
  

Doğuran
Kazan 

 

 

 
 

 

 
 Komşusu, ho-
canın söylediklerine 
sevinmiş. Kazanı da 
tencereyi de alıp 
gitmiş. 

 Komşusu şa-
şırmış. Hocaya sor-
muş: 

 Komşusu, ka-
zanın içinde tence-
reyi görünce şaşır-
mış ve hocaya sor-
muş: 

 -Hocam, ka-
zan ölür mü? Uma-
rım, bana şaka yap-
tın.  

 Bir gün ho-
caya, işi için kazan 
gerekiyormuş. 
 

 
 
 Komşusuna 
gitmiş. Onun kaza-
nını istemiş. İşini biti-
rince  de    kazanın 
 

 
 
içine bir tane ten-
cere koyarak vermiş 
ve teşekkür etmiş. 
 
 

 
 -Hocam, ben 
size bir kazan ver-
dim. Siz bana, ka-
zanla birlikte bir ta-
ne de tencere veri-
yorsunuz. Bunun 
nedenini anlaya-
madım, demiş. 

 

 

 Aradan bir sü-
re geçmiş. Hoca 
kazanı komşusun-
dan bir kez daha is-
temiş. 

 
 
 Hoca başla-
mış gülmeye: 
 -Benim kurnaz 
komşum. Kazan do-
ğurdu dedim inan-
dın.   Yavrusu   olan 

 
 

 

 
 Hoca hemen: 
 -Bak komşum. 
Senin kazan yavru-
layacakmış. O gece 
yavruladı. Yavrusu 
da bu tencere. Ka-
zan senin   olduğu 
için yavrusu   da se-
nindir, 

 Hoca kazanı 
vermekte gecikmiş. 
Bu kez komşusu ka-
zanı almak için ho-
caya gitmiş. 

 
tencereyi aldın git-
tin. Şimdi kazanın öl-
düğüne neden i-
nanmıyorsun? 

 

 
 

 

 Hoca, komşu-
sunu karşısında gö-
rünce hemen: 

 
 

 -Komşum, se-
nin kazan öldü, de-
miş.  

 
 diye yanıt vermiş. 



 

 

  

 

Bu da 
Düşünür 
 
 

 

 

 Konuşmaları 
duyan Hoca merak-
lanmış, kendi ken-
dine: 

 
 

 
 Nasrettin Ho-
ca pazar yerine 
gitmiş. 
 
 

 
 
 Etrafa bakınır-
ken bir papağan 
satıldığını görmüş. 
 
 

 
 
 Papağanı sa-
tan adam alıcıdan 
çok para istiyormuş. 
 
 
 
 
 
 
 

 - Küçücük ku-
şa ne kadar çok pa-
ra istiyor, demiş. 

 Papağanın 
yarı fiyatını bile ver-
memişler. Hoca kız-
mış ve: 

İnsan gibi konuşur. 
Senin hindinin ne 
becerisi var? diye 
sormuş.  

 

 
  

 
 

 Hemen pazar 
yerinden ayrılmış. 
Koşa koşa evine git-
miş. 

 - Yumruk ka-
dar kuşa çok para 
istiyorlar. Benim hin-
diye neden az para 
veriyorsunuz? 

 
 Hoca alıcının 
bu sorusuna daha 
da kızmış.  

 
 Evinde besle-
diği hindiyi tuttuğu 
gibi pazar yerine 
getirmiş. 

 

 

 
 

deyince, alıcı olan-
lardan birisi Ho-
ca’ya yaklaşmış. 

 - Arkadaş! O 
konuşursa, benim 
hindi de düşünür, 
demiş.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 - Hocam. O 
yumruk kadar kuşa 
papağan derler. 

 
 Pazarda bulu-
nanlar hindiye çok 
az para vermişler. 

 
 

  
  



Parayı Veren 
Düdüğü Çalar 

  

 - Getirdim, getir-
dim, demiş. 

 

 
 

 

  
 Bunun üzerine 
tüm çocuklar hep bir 
ağızdan bağrışmışlar: 

 Bir süre sonra pa-
zara gelmiş. Pazar yeri 
çok kalabalıkmış. 
             Alışverişini yap-
mış. Sonra da çocukla-
rın düdüklerini satın al-
mış. 

