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Önsöz

La Fontaine’in masallarını Türkçeye çevirdiğim sıralarda dos-
tum Şevket Rado bana Nasrettin Hoca’ya ait fıkraları da man-
zum olarak yazmanın iyi bir şey olacağını söylemişti. Böyle bir 
işin ehemmiyeti üzerinde, doğrusu, o zaman pek düşünme-
miştim. Bu fıkraları bulabilmek için birkaç kitap karıştırdıktan 
sonra gördüm ki ünü yabancı ülkelere kadar yayılmış olan bu 
milli kahramanın hikâyeleri daha hâlâ Türkçe olarak yazılma-
mış. Güzel bir üsluptan geçtim, okuduğum kitaplarda, doğru 
dürüst bir Türkçe yoktu. Bunun üzerine de, bu fıkraları oku-
nabilir bir dille yazmanın, küçümsenmeyecek bir iş olduğuna 
inandım. Yazdığım Nasrettin Hoca fıkralarının, bugüne kadar 
yazılanların en iyisi olduğunu söylersem pek de böbürlenmiş 
sayılmam. Çünkü, dediğim gibi, bu fıkralar hâlâ yazılmamış; 
sadece, ağızdan ağıza, dolaşmış durmuş.

Bunları yazarken La Fontaine’in, fable’lerinde kullandığına 
benzer bir nazım şekli kullandım. Ölçünün yer yer değişmesi, 
bu manzumeleri, hep aynı ölçüyle sürüp giden manzumeler-
deki birteviyelikten kurtardı. Ayaklarda dilimizin Türkçeleş-
mesinden sonra şunun bunun uydurduğu kafiye kaidelerine 
bağlı kalmadım. Zaten, öteden beri, bu kaidelerin batı dillerin-
deki kaidelere benzemediğini görüp üzülürdüm.

Fıkraları seçmek için türlü kitaplara başvurdum. Geçen yüz-



10

yıl içinde çıkmış taş basması bir letaif kitabından başka, elime, 
Tevfik Bey’in [Çaylak Tevfik] kitabı, Hazine-i Letaif, Letaif-i 
Lâmiî, Hikâyat-ı Vedâdî gibi kitaplar geçti. Ama Velet Çelebi 
tarafından tertiplendiğini duyduğum bir Behaî nüshasının 
bütün bu kitapların tetkikinden sonra meydana getirildiğini 
gördüm. Ayrıca bu kitapta, ötekinden berikinden alınmış, bir, 
iki yüz tane de yeni fıkra vardı. O zaman anladım ki, bu fıkra-
ların hangisi Hoca’ya aittir, hangisi değildir diye düşünmenin 
manası yok. Zaten, fıkralar okunduğu zaman da kolayca anla-
şılıyor, bütün bu hikâyeler bir kişiye ait olamaz. İhtimal Nas-
rettin Hoca adında biri yaşamıştır; bu hikâyelerden birkaçı da 
onun başından geçmiştir. Ama hepsini ona mal etmeye kalkış-
mak, o hikâyelere bağlı bir hayatın imkânsızlığını görmemek 
demektir. Hikâyeleri dışındaki Nasrettin Hoca’nın da bizim için 
hiçbir değeri yok. Gerçi bizim bilim adamaları işin o tarafıyla 
da uğraşmışlar. Ama, dediğim gibi, ben bunu boşuna bir gayret 
sayıyorum. Sayın Vedat Nedim Tör, kitaba yazacağım önsözde, 
bu konuya da dokunmamı istedi. Onun üzerine birkaç kitap 
daha karıştırdım. O kitaplardan edindiğim bilgiyi buraya akta-
racak değilim. Bir kere, o bilginin sağlam bir bilgi olabileceğine 
inanmıyorum. Ayrıca, fıkralarına bağlanamayan bir Nasrettin 
Hoca’yı da mühim bulmuyorum. Bununla beraber Hoca’nın 
hayatıyla ilgili birkaç şey de söylemeden geçmeyeyim:

Nasrettin Hoca, rivayete göre, Sivrihisar’da doğmuş, Akşe-
hir’de ölmüş. Prof. Fuat Köprülü’nün tetkiklerine bakılırsa, XIII. 
yüzyılda Selçukiler zamanında yaşamış. Başkaları Timur’la çağ-
daş olduğunu söylüyorlar. Gerçekten de, fıkralarında Timur’un 
adı sık sık geçiyor. Akşehir’de hâlâ mevcut olan bir türbenin de 
ona ait olduğu söyleniyor.

Türk Halk Edebiyatı üzerinde çalışmış bir Fransız folklor-
cusu olan Edmond Saussey de Hoca’nın hayatının bu fıkralar-
dan çıkarılamayacağını görmüş; tetkiklerini daha çok fıkrala-
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rın özellikleri ile Hoca’nın bu fıkralardan çıkacak şahsiyeti üze-
rine yöneltmiş. Ona göre, bu fıkralardan birçoğu, Batı millet-
lerinin halk hikâyelerinde de görülen temalara dayanmaktadır. 
Bu fikrini destekleyecek örnekleri bir bir sayıp döken Fransız 
yazarı, sonunda “Bütün bunlar, diyor, Avrupa ve Asya insanlı-
ğının müşterek malıdır.”

