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NASRÂBÂDÎ, Ýbrâhim b. Muhammed

türel ve edebî tarihi açýsýndan önem taþý-
yan tezkire Vahîd Destgirdî (Tahran 1317
hþ.) ve Ahmed Müdekkik Yezdî (Tahran
1378 hþ.) tarafýndan neþredilmiþtir. 2. Gül-
þen-i ƒayâlât. Nasrâbâdî’nin nazým ve ne-
sir yazýlarýndan meydana gelmiþtir (Safâ,
V/3, s. 1786). Nasrâbâdî’nin bir mektubunu
Abbas Ýkbâl-i Âþtiyânî yayýmlamýþtýr (Me-
celle-i Yâdigâr, II/4 [Tahran 1324 hþ.], s. 47-
50).
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Ýslâm kaynaklarýnda hýristiyanlarý
ifade etmek için kullanýlan kelime

(bk. HIRÝSTÝYANLIK).
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NASREDDÝN HOCA

(ö. 683/1284 [?] )

Türk mizah kahramaný.
˜ ™

Yaþadýðý dönem, doðum ve ölüm yýllarý,
tarihî kiþiliði ve ailesi hakkýndaki bilgiler
tartýþmalýdýr. Yaþadýðý dönem ve yöre hak-
kýndaki en önemli kanýtlar Akþehir’deki tür-
besi, soyundan geldikleri söylenen kiþilere
ait mezar taþý kitâbeleri ve adýna kurul-
muþ olan vakýfla ilgili Fâtih Sultan Meh-
med devrine ait bir arþiv belgesidir. Kay-
naklarda yer alan bilgilere göre Nasred-
din Hoca, Sivrihisar’ýn Hortu köyünde 605
(1208) yýlýnda doðdu. Köyün imamý olan
babasý Abdullah’tan sonra bu görevi ken-
disi üstlendi. Ardýndan Akþehir’e göç etti,
burada kadýlýk yaptý ve 683 (1284) yýlýnda
öldü. Eskiden Hortu köyünde Nasreddin
Hoca’ya ait olduðu rivayet edilen bir ev ha-
rabesinin ve onun soyundan geldiklerini
söyleyen kimselerin bulunduðu birçok kay-
nakta belirtilmektedir. Ayrýca Mükrimin
Halil Yinanç, bir gezisi sýrasýnda hocanýn
oðullarýna ait mezar taþlarýný Sivrihisar’a
yakýn Sultana köyünde gördüðünü söyle-
miþtir (Topçuoðlu, s. 17). Nasreddin Ho-

ca’nýn kýzlarýndan birine nisbet edilen bir
mezar taþý da Sivrihisar’da bulunmuþtur
(Gölpýnarlý, s. 10). Ýstanbul’un ilk kadýsý ve
Fâtih Sultan Mehmed’in hocasý Hýzýr Bey’in
de Sivrihisarlý ve annesinin hocanýn torunu
olduðuna dair bilgilere kaynaklarda rast-
lanmaktadýr.

Nasreddin Hoca’yý baþta Evliya Çelebi ol-
mak üzere (Seyahatnâme, III, 16) bazý ta-
rihçiler ve araþtýrmacýlar I. Murad, Yýldýrým
Bayezid ve Timur’un çaðdaþý gibi göster-
miþlerdir. Hatta Evliya Çelebi hoca ile Ti-
mur arasýnda geçen bir konuþmayý nakle-
der (a.g.e., a.y.). Ancak bu iddialar doðru
deðildir. Çünkü Timur ile konuþan kiþi Ýs-
kendernâme sahibi þair Ahmedî’dir (Lâ-
miî Çelebi, s. 92-93, 168). Ýsmail Hami Da-
niþmend, Paris Bibliothèque Nationale’de
kayýtlý (nr. 1553) eksik bir Farsça Selcuš-
nâme’ye dayanarak Nasreddin Hoca’nýn,
uç beyi iken Kastamonu’da hâkimiyet ku-
ran Çobanoðullarý’ndan Yavlak Arslan’ýn
oðlu Nâsýrüddin Mahmud olduðunu ileri
sürmüþtür (Cumhuriyet gazetesi, 23 Teþ-
rînisâni 1940). Bu iddianýn da doðru olma-
dýðýný Ýbrahim Hakký Konyalý çeþitli belge-
lere dayanarak ortaya koymuþtur (Nasred-
din Hocanýn Þehri Akþehir, s. 733-753).
Mikâil Bayram, Nasreddin Hoca hakkýnda
yapýlmýþ araþtýrmalar sonucu varýlmýþ or-
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(ö. 1091/1680’den sonra)

