPÇAÇ)
Yaz yağmursız, qurğaq keçe. Özenbaşta bereket olmay. Amet aqay tüşüne: bağ-bağçalarnı suvarmaq kerek, lâkin adamlar suvnı yükseklikke taşımağa qıynalalar. Ne yapmaq kerek?
O çoq tüşüne ve onın çaresini tapa. Amet aqaynın bir bekmez çapçağı bar edi. O çapçaqnm tübüni
teşip, özünifi bağçasına qoya. Onm bağçası ise,
Özenbaşta er kesninkinden yüksekte eken. Amet
aqay minarenin töpesine çıqıp, köynin bütün xalqına müracaat ete:
-Cemaat, meni dinleniz! Men bağçamda yuqlay
edim. Öyle bir ses işittim ki, ona itaat etmemeğe
çarem yoq.
O ses mana şöyle dedi:
-Oğlum, bekmez qapçağınnı bağçanın ortasına
qoy, Özenbaş adamlarına ayt kelsinler, om suvnen
toldırsmlar. Olarnıfi emeklerini taqdirlemek içün
ise, oğlum, sana aytam, çapçaqqa sonki bir qopqa
suvnı kim tökse, bağçanın yansını ona ber!
Amet aqaynın bağçası küçük olsa da, bir qopqa
bedava suv içün bağçanın yarısını almağa istemegen adam tapılmay. Er kes qoluna qopqa alıp,
suvğa çapa, Amet aqaynın bağçasındaki çapçaqqa
suv taşımağa başlay. Er bir adam çapçaqnı birinci
olaraq toldırmaq istey. Olar aşağıdan yuqarığa, yuqarıdan aşağı çapalar.
Bayağı vaqıt keçken sofi, bazı birevleri:

Fıkralar
AHMET AKAY HAKKINDA

DİPSİZ FIÇI
Yaz yağmursuz, kurak geçer. Özenbaş'ta bereket
olmaz. Ahmet akay düşünür, bağ bahçeyi sulamak
gerek, fakat adamlar suyu yüksek yere taşamaya zorlanıyorlar. Ne yapmalı?
O çok düşünür ve çaresini bulur. Ahmet akayın bir
pekmez fıçısı vardı. O fıçının dibini delip, kendi bahçesine
koyar. Onun bahçesi ise, Özenbaş'ta herkesinkinden daha
yüksekteymiş. Ahmet akay minarenin tepesine çıkıp,
köyün halkının tamamına rica eder:
-Cemaat, beni dinleyin! Ben bahçemde uyuyordum.
Öyle bir ses işittim ki, ona itaat etmemenin imkânı yok.
O ses bana ş

-Bu nasıl şey ya, Amet aqay, arıqtaki suv endi
bitip otura, senin çapçağın ise, alâ daa tolmay, - dey
qıçırşalar.
-Saburnın tübü sarı altındır, üçer kere daa barıp
kelseniz, sofi tolar, - dey Amet aqay.
Olar üçer kere değil, altışar kere daa qatnaylar,
anqtaki suvnı taşıp bitireler, lâkin Amet aqaynm
çapçağı tolmay. Axır-sonu, olar çapçaqnın tübsüz
olğanını afilaylar ve Amet aqayğa darılıp başlaylar.
Amet aqay olarğa baqıp külümsirey de:
-Nafile yerde açuvlanmafiız, cemaat, başlarınızm köter de bir baqmız, taşığan suvıfiız qayda
aqa,-dey.
Çapçaqnm tübünden toqtamadan, özlerinin
bağçalarına doğru aqqan suvnı körgen cemaat pek
xoşnut ola, Amet aqaynı alğışlaylar.

