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Nasreddin Hoca ile hikmet yuklu nukteli fikralar1, 
Turk milli vicdan1nda son derece benimsenmi9 ve ayr1, derin 
bir yer tutmu9tur. Bunun en buyuk delillerinden birisini, 
onlar1n sadece nesir 9eklinde de~il; zaman zaman manzum hal
de de anlat1lmas1, te9kil eder. Boylece edebiyat tarihimiz
de, bir nevi "Manzum Nasreddin Hoca" tarz1n1n yarat1ld1~1n1, 
soy leyebiliriz. 

Bunlar1n ilk muhim orneklerinden birisi olarak, 
16. yuzy1l mesnevi edebiyat1n1n en ba9ar1l1 9airi Ta:;;l1cah_ 
Yahya Bey (?-l582)'in; Gencine-i Raz adl1 eserindeki Nasred
din Hoca ile ilgili 9U klsml gostermek, mumkundur: 

Var idi Konya'da bir Kad1-y1 9um 
irti9a vu tama ile mezmum 

(Konya'da, ru9vet almakla ve aygozlulukle a9a~1lan
m19, kotu 9ohret bulmu9 u~ursuz bir kad1 vard1.) 

A'na her kim ki vereydi rli9vet 
Muktezas1nca verirdi huccet 

(Her kim O'na ru9vet verirse, O'da, kendisine laz1m 
gelen hucceti; hukmu, karar1 verirdi.) 

Hace-i devr u zeman Nasreddin 
Eyledi Kad1'ya bir hile hemin 

(Qa~1n1n ve zaman1n1n Hoca's1 Nasreddin, bu Kad1'ya 
bir oyun oynamay1 akl1na koydu.) 

Koyd1 bir destiye vafir toprak 
Kad1'y1 aldad1 ol salik-i Hakk 

( 0 Hak yolcusu, bir testiye bol miktarda toprak 
koydu ve Kad1'y1 aldatt1.) 

Bir ka91k bal koyup a~z1na heman 
Topra~1 eyledi destide nihan 

(Testinin a~z1na bir ka91k bal koyup, topra~1 testi
de gizledi.) 
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Haceti olmu9 idi bir huccet 
Kad1'ya destiyi verdi rli9vet 



(Kad1'n1n, lehinde verecegi bir karara ihtiyac1 var
ml~ gibi davranarak, testiyi O!na rti~vet olarak verdi.) 

Htirmet etdi Kad1 A'na durd1 
Rti~veti gordi safalar stirdi 

(Kad1, O'na htirmet ederek ayaga kalkt1, rti~veti go
rtince son derece sevindi.) 

Kalemin ald1 eline Kazi 
Hucceti yazmaga old1 razi 

(Kadr, hu~ceti yazmaya raz1 olarak, kalemini eline 
ald1.) 

Eyledi sa'y-1 belig ti ikdam 
Hucceti eyledi yan1nda temam 

(~ok ~al1~1p, gayret gostererek hucceti D'nun yanln
da yaz1p, bitirdi.) 

Hucceti verdi edtip kat'-1 niza 
Kad1'ya eyledi ol dahi veda 

(Anla~mazl1g1 sona erdirip, hucceti Boca'ya verdi. 0 
da Kad1'ya veda etti.) 

Yemege ba~lad1 Kad1 aseli 
Topraga erdi kaza ile eli 

(Kad1,-Hoca'n1n getirdigi testideki- ball 
ba~lad1 ve eli kaza ile -testinin i~indeki- topraga 

Kad1'ya old1 kaz1yye ma'lum 
Gonline girti gazab etdi hticum 

yemege 
degdi.) 

(Kad1'ya) i~ malum oldu ve btittin gbnltine gazap hticum 
etti; i~i-Hoca'ya kar~1- ofke ile doldu.) 

Destiyi hr~m ile ol Kad1-y1 mest 
Kalb-i u~~ak gibi k1ld1 ~ikest 

(Kendinden ge~en Kad1, destiyi ofke ile a~1~lar1n 
kalbi gibi k1rd1.) 
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Kad1 bir hile vu tezvir etdi 
Hucceti alrnaga tedb1r etdi 

(Kad1 bir hile ve yalarr uydurup, hucceti geri alrnay1 
akhrra koydu.) 

