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Sevgili Çocuklar,

Dear children,

Sizler için birbirinden güzel ve eğlenceli programlar gerçekleştirmeye, eğitiminize her alanda
katkı sunmaya devam ediyoruz. “Öğrenmek
İçin Asla Geç Değil” isimli Avrupa Birliği projemiz de siz öğrenci kardeşlerimizin keyifli anlar
geçirerek öğrenim hayatınıza katkı sağlayacak
kültürel bir çalışmadır.

We continue to offer you increasingly good
and entertaining programs and contribute to
your education in every way. Our European
Union project titled “Never too late to learn”
is a cultural work that will contribute to your
education in an enjoyable manner.

Proje kapsamında büyükleriniz seminerlere katılırken siz de Nasreddin Hoca’yla beraber bir
bilgi yolculuğuna çıkacak ve öğrenmenin, bilginin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha
keşfedeceksiniz. İnanıyorum ki; bugünden öğrendiğiniz her bilgi, hayat boyu önünüzü aydınlatacak bir ışık olacaktır.
Dünya tarafından tanınan bilgemiz Nasreddin
Hoca, “Gülerken Öğren” adını verdiğimiz tiyatro
etkinliği ile bir yıl süresince sizlere hem eğlenceli hem de eğitici bilgiler verecek. Bilgi yolculuğumuzda, Nasreddin Hoca’yı daha yakından tanımak ve nüktelerini anlamak için bir de kitapçık
hazırladık. Kitapçıkta fıkralarımızın vazgeçilmez
kahramanı Nasreddin Hoca, birbirinden güzel
esprilerle sizleri güldürecek ve düşündürecek.
“Öğrenmek İçin Asla Geç Değil” Avrupa Birliği
projemiz kapsamında gerçekleştirilen bu etkinlikler, sizlere aynı zamanda kültürümüzü daha
iyi tanıma fırsatı sunucak.
Avrupa Birliği’nin desteğiyle gerçekleştirdiğimiz
bu proje ile Hayat Boyu Eğitimi hiçbir zaman ihmal etmemenizi ve severek katılmanızı tavsiye
ediyor, hepinizi sevgiyle kucaklıyorum.

Lokman ÇAĞIRICI
Belediye Başkanı

While adults will be participating in seminars
as part of the project, you children will be
embarking on a journey of wisdom accompanied by Nasreddin Hodja and discover once
more how important learning and knowledge
are. I sincerely believe that every piece of information you acquire today will be a beacon
illuminating your way ahead for the rest of
your life.
Nasreddin Hodja, our world-renowned wise
man, will be providing you with both didactic and entertaining knowledge through the
drama activity we call “Laugh And Learn” for
a year. We prepared a booklet with a view to
knowing Nasredin Hodja better and appreciating his wit throughout this journey of wisdom. The indispensable hero of the jokes in
the booklet, Nasreddin Hodja will crack you
up with his ever wittier jokes and make you
think at the same time. These activities, performed as part of our European Union project, will also give you an opportunity to know
our culture better.
In line with this project we prepared with the
aid of European Union, I advise you to never
ignore Lifelong Education and I embrace you
all with love.
Lokman ÇAĞIRICI

Mayor
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Proje Bilgisi
Öğrenmek İçin Asla Geç Değil Projesi, Avrupa Birliği Eğitim Görsel-İşitsel ve
Kültür Yürütme Ajansı (EACEA) tarafından, Hayat Boyu Öğrenme teklif çağrısı Eğitim ve Öğretimde Avrupa İşbirliği İçin Destek (ECET) başlığı altında
Türkiye’de desteklediği 11 projeden biridir.
Proje, öğrenmenin doğumdan ölene kadar devam ettiğini yani hayat boyu
öğrenme gerçeğini insanlara aşılamak için üretilen bir eğitim ve farkındalık oluşturma projesidir. Proje süresince yetişkinlere yönelik Aileler Öğreniyor
Seminerleri ve çocuklara yönelik Nasreddin Hoca Tiyatro Gösterileri uygulanmaktadır. Aileler Öğreniyor Seminerleri Bağcılar İlçesinde yer alan 20 dernek binasında düzenlenmektedir. Çocuklara yönelik tiyatro gösterileri ise yine
Bağcılar’da yer alan 30 okulda gerçekleştirilmektedir. Tiyatrolarda Nasreddin
Hoca ve eğitim teması işlenmektedir. Etkinlikleri bir yıl süre ile devam eden
proje Bağcılar Belediyesi ev sahipliğinde Bağcılar Kaymakamlığı ve Bağcılar
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığı ile gerçekleştirilmektedir. Seminerler, tiyatrolar, görsel – yazılı materyaller ve deneyim paylaşım toplantıları ile toplumun bir çok kesimine ulaşacak olan proje ile öğrenmenin önemi insanlara bir
kez daha anlatılacak ve toplumun her kesimi hayat boyu öğrenmeye davet
edilecektir.
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Information about the project
The project titled “It Is Never Too Late To Learn” is one of the eleven Turkish projects supported by EACEA (The Education, Audiovisual and Culture
Executive Agency) under the heading Lifelong Learning proposal call ECET
(support for European cooperation in education and training).
This educative project was prepared in order to raise awareness in people,
instilling into them the fact that learning continues from the cradle to the
grave, in order words, it is a lifelong learning process. Throughout the project
process the seminars titled “Families Learn” are given to adults and Nasreddin Hodja plays are performed for children. The seminars titled “Families
Learn” are given in 20 NGO buildings situated in Bağcılar and Nasreddin
Hodja plays intended for children are performed in 30 schools located in
Bağcılar. The plays’ main theme is Nasreddin Hodja and education. Scheduled to continue for a year, the project activities are hosted by Bağcılar Municipality and carried out in partnership with Bağcılar Sub-governorship and
Bağcılar District Directory of National Education. Aiming to reach people from
several strata of society through seminars, theatre plays, visual/printed materials and experience-sharing meetings, the project will aid us in emphasizing
the importance of learning, and people from all walks of life will be invited
to lifelong learning.
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Nasreddin Hoca ve Hayat Boyu Öğrenme
Nasreddin Hoca’nın hayatın, zekası, olaylara bakışı ve umut dolu mizahi
kişiliğiyle her yaştan insana bir şeyler öğretmektedir. Fıkralarında insanların
yaptıkları hataları, yanlışları mizahi bir dille eleştirir ve iğneler. Bu mizahi
dil, Nasreddin Hoca’nın insanlara doğruyu gösterme yöntemidir. Amacı,
kimseyi kırmak, incitmek değil, eğlenceli bir dille insanlara aklını kullanmaya teşvik etmektir. Bu da bize onun ne kadar kıvrak bir zekaya sahip
olduğunu gösterir.
Nasreddin Hoca’nın kişiliği, eleştirel ve mizahi üslubu “Hayat Boyu Öğrenme” projesinin amaçlarıyla birebir örtüşmektedir. Öğrenmenin yaşının
olmadığı ve doğumdan ölüme bu sürecin devam ettiği düşüncesinden
yola çıkılarak oluşturulan çalışma için, Nasreddin Hoca kültürümüzdeki
en değerli örneklerinden biridir. Çünkü o, hem kendi ölene kadar sürekli
yeni şeyler öğrenmiş, hem de öğrendiklerini topluma öğretmiştir. Dini konularda engin bilgiye sahip olmasına ve Kuran-ı Kerim’i ezberleyip hafız
olmasına rağmen bununla yetinmemiş, ilmini artırabilmek için Konya’ya
yerleşmiştir.
Günümüzde sosyolog ve psikologlar da dönemin Anadolu insanını tanımak ve çeşitli yönlerden incelemek için O’nun fıkralarından çokça faydalanırlar. Yani Nasreddin Hoca, bilge kişiliğiyle, vefatından sonra bile insanlara
hala bir şeyler öğretmektedir. Çünkü öğrenmenin ve öğretmenin yaşı ve
çağı yoktur. Bilgi her zaman dünyanın en kıymetli hazinesi olmuştur.
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Nasreddin Hodja and Lifelong Learning
Nasreddin Hodja’s life, full of his intelligence, his outlook on
events, and his optimistic and witty personality, has something
to teach people of all ages. In the tales, Hodja humorously critimorous language
cizes and mocks people’s mistakes. This humorous
ath. He does not
is the tool for Hodja to teach them the right path.
tertaining words,
mean to hurt or offend anybody; with his entertaining
he only means to encourage them to use their brain. That
shows us how quick-witted he is.
Nasreddin Hodja’s personality and critical, humorous
arning projstyle tally to a T with the goals of Lifelong learning
able examect. Nasreddin Hodja is one of the most valuable
d from the
ples from our culture for a work that stemmed
idea that learning has no age limit, and that it’ss an ongoing process from birth to death since he himself
ht what
learned something new till he died, and taught
ough he
he learned to the public at the same time. Though
te the Holy
had vast religious knowledge and could recite
Quran by heart, he didn’t suffice with that and moved to
Konya for greater learning.
Today’s sociologists and psychologists benefit greatly from
n about and
Nasreddin Hodja jokes/tales in order to learn
analyse the Anatolian people of the time in various aspects, which means Nasreddin Hodja, with his wisdom, can
mise. Learnn
still teach people something long after his demise.
nd
ing and teaching are not limited by age or period an
and
le treasure
e
knowledge has always been the most valuable
on earth.
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Nasreddin Hoca’nın Hayatı
(Doğum: 1208-Sivrihisar, Ölüm: 1284-Akşehir)
Nasreddin Hoca, her şeyden önce Türk-İslâm kültürü ortamında yetişmiş bir
şahsiyettir. İlk dinî ve ahlakî bilgilerini babasından almış, ardından medreselerde dinî tahsil görmüştür. Dolayısıyla Türk-İslâm kültürünün değerlerini iyi bilen
ve onlara bağlı olan bir insandır.
Nasreddin Hoca, 13. yüzyıl başlarında, 1208 yılında Eskişehir’in Sivrihisar ilçesine bağlı Hortu Köyü’nde doğmuştur. Bu köyün adı sonradan Nasreddin
Hoca Köyü olmuştur.
Nasreddin Hoca’nın babası aynı zamanda Hortu Köyü’nün imamı olan Abdullah Efendi’dir. Annesi ise bu köyün yerlilerinden Sıdıka Hanım’dır. Hoca’nın
çocukluğu doğduğu köyde geçmiştir. İlk bilgilerini babasından almıştır. Okuma-yazma, temel dini bilgiler, Arapça ve Farsça konusunda kendini yetiştirmiştir. Daha sonra eğitimini Sivrihisar’daki medreselerde sürdürmüştür. Kur’an-ı
Kerim’i ezberleyip hafız olduğu söylenmektedir. Fıkıh ve Kelam ilimleri konusunda da öğrenim görmüştür. Babasının ölmesi üzerine, köyüne geri dönerek
babasından boşalan imamlık görevini üstlenmiştir.
Hoca, öğrenmeye, yeni bilgiler edinmeye çok meraklı bir kişiydi. Bu yüzden
bir süre imamlık yaptıktan sonra daha çok ilim ve irfan sahibi olabilmek için
Konya’ya gitti. Konya, o dönemlerde Anadolu Selçuklu Devleti’nin başkentiydi.
Dolayısıyla bir ilim ve irfan merkeziydi. Hoca, burada devrin ünlü bilginlerinden olan Hoca Fakih, Seyyid Mahmud Hayrani ve Seyyid İbrahim Sultan gibi
âlimlerden ders aldı. Tahsilinin bir kısmı ise Akşehir medreselerinde gerçekleştirdi. Konya’dan, öğrenimini tamamladıktan sonra tekrar Sivrihisar’a döndü. Bir
söylentiye göre medresede ders okuttu (müderrislik yaptı), kadılık(hakimlik)
görevinde bulundu. Bu görevlerinden dolayı kendisine “Nasuriddin Hâce” adı
verildi. Sonradan bu ad Nasreddin Hoca biçimini almıştır.
Nasreddin Hoca, daha sonra Sivrihisar’dan ayrılarak 1237’de Akşehir’e gitmiş
ve buraya yerleşmiştir. Seyyid Mahmud Hayrani ve Seyyid Hacı İbrahim’in
derslerini dinleyerek, İslam diniyle ilgili çalışmalarını sürdürdürmüştür.
Bundan sonra Nasreddin Hoca, ölünceye kadar da Akşehir’de yaşadı. Evlenip
çocuk sahibi oldu. Fıkralarından anlaşıldığına göre Hoca iki kez evlenmiş, bu
evliliklerden Fatma ve Dürr-i Melek Hatun isimli iki kızı ve bir oğlu olmuştur.
Hoca’nın, burada müderrislik, kadılık, imamlık yaptığı söylenmektedir. Yeri gelmiş pazarcılık, çiftçilik gibi işlerle de uğraşmıştır. Nasrettin Hoca, miladi 1284
yılında Akşehir’de vefat etmiştir.
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Nasreddin Hodja’s Life
First and foremost, Nasreddin Hodja is a figure brought up in a Turkish/
Islamic setting. He learned the Islamic catechism from his father and then
went on to be educated in religious schools. Therefore he knows the Turkish/
Islamic values and adheres to them.
He was born in the village of Hortu in Sivrihisar, Eskişehir in the early 13th
century (in 1208). The village was named after him later on.
His father is Abdullah Effendi, the village imam (Muslim vicar/priest). His
mother, Sıdıka, is a native of the same village. Hodja spent his early childhood
in the village. He got his first education from his father. He learnt to read and
write, learnt his catechism and improved his Arabic and Persian. Then he
continued his education in madrasas (higher religious schools) in Sivrihisar.
He is said to have learnt the Quran by heart. He also learnt the Muslim law
and faith. Upon his father’s death, he went back to his village to be the village imam.
Hodja was always eager to learn new things. Therefore, after working for a
while as the village imam, he went to Konya to be further educated. Back
then, Konya was the capital of Anatolian Seljuk State and thus a centre of
learning. Hodja was instructed by the great scholars of the period like Hoca
Fakih, Seyyid Mahmud Hayrani and Seyyid İbrahim Sultan. He had some of
his education in the madrasas in Akşehir. Having completed his education in
Konya, he went back to Sivrihisar. Rumour has it that he worked as a teacher
in a madrasa. He was also appointed as a judge. He was called “Nasuriddin
Hâce” because of these duties. Later on, the name turned into “Nasreddin
Hoca”.
Leaving Sivrihisar in 1237, Nasreddin Hodja went to Akşehir and settled there.
He continued to work on Islam by attending the lectures of Seyyid Mahmud
Hayrani and Seyyid Hacı (pilgrim) İbrahim.
After that, Nasreddin Hodja got married, had children and lived in Akşehir for
the rest of his life. We can deduce from the tales that he got married twice
and had two daughters named Fatma, Dürr-I Melek Hatun and one son. He
is said to have worked as a teacher, a judge and an imam. He sometimes
had to be a vendor and a farmer as well. He passed away in Akşehir in 1284.
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Nasreddin Hoca’nın Kişiliği
Nasreddin Hoca Akşehir’de yaşamış ve döneminin Akşehir insanından yola
çıkarak bütün insanlığa mesajlar göndermiştir. Hoca; Akşehir Gölü’ne çaldığı
umut mayasıyla, dünyanın ortasını Akşehir’e taşıyan eşeğiyle, sert rüzgarlı Tekke
Deresi’ne gerdirmek istediği hasırıyla Akşehir’den tüm devirlere ve dünyaya sesini
duyurmuştur. Balkanlar’dan Orta Asya’ya kadar pek çok ülkede birbirine benzer
öyküleriyle anlatılan Nasreddin Hoca ve ilettiği mesajlar son derece önemlidir.
O, hem toplumu ve kişileri eleştirir hem çözümler önerir hem de tüm insanlığa
hoşgörü, kardeşlik, barış mesajları verir. Nasreddin Hoca’yı ve fıkralarını doğru anlayabilmek için onun kişilik yapısının bilinmesinde fayda vardır.
Hoca, bir toplum adamıdır ve toplumun büyük çoğunluğunun görüşlerini, hayata
bakışını yansıtan bir kişilik yapısına sahiptir.
Hoca, yaradılışı itibariyle çok zeki bir insandır. Ama bu zekilik, bir çeşit kurnazlık
değil, doğruyu düşünen ve düşündürten bir zekiliktir.
Hoca, tatlı dilli, güler yüzlü, hoşgörülü, herkese önce insan olarak değer veren ve
ona göre davranan birisidir. Kişisel ve toplumsal eleştirilerini kimseyi kırıp incitmeden yapar. Halk da onu bu yüzden çok sevmiş ve kendinden saymıştır.
Hoca, bir toplum eğitimcisidir. Nükteleriyle halkın yanlış gördüğü davranışlarını
düzeltmeye çalışmıştır.
Hoca, dili çok iyi kullanır. Kelimelerin etki gücünden mükemmel şekilde yararlanır.
Üstelik hazırcevaptır. Hiçbir sözün altında kalmaz. Ama söylediği her söz bir bilgi
ve hikmet ürünüdür. Kısa ve özlü anlatımı tercih eder.
Hoca’nın fıkralarındaki amacı sadece güldürmek değildir. Asıl amacı düşündürmek ve ders vermektir. Fakat bunu yaparken şaka yollu takılmayı, tebessüm ettirmeyi öne çıkarır. Hoca, bu yolla insanlara inanç ve umut aşılamış, zorlukların
tebessüm yoluyla kazanılacak iyimserlikle aşılabileceğini göstermiştir.
Hoca, toplumsal sorunlara karşı çok duyarlıdır. Adaletsizlik, bilgisizlik, haksızlık, ferdi anlamda kişilerde görülen yalancılık, tembellik, kıskançlık, görgüsüzlük gibi her
türlü olumsuz davranışla mücadele eden bir kişidir.
Hoca, barış insanıdır. Hangi sorunu ele alsa, bunu kişileri kırmadan, rencide etmeden ele alır ve problemlere çözüm üretir. Çocukla çocuk, büyükle büyük olmasını
bilir. Herkesin iyiliğini, esenliğini ister.
Hoca, kendisiyle ve hayatla da barışık bir insandır. Onun sevgisi insanları kucakladığı gibi diğer varlıkları da kucaklayan bir sevgidir. Eşeğine olan düşkünlüğü bu
yönünün en güzel örneğidir.