Tezkire yazarý ve þair.
˜ ™

1027’de (1618) Ýsfahan yakýnlarýndaki
Nasrâbâd köyünde doðdu. Dedesi Hâce
Sadreddin Ali zengin bir toprak sahibi olup
aile daha sonra bilinmeyen sebepler yü-
zünden mal varlýðýný kaybedince Hindis-
tan’a göç etti. Nasrâbâdî gençlik döne-
minin ardýndan Meþhed, Necef ve Mek-
ke’ye yaptýðý seyahatten sonra Ýsfahan’a
yerleþerek þair ve âlimlerin devam ettiði
bir kýraathanede çalýþmaya baþladý. Bu sý-
rada edebî ve ilmî sahada kendini yetiþtir-
di. Dönemin önde gelen âlimlerinden Âka
Hüseyin Hânsârî’den ders aldý. Safevî Þahý
Süleyman’ý þiirleriyle övünce onun ilgisine
mazhar oldu. Ýlerlemiþ yaþýnda Ýsfahan ya-
kýnlarýnda Lunbân Camii’ne çekilerek tez-
kiresini kaleme almaya baþladý. “Sâib” ve
“Kelîm” mahlaslarýyla þiir yazmýþsa da bu
alanda kabul görmediðinden divaný günü-
müze ulaþmamýþtýr. Tezkiresini tamamla-
dýðý 1091 (1680) yýlýndan sonra Nasrâbâd’-
da vefat etti. Oðlu Bedîüzzaman Mirza Be-
dî Ýsfahânî, Sultan Hüseyin Þah dönemin-
de “melikü’þ-þuarâ” unvanýyla þöhret bul-
muþtur.

Eserleri. 1. Te×kire-i Na½râbâdî. Safe-
vî döneminde yaþamýþ þairlerin biyografi-
sini içeren tezkire Þah Süleyman’a sunul-
muþtur. Eser, þiir söyleyen Safevî þehzade
ve hükümdarlarýndan bahsedilen bir mu-
kaddime ile þairlerin anlatýldýðý alt baþlýk-
lar halinde beþ bölümden meydana gel-
miþtir. 1083’te (1672) þaha sunulmuþsa
da 1091 (1680) veya 1093 (1682) yýlýna ka-
dar telifine devam edildiðine dair bilgiler
mevcuttur. 1115 (1703) yýlýna kadar uza-
nan bazý olaylarýn yer aldýðý tezkireye Nas-
râbâdî’nin ölümünden sonra eklemeler ya-
pýldýðý anlaþýlmaktadýr. Eserde þairlerin ha-
yat hikâyeleri kýsaca yazýlmýþ ve ardýndan
þiirlerinden örnekler verilmiþtir. Müellif da-
ha önce kaleme alýnan tezkirelerden fay-
dalanmýþ, özellikle Tu¼fe-i Sâmî’den et-
kilenmiþtir. Yazýldýðý dönemin sosyal, kül-

Nasreddin Hoca’nýn bir tasviri (TSMK, Hazine, nr. 2142)
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halkýnýn, baþta dinî inancý olmak üzere ah-
lâk anlayýþý ve gelenekleriyle baðdaþmayan
bu fýkralarýn Nasreddin Hoca’ya ait olma-
dýðý, sonradan hocaya mal edildiði kesin-
dir (Kurgan, s. 82-83; Baþgöz, s. 108). Bir-
kaçý dýþýnda tek vakýa üzerine kurulan Nas-
reddin Hoca fýkralarý hakaret içermeyen,
açýk ve dýþa dönük, incitmeden eðiten mi-
zahî yaklaþýmlarýn en güzel örnekleridir.
Aykýrý konuþmayý seven, aklýselimi kuvvet-
li, neþeli, babacan bir tip olan hocanýn mi-
zahý hiciv gibi yýkýcý deðil yapýcýdýr; bu yö-
nüyle iyi niyet timsalidir. Fýkralarda alay ve
eleþtiri oklarý çoðunlukla ev, sokak, aile,
toplum, iþ hayatý, din, yargý sistemi, eko-
nomi, otorite, dostluk gibi hayatýn her saf-
hasýný ilgilendiren konulara yönelmiþtir. Bu
fýkralar arasýnda bir maksadý açýklamak,
bir düþünceyi desteklemek için atasözü
yerine kullanýlanlarý da vardýr. Böylece Türk
halkýnýn aklýselimini, duyuþ ve düþünüþ
özelliklerini ifade etmiþ olur. Tahkiye ve di-
yalog dengesine dayanan Nasreddin Ho-
ca fýkralarýnýn halk tarafýndan büyük ka-
bul görmesinin bir sebebi de bu özellikle-
ridir.

