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PARAYI VEREN DÜDÜ⁄Ü ÇALAR

Hoca bir gün kasabaya giderken bir grup çocuk yoluna ç›km›fl.
- Hocam, ben düdük isterim!.. demifl birisi.
- Ben de isterim!.. demifl di¤eri.
- Ben de isterim!..
- Ben de!..
- Hocam al flu paray›, demifl bir baflkas›. Ben de isterim.
Hoca kasaba dönüflünde paray› verenin düdü¤ünü getirmifl sadece. 
Çocuk düdü¤ü çalmaya bafllam›fl, di¤erleri ba¤›rmaya bafllam›fllar:
- Hani bizim düdükler?
- Eee! demifl Hoca, bu böyledir; paray› veren düdü¤ü çalar.
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‹NANMAZSAN ÖLÇÜVER

Bir gün üç papaz gelmifl Akflehir'e. Sohbet s›ras›nda Nasreddin Hoca'ya
papazlardan biri sormufl: 
- Hoca Efendi, dünyan›n tam orta yeri neresidir? 
Nasreddin Hoca efle¤inin ön aya¤›n›n bast›¤› yeri göstererek: 
- ‹flte tam buras›d›r, Papaz Efendi, demifl.
Papaz gülmüfl: 
- Nereden bildin Hoca Efendi oras› oldu¤unu?diye sormufl. 
Nasreddin Hoca'da gülmüfl: 
- ‹nanmazsan ölç.
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K‹TAPLARDAK‹ YANLIfiLAR

Mo¤ol istilas›n›n oldu¤u günlermifl.
Silah tafl›mak yasakm›fl, ama Hoca dinler mi hiç; yal›n k›l›ç dolafl›rm›fl.
Mo¤ol devriyeleri kendisini yakalam›fllar:
- Sen yasa¤a neden uymuyorsun bakal›m, demifller.
- Ben ilim ehliyim, iflim gücüm kitaplard›r, demifl Hoca.
- K›l›çla kitaplar›n ne alakas› var be adam!
- Kitaplardaki yanl›fllar› bununla kaz›yorum da...
- O ifli daha küçük bir fleyle yapsana
- Öyle demeyin, demifl Hoca, kimi kitaplarda öyle büyük yanl›fllar var ki, k›l›çs›z
olmuyor.
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MAR‹FET KAVUKTA ‹SE

- Hoca’n›n bir komflusuna mektup gelmifl.
- Adam okuma yazma bilmezmifl; çalm›fl Hoca’n›n kap›s›n›.
- fiunu bana okuyuver, demifl.
- Hoca bakm›fl mektup Türkçe de¤il.
- Bu Türkçe de¤il, demifl, Farsça m› ne?
- Olsun hele sen oku.
- ‹yi de Farça bilmem ki.
- Ay›p ay›p, demifl adam. Benden utanm›yorsan bari kavu¤undan utan.
- Kavu¤u adama uzatarak. Marifet kavukta ise buyur sen oku, demifl.
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BU KED‹ ‹SE ET NEREDE?

- Bir gün Hoca bir kilo et getirmifl eve.
- Efline, akflam için piflirmesini söyleyip camiye gitmifl.
- Kad›nca¤›z piflirmifl piflirmesine, ama tad›na tuzuna bakarken yiyivermifl.
- Sonra da Hoca’n›n önüne ne koyar›m diye kara kara düflünmeye bafllam›fl.
- O s›rada art›klar› yiyen kediyi görmüfl.
- Eti kediye kapt›rd›¤›m› söylerim Hoca’ya, demifl, kendi kendine...
- Öyle de yapm›fl.
- Hoca k›zm›fl, kediyi tuttu¤u gibi teraziye koymufl. 
- Ancak bir kilo gelmifl kedi.
- Han›m söylesene, diye ç›k›flm›fl, bu kedi ise et nerede? Yok bu et ise kedi
nerede?
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BANA MI ‹NANACAKSIN EfiE⁄E M‹?

- Bir gün Hoca evinde oturup kahvesini içerken, komflusu odun kesmek için
ormana gidece¤ini ve efle¤ini birkaç saat için ödünç vermesini ister. 
- Hoca, 'efle¤im yok, çocukla pazara gitti' diye yan›t verdi¤i s›rada, gerçekte
ah›rda olan efle¤i an›rmaya bafllar. 
- Komflu; 'Be Hoca, sen sakal›ndan utanm›yor musun? 
- Ne diye yalan söyledin, iflte eflek ah›rda!' deyince, 
- Hoca, 'Bana m› inanacaks›n, yoksa efle¤e mi?' karfl›l›¤›n› verir. 
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H‹Ç KALIRMIYDI?