10

Nasreddin Hodja’s Personality
Nasreddin Hodja in Akşehir and actually addressed all humans while addressing the people in Akşehir. With the yeast of hope he poured into Akşehir Lake,
with his donkey which made Akşehir the centre of earth and with the hay mat
he wanted stretched across the windy Tekke Stream he made his voice heard
in all ages and countries. Nasreddin Hodja and his messages, narrated in many
countries from the Balkans to central Asia in more or less the same way, are
very important. He criticizes individuals and the public, offers solutions and gives
messages of tolerance, brotherhood and peace to humankind. In order to truly
understand him and his jokes, one needs to know about his personality.
Hodja is a sociable man and he reflects the majority opinion and perspective.
Hodja is innately very intelligent. However, he is not crafty. His intelligence is of a
kind that leads people to the right thoughts and actions.
Hodja speaks softly, is tolerant and values people as human beings and treats
them as such. He criticizes individuals and the public without offending them.
That is why people love him so much and embrace him.
Hodja is a public teacher. He tries to correct the public misconduct through his
jokes.
Hodja is linguistically competent. He makes perfect use of the power of words
to influence. What’s more, he is quick-witted. He never fails to quip. At the same
time, whatever he says is wise. He prefers to be concise.
Hodja does not intend to make people laugh only. What he really intends is to
make them think and learn a lesson but he achieves his aim through humour.
That way, he gives people hope and shows them that they can overcome hardships with optimism gained through smiles.
Hodja is very sensitive to social issues. He is a man who fights against all negative
behaviour like injustice, ignorance, lying, sloth, covetousness and lack of manners.
Hodja is a man of peace. Whatever he deals with, he takes great care not to hurt
or offend people nad provides solutions to problems. Whether he’s with kids or
grown-up men, he’s one of them. He wishes the welfare of all.
Hodja is also at peace with himself and life. His love embraces other beings as
well as humans. His affection for his donkey bears testimony to this.
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Nasreddin Hoca Fıkralarının Genel Özellikleri
Nasreddin Hoca, bir efsane yahut hayal kahramanı değil; gerçekten yaşamış
bir kişidir. Yaşadığı dönem 13. yüzyıldır. Bu asır, bunalımlı bir zamandır. Moğol İsyanları ve Haçlı Savaşları yaşanmaktadır. Anadolu coğrafyasında yoğun
sıkıntılar vardır. Hoca böyle bir zamanda hem güldüren hem de düşündüren
fıkralarıyla bir taraftan insanlara iyimserlik, yaşama sevgisi aşılarken bir yandan
da bireysel ve toplumsal bozuklukları dile getirmiştir.
Nasreddin Hoca birçok fıkrasında halkımızın meselelerine pratik çözümler
üretmiştir. Olaylar karşısında duyulan tepkiyi ya da onayı gülmece ile dile
getirmiştir. Anlattığı olaylar genellikle halk arasında geçmektedir.
Nasreddin Hoca fıkralarının temel özelliklerinden birisi de sözlü geleneğe uygun olarak kısa, açık, yalın ve özlü olmalarıdır. Bu fıkralar, Türkçemizdeki halk
söyleyişleri için zengin bir kaynak oluşturur. Diyaloglarda da amaç, uzatılmadan kısa bir şekilde anlatılmıştır. Nasreddin Hoca’nın ağzında vurucu sözler
kalıplaşmıştır. Bu kalıplardan ipe un sermek, bindiği dalı kesmek, kazın ayağı,
kuşa benzemek, vb. birçoğu özlü söz ya da deyim olarak kullanılmaya başlanmıştır.
Nasreddin Hoca’nın fıkralarında, halkı eğiten ve ona ders veren yaklaşımlar
bulunmaktadır. Anadolu insanının birçok meseleyi Nasreddin Hoca’nın dilinden, ağzından ifade etmekten hoşlanmasını, onun, sorunları aklı ve zekâsı
ile eleştirip çözümler üretebilme becerisini gösterir. Halkımızın düşünceleri,
dünyaya bakışı, insan ve toplum anlayışı, olaylar karşısında takındığı tavır Nasreddin Hoca’nın şahsiyetinde ve O’nun fıkralarında şekillenmiştir.
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The general features of Nasreddin Hodja Jokes
Nasreddin Hodja is not a myth or fictional hero but a real person in the 13th
century, an age of depression. The Mongolian rebellions and the Crusades
rage on. There are grave problems in Anatolia. In a period like this, he manages to instil optimism and the desire to live into people and criticize individual and social injustices at the same time.
In most of his tales, Hodja provides practical solutions to the problems of our
people. He voices the reaction or approval in the face of events humorously.
His tales are usually set in public.
A general feature of the tales is that they are usually brief, clear, plain and
concise, in accordance with the oral tradition. These tales/jokes offer a rich
source for the proverbial expressions in Turkish. The purpose is concisely
conveyed in the dialogues. Some catchy phrases are coined by Nasreddin
Hodja. Phrases like “spread flour on the line”, “cut the branch on which you
sit”, “the feet of the goose”, “look like a bird” have caught on and are commonly used.
Didactic and public-educating approaches can be observed in Nasreddin
Hodja tales. The popular tendency of Anatolian people to employ Nasreddin
Hodja’s phrases while expressing something indicates Hodja’s ability to use
his brain to provide solutions to problems. Nasreddin Hodja jokes shape our
people’s thoughts, outlook on life, understanding of people and the attitude
they adopt in the face of something.
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FIKRALAR
(JOKES)
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1

Beni ancak o anlar
Nasreddin Hoca damdan düşmüş. Ayağı kırılmış. Arkadaşları demişler ki:
- Hocam seni çok iyi anlıyoruz ayağın çok acıyordur. Hoca da cevap
vermiş:
- Siz beni nerden anlayacaksınız. Bana damdan düşen birini getirin.
Beni en iyi o anlar.