Eyleyub dilde rrihani kine 
Dedi yarendesi Nasreddin'e 

(Gizli kinini, dli9rnanl1g1n1 i~inde saklay1p, dostu 
Nasreddin'e 9oyle dedi:) 

Getur ol hucceti kim yanl191 var 
Bir dah1s1n1 yazay1rn tekrar 

(0 hucceti bana geri getir, ~unki yanl191 var; sana, 
onun bir yenisini yazay1rn:) 

Yanl19 olunca ki9ide huccet 
Kendi da'vas1na verrnez suret 

(Bir kirnsedeki huccet yanl19 olursa, davas1n1n ~ozu
munde hi~bir i9e yararnaz.) 

Dinleyince bu sozi Nasreddin 
Dedi Kad1 1 ya latifeyle hemin 

(Bu sozu dinleyen Nasreddin, latife ile Kad1'ya 9unu 
soyledi:) 

Huccetin cumle sahih ey nadan 
Var ise desti-durur yanl19 olan (1) 

(Ey cahil, haddini bilmez Kad1 : Senin verdigin huc
cet, yani hukum ba9tan sona dogrudur; dogru olrnayan bir9ey 
varsa, o da testidedir.) 

Boylece; Hoca'n1n ernsalsiz zekas1n1n par1lt1lar1 ile 
dolu bir f1kras1, Ta9l1cal1 Yahya Bey'in m1sralarinda daha 
canl1 ve anlarnl1 bir huviyet kazanrn19 olrnaktad1r. 

Divan Edebiyatl gelenegi ~er~evesinde, bir ba9ka 
"Manzurn Nasreddin Hoca" ornegine de; 16. yuzy1l1n sonlarln
da, 17. yuzy1l1n ba9lar1nda ya9arn19 olan Nev'i-zade Atai 
(1583-1635)'nin, "Sohbetti'l-Ebkar" adh rnesnevisinde, 9u 9e-
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kilde rastl1yoruz: 

Suyu, olduk~a gtir ve dik akan bir ~e~me vard1r. Bir-
gtin; 

Hace-i ukde-gti~a Nasreddin 
Oldur bir ~e~me kenar1nda mekin 

(Her ttirlti gti~ltigti yenmesini bilen Hoca Nasreddin, 
i~te o ~e~menin kenar1nda oturur.) 

Ab-1 sa£1 ~ti dil-i §uride 
Oldur yirytizine nur- dide 

(Yan1k gontillere sundugu tertrmiz suyu ile o ~e~me, 
yerytiztintin goztintin nuru gibidir.) ; 

Lakin Hoca, ~e~menin agz1nda koca bir t1ka~ gortir ve 
bu gtizel ~e~meye, onu yak1~t1ramaz. Daha sonra, su i~mek 
i~in t1kac1 ~ekip, ~1karmas1yle birlikte; yuzu gozti, tistti 
ba~l aniden f1~k1ran sularla Slrllslklam olur. Hatta: 

S1~rar idei ytizine gafil iken 
Gah koyuna girerdi yakadan 

(Hi~ beklemedigi anda ytiztine Sl~rayan sular, hazen 
yakas1ndan koynuna girer.) 

Dilini tutmad1g1y~tin her-bar 
Deheni ~ti bile olmu~tur figar 

(Daima dilini tutmad1g1, gevezelik ettigi i~in agz1 
da yara i~inde kalm1~t1.) 

Didi ey haddini bilmez cahil 
Beni etmi~dir stikutun gafil 

(Hoca:''Ey haddini bilmez cahil: Beni, senin bu ses
siz duru~un gafil avlaml~tlr.) 

gtibdan zahmetine rikkat edtib 
Yan1na gelmi~dim ~efkat edtib 

(Agzlndaki odundan t1ka~ dolay1siyle sana ac1y1p, 
yan1na gelmi~tim.) 
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Daima eylemesen halk ile lecc 
Agzuna sokmaz idi kimse aga~ 

(Halka kar§l daima bo9bogazllk, gevezelik etmesey
din, kimse senin agzlna bu aga~tan tlkacl sokmazdl." dedi.) 