Çok yönlü bir mizah içeren Nasreddin
Hoca fýkralarýnýn genel nitelikleri güldürü-
cü, düþündürücü, öðretici, eðlendirici ve
þaþýrtýcý olmalarýdýr. Sözden doðan miza-
hýn durumdan doðan mizahtan fazla olu-
þu bu fýkralarýn diðer bir özelliðidir. Hoca-
nýn mizah anlayýþýnýn dayandýðý esaslarý
þöylece sýralamak mümkündür: Güldürü-
cü durum ve sözler, zýtlýk, kelime oyunlarý,
þaþýrtýcý zekâ oyunlarý, ölümle alay, þaþýrtý-
cý davranýþ ve sözler, abartma, ima-taþ-
lama ve çaðrýþým. Bu fýkralarýn genel ya-
pýsýnda Osmanlý Türk toplumunun tarihî
geliþimi içinde birlikte yaþamýþ olan kar-
þýt iki sosyal çevre görülür. Biri gelenekçi,
ikincisi deðiþmelerden yana olan çevredir.

Her insanda çeþitli ölçülerde bulunan bu
iki ruh hali sosyal anlamda yönetenle yöne-
tilen arasýndaki kültür çatýþmasýný içerir.

Nasreddin Hoca fýkralarýnýn yaygýn an-
latýmý sonucunda oluþmuþ, günümüzde de
kullanýlan birçok deyim ve telmih vardýr.
Bunlar arasýnda atasözü niteliði kazanmýþ
olanlar çoðunluktadýr. “Dað yürümezse ab-
dal yürür”; “El elin eþeðini türkü çaðýra ça-
ðýra arar”; “Sahibi ölmüþ eþeði kurt yer”
atasözleriyle “bindiði dalý kesmek”, “buyu-
run cenaze namazýna”, “ince eleyip sýk do-
kumak”, “yok devenin baþý” deyimleri bun-
lardan sadece birkaçýdýr (Tokmakçýoðlu, s.
41-43; Özbek, s. 24-25). Klasik Türk edebi-
yatýnda Nasreddin Hoca fýkralarýndan bir-
kaçý ahlâkî -didaktik mesnevilerde (Güvâ-
hî, Pendnâme; Yahya Bey, Gencîne-i Râz,
Usulnâme; Nev‘îzâde Atâyî, Sohbetü’l-eb-
kâr) kýssadan hisse çýkarmaya yönelik ola-
rak zikredilmiþ, bazan da sosyal eleþtiriye
dayanak olarak yer almýþtýr.

Hoca ile ilgili fýkra kitaplarýnda 500’ü
aþkýn fýkra yer almaktaysa da genellikle
benimsenmiþ ölçüler çerçevesinde bu sayý
300 civarýndadýr. Nasreddin Hoca’nýn fýk-
ralarý sözlü kaynaklardan derlenerek ya-
zýya geçirilmiþtir. Hocadan söz eden en es-
ki yazma eser olan Saltuknâme’de (885/
1480) ona ait iki fýkra yer alýr. Yazýlýþ tarihi
bilinen en eski yazma (979/1571) Hüseyin
adýnda birine ait olan Hikâyât-ý Kitâb-ý
Nasreddin adlý eserde kýrk üç fýkra var-
dýr. Nasreddin Hoca fýkralarýnýn resimli ilk
baskýsý, Letâif-i Nasreddin adýyla 1299 r.
(1883) yýlýnda Mehmed Tevfik (Çaylak) ta-
rafýndan yapýlmýþtýr. Bu eserde yetmiþ bir
fýkra mevcuttur. Mustafa Duman’ýn yap-
týðý bir çalýþmada baþta Nasreddin Hoca
fýkralarýný ihtiva eden elli dokuz yazma ve
elli dokuz Arap harfli basma olmak üzere
hoca ile ilgili 2064 kitap tanýtýlmýþtýr (bk.

tak kanaatleri göz önünde bulundurma-
dan kaleme aldýðý iki çalýþmada birtakým
varsayýmlardan hareketle hocanýn Ahî Ev-
ran diye bilinen Hâce Nasîrüddin Mahmûd
el-Hûyî olduðunu kesin bir dille ifade et-
miþtir (bk. bibl.).