 - Bana da düdük 
getir Hoca Amca!  

  Heybesinden bir-
kaç tane düdük çıkar-
mış. Daha önce para 
veren çocuklara dağıt-
mış. Çocuklar düdükle-
rini çalmaya başlamış-
lar. 

 Nasrettin Hoca  - Bana da getir! 

pazara gitmek üzere 
yola çıkmış. Yol üstünde 
oyun oynayan çocuklar 
Hoca’yı görmüşler.  

 - Ben de düdük 
isterim Hoca Amca!  

 

 
 
 Çocuklardan biri 
sormuş: 
 - Nereye gidiyor-
sun Hoca Amca? 
 Nasrettin Hoca : 
 - Pazara gidiyo-
rum, diye yanıt vermiş. 
 

 
 
 Başka bir çocuk: 
 - Bize pazardan 
düdük getirir misin? diye 
sormuş. Nasrettin Hoca: 
 - Elbette getiri-
rim, demiş. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 Nasrettin Hoca: 

 

 

 

 - Peki, getiririm 
çocuklar. Yalnız düdük 
paralarını verin bakalım, 
demiş. 

 
 İşi bittikten sonra 
kasabadan ayrılmış. Ak-
şamüzeri köye dönmüş. 
Çocuklar köy girişinde 
dört gözle Hoca’yı bekli-
yorlarmış. 

  
 Düdük alama-
yan öteki çocuklar ba-
ğırmaya başlamışlar: 

 

 

 

 - Hoca Amca, 
hani bizim düdüklerimiz? 
 - Bize niye getir-
medin? 
 

 
 Çocuklardan ki-
mileri ellerini ceplerine 
sokmuşlar, para çıkar-
mışlar. Nasrettin Ho-
ca’ya vermişler. Ama 
birçoğu para mara 
vermemiş. 

 
 
 Nasrettin Hoca  
düdük paralarını aldık-
tan sonra pazara git-
mek üzere yeniden yola 
koyulmuş. 

 
 Nasrettin   Ho-
ca’nın geldiğini gö-
rünce hemen çevresini 
almışlar: 
 - Hoca Amca 
düdüklerimizi getirdin 
mi? diye sormuşlar. 

 
 
 Nasrettin Hoca, 
çocuklara, düdük çalan 
arkadaşlarını göstererek 
şöyle demiş: 

 

 

 - Ne bağırıyorsu-
nuz çocuklar? Parayı 
veren düdüğü çalar! 
 
 
  
  Nasrettin Hoca  

sevinç ve merakla ken-
disine bakan çocuklara 
gülerek: 

 
 
 



  

Ye Kürküm Ye ! 
 
 
 

 
 
 Nasrettin Hoca’ 
nın oturduğu mahal-
lede düğün varmış. Dü-
ğün sahibi Hoca’yı da 
davet etmiş. 

 
 
 Nasrettin Hoca 
bu davete çok sevinmiş. 
 - Sağ olsunlar, 
beni unutmadılar, demiş 
kendi kendine. Hemen 
hazırlanmaya başlamış. 

   
 
 Her zamanki giy-
silerini giymiş. Giysileri bi-
raz eskiymiş ama ter-
temizmiş. Düğün evine 
gitmek üzere yola çık-
mış. 
 

 Düğün evinin 
önüne gelmiş. İçeriden 
çalgı sesleri geliyormuş. 
Kapıyı çalmış. Açmışlar. 
Nasrettin Hoca içeri gir-
miş. 

 

  
 Sofradakiler bu-
nu görünce çok şaşır- 
mışlar. Sormuşlar: 

 
 İçerisi çok kala-
balıkmış. Çalgılar, şarkı-
lar ortalığı çınlatıyormuş. 
Herkes sofra başına ku-
rulmuş, yemek yiyormuş. 

 
 Nasrettin Ho-
ca’yı eski giysiler içinde 
görünce kimse ses çıkar-
mamış. 
 - Hoşgeldin!  Ho-
cam sofraya buyur! di-
yen olmadığı gibi ilgi-
lenmemişler bile. 