Bu latife sana oldu temsil 
Pertev-i akll daim eyle delil 

(Bu i9 sana, herkese ders olsun; daima aklln l§lgl
nl, yolunu kendine rehber edin;-bu ~e§me gibi- gereksiz yere 
bo§bogazllk, gevezelik etme .) 

Dilini zabt eyle-gor salim iken 
~e§me-ve§ ta ki ba§ln ola esen (2) 

(Sen de dilini tutmaslnl bil ki ba§ln, kendi halinde 
akan ~e§me gibi esen olsun.) 

Yeni Turk Edebiyatl devresinde, manzum Nasreddin Ho
ca hkralarl ile ilgili ilk etrafh ~all§map, merhum Fuad 
Kopriilii yapml§tlr. Bu konuda; 1918' de, eski harf lerle ne§
rettigi "Nasreddin Hoca" kitablnln "Ba§langl~" klsmlnda, §U 
a~lklamada bulunur: 

"Memleketimizde "~ocuklarlmlza Ne9ideler" ve "~ocuk 
giirleri" ile bilhassa merhum Tevfik Fikret in ;lermin'iyle 
ba9layan ~ocuk edebiyatl i~un, "Nasreddin Hoca" nln gayet 
iyi ve ~ok milli bir mevzu te9kil edecegini bundan iki sene 
evvel du§unmu§, hatta u~ dort par~a da yazml§tlm. Ku~uk sl
nlflarda muallimlikle me9gbl bazl dostlar, bu gibi hikayele
rin uzerinde ~ok mi.ikemmel bir tesir blraktlglnl soyleyerek, 
daha bu vadide manzumelere muhta~ olduklarlnl soylediler: 
~Ok milll olan bu mevzuun, ~ocuklarlffilZl pek ziyade alakadar 
edecegini zaten evvelce de tahmin etmi9dim. Binaenaleyh, bu 
te9vikden de yeni bir cesaret alarak, bu ku~uk kitabl te9kil 
eden manzumeleri yazdlm." 

Koprulu'nun, daha ziyade ahlaki ozellikler ta§lyan 
flkralardan se~erek hazlrladlgl bu manzum hikayeler ayni za
manda, bir "klraat kitabl" huviyetiyle, ~o~uklarln okuma ka
biliyetlerini geli9tirmek gayesini ta§lmaktadlr. Bu inan~la, 
yazar. I. Dunya Sava$l 1 nln o acl yuklu, kederli gunlerinde 
gen~ karamsar ruhlara, Nasreddin Hoca'nln torunlarlna bir 
limit l§lgl olmasl deligiyle, sozlerini 9oyle tamamlar. 
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"~irndiki korkunc;: ahlak buharlnln za'if _ruhlara yay
dlgl karanl1k dti9tincelere ragmen, rnilletinin yar1nki rnaddi, 
ahlaki ytikseli9ine irnan eden ve bunu yalnlz bu gtintin c;:ocuk
larlndan bekleyen eski rnuallirn, §U ktic;:uk eseriyle onlara 
kar91 borc;:lu oldugu hizrnetin bir klsrnlnl ifa edebilirse, 
kendisi ic;:tin ne btiytik teselli." (4) 

Kitapta, hikaye tarz1nda takdirn olunan, rnanzurn Nas
reddin Hoca flkralarlnln ilkini, "Fincancl Katlrlarl" a::Lh_ 
§U eser te9kil eder. 

Bizirn hoca pek rnerakll; 
Dere tepe dernez gezer; 
Her §eye de erer akll, 
Ruzgarlardan hile sezer. 
Bazlsl der: "Cahil, kofdur." 
Yanll§, o bir feylesofdur. 

Bir yaz gunu, sabah erken 
Hoca klrda geziyordu; 
Ytirtidti ytirtidti ... Derken 
Kar§lda koca bir ordu, 
Sessiz, lSSlZ oldu pe~da 
Selvilikler aras1nda, 

Sessiz, 1ss1z bir ordu-gah; 
Lakin askerleri ta9dan. 
Ctibbeleri ye9il, siyah; 
Flrlarnl§ kavuklar ba9dan. 
Hoca gtildti; "Koca 9a9k1n 
Mezarllgl bak, ne sandln." 

Hernen merakla ytirtidu ... 
Girdi tenha rnezarl1ga. 
Kalbini korku burudu; 
Baklnlrken sola, saga 
Eski bir c;:ukura dli9dli; 
Sanki 0 da gornulrnu§dli ... 