2

Adam Olmak
Bir gün, bir sohbette Nasreddin Hoca’ya sormuşlar:
- Hocam, adam olmanın yolu nedir?
Hoca düşünceli düşünceli, başını bir o yana bir bu yana sallayarak,
- Söyleyen olursa dinlemeli, dinleyen olursa söylemeli, demiş.

3

Onuncu Köy…
Nasreddin Hoca, okulda, çocuklara:
- Ne olursa olsun, doğruyu söylemekten çekinmeyin, diye öğüt veriyormuş. Öğrencilerden birisi:
- Hocam, babam doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar, demişti deyince, Hoca:
- Aldırmayın. Her zaman bir onuncu köy bulunur, demiş.
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Only he would understand me
Falling off the roof, Nasreddin Hodja breaks his foot. His friends say:
-“Hodja, we perfectly understand how you feel; your foot must be
hurting a lot.” Hodja retorts:
- “How could you ever? Get me somebody who has fallen off the
roof; he would understand!”

2

How to be a decent man
One day, they ask Nasreddin Hodja:
-“What’s the way to become a decent man?”
Hodja replies pensively, shaking his head from side to side:
-“Listen when spoken to and speak when listened to.”

3

The tenth village
Nasreddin Hodja addresses the children at school:
-“Do not hesitate to tell the truth, no matter what”, he advises. One of
the students says:
-“Well, my father told me they kick the truthful out of nine villages”.
Hodja replies:
-“Don’t you mind. There will always be a tenth village to go to.”
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4

Bal ile Sirke
Bir gün Nasreddin Hoca’ya sormuşlar:
- Hocam bal ile sirke uyuşmaz derler. Hoca:
- Nasıl uyuşmazmış, der ve gider yarım okka bal yer, yarım okka da
sirke içer. Yüzünün yemyeşil olduğunu görenler sorar.
- Bal ile sirke birbiri ile anlaşamadı değil mi?
Hoca hiç mertliği elden bırakmaz.
- Yoo, onlar anlaştılar anlaşmasına da şimdi beni aradan çıkarmaya
çalışıyorlar.

5

Dünyanın Dengesi
Biri Nasreddin Hoca’ya:
- Şu dünya ne kadar tuhaf demiş.
Hoca ak sakalını sıvazladıktan sonra:
- Neresi tuhaf, diye sormuş.
- Sabah oldu mu insanların her biri bir tarafa gidiyor. Bazıları bu yana
bazıları bu yana. Neden acaba, deyince Hoca çok fazla düşünmeden
şu cevabı vermiş:
- Neden olacak! Hepsi bir tarafa gitse dünyanın dengesi bozulur da
ondan.

6

Eşeğin Yönü Ters
Bir gün Nasreddin Hoca eşeğe yüzü arkaya bakacak şekilde yanlış oturmuş.
Bunu görenler:
- Hoca, eşeğine ters biniyorsun, demişler.
Hoca da demiş ki:
- Hayır, eşeğe ters biniyor değilim. Eşeğin yönü ters!
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4

The Honey and Vinegar
One day, they ask Nasreddin Hodja:
-“It’s said that honey and vinegar do not harmonize. What would you say
to that?”
-“How come they don’t?” says Hodja and eats half a kilo of honey washed
down with half a kilo of vinegar. Seeing his face turn green as grass, the
on-lookers ask:
-“Well, they did not harmonize, did they?”
Hodja replies, unabashed as ever:
-“On the contrary, they harmonized perfectly well; now they are trying to
get me out of the way.”

5

The Balance of the Earth
-“How weird this world is” Somebody says to Nasreddin Hodja.
Tugging at his white beard, Hodja asks:
-“What’s so weird about it?”
When he gets the reply “Come morning people go in all directions.
Some this way, and some that way, I wonder why?” Hodja quips:
-“But of course, if they all went in the same direction, the earth would
lose its balance; that is why!”

6

The Donkey is Facing the Wrong Direction
One day Nasreddin Hodja mounts his donkey facing backwards. People
who see this say:
-“Hodja, you’re mounting your donkey the wrong way”
Hodja responds:
-“No, I’m not mounting it the wrong way; the donkey is facing the wrong
direction”
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7

Kavuk
Nasreddin Hoca bir gün arkadaşıyla konuşuyormuş. Arkadaşı merakla
yaklaşıp dün Hoca’nın evinden gelen gürültüleri sormuş:
- Ya Hocam dün sizin evden büyük bir gürültü geldi. O neydi öyle?
-Hiç... Sadece hanımla biraz tartıştık, kavuğum merdivenlerden yuvarlandı.
- Yahu Hocam hiç kavuktan bu kadar ses çıkar mı?
- Ya anlasana! İçinde ben de vardım.

7

The Cap
One day, Nasreddin Hodja is talking to a friend and a man approaches
to ask curiously about the strange noise that came from Hodja’s house
yesterday.
-“A big noise came from your house yesterday. For heaven’s sake, what
was that?”
-“Well, nothing. I had a bit of an argument with my wife and the cap
rolled down the stairs.” says Hodja.
-“Hodja, would a cap make such a big noise?”
-“Why don’t you get it? I was underneath!”
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8

Hindi
Nasreddin Hoca, Akşehir pazarında bir adamın başına toplanmış olan
kalabalığa yaklaşır. Satıcı elindeki kuşu satmaya çalışmaktadır. Bir bakar
ki kuşun fiyatı 50 akçe, yan taraftaki tavuklar ise 5 akçe. Hoca bir türlü
fiyattaki aşırı farkın nedenini anlayamaz ve sorar:
- Hemşerim bu nasıl kuş ki 50 Akçe istersin?
- Hoca Efendi bu bildiğin kuş değildir. Bunun özelliği var.
- Neymiş özelliği?
- Hocam bu kuşa papağan derler ve konuşur.
Hoca hemen eve koşar, kümesten hindisini kaptığı gibi pazara döner.
Papağan satmakta olan adamın yanına durur ve yüksek sesle:
- Bu gördüğünüz kuş sadece 100 Akçe, gel, gelll!
Herkesten çok papağan satan adam şaşar bu işe ve sorar:
- Hocam 100 Akçe çok degil mi, bir hindi için?
- Sen 50’ye satıyorsun ama.
- Dedim ya Hocam benim kuş konuşur.
- Öyleyse, benimki de düşünür!

9

Yelpaze
Nasreddin Hoca, geçim sıkıntısından tavuk tüyünden yelpaze yapıp satmaya başlamış. Müşteriler yelpazeyi kullanıp denemiş, tüyler hemen
dağılmaya başlayınca;
- Bu nasıl yelpaze? Sallar sallamaz tüyleri dökülmeye başladı, demişler.
Hoca:
-Kullanmasını bilmek lazım, yelpazeyi sıkı tutarak, başınızı iki tarafa sallarsanız olur, diye cevap vermiş.
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8

The Turkey
Nasreddin Hodja approaches a crowd gathered around a man in the
Akşehir bazaar. The man is a street vendor trying to sell a particular bird.
To his surprise, Hodja learns that the bird costs 50 silver coins while the
nearby hens cost 5 silver coins each. Racking his brain over the discrepancy between prices, Hodja asks:
-“Mate, what sort of a bird is yours that you demand 50 silver coins for
it?”
-“Reverend Hodja, this is not just any bird. It has a special talent.” replies
the vendor.
-“What talent?” says Hodja.
-“They call it a “parrot” and it talks”, says the vendor.
Hodja rushes home, dashing back to the bazaar with his turkey snatched from the coop. He stands near the man selling parrots and calls out
in a loud voice:
-“This bird you see here is for 100 silver coins, only, here, here!”
The man selling more parrots than anyone else is astonished at this
and asks:
-“Hodja, isn’t 100 silver coins too much for a turkey?”
-“But you charge 50 for your parrot” says Hodja.
The vendor replies:
-“As I’ve already said, my bird talks”
-“Well then, mine thinks” quips Hodja.

9

The fan
Hard-pressed to make a living, Nasreddin Hodja starts making and selling feather fans. Upon seeing the feathers scatter immediately after
use, customers complain:
-“That’s an excuse for a fan! The feathers started coming off as soon as
we waved it.”
Hodja responds:
-“You need to know how to use it. It’ll be alright if you keep it fixed and
shake your head from side to side.”
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Bilgin
Bir bilgin dünyanın en akıllı adamını bulmak için diyar diyar geziyormuş.
Sıra Nasreddin Hoca’nın köyüne gelmiş ve köylülere sormuş.
- Sizin köyün en akıllı adamı kim?
Köylüler de:
- Nasreddin Hoca, demişler.
Bunun üzerine bilgin, köy meydanında Hoca ile görüşmeye başlamış ve
eline bir çomak alıp, yere bir daire çizmiş, Nasreddin Hoca da çomakla
daireyi ortadan ikiye bölmüş, bilgin bir doğru daha çizerek daireyi dörde
bölmüş, Hoca da dörde bölünmüş dairenin üç dilimine çarpı işareti koymuş, bilgin elleriyle aşağıdan yukarıya doğru hareket yapmış, Hoca da
yukarıdan aşağıya yapmış ve bilgin büyük bir hayranlıkla Hoca’yı tebrik
etmiş.
Olup bitenden bir şey anlamayan halk, bilgine ne olduğunu sormuş.
Bilgin de:
- Bu adam gerçekten dünyanın en akıllı adamı, yere dünya çizdim o
ortadan ekvator geçer dedi, ben dünyayı dörde böldüm o da dörtte üçü
sudur dedi, ben yerden buharlaşma sonucunda ne olur dedim, o da
yağmur yağar dedi.
Bu sefer Hoca’ya neler olduğunu sorar halk.
Hoca da:
- Bu adam oburun biri, yere bir tepsi baklava çizdi ben de yarısı benim
dedim, daha sonra tepsiyi dörde böldü o zaman dörtte üçü benim
dedim, tepsi altından ateşi hafif hafif almalı deyince de ben de üstüne
fındık fıstık ekelersek daha iyi olur dedim.
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The Scholar
A scholar is walking through the length and breadth of the world
in search of the most intelligent man on earth. Now is the turn for
Nasreddin Hodja’s village and he asks the villagers:
-“Who is the most intelligent man in your village?”
The villagers name Nasreddin Hodja and the scholar meets him in
the village square. He picks up a stick and draws a circle in the ground. Hodja divides the circle with the stick. The scholar draws one
more line, dividing the circle into four parts. Hodja draws crosses
on three parts of the circle. The scholar makes an upward gesture
with his hands and Hodja makes a downward gesture. In awe, the
scholar congratulates Hodja. Unable to make head nor tail of it, the
villagers ask the scholar what is going on.
-“This man is indeed the most intelligent man on earth. I drew the
picture of earth in the ground and he pointed out the equator with
his stick. I divided the earth into four and he meant that three quarters were water. I asked what would result from ground evaporation
and he said it would rain.
Then the folks ask Hodja what it was all about and he responds:
-“This man is a glutton. He drew a tray of dessert and I indicated
that the half was mine. He divided the tray into four and I then said
three quarters of it was mine. When he gestured meaning that the
fire below the tray should die down I said we’d rather put nuts and
pistachios on it.”
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Sana ne?
Bir gün Nasreddin Hoca eve doğru yürüyormuş. Bir arkadaşı arkadan
seslenmiş:
- Hocam gördün mü? Biraz önce geçen helva kazanı ağzına kadar doluydu.
Hoca istifini bozmadan:
- Bana ne, demiş.
Arkadaşı
- Ama Hoca, helva kazanı sizin eve gidiyordu, buna ne dersin?
Hoca yine istifini bozmadan:
- O zaman sana ne!

12

Dünya Kaç Metre
Arkadaşlarından biri Nasreddin Hoca’ya sorar:
- Hoca, dünya kaç metre?
Tam o sırada bir cenaze geçer yanlarından. Hoca onu göstererek der ki:
- Ona sor! Bak. Ölçmüş, biçmiş, gidiyor.