 
 Nasrettin Hoca 
bir köşeye oturmuş.    
Ama eski giysiler yüzün-
den kendisiyle ilgilenil-
mediğini görünce canı 
sıkılmış. Az sonra yerin-
den kalkmış. Kimseye 
sezdirmeden düğün e-
vinden ayrılmış. 

   

 Nasrettin Ho-
ca’yı sofranın baş köşe-
sine oturtmuşlar. Hoca 
sofraya oturmuş ama 
yemeklere hiç el sür-
memiş. Bir ara yeni kür-
künün eteğini sofradaki 
yemeklerin içine doğru 
uzatarak: 

 
 Kendi evine gel- 
miş. Dolaptan yeni kür-
künü çıkarmış, giymiş. 
Sonra yeniden düğün 
evine gitmiş. 

 - Aman Hocam. 
ne yapıyorsun? Niye 
kürkünü yemeklerin içi-
ne sokuyorsun? 

   

 

 

 Nasrettin Hoca 
duymazlıktan gelerek 
kürkünün ucunu hala 
yemeklere uzatıp: 
 - Buyur kürküm 
buyur! Ye kürküm ye! di-
yormuş. 

 

 
 Ziyafet hala sürü-
yormuş. Düğün evinde-
kiler Nasrettin Hoca’yı 
böyle çok güzel bir kürk 
içinde görünce ayağa 
kalkmışlar.  

 Sofradakiler niye 
böyle yaptığını sordukla-
rında, Nasrettin Hoca 
alaycı bir şekilde gülmüş 
ve şöyle demiş. 

 - Buyur Hocam, 
hoş geldin, sefalar getir-
din! demişler. 

   

 

  - Az önce eski 
ama temiz giysilerle gel-
dim. Hiç kimse yüzüme 
bakmadı. Hoş geldin bi- 
le demediniz. Ama yeni 
kürkümle gelince sofra-
nın baş köşesine oturttu-
nuz. Demek ki sizin ko-
nukseverliğiniz bana 
değil kürküme! Eh, ma-
demki ikram kürkedir, 
yemeği de o yesin bari! 

 

 -Hadi bakalım. 
Ye kürküm ye! demiş. 

  



 

Tavşanın Suyu 
 
 

 
 
 Nasrettin Hoca  
çok konuksever bir in-
sanmış. Nerde bir aç 
görse, gücü oranında 
doyururmuş. Nerde bir 
çıplak görse, elinden 
geldiğince giydirirmiş. 
Kapısı herkese açıkmış. 

 
 
 Bunu bilen bir 
köylü Hoca’nın evine 
konuk olmak istemiş. 
Gelirken de yanında bir 
tavşan getirmiş. 
 

 
 
 Nasrettin   Ho-
ca’nın kapısını çalmış. 
Hoca pencereden sor- 
muş: 
 - Kim o? 
 Köylü yanıt ver-
miş: 
 - Benim Hoca’m! 
Acaba beni bu gece 
tanrı konuğu olarak ka-
bul  eder misin? 

 Nasrettin Hoca: 
 - Buyur. Hay hay! 
Başım üstünde yerin var, 
demiş ve konuğu içeri 
buyur etmiş.  

 
 Köylü getirdiği 
tavşanı kulaklarından 
tutup Hoca’ya göster-
miş: 
 - Hocam, şu tav-
şanı pişirelim de bir gü-
zel yiyelim, demiş. 

 
 Hoca’nın karısı 
tavşanı kesmiş, güzelce 
pişirmiş. Hep birlikte sof-
raya oturup ağız tadıyla 
yemişler. 

 
 Sabahleyin köy- 
lü teşekkür ederek ay-
rılmış Hoca’nın evinden. 
Birkaç gün sonra iki köy-
lü daha çalmış Ho-
ca’nın kapısını: 
 - Biz geçen gün 
sana tavşan getiren 

köylünün köylüsüyüz, 
demişler. 

 

 

 Sabah olmuş, 
öğle olmuş, akşam ol-
muş... Adamlar hiç de 
gideceğe benzemiyor-
larmış. Yiyip içip, yan 
gelip yatıyorlarmış. 