Komflusu bir gün Nasreddin Hoca’ya derki:
- Hoca efendi sende k›rk y›ll›k sirke varm›fl. 
- Ondan bir fincan verir misin?

- Veremem komflum. 
- E¤er isteyene verseydim 40 y›ll›k sirkeden flimdiye hiç birfley kal›r m›yd›?
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Y‹NE NE HALT ETT‹N

- Bir gün Hoca efle¤ini yede¤ine alm›fl dalg›n dalg›n yürüyormufl.
- Bir tenhada iki h›rs›z peyda olup sessizce yaklaflm›fllar.
- Biri efle¤i sal›p yular› kendi boynuna takm›fl, di¤eri efle¤i al›p kaçm›fl. 
- Hocan›n ruhu bile duymam›fl.
- Bir ara arkas›na bakan Hoca efle¤in yerinde bir adam görmüfl.
- Aman Hocam! demifl adam. Beddua alm›flt›m da eflek olmufltum. Cezam
flimdi doldu, gene adam oldum çok flükür. B›rak da yoluma gideyim.
- Hoca flaflm›fl kalm›fl, boynundan yular› ç›kar›p adam› salm›fl.
- Sonra da yeni bir eflek almak için pazara inmifl.
- O s›rada di¤er h›rs›z pazarda efle¤i satmaya u¤rafl›rm›fl.
- fiaflk›nl›¤› kat kat artan Hoca efle¤e yaklaflm›fl:
- Yine ne halt ettin de eflek oldun? demifl.
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‹NATÇI EfiEK

- Efle¤inin inatç›l›¤›ndan usanan Nasrettin Hoca, can›ndan
bezdi¤i bir gün han›m›n› yan›na ça¤›r›p:
-Bundan böyle bu efle¤e ne yem vereceksin, ne de su demifl. -
Açl›ktan ölsün gitsin de anlas›n dünyan›n kaç bucak oldu¤unu !
- Ah›rdan ç›kar ç›kmaz han›m› "Aman Hoca, elimizde bir eflek
var, o da ölürse ne yapar›z biz" demifl

Hoca:
- Gözü korksun da inatç›lk etmesin diye öyle söyledim ben. Sen
yine yemini suyunu ver, ben bilmemifl olay›m...



— 10 —

NEDEN BENDEN ‹ST‹YORSUN?

- Hocan›n namaz k›lmayan bir komflusu varm›fl.
- Bu komflusu inekleri çok severmifl.
- ‹neklerle u¤raflmaktan namaz k›lmaya vakit bulamazm›fl.
- Hoca onu camide de görmeyi çok istermifl.
Bir gün:
- Yaza kadar namaz k›larsan sana bir inek var, demifl.
- ‹nek laf›n› duyan adam o günden itibaren camiye gitmeye bafllam›fl.
- Namazlar› Hoca’n›n arkas›nda k›lm›fl.
- Yaz gelince de ine¤i istemifl.
- Sen namazlar› kimin için k›ld›n? diye sormufl Hoca.
- Allah için, demifl adam.
- Öyleyse karfl›l›¤›n› neden benden istiyorsun?
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EfiEK ÇOBANI

- Hoca bir gün kasabadan dönüyormufl.
- K›rda eflek çoban›na rastlam›fl.
- Çoban, efle¤ine binip sürüyü sayarm›fl, sonra inip yine sayarm›fl. Sonra
tekrar binip bir daha sayarm›fl, inip bir daha sayarm›fl...
- Hayrola, demifl Hoca; ne yap›yorsun öyle?
- Sorma Hocam; say›yorum k›rk ç›k›yor. Efle¤ime biniyorum, yol ç›kmadan bir
daha say›yorum; otuzdokuz ç›k›yor. ‹niyorum; k›rk, biniyorum; otuzdokuz...
- Köye vard›¤›mda da otuzdokuz ç›karsa ben ne yapar›m?
- Hoca adam›n her defas›nda bindi¤i efle¤i saymay› unuttu¤unu hemen
anlam›fl.
- Sen iyisi mi yaya git, demifl, k›rk› da gözünün önünde olur, o zaman.
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BEN YAPACA⁄IMI B‹L‹R‹M