13

Kovasına Bakar
Bir gün Nasreddin Hoca bir arkadaşıyla göl kenarında dolaşıyormuş. Arkadaşı sormuş:
- Hoca, sence bu gölde kaç kova su vardır? Hoca cevap vermiş:
- Kovasına bakar. Bu kadar büyük bir kova olursa bir kova
su vardır.
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What’s that to you?
One day, Nasreddin Hodja is heading home. A friend calls out to
him from behind.
-“Did you see that, Hodja? The halva cauldron that went past a while
ago was full to the brim.”
Maintaining his composure, Hodja responds:
-“Well, what’s that to me?”
-“But the halva cauldron was going to your house; how about that?”
asks Hodja’s friend.
Still keeping up appearances, Hodja answers:
-“Well, then what’s that to you?”

12

The measure of earth
A friend of his asks Nasreddin Hodja:
-“How long is this world?”
Just then, they see a funeral procession. Pointing at the coffin, Hodja
answers:
-“Ask him! See, he’s done measuring it up and he’s leaving it.”

13

Depends on the bucket
Nasreddin Hodja is walking around the lake with a friend. His friend asks
him:
-“Make a guess, how many buckets of water is there in this lake?
Hodja replies:
-“It depends on the size of the bucket. One bucket, if it is equally big.”
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Kazan Doğurdu
Nasreddin Hoca bir gün, bir komşusundan kazanını ödünç ister. İade
ederken hem teşekkür eder, hem de içine minik bir kazan koyar. Komşusu merakla bu minik kazanı sorunca;
- Komşu, bizdeyken kazanın doğurdu, der. Komşusu bu işe pek sevinir.
Aradan epey zaman geçer. Hoca yine komşusundan kazanını ödünç ister.
Komşusu da sevinerek verir. Ama bu kez aradan günler, haftalar, hatta
aylar geçer, kazandan ve Hoca’dan ses çıkmaz. Nihayet bir gün komşusu
konuyu açmaya karar verir,
- Hoca bizim kazan ne oldu, diye sorar. Hoca da üzgün bir ifadeyle,
- Komşu çok zaman geçti aradan ve senin kazan öldü. Sana nasıl söyleyeceğimi düşünüp duruyordum, der. Bunun üzerine sinirlenen komşusu:
- Hocam ne diyorsun? Hiç kazan ölür mü? Kazan canlı mı ki ölsün, deyince Hoca cevabı yapıştırır:
- Doğurduğunu kabul ediyorsun da öldüğünü neden kabul etmiyorsun?

14

The Cauldron Gave Birth
One day, Nasreddin Hodja borrows a cauldron from his neighbour.
When returning it, he thanks the neighbour and puts a small cauldron
in it. The neighbour wonders what the smaller cauldron is about. Hodja tells the neighbour that his big cauldron gave birth to a smaller one,
so the neighbour is glad. After a long while, Hodja asks his neighbour
to lend his cauldron again. The neighbour willingly agrees to give it.
However, this time there is no word of either Hodja or the cauldron
even after a long time. Finally, the neighbour decides to broach the
subject one day.
-“Hodja, what’s happened to my cauldron?”
-“My dear neighbour, it’s been ages since then and your cauldron has
died. I was wondering how to break the bad news.” Hodja says sadly.
Furious at this, the neighbour asks:
-“What on earth are you saying? Would a cauldron die? It’s not alive;
how could it die?”
Hodja quips:
-“You believed that it gave birth, so why can’t you accept that it is
dead?”
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Benden Yana mısın? Ayıdan Yana mı?
Nasreddin Hoca bir gün yolda yürürken yanına bir adam yaklaşır ve şöyle
der:
- Hocam, şimdi bir ayı gelse ne yaparsın?
Nasreddin Hoca hemen yerden iki taş alır ve bunlarla kendimi savunurum, der. Adam tekrar sorar:
- Diyelim ki taş yok o zaman ne yapacaksın? Hoca bu sefer:
- Kaçarım, der. Adam da:
- Ayı senden hızlı koşar ve seni yakalar, o zaman ne yapacaksın?
Hoca:
- Ağaca çıkarım, der. Adam tekrar:
- Ayı da ağaca çıkar, o zaman ne yapacaksın?
Hoca artık dayanamaz,
- Bre hain, sen benden yana mısın yoksa ayıdan yana mı?

16

Mum Ateşiyle Pişen Yemek
Bir gün Nasreddin Hoca ve arkadaşları iddiaya tutuşurlar. Eğer Hoca karanlık ve soğuk bir gecede, sabaha kadar köy meydanında bekleyebilirse
arkadaşları ona güzel bir ziyafet çekeceklerini söylerler. Şayet bunu beceremezse, o arkadaşlarına ziyafet çekecektir. Kararlaştırılan gün Hoca,
meydanın ortasında sabaha kadar tir tir titreyerek bekler. Sonra yanına
gelenlere der ki:
- Tamam. İddiayı kazandım.
- Ne oldu, ne yaptın?
- Bekledim sabaha kadar.
- Arkadaşları yine bir hinlik düşünür ve derler ki:
- Hayır. Sen uzaktaki bir mum ışığı ile ısınmışsın. İddiayı kaybettin! Ziyafetimizi hazırla. Hoca çaresiz kabul eder. Ziyafet vakti kocaman bir kazanın
altına minicik bir mum koyar. Misafirler büyük kazanın altındaki küçücük
mumu görünce;
- Hoca ne yapıyorsun, derler. Hoca kıs kıs gülerek cevap verir:
- Bu mum sıcağıyla size yemek pişireceğim arkadaşlar. Uzaktaki bir mum
ışığıyla ben nasıl ısındıysam, sizin yemeğiniz de bu kazanda öyle pişecek!
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Whose side are you on? Mine or the bear’s?
Walking down the street, Nasreddin Hodja is stopped by a man one
day. He asks Hodja:
-“Hodja, what would you do if you met a bear now?”
Picking up two stones, Hodja says:
-“I’d defend myself with these.”
-“Suppose you didn’t have the stones, what then?” the man asks.
-“I’d run away” says Hodja.
-“The bear would run faster and catch you, then what?” says the man.
-“I’d climb a tree.” says Hodja.
-“So would the bear, then what?” asks the man.
Having had enough of this, Hodja loses his cool:
-“Damn you, traitor! Whose side are you on?

16

The meal cooked over a candlelight
One day, Nasreddin Hodja and his friends make a bet. If Hodja can
stay outside in the village square on a cold,dark night his friends will
treat him to a feast. If Hodja fails, then he will be the one to prepare
the feast. Hodja waits trembling in the middle of the square till the
morning on the decided day. Then he tells his friends who come
near him:
-“It’s over. I’ve won.”
-“But how? What did you do?”
-“I waited till morning.”
Cunning as ever, his friends say:
-“No way. You were kept warm by the light of a distant candle. You
lost the bet, now prepare our feast.”
Hodja has no choice but to agree. When it is time for the feast he
places a tiny candle under a huge cauldron. Upon seeing this, his
guests protest:
-“Oh, heck! What are you doing, Hodja?”
Hodja chuckles and says:
-“I’m going to cook you meal over this candlelight, my dear
friends. This meal will be cooked by the candle heat just like
I was kept warm by it.”
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Yemeğin Buğusu Paranın Sesi
Nasreddin Hoca Akşehir’de kadılık vazifesini yürütürken karşısına iki
adam çıkmış. Birisi öteden beri cimriliği ile tanınmış bir aşçı, diğeri de
boynu bükük bir fakir. Aşçı sözü almış:
- Hocam demiş, ben bu adamdan davacıyım. Dükkanın önünde fasulye pişiriyordum. Tencerenin kenarından buğusu çıkıyordu yemeğin. Bu
adam elinde somunla geldi. Kopardığı lokmaları yemeğin buğusuna tutup başladı atıştırmaya. Nihayet koca bir ekmeği bitirdi. Ondan fasulye
buğusunun parasını istedim, vermedi.
Nasreddin Hoca anlatılanları dikkatlice dinledikten sonra fakire
dönüp:
- Doğru mu bunlar, diye sormuş.
- Evet, demiş fakir adam.
- Öyleyse para kesesini çıkar bakalım.
Zavallı fakir, kadı efendiye karşı gelememiş. İçinde üç beş akçe bulunan
para kesesini Hoca’ya uzatmış. Bu sefer aşçıyı çağırmış yanına. Keseyi
kulağına yaklaştırarak şıngırdatmaya başlamış. Sonra da:
- Haydi, aldın işte alacağını, demiş. Aşçı şaşkınlıkla:
- Nasıl olur, deyince Hoca cevap vermiş:
- Fazla uzatma! Yemeğin buğusunu satan, paranın da sesini alır
ancak!

18

Herkes Anlasın Diye
Nasreddin Hoca, eşeğini pazara götürüp satılığa çıkartmış. Eşek pek huysuzlanmış. Kuyruğunu elleyeni tepmiş, dişine bakanı ısırmış.
Tellal:
- Hoca, bu huysuz eşeği kimse almaz, geri götür, demiş.
Hoca altta kalmamış:
- Zaten satmak için değil, bu eşekten neler çektiğimi herkes anlasın diye
getirmiştim pazara…
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The steam from the dish and the sound
from the coins
Doling out justice in Akşehir, Nasreddin Hodja hears the case of two
men. One is a cook, long known for his notorious parsimony, and the
other a dejected poor man. First, the cook gets the floor:
-“Your Honor, I’d like to sue this man. I was cooking beans in front of
my shop. The saucepan was steaming through the lid. This man sidled
up to it clutching a loaf. He started holding the morsels of bread over
the steam and shoving them down his throat. Soon he was through
with the whole loaf. I demanded the price for the steam of beans, but
he didn’t pay.
Having listened to the account carefully, Hodja turns to the poor man:
-“Is that true?”
-“Yes” says the poor man.
-“Hand me the purse, then” says Hodja.
The dejected pauper cannot object to a Judge. He hands the purse
with a few coins to Hodja. Then, Hodja beckons the cook over. He
holds the purse close to the cook’s ears and starts jangling it. Then
he says:
-“Come on now, you got your money”
In a shock, the cook protests:
-“Oh come now, what do you mean?”
Hodja retorts:
-“I’ve had enough! One who sells the steam of a meal gets only the
sound of money!”

18

So that everyone would know
Nasreddin Hodja takes his donkey to the bazaar for sale. However, his
donkey has a temper, kicking the ones checking its tail and biting the
ones checking its teeth. The crier says:
-“Hodja, take your donkey back; nobody will buy such a cranky donkey.”
Hodja answers with a victorious smile:
-“Well, anyway, I brought it here not to sell it but to let people
know how I suffer”
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Hırsızın Hiç mi Suçu Yok
Bir gün Nasreddin Hoca’nın eşeği çalınmış. Can sıkıntısı içinde durumu
komşularına anlatınca her kafadan bir ses çıkmaya başlamış. Birisi:
- Hocam, niye ahırın kapısına iyi bir kilit takmadın sanki?
Bir başkası:
- Evine hırsız giriyor da senin nasıl haberin olmuyor?
Bir diğeri de:
- Hocam, kusura bakma ama eşeğin çalınmasına en büyük sebep yine
sensin. Çünkü doğru dürüst bir ahırın bile yok. Nerden baksan dökülüyor. Hoca söylenenlere kızmış:
- Yahu! İyi, güzel de kabahatin hepsi benim mi? Hırsızın hiç mi suçu yok?

20

Kaybolan Ayaklar
Çocuklar bir gün dere kenarında oynuyormuş. Nasreddin Hoca’yı görünce, “Hadi Hoca’ya şaka yapalım” demişler. Çocuklar ayaklarını birbirine
dolaştırıp:
- Hocam ayaklarımız karıştı, bulamıyoruz, demişler. Hoca şöyle bir bakmış eline bir sopa almış. Çocukların ayaklarına ufaktan dokunmaya başlamış. Çocuklar hemen ayaklarını çekmişler. Hoca:
- Gördünüz mü? Nasıl da buldunuz ayaklarınızı, demiş.