Fýkralarý dikkatle incelendiðinde müs-
lüman Türk halkýnýn mizah sembolü olan
Nasreddin Hoca’nýn hazýrcevap, insanlarý
kýrmadan doðruyu söyleyen, yeri geldiðin-
de kendisiyle de alay etmeyi bilen bir tip
olduðu görülür. Fýkralarýnýn çoðunda sýra-
dan bir köylü gibi tarlasýnda, baðýnda ça-
lýþýr, ormana odun kesmeye gider, zaman
zaman da þehre iner. Bu þehir çok defa
Akþehir, Sivrihisar veya Konya’dýr. Ancak
hocanýn bazan bir âlim, bazan bir bilge
kiþi, bazan kadý, tabip, hoca ve elçi kiþili-
ðine büründüðü de görülür.

Nasreddin Hoca fýkralarýnda yer alan ko-
nular, Batý ve Doðu ülkelerindeki yaygýn
fýkralarda iþlenenlerle kýyaslandýðýnda bun-
larýn Tayland, Pencap ve Türkistan ile Al-
manya, Fransa, Ýngiltere, Ýber yarýmadasý,
Baltýk ülkeleri ve Ýskandinavya, Kuzey Afri-
ka, Mýsýr ve Sudan dahil engin bir coðraf-
yayý kapsadýðý görülür. Bu temalarýn bir
kýsmý tesadüf veya tabii benzerlikle açýkla-
nabilirken birçoðunun ayný kaynaktan gel-
diði anlaþýlmaktadýr. Dikkat çeken diðer bir
husus da baþta Araplar’ýn Cuhâ’sý olmak
üzere Almanlar’ýn Till Eulengspiegel’i, Ame-
rikalýlar’ýn Paul Bunyan’ý, Bulgarlar’ýn Hý-
tar Petar’ý, Ýngilizler’in Joe Miller’i, Ýtalyan-
lar’ýn Bertoldo’su, Ruslar’ýn Balakirew’i, Yu-
goslavlar’ýn Kerempuh ve Era’sý, Japon-
lar’ýn Ikkyu’suna ait fýkralarýn hocanýn fýk-
ralarýyla benzerlik göstermesidir (Sakaoð-
lu, s. 117). Hatta Türkiye’de bile hoca ile
iliþkilendirilebilecek Karagöz, Hacivat, Eb-
leh Mehmed gibi tipler vardýr. Ancak ta-
rihî gerçek ne olursa olsun Anadolu’dan
yayýlan Nasreddin Hoca fýkralarýnýn Doðu
Ýslâm zekâsýnýn özel bir ürünü olduðu ka-
bul edilmektedir. Bu durum onu bütün
Doðu Ýslâm dünyasýnýn ortak kahramaný
yapmýþtýr. Türkistan’da Çin sýnýrýndaki Ýli
vadisinden Kafkasya’ya, Ýran Azerbayca-
ný’ndan Arabistan’a, Türkiye, Mýsýr ve Ak-
deniz kýyýlarýndan Tunus, Kýrým ve Kaza-
kistan’a kadar her yerde hoca vardýr. Da-
ha önce Osmanlý Devleti’nin hâkimiyetin-
de kalmýþ Romanya, Bulgaristan, Sýrbis-
tan, Hýrvatistan, Yunanistan ve Arnavut-
luk’ta da Nasreddin Hoca fýkralarýna yay-
gýn biçimde rastlanmaktadýr.