 
 Nasrettin Hoca 
onları da içeri buyur et-
miş. “Konuk umduğunu 
değil bulduğunu yer.” 
derler ya, onlar da al-
lah ne verdiyse yiyip 
yatmışlar. Sabahleyin 
de gitmişler. 

 
 Nasrettin Hoca 
bakmış ki adamların gi-
deceği yok, sofranın or-
tasına kocaman bir tas 
su koymuş: 

 

 

 - Hadi, buyrun, 
afiyetle için! demiş. 
 

 
 Aradan birkaç 
gün daha geçmiş. Ho-
ca’nın kapısı yine ça-
lınmış. Hoca bakmış. 
Kapıda üç adam var. 
Adamlar: 

 
 Adamlar bir Nas-
rettin Hoca’ya bak-
mışlar, bir sofradaki su-
ya.... Merakla sormuşlar: 
 - Hoca’m, kusura 
bakma ama, bu su da 
neyin nesi böyle?  - Hoca’m, biz sa-

na geçenlerde tavşan 
getiren köylünün komşu-
larıyız, demişler. 

 

 

 
 
 Nasrettin Hoca 
çok kızmış bu işe ama 
sesini çıkarmamış. O ak-
şam yine elinden geldi-
ğince ağırlamış konuk-
ları. Yedirmiş, içirmiş, ya-
tırmış. 

 Nasrettin Hoca, 
o zaman taşı gediğine 
koyuvermiş: 
 - Bu suyu mu so-
ruyorsunuz? Hani sizin o 
köylünüzün getirdiği tav-
şan vardı ya? Bu su, işte 
o tavşanın suyunun su-
yunun suyudur!  
  
 



 

Hırsız Kedi 
 

 
 Nasrettin Ho-
ca ’nın canı et ye-
mek istemiş. Hemen 
çarşıya çıkmış. Ka-
saptan iki kilo et alıp 
eve gelmiş. 

 
 Eve gelince 
karısına: 
 -Hanım, al şu 
eti. Bir güzel yahni 
pişir. Akşama doya-
sıya yiyelim, demiş. 

 
 Karısı etlerle 
yahni yapmış. Yahni 
tenceresini pişmesi 
için ocağın üstüne 
koymuş. 

 
 Yemek ocak-
ta pişerken kendisi 
de komşu kadınlarla 
konuşmaya dalmış. 
Zamanın nasıl geçti-
ğini anlayamamış. 

Bir ara burnuna ya-
nık kokusu gelmiş. 

 
 Hemen mut-
fağa koşup bakmış 
ki ne görsün? Ocak-
taki tencere simsi-
yah olmamış mı? Et-
lerin hepsi yanmış, 
kömür gibi olmuş. 

 
 Kadıncağız 
çok üzülmüş bu işe 
ama ne yapsın? 
Olan olmuş bir kez. 
“Hoca gelince, kedi 
yedi derim” diye 
düşünmüş. 

 
 Akşam olmuş, 
Nasrettin Hoca eve 
gelmiş. Karnı çok 
açmış. 
 -Hadi hanım, 
getir şu yahniyi yiye-
lim, karnım çok a-
cıktı, demiş karısına. 

 
 Kadın üzün-
tüyle yanıt vermiş: 
 -Ah efendi 
ah! Sorma etin ba-

şına gelenleri. Bizim 
kedi eti kapıp yedi! 

 
 Nasrettin Ho-
ca aç kaldığına mı 
kızsın, etin gittiğine 
mi? Çok kızmış ke-
diye: 
 -Vay nankör 
kedi vay! Şimdi so-
rarım ben ona! de-
miş. 

 Nasrettin Ho-
ca bu durumdan 
kuşkulanmış. Hemen 
bir terazi bulmuş. 
Kediyi kulaklarından 
tuttuğu gibi terazi-
nin bir kefesine koy-
muş. Öbür kefeye 
de gramları yerleş-
tirmiş.  

 
 O öfkeyle eli-
ne bir sopa almış. 
Kediyi aramaya 
başlamış. Kedi o sı-
rada bir köşeye kıv-
rılmış yatıyormuş. 