21

Ömrüm Yeterse
Nasreddin Hoca, küçük yaşta da beklenmedik şakalar yapar, etrafındakileri şaşırtırmış. Anası terzi çıraklığına vermiş onu. Bir, iki yıl derken, kadıncağız sormuş:
- Oğlum neler öğrendin? Anlat da sevineyim.
- Şimdilik işin yarısını öğrendim. Dikilmiş şeyleri söküyorum.
Ömrüm yeterse, elbise dikmeyi de tez zamanda öğreneceğim anacığım.
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No fault with the thief?
Nasreddin Hodja has his donkey stolen. Grieving over his loss to his
neighbours, he hears them all talking at once:
.”Hodja, why on earth didn’t you put a good lock on the barn door?”
says one.
-“A thief breaks in, and you are unaware!” criticizes another.
Yet another blames Hodja:
-“Please don’t take offense but you alone are to blame for it as you do
not even have a decent barn. It’s falling to pieces, period!”
Indignant at the criticism, Hodja reacts:
-“For Heaven’s sake! If you say so but is the fault all mine? No fault with
the thief?

20

The lost feet
Some kids are playing by the stream. Seeing Nasreddin tHodja, they
plan to pull a prank. They entangle their legs and consult him:
-“Hodja, our legs are entangled; we can’t find them!”
Hodja looks about, gets a stick and starts tapping them gently on the
feet. Suddenly, the kids pull their feet away.
Hodja quips:
-“See, how you’ve found them all of a sudden”

21

If I live to see it
Nasreddin Hodja surprises people around him with unexpected jokes
even as a child. One day his mother apprentices him to a tailor. After
a year or two, the elderly woman asks:
-“What have you learned, my son? Tell me and make me happy”
Hodja replies:
-“I’ve learned half of the trade so far. I’ve learned to unpick stitches. If
I live to see it, I will soon learn to make clothes, my dear mum”
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Nerelere Kadar?
Nasreddin Hoca bir gün kırda sesinin yettiğince bağırarak ezan okuyor ve
olanca
hızıyla koşuyormuş.
Bu durumu gören birkaç kişi, Hoca’ya bir şey olduğunu düşünerek yanına
yaklaşıp sormuşlar:
- Ne oldu sana, Hoca Efendi? Bu ne iştir?
Hoca, koşmasını sürdürerek:
- Sesimin nerelere kadar gittiğini merak ettim de... Onun için arkasından
koşuyorum.

23

Sen de Haklısın
Nasreddin Hoca’nın kadılık (hakimlik) ettiği günlerde adamın biri yanına
gelir. Adam, komşusundan şikayetçidir. Derdini anlatır. Hoca, adamı güzelce dinledikten sonra:
- Haklısın, diyerek gönderir.
Biraz sonra adamın şikayetçi olduğu komşusu çıkagelir. O da az önce
gelen komşusundan şikayetçidir. Derdini anlatır, hakkının verilmesini ister.
Hoca onu da güzelce dinler. Sonra:
- Haklısın, diyerek onu da yollar.
O sırada Hoca’nın yanına gelmiş bulunan ve konuşulanlara kulak misafiri
olan karısı, bu işe şaşarak;
- İlahi Hoca Efendi! Sen ne biçim kadısın? Birbirinden şikayetçi olan iki
adamın ikisi birden haklı olur mu hiç, diye sorar.
Karısının bu sözleri üzerine Hoca, bir süre düşündükten sonra ona şöyle
der:
- Hatun, sen de haklısın.
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How far?
One day in the meadow, Nasreddin Hodja is reciting the prayer call
to the top of his lungs and running at full speed at the same time.
Thinking that something is wrong with him, a few men witnessing this
approach and ask:
-“What’s the matter with you, Reverend Hodja? What’s the deal?”
Still running, he replies:
-“I wondered how far my voice could travel. That’s why I’m following it.”

23

You’re right, too
One day when he is doling out justice as a judge, Nasreddin Hodja
hears the case of a man. The man has sued his neighbour. He tells
Hodja his problem. Having glistened to him through, Hodja dismisses
the man with a “You’re right”. Soon, the defendant is admitted. He,
on the other hand, complains about his neighbour. He tells Hodja his
problem and demands his right. Hodja dismisses the defendant with
a “You’re right”, too. Having come near Hodja in the mean time and
having overheard all, his surprised wife asks:
-“You’re kidding, Reverend Hodja! What sort of a judge are you? How
could two men suing each other be both right?”
Upon his wife’s words, Hodja thinks for a while and says:
-“Wife, you’re right, too”
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Ya Tutarsa!
Nasreddin Hoca bir gün, elinde bir bakraç yoğurtla Akşehir Gölü’nün
kıyısına gelir ve başlar göle kaşık kaşık yoğurt çalmaya...
Nasreddin Hoca’yı göl kıyısında bir bakraç yoğurt ile gören meraklı köylüler:
-Hoca Efendi, hayrola, ne yapıyorsun?
Nasreddin Hoca da:
-Göle maya çalıyorum, der.
Köylüler iyice şaşırırlar bu cevaba. Kıs kıs gülerek, alay edercesine:
-Hoca Efendi, göl hiç maya tutar mı?
Nasreddin Hoca muzip gülümsemesini takınarak:
-Tabii ki biliyorum koca gölün maya tutmayacağını, der ve ardından ekler:
-Ama ya tutarsa!
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What if it does!
One day, Nasreddin Hodja walks over to Akşehir Lake with a copper
bucket in his hands and starts pouring spoonfuls of yoghurt into
the lake. Seeing Hodja near the lake with a copper bucket full of
yoghurt, the curious villagers ask:
-“What’s up, Hodja? What on earth are you up to?”
-“I’m turning the lake into yoghurt” replies Hodja.
-“Reverend Hodja, could a lake ever be fermented?” the villagers
retort.
-“I do know it wouldn’t, but what if it does?” is the reply from Hodja.
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Gözlük
Nasreddin Hoca bir gece aniden uyanır.
- Hatun, çabuk kalk. Gözlüğüm nerede, bulamıyorum?
Kadın uykulu uykulu:
- Hoca, geceyarısı niçin gözlük arıyosun?
Hoca telaşlı telaşlı gözlüğünü takar. Karısına der ki:
- Ne demek niçin? Çok güzel bir rüya görüyordum, fakat bazı yerlerini
seçemediğim için gözlüğü taktım!
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Hekimlik
Nasreddin Hoca’ya sormuşlar:
- Hekimlik bilir misin?
- Bilirim, demiş ve şöylece özetlemiş bildiklerini:
- Ayaklarını sıcak tut, başını serin, kendine bir iş bul, düşünme derin.
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Ya Üstünde Ben Olsaydım
Bir gün Nasreddin Hoca eşeğini kaybetmiş. Aramadık yer, sormadık
insan bırakmamış ama ne yaptıysa, ne ettiyse bulamamış eşeği. Oturup
derdine yanacak yerde, bu hale de şükretmeye başlamış.
Komşuları:
- Bre Hoca! Canın sağolsun ama neticede eşekten oldun, şükredecek
ne var bunda?
Hoca cevap vermiş:
- A komşular, ben şükretmeyim de, kimler şükretsin, Ya ben de eşeğin
üstünde olsaydım!

40

25

The spectacles
Nasreddin Hodja suddenly wakes up in the middle of the night.
-“Old woman, get up, quick! I can’t find my glasses, where are
they?” he asks her.
Fuzzy with sleep, she asks:
-“Hodja, what good are your glasses in the dark?”
Putting on his glasses frantically, he replies:
-“What do you mean? I was having a wonderful dream and yet I
couldn’t make out some parts so I put on my spectacles!”

26

Medicine
They ask Nasreddin Hodja:
-“Do you know of medicine?”
He answers in the affirmative and sums up what he knows:
-“Keep your feet warm and your head cool, get a job and do not brood.”

27

What if I’d been on it
One day Nasreddin Hodja loses his donkey. He looks for it everywhere and asks around but whatever he does, he can’t find his
donkey. Rather than pining over the loss as expected, he counts his
blessings. His neighbours say:
-“Hodja! Take it easy but you’ve lost a donkey after all. What’s to be
so grateful for?”
Hodja quips:
-“Oh, dear neighbours, who should be grateful but me? What if I’d
been on the donkey?”
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Bu Kediyse Et Nerede?
Nasreddin Hoca’nın canı bir gün yahni ister. Kasaba gidip iki kilo et alır,
eve gönderir. Hoca’nın karısı, yahniyi pişirirken komşuları çıkagelir. Misafire ikram edecek başka şeyi olmadığından yahniyi pişirip, komşularına
ikram eder. Akşam olup da evine aç karnına dönen Hoca, yahninin
özlemiyle sofraya kurulur. Biraz sonra karısı Hoca’nın önüne bir tabak
bulgur aşı koyar. Hoca kızar:
- Hatun, hani bizim yahni? Karısı misafire ikram ettiğini söylemeye cesaret edemez.
- Hiç sorma Efendi! Senin gönderdiğin eti, kedi yedi, der. Hoca sofradan
kalkar. Kediyi tartar. Kedinin zayıflıktan bir deri bir kemik ve açlıktan bitkin halde olduğunu görür.
Bir karısına bir kediye bakar.
- Hatun, gerçekten eti bu bizim kedi mi yedi? diye sorar. Karısı:
- Evet Efendi! Bu utanmaz kedi yedi, der.
Hoca, koşarak el terazisini getirir. Terazinin bir gözüne kediye, öbür gözüne kilogramları koyar. Kedi tam iki kilo gelir. Hoca karısına bakarak:
- Bak hatun! Şu gördüğün bizim kedi tam iki kilo geldi. Aldığım et de
iki kiloydu. Bu tarttığım kedi ise, et nerede? Yok bu tarttığım et ise, kedi
nerede?

29

Uykum Kaçtı Onu Arıyorum
Nasreddin Hoca bir yaz gecesi sıcaktan bunalınca kalkıp sokağa çıkmış
ve dolaşmaya başlamış. Bu arada Subaşı Hoca’yı görmüş ve geceyarısı
dışarıda ne aradığını sormuş. Hoca sakin sakin der ki:
- Hiiç! Uykum kaçtı da onu arıyorum.
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If this is the cat, then where is the meat?
One day, Nasreddin Hodja craves stew. He goes downtown, buys two
kilos of meat and sends it home. While his wife is cooking the stew,
the neighbours drop in. Having nothing else to offer to the guests,
Hodja’s wife cooks the stew and treats them to it. Back home with an
empty stomach in the evening, Hodja nestles into his seat at the table,
dreaming of the stew. His wife comes soon and places a dish of wheat
before him. Hodja angrily says:
-“Wife! Where on earth is the stew?”
Not having the guts to tell him that she gave it to her neighbours, his
wife lies:
-“Alas, master! The cat ate the meat you sent. Leaving his seat, Hodja
weighs the cat and sees it is a bag of bones, emaciated for lack of food.
He looks alternately at his wife and the cat.
-“Did our cat really eat the meat?” he asks his wife.
-“Yes, master! That shameless cat did it.”
Hodja rushes to get his hand scales. He puts the cat on one end and
the kilo weights on the other. The cat weighs exactly two kilos. Eying
his wife suspiciously, Hodja says:
-“See, wife! Our cat you see here weighs exactly two kilos. So did the
meat I bought. If what I’ve weighed is the cat, then where is the meat?
If what I’ve weighed is the meat, then where is the cat?”