Hocaya mal edilen fýkralarýn bir kýsmý-
nýn kaba ve çirkin olaylarý konu edindiði ve
ahlâk dýþý olduðu görülür. Müslüman Türk

NASREDDÝN HOCA

Nasreddin Hoca’nýn Akþehir’deki türbesi ile sandukasý
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Hoca Kitabý (haz. M. Sabri Koz), Ýstanbul 2005;
Mustafa Duman, Nasreddin Hoca Kitaplarý Açýk-
lamalý Bibliyografyasý (1480-2004), Ýstanbul
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20-31; Ahmet Yaþar Ocak, “Nasreddin Hoca’nýn
Yaþadýðý Sosyal Çevre”, Din Öðretimi Dergisi, sy.
29, Ankara 1991, s. 11-17; Sedat Topçu, “Nas-
reddin Hoca Fýkralarýnda Mizah Anlayýþýnýn Psi-
kolojik ve Tasavvufî Kaynaklarý”, a.e., sy. 29
(1991), s. 18-27; Türk Edebiyatý (Nasreddin Hoca
anýt sayýsý), sy. 255, Ýstanbul 1995; Cemâl Kur-
naz, “Divan Þiirinde Nasreddin Hoca”, TK, XXXV/
411 (1997), s. 421-430; Yedi Ýklim (Nasreddin Ho-
ca özel sayýsý), sy. 138-139, Ýstanbul 2001; Ah-
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114; Mustafa Kutlu, “Nasreddin Hoca”, TDEA,
VI, 523-526.

ÿNurettin Albayrak

– —
NASRÎLER

( ��	�
���� )
Endülüs’te hüküm süren

son Ýslâm hânedaný
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Muvahhidler’in Ýkab yenilgisinin (609/
1212) ardýndan Endülüs’teki çok sayýda
þehir düþmüþ ve müslümanlarýn elinde ka-
lanlarda otorite boþluðu ortaya çýkmýþtý.
Bu sýrada bazý liderler bulunduklarý mer-
kezlerde kendi baþlarýna hareket etmeye
baþlamýþlardý. Onlardan, Hazrec kabilesinin
reisi Sa‘d b. Ubâde’nin neslinden geldiði
söylenen ve Ýbnü’l-Ahmer diye tanýnan Mu-
hammed b. Yûsuf, bir süre Ýbn Hûd’a tâbi
olduktan sonra onun 635’te (1238) öldü-
rülmesinden yararlanarak ele geçirdiði Gýr-
nata’da (Granada) “emîrü’l-müslimîn” un-
vaný ve Galib-Billâh lakabýyla biat alýp Nas-
rîler hânedanýný kurdu (26 Ramazan 635 /
12 Mayýs 1238). 250 yýldan fazla hüküm
süren Nasrîler Devleti kurucusu Ýbnü’l-Ah-
mer’e nisbetle Benî Ahmer, baþþehrine nis-
betle Gýrnata Sultanlýðý veya Gýrnata Emir-
liði olarak da adlandýrýlýr.

Galib -Billâh I. Muhammed kýsa sürede
Vâdîâþ (Guadix), Besta (Baza), Ceyyân (Jaen),
Mâleka (Malaga) ve Meriye (Almeria) þehir-
lerini hâkimiyetine alarak Güneydoðu En-
dülüs’ü tek bayrak altýnda topladý. An-
cak tekrar þiddetlenen “reconquista” hare-
keti karþýsýnda zor duruma düþtü ve Cey-
yân savunmasýnda çaresiz kalýnca Kastilya
kralýyla hâkimiyetini tanýma, Ceyyân’ý ve
bazý kaleleri ona býrakma, yýllýk vergi öde-
me ve diðer emîrlerle savaþlarýnda kendisi-
ne destek saðlama þartýyla antlaþma imza-
ladý (643/1246). Bu antlaþmanýn aðýr þart-
larýnýn yaný sýra yönetimin Kastilya Krallýðý
tarafýndan tanýnmasý açýsýndan olumlu bir

yaný da bulunuyordu. Galib-Billâh, antlaþ-
mayla saðladýðý barýþtan istifade ederek
durumunu biraz kuvvetlendirdiyse de da-
madý Mâleka valisinin çýkardýðý isyaný üç
yýl bastýramadý. Bu sýrada tekrar baþlayan
Kastilya saldýrýlarý karþýsýnda 665 (1267)
yýlýnda yeni bir mütareke imzalayýp bazý
merkezleri hýristiyanlara býrakmak zorun-
da kaldý. 29 Cemâziyelâhir 671’de (21 Ocak
1273) ölen Galib-Billâh, baþlangýçta bir sü-
re Abbâsî Halifesi Müstansýr-Billâh’a bað-
lýlýðýný bildirip onun adýna hutbe okutur-
ken Muvahhidler ve Hafsîler’le iyi iliþkiler
kurmaya çalýþmýþ, önce Muvahhidî Abdül-
vâhid er-Reþîd’e (636/1238-39) ve ardýndan
Hafsî Ebû Zekeriyyâ Yahyâ’ya (640/1242)
biat etmiþti. Ýçinde bulunduðu son derece
aðýr þartlara raðmen Elhamra Sarayý’nýn
inþaatýný baþlatan Galib-Billâh, Ýspanya’da
hüküm süren müslüman hükümdarlarýn
en baþarýlýlarýndan biri sayýlýr.