 
 Tarttığı zaman 
kedi tam iki kilo gel-
miş. Nasrettin Hoca 
şaşırmış: 

 

 -İki kilo ağırlı-
ğında bir kedi iki kilo 
eti nasıl yer? diye 
düşünmüş. 

 
 Nasrettin Ho-
ca kediyi yakalamış. 
Kedi bir deri bir ke-
mik denilecek ka-
dar zayıfmış. Hiç de 
iki kilo eti gövdeye 
indirmişe benzemi-
yormuş. 

 Karısına dö-
nüp sormuş: 
 -Söyle bana 
hanım! Şu tarttığım 
et ise kedi nerde? 
Yok eğer bu elim-
deki kediyse et ner-
de? 
 



Düşmeseymiş…   
   
  

 

  

 

 
 
  

 
 Nasrettin Hoca 
’nın acele bir işi var-
mış. Çabuk gitmek i-
çin eşeğini dört nala 
kaldırmış. Eşek var gü-
cüyle koşmaya başla-
mış. 

 Bir süre düştüğü 
yerde öylece kalmış. 
Şaşkın şaşkın çevresi-
ne bakınmış. 

 -Şuna bakın, Ho-
ca Amca eşekten 
düştü! 
 Başka bir çocuk 
şöyle demiş:  

  -Hem de pat di-
ye düştü! 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 
 Nasrettin Hoca 
eşeğinin üstünde hop-
laya zıplaya giderken, 
birden pat diye yerde 
bulmuş kendini. 
 
 
 
 
 

 
 Eşekten düştüğü-
nü görünce mahalle-
nin çocukları Ho-
ca’nın başına top-
lanmış. Her kafadan 
bir ses çıkmaya baş-
lamış: 

 Çocuklar kahka-
hayla gülmeye baş-
lamışlar. Nasrettin Ho-
ca yerinden doğ-
rulmuş. Çocuklara 
şöyle demiş: 
 -Bunda gülecek 
ne var çocuklar?   
Düşmeseydim de     
inecektim zaten!  

  
  

 



 O sırada yoldan 
bir adam geçiyormuş. 
Nasrettin Hoca’yı elin-
de yoğurt tabağıyla 
görünce merak edip 
sormuş: 

 -Çok büyük bir iş-
le uğraşıyorum, bildi-
ğin gibi değil! Göle 
yoğurt çalıyorum. E-
ğer göl maya tutarsa, 
yoksullar yaşadı! 

Ya  

Tutarsa ? 

 Adam hem şaşır-
mış, hem gülmüş bu 
yanıta: 

 

 
 Nasrettin Hoca 
bir yolculuğa çıkmış. 
Akşehir Gölü yakının-
dan geçerken yemek 
yemek için durmuş. Bir 
ağacın altına oturup 
yiyeceğini çıkarmış. 

 -Hayrola Ho-
ca’m, ne yapıyorsun 
öyle, suyu ne diye ka-
rıştırıp duruyorsun? 

 -Hay aklınla bin 
yaşa emi Hoca’m. 
Kimi kandırıyorsun sen! 
Koskoca göl maya tu-
tar mı hiç? 

 Nasrettin Hoca 
kıkır kıkır gülmüş: 

 

 
 Yemeğini yedik-
ten sonra yoğurt ta-
bağını yıkamak için 
göl kıyısına çömelmiş. 
Tabağı suda çalkala-
maya başlamış.  

 -Evet, bunu ben 
de biliyorum, koskoca 
göl maya tutmaz el-
bette. Ama düşün bir:  

 Nasrettin Hoca 
gülmüş: 

Ya tutarsa? 
 
 

  
  



Ya İçinde 

Olsaydım ? 

 Nasrettin Hoca 
bir gece eve geç 
dönmüş. Ortalık çok 
karanlıkmış. Karısının 
gündüz yıkayıp, kuru-
sun diye bahçedeki 
çamaşır ipine astığı 
cüppeyi görünce ses-
lenmiş: 

 Cüppe oku yiyin-
ce ipten düşüp yere 
serilmiş. Nasrettin Ho-
ca okla vurduğu şeyin 
neyin nesi olduğuna 
bakmadan eve gir-
miş, yatağına yatmış, 
uyumuş. 