Hoca"n1n karardl gozu; 
"Eyvah dedi, olrnti§urn ben. 
Hie;: akl1rna olurn sozu 
Gelir miydi dunyadayken. 
Neredeyse Munkir Nekir 
Ahiret sualine gelir." 
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Hoca kendi kendisine 
Cevablnl hazlrlarken, 
Bir uzak kervan sesine 
Kulagl kabartdl, birden. 
0 yuzlerce ~an sesini 
Duydu, kesdi nefesini. 

Bir gurultu, bir klyamet 
Baglrmalar, ~lnglraklar ... 
Hoca dedi: "Koptu afet. 
~are yok. Kalkmall na~ar. 
Kimse tutmadan kolumu, 
Tutaylm slrat yolunu." 

Can havliyle, mezarllktan 
Flrladl yola, ~lr-~lplak. 
Birbirine girdi kervan; 
Onu sandllar bir hortlak 
Kimisi de cadl sandl, 
Hemen yerlere kapandl ... 

Lakin i§in en fenasl 
Fincan katlrlarl urkek 
Bitdi kervanln e§yasl, 
Zaten hepsi ~anak ~omlek. 
Klrllml§dl tabak, kase. 
Kervancllar du§du ye'se. 

Ko§up Hoca'nln yanlna 
Yerden tutup kaldlrdllai. 
-Vutun mezar ka~glnlna ... 
"Hortlakdlr, dayakdan yllar." 
Hoca baglrdl : "Aman, 
Bu i§ Klyamet'den yaman." 

Her y~rinde agrl SlZl, 
Ge~ vakit du§tu evine. 
Sanki kilitlenmi§di agzl; 
0 kadar sessizdi .. - Karlsl 
"-Sessiz sessiz geli§ nerden? 
-Hoca, neye susdun birden 

-Ta Ahiret'e gidup, geldim 
-Aman soyle, ne haber var? 
-Hi~. Ben mezarlml deldim. 
-Yalnlz ~ok aksi kervanlar. 



-Fincancl katlrlarlna, 
Rast gelmezsen, ne mutlu sana."(S) 

Bu ~ekilde, elli manzum flkranln yer aldl~l kitap; 
ba~tan sana kadar, sadece ~ocuklarln de~il yeti~kinlerin de 
hem g6nltinti e~lendirip, dinlendirecek, hem de akllna ve sa~
duyusuna hitap ederek, onlarl dti~tindtirecek bir mtikemmeliyet
te hazlrlanml~tlr. Nitekim "Hoca'nln Kerameti" isimli ~u 
par~a da, bunun bir ba~ka gtizel 6rne~idir: 

Hoca bir gtin g6rti~tirken 

Bahs a~lldl kerametinden. 
Iki diz tisttine ~6ktti ; 
Neler neler sayup d6kdti 

Geceleri hi~ yatmazml~; 
Bu dtinyaya g6z atmazml~ 
Dtinyada ne varsa bo~mu~; 
Insanlar hirer serho~mu~. 

G6rmezlermi~ hakikati 
Bilmezlermi~ aklbeti. 
Lakin kendisi ... 0 ba~ka, 
Dalml~ pek derin bir a~ka. 

Ruhu a~k ile doluymu~. 
Yolu: Evliya yoluymu~. 
Kapaylnca g6zlerini 
Bu dtinyanln her yerini 
G6rtiyormu~, uzak yakln, 
Yalan sanmaylnlz sakln. 
Yeminin bini bir para ... 
0 bakmazrnl~ insanlara · 
Herbir bali ho~ g6rtirmti~; 
Zaten dehri bo~ g6rtirmti~. 
Dinleyenler btittin ~a~dl; 
Herkesin g6zti kama~dl. 
Lakin kahveci: Akllll 
Bir adamdl; o sakall 
De~irmende a~artmaml~; 
Hi~ de ya~ yere yatmaml~. 

~ektip uzun ~ubu~unu 
Sordu:"-Hoca, sana bunu 
b~reten yanll~ 6~retmi~, 
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Buna, bizim §a§kln Memi§ 
Bile kolayca inanmaz ... 
Hele bana anlat biraz 
~u eski kerametleri." 