Saussey, Hoca’nın şahsiyetini bulmaya çalışırken ilkin onun 
içtimaî mevkiini tespit ediyor. Yazara göre Hoca fakir bir adam-
dır. Kıt kanaat geçinir, oduna gider, pazara gider. Borcunu öde-
mekte güçlük çeker, ziyafetleri kaçırmaz, ara sıra –beceremez 
ama– ufak tefek bir şeyler aşırmaya kalkar, eşeği ölünce matem 
tutar. Bütün bunlar fıkralarında pekâlâ görülebilir. Böyle olması 
da tabiîdir. Madem ki Hoca’yı halk icat etmiş, halka benzeye-
cektir. Hoca’ya ait hikâyelerin, yüzyıllardır, hiç eskimeden yaşa-
ması, onun bir halk kahramanı olmasından ileri geliyor. Hoca, 
gerçekten, zaafları, sıkıntıları, kusurları, korkuları, kısacası her 
şeyiyle, tam bir halk adamıdır. Bu saydığım hallerse insanî hal-
ler. Halktan olmak insan olmayı gerektiriyor. Bu olay, ayrıca bizi 
bir gerçek üzerinde yeniden düşünmeye sevk ediyor. O gerçek 
de şu: Yaşayacak sanat, zümrelere değil, halka dayanan sanattır. 
O da bize insan üstünün değil, insanın halini anlatır.

Orhan Veli Kanık
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KAVUK

Bir gün bir adam, elinde bir mektup, 
Der ki, Hoca’yı tutup:

“Hocam, zahmet ya sana,
Şu mektubu bana bir okusana.”

Açar bakar ki Hoca,
Mektup baştan sona kadar Arapça.
Şöyle bir iki evirir çevirir;
Söktüremez; çaresiz, geri verir.
Der ki; “Başkasına okut bunu sen.”
Adam şaşırır: “Neden?”
“Türkçe değil bu mektup; okuyamam.”
Yine anlamaz adam.
Hocanın okuması yok zanneder.
“Ayıp, Hoca! Ayıp,” der.
“Benden utanmıyorsan, şundan utan!
Şu başındaki koca kavuğundan.”
Hoca kavuğu çıkartıp uzatır.
Sonra “madem ki, der, iş kavuktadır
Haydi; benim düdüğüm, giy de şunu
Kendin oku bakalım mektubunu.”
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KEDI NEREDE?

İki okka et alır bir gün Hoca,
Karısı bir kapama yapsın diye;
Oysa ki karısı, yalnız kalınca,
Ziyafet çeker bütün mahalleye,
Akşam Hoca gelir, sofra kurulur;
Üzerine konur bir sahan bulgur.
Hoca sorar: “Bu ne böyle, be kadın?

Et almıştım, kapama yapacaktın?
Hani nerde kapama?”

“Ah, efendi! der karısı, hiç sorma;
Hınzır kedi yemiş etin hepsini.”
“Ne? Yemiş mi? Gidi külhani seni!”
Yaralanmış gibi tâ ciğerinden,

Hoca fırlar yerinden.
“Değnek yok mu? Benzeteyim şunu bir!”

O ara bizim Tekir
Görünür; ama bir kemik, bir deri.
Hoca görünce bunu şüphelenir.
Sorar: “Nerede bunun yedikleri?
Çabuk! Koş bana teraziyi getir.”
Kedi tartılır, iki okka çeker;
Bunu gören Hocaefendi şöyle der:
“Kadın! Bu bizim kedi; kasabın eti nerede?
Diyelim ki et budur; o halde kedi nerede?”
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EŞEĞIN SÖZÜ

Bir gün bir ahbabı Hoca’ya gelir.
İki saat için eşeği ister.
Kasabaya gitmek niyetindedir;
“Kasaba dönüşü getiririm” der.

Hoca bir lâhza durur;
Sonra vermemek için şöyle bir şey uydurur:
“Bu işini görmeyi doğrusu çok isterdim.
Ama yok hayvan evde; demin birine verdim.”
Tam ahbabın ayrılacağı sıra

İçerden bir ses gelir;
Gittikçe de yükselir.

Eşek ahırdan, anıra anıra,
Evde olduğunu bildirmektedir.
Bir ses ki ne pencere kalır, ne cam.
Fena bozulur adam:

“Aşk olsun Hoca! der, evdeymiş eşek.
Beni kandırdın demek.”

Hoca kızmaktan başka yol bulamaz.
Bir bağırır dostuna, avaz avaz:
“Bakın hele! Nezaket var mı şunda?
Sen karşındakini ne sanıyorsun?
Benim sözüme inanmıyorsun da
Eşeğinkine mi inanıyorsun?”