 

 -Hanım! Çabuk 
okumla yayımı getir! 
Bahçede hırsız var! 

 Sabah olmuş. 
Uyanır uyanmaz, ge-
ce karanlığında okla 
vurduğu hırsızı hatır-
lamış. Elini yüzünü yı-
kamadan hemen 
bahçeye koşmuş. 

 Karısı okla yayı 
getirmiş. Nasrettin Ho-
ca yayı germiş, oku 
fırlatmış. Ok hedefini 
bulmuş. 

 Bir de bakmış ki 
ne görsün ? Hırsız sa-
nıp okla vurduğu şey 

kendi cüppesi değil 
mi ? Çok şaşırmış bu 
işe. 

 Cüppeyi yerden 
almış. Üstüne sapla-
nan oku çıkarmaya 
çalışmış. Bir yandan 
da kendi kendini avu-
tucu sözler söylüyor, 
şükürler ediyormuş. 

 Karısı neden şük-
rettiğini sorunca Nas-
rettin Hoca: 
 -Ben şükretmeye-
yim de kimler şükret-
sin? Karanlıkta okla 
vurduğum şey benim 
kendi cüppemmiş. 
Düşünsene hanım. Ya 
içinde ben de olsay-
dım, o zaman ne o-
lurdu halim! demiş. 



 

 

Hırsız Karga 
 

 

 
 
 Nasrettin Hoca 
karısına:  
 -Ne üzülüyorsun 
hanım? Kaparsa 
kapsın. Baksana kar-
ganın üstü başı bi-
zimkinden daha kirli! 
demiş. 

 
 
 Nasrettin Hoca 
ile karısı birlikte ça-
maşır yıkamak için, 
kirli çamaşırları top-
layıp dere kenarına 
gitmişler. 

 Birdenbire kap-
kara bir karga belir-
miş. Kaşla göz ara-
sında sabunu kap-
mış. Sonra da pırr di-
ye havalanıp gitmiş.  

  
 

 

 
 
 Hoca’nın karısı 
dere kıyısına çömel-
miş, çamaşır yıka-
maya başlamış. Nas-
rettin Hoca da yıka-
nan çamaşırları ku-
rusun diye çalıların 
üstüne seriyormuş. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
  

 Nasrettin Hoca 
’nın karısı hemen 
bağırmaya başla-
mış: 

 
 
 
 

 -Aman çabuk 
yetiş. Karga sabunu 
kaptı, kaçıyor! 

 
 
 
  
 
 
 



Vermeye Gönlüm Olmayınca…                               

  

 

 

 Komşusu bir gün yine Nas-

rettin Hoca’nın kapısını çalmış, ip 

istemiş. Nasrettin Hoca: 

 -Kusura bakma komşum; 

veremem, ipe un serdim. der. 

 

 

 

 Nasrettin Hoca’nın bir kom-

şusu varmış. Sık sık Hoca’dan 

ödünç bir şeyler istermiş. Ama 

aldığı şeyleri bir daha geri ver-

mezmiş. 
 

    

 Komşusu çok şaşırmış:  

 -Aman Hoca’m, ipe un se-

rilir mi hiç! diye gülmüş. Nasrettin 

Hoca yanıtı yapıştırmış: 

 -Vermeye gönlüm olmayın-

ca serilir elbet! demiş. 

 

 

 
 

 
 



 Eşeğin İstediği Yere  
  
  

 

 

 

 
  
 Nasrettin Hoca bir gün eşe-
ğine binmiş, çarşı içinden geçiyor-
muş. 

 Eşeğin dolu dizgin koştuğunu 
gören bir adam Nasrettin Hoca’ya 
sormuş: 

  -Hocam, nereye gidiyorsun 
böyle? 

 

 
 

 

 
 Nasıl olduysa eşek birden bire 
ürkmüş. Dört nala koşmaya başla-
mış. Nasrettin Hoca eşeği durdur-
mak istemiş ama durduramamış. 

 
 Nasrettin Hoca düşmemek i-
çin eşeğe sıkı sıkı yapışmaya çalı-
şırken yanıt vermiş:  

 

 -Nereye olacak, eşeğin canı 
nereye gitmek isterse oraya! 

 
 

  
 
 