Hoca guldu: Birer birer 
Anlattl ~ok kerametler 
Onu kandlrlrlm, diye ... 

Lakin herif, bo9 golgeye 
Inanan taklmdan degil .. 
Gulerek dedi :"-Iyi bil, 
Ben sa~ma sozlere kanmam 
Her sahtekara inanmam 
Kerametin varsa goster. 
Yoksa sana, bak ne derler; 
Ya mura':i, ya sahtekar ... " 

Hoca, klzmayarak, tekrar 
Dedi: "-Arkada§, ne tuhaf 
insansln. Dinlemeden laf 
Ulu-orta hukm edersin; 
Vel:iye mura:i dersin. 
Ben ~aglrsam, bu dag, bu ta§ 
Gelir bana yava9 yava§. 
~lksam ye§il yama~lara, 
Onlar benimle konu§ur; 
Hak eri Hakk'a kavu§ur; 
Inanmazsan, 9u kar§lki 
Sogudu ~agusak .. " 
"-Peki." 

Diye baglrdl kahveci .. 
Hoca'nln karl§dl i~i. 
·"-Gel buraya ya mubarek 
Diye baglrdl, en yuksek 
Sadaslyla tam u~ defa. 
Bakdl: Gelmiyor; sonunda, 
Yurudu sogude dogru .. 
Dedi:"-Allah'ln her kulu 
Bir tabi'atde olmaz ya. 
Bu sogud aksi galiba .. 
Lakin yok ehemmiyeti ... 
Hak arl, kibri, nahveti 

" 

Sevmez amma, ma'zur gorur." 
"Dag gelmezse, abdal yurur .• " (6) 



Cumhutiyet di::ineminde, en mi.ikemmel ve etrafl1 manzum 
Nasreddin Hoca hik~yelerini, Orban Veli Kan1k kaleme alml§
tlr, diyebiliriz. ~airimiz; dostu ve de~erli yazar1m1z, 
ara§tlrmacl gazeteci ~evket Rado'nun te§viki ile yaptl~l bu 
~all§ma hakk1nda, §unlarl anlat1r: 

"La Fontaine'in masallar1n1 Ti.irk~e'ye ~evirdi~im Sl
ralarda, dostum ~evket Rado bana Nasreddin Hoca'ya ait flk
ralarl manzum olarak yazmam1n, iyi bir9ey olaca~1n1 si::iyle
mi§ti. Boyle bir i9in ehemmiyeti i.izerinde, do~rusu o zaman 
pek fazla di.i§i.inmemi§tim. Bu f1kralar1 bulabilmek i~in birka~ 
kitap kar19t1rd1ktan sonra gi::irdi.im ki, i.ini.i yabancl i.ilkelere 
kadar yay1lm1§ olan bu milli kahraman1n hikayeleri, daha 
hala Ti.irk~e olarak yaz1lmam1§. Gi.izel bir i.isluptan ge~tim, 
okudu~um kitaplarda do~ru di.iri.ist bir Ti.irk~e bile yoktu. Bu
nun i.izerine de, §U f1kralar okunabilir bir dille yazman1n, 
ki.i~i.imsenmeyecek bir i9 oldu~una inand1m." (7) 

Say1lar1 yetmi9i bulan bu manzum hikayelerde, La 
Fontaine'den terci.ime etti~i fabllere benzer bir naz1m §ekli
ni kullanan Orban Veli; monotonluktan kurtulmak i~in de, yer 
yer i::il~i.iyi.i degi§tirmi§tir. 

Di~er taraftan, gi.inli.ik konu§ma i.islubunun hakim oldu
gu bu 9iirlerde; bi::iylece, halk1n dilinden kaynaklanan samimi 
si::iyleyi9lere yer verildigini ve bunun da, Hoca'n1n teklifsiz 
tavr1na son derece uygun di.i§ti.i~i.ini.i, belirtmek yerinde ola
caktlr, Nitekim, a9ag1daki bazl i::irneklerde de bunlarl a~lk~a 
gori.iyoruz: 

KAVUK 

Bir gi.in bir adam, elinde bir mektup, 
Der ki, Hoca'y1 tutup: 

"-Hocam, zahmet ya sana, 
~u mektubu bana bir okusana." 