- Hoca bir akflam bir köye misafir olmufl.
- Köy odas›nda köylülerle derin bir sohbete dalm›fl.
- Ayr›lma vakti gelince efle¤ini ba¤lad›¤› yerde bulamam›fl.
- Semer orda duruyormufl, ama eflek yokmufl.
- Me¤er eli uzun bir köylü gelip onu çalm›fl.
- Hoca kafllar›n› çatm›fl:
- Tez bulun efle¤imi, yoksa ben yapaca¤›m› bilirim, demifl.
- Köylüler mahçup olmufllar, biraz da korkmufllar.
- Çalan› bulmufllar, efle¤i çekip getirmifller.
- Hoca semeri efle¤in s›rt›na vurmufl, kendisi de üstüne güzelce kurulmufl.
- Merakl› bir köylü sormufl:
- Hocam, eflek bulunmasayd› bize ne yapacakt›n?
- Ben size ne yapabilirim ki, demifl Hoca, semeri omuzlay›p gidecektim.
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ZATEN ‹NECEKT‹M

- Hoca efle¤iyle giderken bir kedi f›rlam›fl önüne; arkas›ndan bir köpek... 
- Eflek ürkmüfl, dört nala kaçmaya bafllam›fl.
- Hocam nereye böyle y›ld›r›m misali? diye soranlara,
- Efle¤in gitti¤i yere dermifl.
- Bir grup çocu¤un önünden geçerken pat diye yere düflmüfl.
- Hoca eflekten düfltü!.. Hoca eflekten düfltü!.. deyip, koflmufl çocuklar.
- Ben zaten inecektim, demifl Hoca.
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TURfiUCU BEN M‹Y‹M SEN M‹S‹N?

- Dünya hali bu ya, Nasreddin Hoca bir ara darl›¤a düflmüfl.
- Ne ettiyse çare bulamam›fl.
- Kar›s› turflu satmas›n› önermifl.
- Ben yapar›m, sen satars›n, demifl.
- Hocan›n akl› yatm›fl bu ifle.
- Kar›s› turflular› küplere doldurmufl.
- Hoca efle¤e yükleyip ç›km›fl soka¤a.
- Ne zaman,
- Turflucu geldiii! diye ba¤›rsa, eflek bafllarm›fl an›rmaya.
- O ba¤›rd›kça eflek an›rm›fl.
- Hoca patlam›fl sonunda:
- Yeter yahu! demifl; turflucu ben miyim, sen misin!
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TAR‹F‹ BENDE

Günlerden bir gün Hoca’n›n can› ci¤er istemifl. Kasaptan ci¤eri alan Hoca
evine giderken dostlar›ndan birine rastlam›fl. Adam:
- Hocam o ci¤eri nas›l piflireceksin?
- Bilmem.
Dostu, bir çeflit ci¤er yahnisi tarif etmifl. Hoca:
- Bu uzun sürdü, akl›mda kalmaz, sana zahmet bu tarifi bir kâ¤›t parças›na
yaz›ver.
Hoca, tarifi cebinde, ci¤eri elinde dalg›n dalg›n giderken bir çaylak süzülüp
inmifl, ci¤eri kap›p havalanm›fl. Hoca bir müddet koflmufl, bakm›fl ki
koflmakla gökteki kuflu yakalamaya imkân yok. Elindeki tarifi havaya do¤ru
sallay›p çayla¤a ba¤›rm›fl:
- Bofluna heveslenme, a¤›z tad›yla yiyemeyeceksin, tarifi bende.
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SON DURAK

H›rs›z›n biri bir gün Hoca’n›n bafl›ndan sar›¤› kapm›fl.
Kapt›¤› gibi de tabana kuvvet kaçm›fl.
Hoca ard›ndan koflmufl, ama yetiflmesi ne mümkün.
Var›p mezarl›¤a oturmufl.
Hocay› bu halde görenler flafl›rm›fllar.
- Hayrola Hocam, demifller.
- Hay›rd›r inflallah, demifl Hoca.
- Burda öyle oturmuflsun, bafl›nda sar›¤›n da yok.
- H›rs›za kapt›rd›m.
- Oho, o flimdi kim bilir nerelere gitmifltir, burda oturmakla
eline ne geçecek?
- Nereye giderse gitsin, sonunda buraya gelecek ya,
demifl Hoca.
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Sevgili Çocuklar,

Her kitap bilgiye aç›lan bir kap›d›r.

Sizlere karne hediyesi olarak verdi¤imiz
“Nasreddin Hoca’dan Seçme F›kralar” adl› kitab› 

zevkle okuyaca¤›n›z› umuyoruz.

Önümüzdeki dönemlerde sizler için haz›rlayaca¤›m›z
yeni kitaplarda buluflmak dile¤iyle…

Ömrünüz “bereket”li olsun.

Kal›n sa¤l›cakla.

ALBARAKA TÜRK