29

I’ve lost sleep and I’m looking for it
Sweltered by the heat one summer night, Nasreddin Hodja goes out
to wander the streets. Seeing him like that, the chief of the city guard
asks him what he’s up to in the middle of the night.
Hodja gives a calm reply:
-“Well, nothing! I’ve lost sleep and I’m looking for it”
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Yem
Nasreddin Hoca, bir gün eşeğiyle odun getirir. Hava da çok sıcak olduğundan hem kendisi hem eşeği kan ter içinde kalırlar. Hoca odunları
indirir, yerleştirir.
Karısına:
- Hatun, eşek çok yoruldu, onu bir yemleyiver, diye seslenir.
Karısı da o gün yorgun olduğundan:
- Efendi, benim işim var, sen yemleyiver, der.
Hoca sıcaktan iyice bunalmış vaziyette kendini minderin üzerine atar:
- Olmaz! Hiç halim yok, veremem, sen ver, der.
Eşeğin yemini sen vereceksin ben vereceğim derken iş kızışır. Epeyce
tartışırlar.
En sonunda Hoca:
- Pekala! Öyleyse aramızda bahse tutuşalım. Kim önce konuşursa eşeğe o yem versin. Anlaştık mı, der.
Karısı teklifi kabul eder. İkisi de birer köşeye çekilirler.
Az sonra kadın, el işini alarak komşuya gider. Hoca bir şey diyemez.
Aradan biraz zaman geçer. Eve bir hırsız girer. Hoca’yı görünce kaçacak
olur. Ama Hoca’dan hiç ses ve tepki gelmediğini anlayınca kaçmaktan
vazgeçer.
Ortalıkta ne var ne yoksa koca bir çuvala doldurur. Hoca’nın gözleri
önünde çuvalı yüklenerek evden çıkar.
Karısı epey zaman sonra eve girip evin halini görür. Eşyaların yerinde
yeller esmektedir. Telaşla:
- Bu ne hal? Efendiii, diye çığlık atar.
Hoca yattığı yerden doğrularak:
- Haydi bakalım Hatun, bahsi kaybettin. Eşeğin yemini sen vereceksin, der.
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The fodder
One day Nasreddin Hodja fetches wood with his donkey. As it is very
hot, sweat is pouring off both of them. Hodja unloads and stacks the
wood. He calls out to his wife:
-“Woman, the donkey is exhausted; give it some fodder.”
Since his wife is also tired that day she says:
-”Master, I’m busy. You do it.”
Suffocated under the heat, Hodja insists
-“No! I really don’t feel up to it! You feed the donkey!”
The argument gets heated over who is to give the fodder and finally
Hodja says:
-“Alright then! Let’s make a bet. Whoever speaks first shall feed the
donkey. Deal?”
His wife agrees and they retreat to different corners. Soon his wife
grabs a piece of needlework and goes to a neighbour. Hodja cannot
utter any objections. After a while, a burglar breaks into their house. He
makes as if to escape upon seeing Hodja but receiving no reaction he
changes his mind. He fills a sack with whatever he sees. He leaves the
house with the sack on his back before Hodja’s very eyes.
After a long while, Hodja’s wife comes and sees what’s happened. It’s
as if all the furniture has vanished into thin air. In a panic, she yells:
-“Hell’s teeth! Master!”
Sitting up where he is lying down, Hodja utters his punch line:
-“See, old woman? You’ve lost the bet. You will feed the donkey”
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Evde Unutmasın!
Bir gün Nasreddin Hoca arkadaşını ziyarete gitmiş. Ama arkadaşı Nasrettin Hoca’yı hiç sevmezmiş. Kapıyı çalmış, kapıya hanımı çıkmış. Nasreddin Hoca arkadaşını görmek istediğini söylemiş. Ama hanımı eşim evde
yok demiş. Meğer Nasreddin Hoca’nın arkadaşı pencereden başını uzatmış onları izliyormuş. Tabi Nasreddin Hoca da bunu görmüş ve demiş ki:
- O zaman eşine söyle de bir daha dışarı çıkarken başını evde unutmasın.
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İçini Yakar
Nasreddin Hoca bir cimri tanıdığının evine gittiğinde, tanıdığı ona bayat
ekmek ile bir tabak bal ikram etmiş. Nasreddin Hoca, bayat ekmeği dişi
kesmeyince sinirinden kaşıkla balı yemeye başlamış. Ev sahibinin gözü
yerinden oynamış:
- Aman efendim, bal ekmekle yenmez ise, insanin içini yakar.
Nasreddin Hoca hiç ses çıkarmadan balı bitirmiş ve cevabı
yapıştırmış:
- Kimin içinin yandığını Allah biliyor.
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Biraz da Ben Öleyim
Nasreddin Hoca’yı bir ahbabı iftara davet etmiş. Sofra kurulmuş, kulaklar
ezanda iken ortaya iftar aşı konmuş. Ev sahibi kepçe gibi bir kaşık alırken,
Hoca’ya da çay kaşığına yakın bir kaşık vermişler. Ezan okunur okunmaz
ev sahibi o kocaman kaşıkla peşpeşe iftar aşını cennetlik mideye indiriyor, her seferinde “Oh, öldüm!” diyormuş.
Hoca bakmış olacak gibi değil; yemek bitti bitecek, bitmese bile bu küçücük kaşıkla sahura kadar yese iftarı edemeyecek. Sonunda dayanamayıp o kocaman kaşığı adamın elinden kaptığı gibi yemeğe daldırmış:
- Yeter öldüğün! Ver şu kaşığı da biraz da biz ölelim!
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Let him not leave it at home!
Nasreddin Hodja goes to see a friend. However, his friend does not
like Hodja at all. Hodja knocks on the door and his friend’s wife opens
it. Hodja tells her that he wants to see her husband and she says he’s
gone. Actually, Hodja’s friend is looking out the window at them, so
Hodja sees that and tells the man’s wife:
-“Tell your husband not to leave his head behind when he goes out
again.”