A~ar bakar ki Hoca, 
Mektup ba9tan sona kadar Arap~a. 
~i::iyle bir iki evirir ~evirir; 
Sokti.iremez; ~aresiz, geri verir. 
Der ki:- "Ba9kas1na okut bunu sen." 

Adam 9a9~_r1r: -"Neden?" 
"-Ti.irk~e degil bu mektubu okuyamam." 
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Yine anlamaz adam. 
Hocanln okumasl yok zanneder. 

-"Aylp!Hoca. Aylp, der. 
Benden utanmlyorsan, ~undan utan. 
~u ba~lndaki koca kavugundan." 
Hoca kavugu ~lkartlp uzatlr. 
Sonra, "madem ki, der, i~ kavuktadlr; 
Haydi, benim dudugum, giy de ~unu 
Kendin oku bakallm mektubunu." (8) 

RUZGARIN ATI'IGI ADAM 

Hoca bir gun bo~ bir bostana dalar; 
Yolar, temizler, bostanda ne varsa. 
Marullar, patllcanlar, salatalar; 
Doldurur bir ~uvala tlka basa. 
Tam yuku yuklenecegi slrada 
~am yarmasl bir adam peyda olur. 
"-Herif, der, ne arlyorsun burada?" 
Hoca bir du~unur, cevabl bulur; 
Der ki:"-Dun bir ruzgar ~lkml~tl hani, 
i~te odur atan buraya beni." 
"-Demek seni buraya atan, ruzgar. 
Peki, ya bu patllcanlar, marullar? 
Onlarl da hep ruzgar ml kopardl?" 
"-Evet Biraz fazlaca esiyordu; 
Beni oteye beriye savurdu; 
Neye ugradlglml bilemedim; 
Bari ~unlara tutunaylm, dedim; 
Neye tutundumsa elimde kaldl. 11 

Bunun uzerine bostancl klzar: 
"-Peki, ~uvala koyan da ml ruzgar? 
Sayle, kim doldurdu ~uvala bunu?" 
Hoca tatll tatll ka~lr burnunu; 
Sonra doner, der ki: "-Ilahi oglum, 
hte ben de onu du~unuyordum." (9) 

AYVA-iNCiR 

Bir gun Hoca, evinin bah~esinden, 
Timur'a bir hediye goturmeyi tasarlar. 



Ay1r1r, tazesinden, kbrp~sinden, 
Qe~it ~e~it in~irler, ~eftaliler, ayvalar. 
Nihayet ayvada k1lar karar1 
Bir sepete doldurur ayvalar1 

Giderken .... 
Vazge~er birden. 
Der ki:"incir daha miinasip dii~er." 
Ayvalar1 bo~alt1p ii~er be~er, 
incir dizer yerine; 
Giizelce yaprak do~er iizerine. 
i~, gayr1 bir sunma i~ine kal1r. 
Bu emsalsiz hediyenin sahibi, 
Koluna sepeti takt1g1 gibi, 
Bir anda solugu sarayda al1r. 
Bir ka~ dakika bekledikten sonra, 

Q1kar1l1r huzura .. 
Ama nedense i~ler aksi gider; 
Timur bu hediyeyi ~oriince, hiddet eder. 
Bir sayg1s1zllk sayar, bunu kendi kat1na; 
Memnun olmaz boyle bir ziyafetten; 
incirleri al1p al1p sepetten 
Yap1~t1r1r Hoca 1 n1n surat1na. 
Hoca'da ne iiziilmek, ne de keder; 
Durmamacas1na Hakk'a ~iikreder. 
Timur ~a~1r1r: "Hoca Ne diyorsun? 
Halini gormiiyor da, Hakk'a ~iikrediyorsun." 
Hoca cevap verir: ":;liikiir Tanrlya 
:;lu sepet daha demirl ayvayla doluydu ya. 
Ya getiriverseydim o sepeti ? 
Kafa goz kahr m1yd1, bende ~imdi?" (10) 