-Bu nasıl şey, Ahmet akay, arktaki su artık bitiyo9 0 as

TİLKİNİN QUYRUGI

Raxmet çelebi yalancılar yarışından ümütini
üzmey ve bir ikâye daa başlay.
-Bugün ormanda bir tilki kördim. Onm quynğı
en azdan altı arşın edi. Eğer yalan olsa, quran öpeyim!
Amet aqay onın yalanını tüzete:
-Tilkinin altı arşın quyruğı olamı? Endi sen allaxtan er bir arşınının içün birer tayaq aşaycan.
-Yaxşı, - dey Raxmet çelebi, -men kerçekten de
biraz qabartıp ayttım, altı değil, dört arşın edi,
quran öpeyim!
-Adamlar senin aytqanıfi kibi, uzun quyruqlı
tilkini bir zaman körmegenler. Mına sana, eki arşın
içün eki tayaq daa, -dep Amet aqay Raxmet çelebinin ayaqlanna ura.
-Doğru aytasın, dört değil, eki arşın edi. İnanmasan, quran öpeyim!
-Bu da yalan, mına sana eki tayaq daa!
-Eki arşın elbette, çoqça, lâkin eki suyem bir edi.
înanmasafi, quran öpeyim!
-Endi mıtlaq şaşırdm! - dey, Amet aqay bir daa
ura.
-Oy seni, şeytan, ne içün meni urasın? Ne, tilkinin quyruğı olmaymı yoqsa?
-Tilknin eki süyemlik quyruğı olmay. Men seni
onın quyruğmı biraz uzat, dep uram.
-Qaysı tarafqa uzatayım da, senifi istegenin kibi
olsun?
-Kerçek olğan tarafqa uzat, - dey Amet aqay.
ÜÇNASİAT
Bir kün Amet aqay, molla bostanının yanından

TİLB3NİNKUYRUĞU
Ahmet çelebi yalancılar yarışından ümidini kesmez
ve bir hikâyeye daha başlar.
-Bugün ormanda bir tilki gördüm. Onun kuyruğu en
az altı arşındı. Eğer yalansa, Kur'an öpeyim! Ahmet
akay onun yalanını düzeltir:
-Tilkinin altı arşın kuyruğu mu olur? Şimdi sen
Allah'tan her bir arşının için bir sopa yiyeceksin.
-İyi, der Ahmet çelebi, ben gerçeekten de biraz abartarak söyledim, altı değil, dört arşındı, Kur'an öpeyim!
-insanlar senin dediğin gibi uzun kuyruklu tilkiyi
hiçbir zaman görmemişler. İşte sana iki arşın için iki
dayak daha, diye Ahmet akay Ahmet çelebinin ayalarına
vurur.
-Doğru söylüyorsun, dört değil, iki arşındı. İnanmazsan Kur'an öpeyim!
-Bu da yalan, işte sana iki dayak daha!
-İki arşın elbette çokça, fakat iki karış vardı. İnanmazsan, Kur'an öpeyim!
-Artık iyice şaşırdın, der, Ahmet akay, bir daha
vurur.
-Oy seni şeytan, niçin vuruyorsun? Ne, tilkinin
kuyruğu yok mu yoksa?
-Tilkinin iki karıştık kuyruğu olmaz. Ben sana
onun kuyruğunu biraz daha uzat diye vuruyorum.
-Hangi taraf uzatayım da, senin istediğin gibi
olsun?
-Doğru olan tarafa uzat, der Ahmet akay.

-Aydı ş

M U C İZ E

Bir kün Amet aqay xanğa qavunlğan qaz satın
ala, lâkin yolda kelgende ona suqlanıp, bir ayağını
qoparıp aşay. Kene yaxşı, xannıfi çastma, bazar saraydan çoq uzaq değil eken, qaznın tek bir ayağı ketken.
Amet aqay om ketirip şorbacısma bergende,
xan qaznm bir ayağı olmağanını körip:
-Qazğa ne oldı ya? Ekinci ayağı qayda? - dep
soray.
-Xan efendi, - dey Amet aqay, özüni iç bir qabaatsız sayıp, -bugünden başlap, Bağçasaraynıfi
bütün qazları bir ayaqlı olğan. İnanmasafiız,
özüfüznin közyaş çeşmeniz yanına banp baqmız.
Qış olğanından, xannm üşügen qazları birer
ayaqlarını qarmlarma basıp, birer ayaq üstüne tura
ekenler.
-Davul ketirip, om çoqmarlap başlafiız, - dey
xan.
Davul sesinden qorqqan qazlar, o bir ayaqlarını
da tüşürip, tabana quvet qaçalar.
-Sofi nasıl, - dey xan, -tutuldmmı? Doğ

qavenin buvuna biraz tuta, o az da olsa yımşağan
son, asap bitire ve qaytacaq ola. Şu vaqıt ora qaveci
toqtata.
-Ya parasın bermeysifimi?
-Ne içün para bereyim?
-Qavemnin buvundan f aydalanğanın içün.
-Buv da satılamı yoqsa?
-Dünyada er şey satıla.
Bu zaman Amet aqay cebinden beş altı kapigi
olğan torbaçığını çıqarıp, om qavecinin qulağı altında janğırdata ve:
-Bunı