32

It burns you inside
When Nasreddin Hodja visits the house of a parsimonious acquaintance, the mean man serves him a stale piece of bread and a bowl of
honey. Furious at being unable to chew the stale bread, Hodja starts
eating spoonfuls of honey. His eyes bulging out, the stingy host warns
heatedly:
-“Mind you sir, honey burns you inside unless accompanied by bread!”
Having eaten up the honey silently, Hodja retorts:
-“God knows whom it burns inside”
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Let me die a little
Nasreddin Hodja is invited to a breaking of fast by a buddy. The table is
set. Ears eager to hear the prayer call, the evening fast-meal is placed
in the middle. The host takes a ladle-like spoon and Hodja is given
one like a tea spoon. Immediately after the prayer call, the host starts
wolfing down the fast-meal with that ladle-like spoon of his and saying
“Oh, I’m dying!” with each gulp. The food is about to finish and even if
it doesn’t Hodja is unlikely to have a proper meal with such a tiny spoon if he ate till morning. Desperate to find a solution, he finally gives in
to his hunger and, grabbing the host’s huge spoon, he dips it into the
food. He also quips:
-“Enough of your death! Give me that spoon and let me die
a little too!”
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Kuyuya Düşen Ay
Bir gece Nasreddin Hoca kuyudan su almaya gider. Bakar ki ay kuyuya
düşmüş. Hoca:
- Kadııın, kadııın, diye hanımına bağırır. “Bana çabuk bir kanca getir yoksa
ay boğulup ölecek.”
Karısı kancayı getirir. Nasreddin Hoca kancayı kuyuya atar çeker çeker
kanca gelmez. Hoca:
- Galiba Ay’ı tuttum, der. Kancanın ipi gerilir gerilir ve kopar. Sırtüstü düşen Nasreddin Hoca gökyüzünde Ay’ı görünce rahatlar:
- Oh be! Düştük düşmesine ama Ay’ı da kurtardık.
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Süt Taşarsa Bak Dedin
Nasreddin Hoca’nın karısı, bahçede ateşin üstüne bir tencere süt koymuş. Hoca’ya da:
- Ben biraz ileride çamaşır yıkıyorum. Süt taşarsa bakıver, demiş.
Hoca, peki, demiş. Bir süre sonra süt kaynamaya başlamış. Çok geçmeden de taşmış. Hoca hemen yerinden fırlamış, ocağın önüne dikilip
taşan süte bakmaya başlamış.
Yanık sütün kokusu, çamaşır yıkamakta olan Hoca’nın karısına ulaşmış.
Kadın koşarak ateşin yanına gelmiş. Sütün taşmakta, Hoca’nın taşan
süte bakmakta olduğunu görünce:
- Süt taşıyor be Hoca! Sen de durmuş aval aval bakıyorsun, diye çıkışmış.
Hoca sözün altında kalır mı? Sözü hemen yapıştırmış:
- Süt taşarsa bakıver demedin mi karıcığım. Ben de bakıyordum işte!
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Cömert ve Cimri
Bir gün Nasreddin Hoca’ya:
- Hoca Efendi, neden cömert adamların elinde para durmaz. Para hep
cimrilerde mi olur, diye sormuşlar. Hoca şu cevabı vermiş:
- Cömert adamlar dağa, cimriler de vadiye benzer. Para da yağmur gibidir. Yağmur yağınca dağlardan akar, çukurlara toplanır.
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The Moon in the well
One night Nasreddin Hodja goes to fetch water from the well. Lo and
behold! He sees that the moon has fallen into the well.
-“Woman! Woman!” Hodja calls out to his wife. “Fetch me a hooked
rope, quick! Or else the moon will drown to death”
She fetches the hooked rope. Hodja drops it into the well and he tugs
but to no avail. The hook doesn’t come loose.
-“Guess I’ve caught the Moon” says Hodja. Then the rope stretches
tauter and tauter till it breaks. Lying on his back watching the Moon in
the sky, Hodja sighs in relief:
-“Phew! I’ve fallen alright but I’ve saved the Moon!”
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You said “Watch in case the milk boils over”
Nasreddin Hodja’s wife puts a saucepan full of milk over a fire in the
garden and tells him that she will be doing the laundry some distance away and that he should watch in case the milk boils over. Hodja
agrees and soon the milk starts boiling. Before long, it boils over the
side. Hodja leaps to his feet, walks near the fire and watches the milk
overflow. The smell of the burnt milk wafts over to his wife, who is
doing the laundry. The woman runs over to the fire and upon seeing
him simply looking on, she snaps:
-“The milk is boiling over and you’re gawping at it!”
Hodja replies quick-wittedly:
“Did you not tell me to watch out in case the milk boils over? Well, I
was watching!”
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The generous and the mean
One day somebody asks Nasreddin Hodja:
-“Why is it that generous men cannot keep money? Is it always the
mean who keep it?”
Hodja answers:
-“Generous men are like mountains and mean men are like valleys. As
for money, it’s like rain. When it rains, it flows down the
mountains and accumulates in the pits.”
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37 Parayı Veren Düdüğü Çalar…
Bir gün Nasreddin Hoca pazara giderken çocuklar etrafını sararlar. Hepsi
birer düdük ısmarlar, ama para veren olmaz.
Hoca çocukların tümüne olumlu cevap verir:
- Peki, olur...
Çocuklardan yalnız biri, parayı uzatır ve:
- Şu parayla bana bir düdük getirir misin, der.
Hoca, akşama doğru pazardan döner. Yolunu bekleyen çocuklar hemen
Hoca’nın etrafını sararak düdüklerini isterler.
Nasreddin Hoca, cebinden bir düdük çıkarıp kendisine para veren çocuğa uzatır.
Ötekileri bağırmaya başlarlar:
- Ya bizim düdükler nerede?
Hoca’nın cevabı kısa ve anlamlıdır:
- Parayı veren düdüğü çalar!
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He who pays blows the whistle
On his way to the bazaar, Nasreddin Hodja is surrounded by children.
They all order whistles, but none pays. Hodja answers all in the affirmative:
-“Ok, I will”
Only one of the boys gives him some money and says:
-“Will you buy me a whistle with this money?”
In the evening, Hodja returns from the bazaar. Eager for his return, all
the kids surround him immediately and ask for their whistles.
Hodja takes a whistle out of his pocket and hands it to the boy who
gave him the money. The others start protesting:
-“What about ours?”
Hodja’s reply is concise:
-“He who pays blows the whistle”
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Ye Kürküm Ye
Nasreddin Hoca’yı bir ziyafete çağırmışlar. Hoca günlük kıyafeti ile gitmiş. Kendisiyle pek ilgilenen olmamış. Hemen evine gidip, en yeni ve
gösterişli elbiselerini, üzerine de kürkünü giymiş. Davet edildiği ziyafet
konağına tekrar gelmiş. Daha kendisini kapıda görür görmez, büyük bir
hürmet göstermişler. Yukarıya çıkarıp salonda baş köşeye oturtmuşlar.
En iyi yemekleri evvelâ ona ikram etmişler.
Hoca her ikram edilen şey önüne konduğunda, kürkünü yakasından
özenle tutup, “Ye kürküm ye.” diyormuş.
- Hocam, bu nasıl iş, hiç kürk yemek yer mi, demişler. Hoca da alaycı
alaycı gülümseyerek demiş ki:
- Ne yapalım! Davet sahibi bunları kürküme ikram ediyor. Sonradan
kürkümle aramda bir sorun çıkmasın diye ben de kürkümü uyarıyorum.
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İçerisi Çok Karanlık
Nasreddin Hoca, kapısının önünde bir şeyler aranıyormuş. Komşuları:
- Hayrola Hoca Efendi, demişler, bir şey mi kaybettin?
- Mühürüm düştü de...
- Nerede düşürdün? Söyle, biz de bakıverelim.
- İçeride düşürdüm, avluda...
- Avluda kayıp olan şey sokakta aranır mı be Hoca?
- Avlu karanlık. Burası daha aydınlık da onun için burada
arıyorum.
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Eat, my fur, eat
They invite Nasreddin Hodja to a feast. He goes there in casual clothes.
Nobody notices or tends to him. He rushes back home, puts on his
newest and most glamorous clothes and then his fur. He comes back
to the manor where he’s been invited. The moment he’s seen at the
gates he is treated with great respect. They usher him to the pride of
place in the dining hall upstairs and he is offered the best meals before
anyone else.
Each time he is offered something Hodja ceremoniously holds the lapel
of his fur, saying:
-“Eat, my fur, eat”
-“What? Can a fur eat?” the people around ask him.
Smiling mischievously, Hodja quips:
-“What else could I do? The host offers the meals to my fur, and I’m
warning my fur in case we have a problem later on.”
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It’s too dark in the courtyard
Nasreddin Hodja is looking for something in front of his house. His
neighbours ask him:
-“What’s up reverend Hodja? Have you lost something?”
-“I dropped my stamp.”
-“Where did you drop it? Tell us and we’ll look for it, too.”
-“I dropped it inside, in the courtyard.”
-“Then why on earth are you searching the street for something lost in
the courtyard?”
-“It’s too dark in the courtyard. It’s well-lit here, so I’m looking for it
here.”
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Söz Bir, Allah Bir
Bir gün, Nasreddin Hoca ile sohbet ederlerken, kaç yaşında olduğunu
sormuşlar.
Hoca:
- Kırk yaşındayım, demiş.
Aradan on yıl geçmiş. Bir yerde sohbet sırasında tekrar sormuşlar.
- Kırk yaşındayım, demiş.
Etrafındakiler:
- Hocam, sen on sene önce de kırk yaşındayım demiştin. Şimdi yine kırk
yaşındayım dersin. Bu nasıl iş? Hoca gülerek cevap verir:
- Er olan sözünden dönmez. Söz bir, Allah bir… Yirmi sene sonra da,
benim yaşım yine kırktır.
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Tavşanın Suyunun Suyu
Bir gün köylünün biri Nasreddin Hoca’ya bir tavşan getirir. Hoca, köylüyü
ağırlayıp ona çorba içirir. Bir kaç gün sonra adam yine gelir, Hoca onu
yine ağırlar. Bir hafta sonra bir kaç adam gelip konuk olmak ister. Hoca:
- Siz kimsiniz, diye sorunca;
- Biz tavşan getiren adamın komşularıyız, derler. Hoca bunları da ağırlar.
Aradan bir kaç gün geçince yine bir kaç adam gelir. Hoca yine:
- Siz kimsiniz, diye sorunca onlar da:
- Biz tavşan getiren adamın komşularının komşularıyız, derler. Hoca da
bunların önüne bir bakraç su getirir koyar. Adamlar;
- Bu nedir, diye sorduklarında Hoca da cevap verir:
- Bu tavşanın suyunun suyudur.
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God does not change, nor does the word
Chatting with Nasreddin Hodja, they ask him how old he is.
Hodja says:
-“I’m forty”
After an interval of ten years, chatting somewhere with him, they ask
Hodja again:
-“I’m forty” says Hodja.
They protest:
-“You told us you were forty ten years ago as well. You still say you are
forty. How come?”
Hodja quips:
-“A real man does not go back on his word. I’ll be the same age twenty
years later as well. God does not change, nor does the word”
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The juice of the rabbit juice
One day a peasant gives Nasreddin Hodja a rabbit. Hodja hosts the
man and treats him to soup. A few days later, the man visits Hodja
again and Hodja hosts him again. The next week a few men come to
Hodja’s house and ask to be hosted. Hodja asks them who they are.
-“We’re the neighbours of the man who brought you the rabbit.”
Hodja hosts them as well. Before long, a few more men knock at
Hodja’s door. Hodja asks again:
-“Who are you?”
-“We’re the neighbours of the neighbours of the man who brought you
the rabbit.”
Hodja places a copper pot full of water before them. The men ask him:
“What’s that?”
Hodja quips:
-“The juice of the juice of the rabbit.”
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İş Kavuklu Cübbedeyse…
Bir İranlı, memleketinden gelen mektubu Nasreddin Hoca’ya vermiş:
- Hocam, şunu okuyuver, demiş,
Hoca bakmış, yazı hem okunaksız, hem de Farsça.
- Bunu sen başkasına okut, diyerek geri uzatmış.
Adam ısrar edince açıklamış:
- Ben Farsça bilmem. Türkçe de olsa, yazı okunaklı olmadığı için yine
okuyamazdım.
İranlı kızıp köpürmüş:
- Başında değirmen taşı kadar kavuk, üstünde koskoca cübbenle şu ufak
mektubu bile okuyamazsın, bir de hocayım diye geçinirsin.Hoca, her
zamanki gibi sinirlendiğini belli etmeden, kavuğunu, cübbesini çıkarıp
İranlı’nın önüne koymuş:
- İş kavukla cübbedeyse, buyur sen giy, mektubu da sen oku!
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Tam Açlığa Alışıyordu…
Bir kış mevsiminde Nasreddin Hoca, darda kalmış ve kendi kendine:
- Acaba şu eşeğin arpasını kıssam nasıl olur, diye düşünmüş ve her
gün eşeğin yemini biraz azaltmış. Eşekte bir değişiklik göremeyince yemi
azaltmaya devam etmiş. Günün birinde, ahıra girince eşeğin nalları diktiğini görmüş. Hoca, durumu görünce hayıflanmış:
- Yazık oldu! Eşeği tam açlığa alıştıracaktık ki ömrü vefa etmedi.
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If it is the cap and the robe
A Persian man hands Nasreddin Hodja a letter from Persia and asks
him to read it. Hodja takes a glance and seeing that it’s in Persian and
illegible, he hands it back.
-“Have somebody else read it.” he says.
When the man insists he explains:
-“I don’t know Persian an even if it were it in Turkish I wouldn’t be able
to read it as it is illegible.”
The Persian fumes at this:
-“You are attired in a big cap and robe like a learned man and yet you
can’t read this short letter, and you still pretend to be a teacher?”
Keeping his cool as always, Hodja takes off his robe and cap and put
them in front of the Persian. He then says:
-“If it is the cap and the robe, go ahead and put them on and read the
letter yourself!”
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About to get used to hunger
One winter, Nasreddin Hodja is pressed for fodder and thinks: “How
about reducing the fodder for the donkey?” Then he reduces it day by
day. Seeing no change in the donkey he keeps on cutting down on the
fodder. Entering the barn one day, he sees the donkey has popped its
clogs, and laments:
-“Pity! It died just as I was about to inure it to hunger.”
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Hırsıza Kilit Olmaz.
Nasreddin Hoca ev yaptırmış. Kapıyı güzelce takmış ve kilitlemiş. Bir de
büyük pencere yapmış. Ailesi:
- Hoca kapıya kilit taktın ama pencere açık. Eve girerler, deyince Hoca:
- Bu kilit dosta... Dost gelir kapıyı kilitli görünce gider. Hırsız ise nasıl olsa
eve girecek. Bari kapıyı kırmasın, pencereden girsin.
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No lock challenges a thief
Nasreddin Hodja has a house built, fits the door and locks it. He then
goes on to make a big window. His wife tells him:
-“You locked the door but left the window open. They’ll break in.”
-“The lock is for the friends. They’ll leave when they see the door is
locked. As for the burglar, well, he will break in anyway. This way, he
won’t have to break the door at least; he’ll go in through the window.”
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Sıkarken Öldü
Nasreddin Hoca bir gün yolun kenarında kedisini yıkıyormuş. Yoldan geçen bir arkadaşı Hoca’ya:
- Hocam, kediyi yıkama, üşütür ölür, demiş.
Hoca aldırış etmemiş ve kediyi yıkamaya devam etmiş. Arkadaşı dönüşte
Hoca’yı gene yolun kenarında görmüş. Bakmış ki Hoca’nın kedisi ölmüş.
Hoca’ya:
- Hocam, ben size kediyi yıkamayın ölür dememiş miydim, diye serzenişte bulunmuş. Hoca da anlamamış gibi yaparak demiş ki:
- Yahu ne kızarsın! Kedi ben yıkarken ölmedi ki, sıkarken öldü.
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Uçmasını Öğrenmiş Ama…
Nasreddin Hoca, bir gün dağ yolunda giderken, derin bir uçurumun kenarına gelmiş. Burada, nasılsa eşeği tökezlemiş ve uçurumdan aşağı uçmuş. Eşeğin parçalandığını gören Hoca:
- Bizim eşek uçmasını öğrendi ama konmasını öğrenemedi, demiş.
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İnsaf Et Yahu
Nasreddin Hoca, bir gün pazara gider. Alışverişini yaptıktan sonra aldığı
meyveleri, sebzeleri heybesine doldurur. Heybeyi de sırtına alarak, eşeğine biner ve evin yolunu tutar.
Hoca’yı, yolda görenler:
- Hoca Efendi Hoca Efendi! Niçin heybeyi eşeğin üstüne koymazsın da
kendi sırtında götürürsün, derler.
Hoca:
- İnsaf edin yahu! Hayvanın beni taşıdığı yetmiyor mu?
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It died while being wrung
One day, Nasreddin Hodja is washing his cat by the path. A friend
walking past tells Hodja the cat will catch the cold and die if he does
that. Hodja ignores him and keeps washing the cat. On his way back,
his friend sees Hodja by the path again. Looking at the dead cat he
tells Hodja:
-“Didn’t I tell you that would happen?”, he reproaches. Hodja pretends
not to understand and quips:
-“Why are you angry, fellow? The cat died as I was wringing it not during
the washing.”
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It learnt to fly but…
Riding his donkey on a mountain path, Nasreddin Hodja comes near a
sheer drop. Somehow, Hodja’s donkey stumbles and goes flying down
the sheer drop. Seeing his donkey smashed to bits, Hodja bemoans:
-“My donkey learnt how to fly but not how to land”
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Have mercy
Nasreddin Hodja goes to the bazaar. Having bought the things in his list,
he stuffs the fruits and vegetables into the saddle bag. He then puts the
saddlebag on his back, mounts his donkey and rides home.
On his way home, passers-by call out to him:
-“Reverend Hodja! Reverend Hodja! Why are you carrying the saddle
bag on your back instead of putting it on the horse?”
-“Have mercy, will you? Aren’t I heavy enough for the poor animal?”
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Yürüyüşünü Görmek Lazım
Nasreddin Hoca tarlasında çalışırken, tanımadığı biri yanına gelmiş ve
sormuş:
- Hoca Efendi, falan köye kaç saatte gidebilirim? Hoca, cevap vermemiş. Adam birkaç kez daha sormuşsa da gene cevap vermemiş. Bunun
üzerine adam, yola koyulmuş. Biraz gittikten sonra Hoca onu yanına
çağırmış ve:
- Sen o köye tam üç saatte varırsın, demiş. Adam, Hoca’nın bu davranışına kızmış ve demiş ki:
- Neden sorduğumda söylemedin? Hoca:
- Ben senin nasıl yürüdüğünü görmeden nasıl bilebilirdim ki?
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El Elin Eşeğini Türkü Söyleyerek Arar
Subaşı’nın eşeği kaybolmuş. Adamları Nasreddin Hoca’yı yolda görüp:
- Efendi, biz hepimiz birer yana dağılıp Subaşı’nın eşeğini arayacağız.
Sen de şu bağların arasına bakıver, derler. Hoca, türkü söyleyerek bağların içine dalar. O sırada tanıdıklarından biri rastlayıp:
- Efendi, burada ne ararsın, diye sorar. Hoca:
- Subaşının eşeği kaybolmuş, onu ararım, der. Adam, hayretle:
- Bu nasıl eşek aramak? Türkü söyleyip geziyorsun” deyince, Hoca:
- El, elin eşeğini türkü söyleyerek arar, der.
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Yanlarında Değilmiş
Nasreddin Hoca’nın eşeğini çalmışlar. Bunu duyan dostlarından birisi
sormuş:
- Hocam eşeğini nasıl çaldılar?
Bu manasız soruya Hoca şöyle cevap vermiş:
- Bilmem. Çünkü çaldıkları zaman yanlarında değildim.