i:;JALLAH BEN 

Bir ak~am bizim Hoca kar1s1na ~oyle der: 
"Yar1n daga giderim yagmur yagarsa eger; 
Yagmur yagmazsa ~ifte .. " 
Kad1n at1l1r:- "Hoca, i~allah de" 
-"i~allah1 var m1 bunun a hatun? 
Ya yagmur, ya degil; ya ~ift, ya odun .. " 
Ertesi gun, Hoca ~rkar evinden. 
Sen misin ~ifte giden? 
Bir alay sipahi keser yolunu; 
Derler ki, "bize falan yolu gaster " 
Hoca miisaade ister; 
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"Aman1n, der, i.;;im var." 
!.;;ten, mi.;;ten kim anlar? 
Karg1larla dokunup sekiz dokuz yerine, 
Katarlar HocamlZl anlerine; 
Sipahiler atl1, Hocaysa yaya .. 
Sonunda bir kasabaya var1rlar 
Var1rlar, var1rlar ya, 
Hocan1n da le.;;ini ~1kar1rlar. 
Haydi pradan, ba.;;ka kasabaya. 

Hocam1z yine yaya ... 
0 kay senin bu kay benim, durmadan, 
Ko.;;turup dururlar arkalar1ndan. 
Herifler bir turlu meram anlamaz; 
Hoca ak.;;ama kadar kurtulamaz. 

Merak edecek .;;ey de yak ya bunda, 
Tur.;;u gibi daner eve sonunda. 
"Kim o?" der soror kad1n, pencereden; 
Hoca, peri.;;an, inler: "I.;;alah ben." (11) 

HOCA TUR~UCU 

Hoca tur.;;u satmaya heves eder. 
"Gugumleri vururum e.;;egin s1rt1na" der, 
"Dola,;;tlrlr, satar1m, sokak sokak." 
I.;;in en buyuk keyfi de bag1rmak. 
Yukler gugumleri, du.;;er yollara. 
Derken bag1racak olur bir ara; 
E.;;ek b1rakmaz, an1rmaya ba.;;lar. 
Bir an1rma ki, inler daglar ta.;;lar. 
Biraz daha zaman ge~er aradan ; 
I.;;lek bir yola geldikleri zaman, 
Hoca yeniden bag1rmaya kalkar. 
Kalkar ama, nerede? Imkan1 m1 var? 
Hocan1n ne zaman a~1lsa agz1, 
Gokleri tutar e.;;egin avaz1. 
Iyi ho.;; ya, sonunda ne olacak? 
Hevesi kursag1nda ml kalacak? 
Son bir defa daha te.;;ebbus eder; 
"Bakal1m bu sefer ne yapacak?" der. 
Demesile ba.;;lar e.;;ek feryada .• 
0 zaman sab1r tukenir Hoca'da • 
"Eee" der, '!fazla az1ya ald1n gemi. 
Tur.;;uyu sen mi satacaks1n, ben mi?" (12) 



ALI~ VERi~ 

~ar§lda bir kavuk begenir Hoca. 
Sorar sat1c1ya: "-Agam, ka<,: ak<,:a?" 
"-On ak<,:a" "-Pek gtizel Sar bana §Unu." 
Tam koluna k1st1r1p kavugunu 
Gidecek; vazger,:er. Der ki:"-~u kar,:a?" 
"-Ctibbeyi mi sordun? 0 da on ak<,:a." 
"-Ala. Al §u kavugu zahmet sana, 

·Yerine de o ctippeyi ver bana." 
Bakmadan saga sola, 
Al1r ctippeyi Hoca, dti§er yola. 
B5yle sessiz sedas1z gitmesi tizerine 
Adam seslenir: "-Hey Hocam. Baksana 
Ctibbeyi paras1z m1 verdik sana ?" 
Hoca k1zar; <,:lkl§lr sat1c1ya: 
"-Neden? Yerine kavugu verdik ya." 
"-Kavugun paras1n1 vermedin ki ... " 
0 zaman btisbtittin k1zar seninki .. 

"Arkada§" der; "sende ak1l varsa ben neyim ... 
Kavugu almad1m ki, paras1n1 vereyim." (13) 
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Boylece, emsalsiz milli ve mizahi dehamlz Nasreddin 
Hoca; nesir yoluyla oldugu kadar, nazlm teknigi ve uslubu 
i~erisinde de varllglnl, zekaslnl kuvvetle hissettirmi~ ve 
ba~ka yeni ~all~malarla, daha ylllarca hissetirecektir. 
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