Nasreddin Oca Aqqmda Latifeler
MEN BAZARDA OLMAY DEDİM
Nasreddin oca bir kün yolda ketkende, qarşısmdan bir adam yipnen bağlı köpeğini alıp kelgenini köre.
-Köpekni qayda alıp ketesin? dep soray Nasreddin oca.
-Bazarğa, satmağa alıp ketem, - dey adam.
-Musulmanğa bazarda köpek satmağa olmay
da. Bu dinge kelişken şey değildir.
-Şay olsa, köpekni siz al da ketiniz, men ora bir
daa evge alıp qaytmam, - dey, adam köpeğini Nasreddin ocağa tutura.
Oca köpekni alıp kete. Qarşısma rastkelgen bir
adam:
-Ocam, köpegifiizni satmaysıfuzmı? - dey.
-Al, satam, - dey de, Nasreddin oca bedava
alğan köpeğini sata. Şu arada qaydandır, köpeğini
bergen adam çıqıp qala da: -Ya siz musulmanğa
köpek satmağa olmay dediniz de, özüfiiz ise, bedava alğan köpegifiizni parağa sataşınız.
-Men bazarda olmay dedim, - dey cevaplana
Nasreddin oca.
ALLA QISMET ETSE
Nasreddin oca qomşusından borcğa 100 ruble
para soray ve beş künden qaytarıp beririm, dey.
Qomşusı 100 ruble bermege razı ola ve dey:
-Alla qısmet etse, inşalla beş künden qaytarıp
berirsiniz.
-Elbette, alla qısmet etse, beş künden qaytarıp
ketiririm, - dey oca ve paranı alıp kete.
Beş kün keçe, altı kün keçe, on keçe, oca paranı
alıp kelmey. Niayet qomşusı ocanın evine kelip:
-Köstergen müddetiniz çoqtan keçti, alğan
paranıznı qaytarmaysız, - dey.
Oca:
-Alla qısmet etken olsa, ketirecek edim, amma
qısmet etmedi,- değen.
NASREDDİN OCA VEPADİŞA
Yaş padişanm biri ilân bere: kim de meni, yalan
aytıp aldatıp olsa, ona 40 qopqa altın beririm, - dey.
Bu ilânnı eşitken yalancının biri padişağa kelip
şöyle dey:
-Bu yıl bostanımda bir qarpız östi, keskende pıçağım onın içine tüşip ketti. Men atqa minip, bir kün
qarpıznm içinde dolandım, amma pıçağımnı tapalmadım.
Padişabunın yalan olğanını bilse de:

Nasrettin Hoca ile ilgili Fıkralar BEN
PAZARDA OLMUYOR DEDİM
Nasreddin hoca bir gün yolda giderken, karşısındaki bir adamın iple bağlı köpeğini getirdiğini
görür.
-Köpeği nereden alıp geliyorsun diye sorar nasreddin hoca.
-Pazara satmaya götürüyorum, der adam.
-Müslümana pazarda köpek satmak olmaz. Bu dine
uyan bir şey değil.
-Öyleyse, köpeği siz alın da gidin, ben onu bir daha
eve alıp dönmem, der, adam köpeğini Nasredddin hocanın eline tutuşturur.
Hoca köpeği alıp gider. Karşılaştığı bir adam:
-Hocam köpeği satmıyor musunuz, der.
-Al, satayım, der ve Nasreddin hoca bedava aldığı
köpeği satar. O sırada bir yeerlerden köpeği veren adam
çıkar ve: -Ya hocam, siz Müslümanlara köpek satmak
uygun değildir dediniz ya, kendiniz ise, bedava aldığınız köpeği parayla satıyorsunuz.
-Ben pazarda olmaz dedim, diye cevap verir Nasreddin hoca.
ALLAH KISMET EDERSE
Nasreddin hoca komşusundan borç olarak 100
ruble ister ve beş gün içinde iade ederim, der. Komşusu
100 ruble vermeye razı olur ve der:
-Allah kısmet ederse, inşallah beş gün içinde iade
edersin.
-Elbette, Allah kısmet ederse, beş gün içinde iade
ederim, der hoca ve parayı alıp gider.
Beş gün geçer, altı gün geçer, on gün geçer, hoca
parayı alıp gelmez. Nihayet komşusu hocanın evine
gelip:
-Gösterdiğiniz müddet çoktan geçti, aldığınız parayı iade etmiyorsunuz, der.
Hoca:
-Allah kısmet etseydi, getirecektim, ama kısmet etmedi, demiş.
NASREDDİN HOCA VE PADİŞAH
Genç padişahın biri ilân verir, kim beni, yalan söyleyerek aldatabilirse, ona 40 kova altın veririm, der.
Bu ilânı işiten yalancının biri padişaha gelip şöyle
der:
-Bu yıl bostanımda bir karpuz büyüdü, kesince bıçağım içine düştü gitti. Ben ata binip, bir gün karpuzun
içinde dolandım, ama bıçağımı bulamadım.
Padişah bunun yalan olduğunu anlar ama:

-E-e... olucıdır, - dep cevaplana.
Yalancılardan biri daa bostanında 40 arşın boyunda, 40 arşın eninde bir xıyar östürip, ondan
köpür yapqanını ayta.
Padişabunada:
-Olucı şeydir, - dep cevaplana.
Bu ilânnı Nasreddin ocanın apayı eşitken.
-Er kes seni azırcevap, aqılh saya. Qana bağayım, bar padişanı aldat da, 40 qopqa altın qazanıp
kel, deyaqayına.
-Ey apay, öyle yalanlarğa inanmağan axmaqqa,
daa nasıl yalan ay tmaq mümkün?
Lâkin apayı, onm yaqasım boşamay.
Nasreddin oca biraz tüşüngen sofi:
-Yaxşı, 40 qopqa olmasa da, eki qopqa altm alıp
kelirim, - dey de eki dane boş qopqanı alıp, padişaran sarayına bara.
-Ne keldin, yalan aytmağamı? - dep soray padişa ondan.
-Yoq, padişam, - dey oca, -rametli babanız bıltır, menden borcğa, mına bu qopqalarnen eki qopqa
altın alğan edi. Eğer mümkün olsa, babanıznın borcum bermez ekensinizmi?
Yaş padişa eğer ocanın ay tqanına yalan dese, 40
qopqa altm bermek kerek olacağını tüşünip
'olucıdır' dey de, eki qopqa altm berip, Nasreddin
ocanı saraydan ozğara.
BOSTAN XBRSIZI

Nasredin oca bir kün bostan xırsızlığına ketecek olıp, eşeğini ketirip qodalağma yeke. Aydap
ketecekte onı qomşusı körip:
-Qayaqqa oğurlar? - dep soray.
-Cennetke ketemen, - dep cevap qaytara.
Bostanğa barıp, qodalağma qavun-qarpız yüklep çıqqanda, onı qaravul köre. Qodalağmı boşattıra
da, köçerini çıqarıp, Nasreddinni kötekley.
Eşeği de, qodalağı da qala, özü zornen qaçıp
qurtula.
Saba turğanda, onı qomşusı körip şöyle dey:
-Cennette seni pek sıqqanlar, galiba. Baş-közüfi
yaralanğan.
-Cennetten qaytqanda, ceennemge de kirdim.
Başım onda yaralandı, - dey Nasreddin oca.
-Nasıl etip, bir kereden em cennetke, em ceennemge bardın?
-Cennet değeni, qavun-qarpız aşı eken, ceennem değeni, cartı köçer başı eken.