62

48

Need to see the pace
As he is toiling in his field, Nasreddin Hodja is asked by a stranger passing
by:
-“Reverend Hodja, how long will it take me to get to such and such village?”
Hodja keeps quiet. Though asked several times, Hodja still does not answer the man. Then the man hits the road. Hodja calls out and beckons
to him after a while.
-“It’ll take you exactly 3 hours to get to that village”, he says. Angry with
the response, the man says:
-“Why didn’t you tell me when I asked?”
-“How could I know before I watched your pace?”
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The donkey of the chief of the city guard
The chief of the city guard loses his donkey. When his men see Nasreddin Hodja, they tell him:
-“Sir, we will all scatter in all directions and look for the donkey and you
look for it in those vines.”
Humming a tune, Hodja walks into the vines. An acquaintance runs into
him and asks:
-“What are you looking for?”
Hodja replies:
-“For the donkey of the chief of the city guard”
-“What sort of a search is that? You’re walking about singing to yourself!”
Hodja quips:
-“You sing merrily while looking for a donkey if it is not yours”
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He wasn’t nearby
Nasreddin Hodja’s donkey is stolen. A friend who hears that asks him:
-“Hodja, how come did they steal your donkey?”
Hodja answers such a pointless question as follows:
-“I have no idea. I wasn’t with them when they stole it.”
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İpe Un Serilir mi?
Komşularından birisi bir gün Nasreddin Hoca’ya gelerek çamaşır ipi ister.
Nasreddin Hoca ise ipi vermeye pek niyetli olmadığı için bir bahane
uydurur:
- Komşum, sen hele biraz bekle, ben bir karıma danışayım, der.
Az bekledikten sonra geri döner, komşusuna:
- Yahu kusura bakma komşum! Benim Hatun, ipe un sermiş, der.
Nasreddin Hoca’nın komşusu bu cevaba çok şaşırır:
- Hocam, Hocam! Hiç ipe un serilir mi?
Nasreddin Hoca komşusuna gülümseyerek der ki:
- Vermeye gönül olmayınca öyle bir serilir ki!
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Could you ever spread flour on a line?
A neighbour comes to Nasreddin Hodja, and asks for a laundry line.
Hodja, however, makes up an excuse as he is unwilling to give it:
-“Dear neighbour, please wait a bit, I’ll consult my wife.” he says.
Killing some time, he comes back and tells his neighbour:
-“Please excuse me my dear neighbour but my wife has spread flour
on the line!”
Shocked to hear that, the neighbour says:
-“Come, now, Hodja! Could you ever spread flour on a line?”
Smiling at his neighbour, Hodja says:
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Kaşıksız Çorba Nasıl İçilir?
Nasreddin Hoca’yı bir gün iftara çağırmışlar. Sofraya oturulmuş. Top
atılınca ilk yemek olarak çorba getirilmiş. Fakat muziplik olsun diye,
Hoca’nın önüne kaşık koymamışlar. Hoca da ekmek kabuğunu kaşık gibi
oyup onunla çorbayı içmiş. Bitince de ekmeği ağzına atmış. Bu arada,
sofradakilere dönüp:
- Bu güzelim çorbayı içip de kaşığını yemeyenler ya akılsızdır yahut ahmak, demiş.
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Her şey Benim Kafamda
Bazı dostları Nasreddin Hoca’ya sitem etmişler:
- Hocam, ilim, irfan sahibi adamsın, ama bir kitap yazmazsın. Alemin şu kadar kitapları var, demişler. Hoca şöyle cevap verir:
- Onlarla beni niçin kıyaslarsınız? Onların hafızaları zayıf, bildiklerini
unutmamak için yazıyorlar. Benim öyle bir sorunum yok ki kitap
yazayım.
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Hiç Altından Bahsetmedi
Birisi laf arasında Nasreddin Hoca’ya sormuş:
- Bir küp altın bulursan ne yaparsın? Hoca:
- Küpü alır altınları atarım, diye cevap vermiş. Adam:
- Amma yaptın Hoca. Hiç öyle şey olur mu, deyince, Hoca şöyle demiş:
- Olmaz ama gel de bizim hatuna anlat. Aylardan beri, eve bir küp almadın, deyip durur. Hiç altından bahsetmedi.

66

52

How to eat soup without a spoon
One day Nasreddin Hodja is invited to fast-meal. They sit at the table
and hearing the cannon boom, they begin with as starters. However,
they give Hodja no spoons, out of mischief. The resourceful Hodja carves his bread out into a spoon and eats the soup with it and then eats
the bread. Turning to the others at the table, he says:
-“One who doesn’t eat his spoon after such a delicious soup is either
stupid or foolish”
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It’s all on my mind
Some of his friends reproach Hodja:
-“Nasreddin Hodja, you’re a man of great learning but you won’t write a
book. Others have written many books.”
Hodja retorts:
-“Why are you comparing me to other scholars? They have weak memories and they write so as not to forget what they know. As I have no
such trouble, I don’t”
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She didn’t mention the gold
In the middle of a conversation, somebody asks Nasreddin Hodja:
-“What would you do if you chanced upon a pot of gold?”
-“I’d take the gold and throw the pot away” says Hodja.
-“Come off it, Hodja! You wouldn’t” says the man.
Hodja explains:
-“You’re right but come and talk some sense into my wife. She’s
been nagging me to buy a pot for months but she has never mentioned the gold”
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Nasreddin Hoca’nın Ayağındaki Çıban
Nasreddin Hoca’nın ayağında bir çıban çıkmış. Hoca, sevincinden zıp zıp
zıplamaya başlamış. Görenler:
- Biz seni sıkıntıda biliyorduk. Halbuki sen seviniyorsun Hocam, demişler.
Hoca, onlara şöyle demiş:
- Elbette sevinirim. Ya ayağımdaki çıban gözümde çıksaydı ne yapardım?
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Kıymeti Bilinsin Diye
Nasreddin Hoca, kim kendisinden bir şey isterse, o gün vermeyip, ertesi
gün vermeyi adet edinmiş. Bir gün bir arkadaşı sormuş:
- Yahu Hocam neden bir şey istediğimizde hemen vermezsin de ertesi
günü verirsin.
Hoca gülerek demiş ki:
- Hemen versem kıymetini bilmezsiniz. Ben kıymetini anlayın diye böyle
yapıyorum.
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Dünyanın Ortası
Bir gün bir adam Nasreddin Hoca’ya:
-Hocam, dünyanın ortası neresi, diye sorar.
Nasreddin Hoca ayağıyla bastığı yeri göstererek:
- İşte burasıdır dünyanın ortası, der.
Adam inanmaz:
- Hadi be Hocam, Sen de!
Nasreddin Hoca cevabı yapıştırır:
- İnanmıyorsan ölç.
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The abscess on Nasreddin Hodja’s sole
Nasreddin Hodja has an abscess on his sole and he starts bouncing in
euphoria. The witnesses say:
-“We thought you’d feel discomfort. On the contrary, you’re pleased”
Hodja tells them:
-“But of course I’m happy. What if the abscess was in my eyes? What
would I do then?”
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So that it will be appreciated
Nasreddin Hodja makes a habit of giving something to whoever asks for
it not that day but the following. One day a friend wants to know:
-“For heaven’s sake, why is it that you always give us what we ask not
immediately but the next day?”
Chuckling, Hodja replies:
-“You wouldn’t treasure it if I gave it to you at once. I’m doing it this way
so that it will be appreciated”
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The centre of earth
One day, a man asks Nasreddin Hodja:
-“Where is the centre of earth?”
Pointing to where he is stepping with his feet, Hodja says:
-”Here’s the centre of earth”
The man is incredulous:
-“Come off it, Hodja!” he says.
Hodja quips:
-“ If you don’t believe me, measure it then”

69

70

58

Dostlar Alışverişte Görsünler…
Nasreddin Hoca pazarda yumurta satıyormuş. Onu görenler:
- Hoca ne yapıyorsun? Dokuzunu bir akçeye aldığın yumurtaların, onunu
bir akçeye satıyorsun. Böyle ticaret olur mu, derler.
Hoca, yaptığı işten hoşnut şöyle karşılık verir:
- Aldırmayın. Dostlar beni alışverişte görsün yeter...
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Keeping up appearances
Nasreddin Hodja is selling eggs in the bazaar. People who see him wonder:
-“What on earth are you doing, Hodja? You’re buying nine eggs and selling ten for a coin. What point is there in such a trade?”
Pleased with his business, Hodja answers:
-“Never mind. I’m just keeping up appearances”
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Tiyatroların Gösterildiği Okullar

(Theatre Performances will be in these schools)
ABDURRAHMAN - NERMİN
BİLİMLİ İLKÖĞRETİM OKULU
AKYİĞİT İLKÖĞRETİM OKULU
ANAFARTALAR İLKÖĞRETİM OKULU
AŞIK VEYSEL İLKÖĞRETİM OKULU

KOCAYUSUF İLKÖĞRETİM OKULU
MAHMUTBEY İLKÖĞRETİM OKULU
MALAZGİRT İLKÖĞRETİM OKULU

ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU

MEHMET AKİF ERSOY
İLKÖĞRETİM OKULU

BAĞCILAR GAZİOSMANPAŞA
İLKÖĞRETİM OKULU

NEVİN-MEHMET BİLGİNER
İLKÖĞRETİM OKULU

CUMHURİYET İLKÖĞRETİM OKULU

PEYAMİ SAFA İLKÖĞRETİM OKULU

DEDE KORKUT İLKÖĞRETİM OKULU

RAGIP AKIN İLKÖĞRETİM OKULU

EVREN İLKÖĞRETİM OKULU

SANCAKTEPE İLKÖĞRETİM OKULU

FATİH İLKÖĞRETİM OKULU

TÜRK-İSVEÇ KARDEŞLİK
İLKÖĞRETİM OKULU

HASAN KAĞNICI İLKÖĞRETİM OKULU
HIZIR REİS İLKÖĞRETİM OKULU
HOCA AHMET YESEVİ İLKÖĞRETİM OKULU
İÇDAŞ İLKÖĞRETİM OKULU
İSA YUSUF ALPTEKİN İLKÖĞRETİM OKULU

VALİ CAHİT BAYAR İLKÖĞRETİM OKULU
YAVUZ SELİM İLKÖĞRETİM OKULU
YEŞİLBAĞ İLKÖĞRETİM OKULU
YILDIZTEPE İLKÖĞRETİM OKULU

İSTİKLAL İLKÖĞRETİM OKULU

ZEYNEP BEDİA KILIÇLIOĞLU
İLKÖĞRETİM OKULU

İSTOÇ İLKÖĞRETİM OKULU

ZİYA GÖKALP İLKÖĞRETİM OKULU

KAZIM KARABEKİR İLKÖĞRETİM OKULU
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KİRAZLI İLKÖĞRETİM OKULU

Notes:
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Notlar:
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Notes:
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Sevgili çocuklar,

eğitim sadece okulda
değil, hayatımızın her
döneminde
devam etmelidir. Unutmayın!

“Hayat Boyu Eğitim...”
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