ranlıqta adamlar arasına qarışa.
Ne ola-ne olmay, Nasreddin ocanm başından
yorğannı çekip alalar. Oca ne yapmağa bilmey,
ımpıs-tımpıs evge qaytmağa mecbur ola. Onıfi yavaştan evge kirgenini körgen apayı:
-Ne olğan şunda? Nasıl qavğa eken? - dep
soray.
-Qavğa bizim yorgan üstünde eken, - dey oca. Yorgan ketti, qavğa da bitti.
PAPUÇLAR
Nasreddin oca bir kün talebelerinen kete edi.
Talebeleri onm papuçlarını alıp saqlamaq içün, bir
aynecilik tüşünip tapalar. Talebelerden biri, Nasreddin ocanı qızıştıra:
-Bu terekke iç kimse çıqıp olamaz!
A * >•
Nasreddin oca aman papuçlarını çıqarıp qoynuna qoya da, terekke tırmaşmamağa başlay. Bu
alnı körgen talebeler:
-Efendim, papuçlarınıznı ne içün qoynufiızga
qoyasız? - dep soraylar. Nasreddin oca olarğa cevap
bere:
- Terek töpesine çıqqan sofi, belki başqa yol ta
pılır.
SAATSATA
Nasreddin oca bir kün evine köstekli saat taqıp
kele. Qadmına köstere.
-Vay!.. Onı qaydan aldın? - dep soray qadını.
-Xırsızladım, - dey oca.
-Vaay!.. Ayıplar olsun.
-Ayıp mende değil, o kişide. Kerek olsa, açıq
ağız olmasın.
- Xırsızlıq şeyni evde tutma. Yarın bazarğa alıp
ketip sat.
Oca forsalanıp bazarda yüre. Adamlar körsinler
dep, saat köstergenini cep tışma sarqıtqan. Abur-

Oca saba turğanınen kene odun parlamaq istey.
Amma baltasını tapıp olamay. Qıdırmağan teşigi
qalmay. Dersin, qanatlanıp uçqan. Yoq! Oca özüni
sıqmay. Eki qolunı cebine soqıp, köy içine çıqa. Köy
cemaatının çoqusı tükân qarçığasına toplaşqanlar.
Oca olarnın yanma kele. Selâm-kelâmdan sofi, öz
derdini ayta başlay:
-Mal değende, babamdan qalma bir baltam bar
edi. Bu gece ora da xırsızlağanlar.
-Yalandır.
-Yalanm-malanm anlamam, kim alğan olsa da,
baltanı yerine ketirip qoysm. Men qorquzmaq istemeyim. Lâkin talap etem. Balta yerinde olsun.
Balta tapılmağanı taqdirde fikirimde bir qurnazlıq
bar, om yaparım, epifüzge qıyın olur. Sofi, mana
canınız ağırmasın, - dey. Şay dey de, adamlarnıfi yüreğine mıx soqıp, evine qayta.
Adamlar abdıraşalar. Ne yapacaqlarmı bilmeyler. Ocanın fikirindeki xurnazlıqtan qorqalar.
Köyge 'Ocanın baltasını kim de xırsızlağan olsa,
qaytarsın! Softu yaramaycaq', değen dellâl qaqıla.
Şu gecesi cemaat raatsız yuqlay.
Ekinci künü adamlar sabadan, kene tükân qarçığasına toplanğanlar. Ne oldı eken? Balta tapıldımı
eken? -davası çezilgen arada, küle - küle Nasreddin
oca kelip qala.
Er kes birden:
Baltan tapıldımı oca? - dep soraylar.
Tapıldı, - dey oca.
Şükür, belâdan qurtuldıq.
O daa nasıl belâ?
Balta tapılmağanı taqdirde, aqlında olğan qurnazlıqnen qorquzğan edin de?!
-Doğrusını ayt, oca, aqlmda ne yaramazlıq bar
edi?
-Baltam tapılmağan olsa... yanışını yaptıracaq
edim. Yaramazlıq şundan ibaret edi.

Hoca sabah kalkar kalkmaz gene odun kırmak ister.
Ama baltasını bulamaz. Aramadığı delik kalmaz. Sanki,
kanatlanıp uçmuş. Yok! Hoca kendini sıkmaz. İki elini