Ýlimle meþguliyeti sebebiyle “Fakýh” diye
anýlan Galib-Billâh’ýn oðlu II. Muhammed,
Kastilya Krallýðý’na karþý Cezîretülhadrâ (Al-
geciras), Runde (Ronda), Cebelitârýk ve Ta-
rîf þehirlerini askerî üs olarak verdiði Me-
rînîler’le ittifak kurdu. Bu ittifak binlerce
Maðribli gönüllü askerin Endülüs’e gelme-
sine zemin hazýrladý ve Merînî-Nasrî müt-
tefik kuvvetleri hýristiyanlara karþý önem-
li zaferler kazandý. Bir süre sonra, ülkesi-
ne çaðýrdýðý Merînîler’in topraklarýný gas-
betmesinden korkmaya baþlayan II. Mu-
hammed onlara karþý eski düþmaný Kas-
tilya kralý ile, ellerinden alýnacak Tarîf þeh-
rinin kendisine býrakýlmasý þartýný içeren
bir antlaþma imzaladý. Ancak kralýn ele ge-
çirilen Tarîf’ten çýkmamasý üzerine Fas’a
giderek Merînî hükümdarýyla yeniden iliþ-
kileri düzeltti; otuz yýl süren saltanatýnýn
son günlerinde de Kastilya Krallýðý’na kar-
þý Aragon Krallýðý ile ittifak yaptý (1299).
Devletin teþkilâtlanmasý, merkezî ve ma-
hallî idarelerin tesisi, vergi iþlerinin tanzi-
mi onun zamanýnda gerçekleþtirildi. Oð-
lu III. Muhammed el-Mahlû‘ döneminde
Nasrî -Merînî iliþkileri bozuldu ve Nasrîler
Merînîler’e ait Sebte’yi (Ceuta) ele geçirdi
(705/1306). Kadis (Cadiz) ve Meriye isyan-
larýný bastýrmayý baþaran III. Muhammed,
saltanatýnýn beþinci yýlýnda kardeþi Ebü’l-
Cüyûþ Nasr tarafýndan tahtýndan indirildi
(708/1309). Ýmar iþlerine büyük önem ve-
ren sultanýn en meþhur eseri Elhamra Sa-
ray Mescidi’dir. Ebü’l-Cüyûþ zamanýnda
Sebte’yi Merînîler geri alýrken Cebelitârýk’ý
da Kastilya Krallýðý iþgal etti (709/1310).
Ebü’l-Cüyûþ, Merînîler’in Endülüs’e geçi-
þini engellemek için Kastilya Krallýðý ile it-

bibl.). M. Fuad Köprülü Nasreddin Hoca’-
nýn elli fýkrasýný hece vezniyle, Orhan Veli
yetmiþ fýkrayý serbest vezinle manzum ola-
rak yayýmlamýþ, hocanýn fýkralarýndan ha-
reketle Ragýp Þevki Yeþim Nasrettin Ho-
ca Dünyayý Güldüren Adam ismiyle bi-
yografik bir roman kaleme almýþtýr (Ýstan-
bul 1966). Polonya Poznan’daki Türkçe ve
Farsça yazmalar arasýnda XVIII. yüzyýlýn
ikinci yarýsýnda yazýldýðý tahmin edilen
Nasreddin Hoca’nýn Mansýbý Taklid
Oyunu adlý eseri Metin And Latin harfle-
riyle yayýmlamýþtýr (bk. bibl.). Son yýllarda
bazý özel ve resmî kuruluþlar tarafýndan
Nasreddin Hoca adýna sempozyumlar, çe-
þitli yarýþma ve þenlikler düzenlenmekte-
dir.

BÝBLÝYOGRAFYA :

Lâmiî Çelebi, Latifeler (haz. Yaþar Çalýþkan), Ýs-
tanbul 1997, s. 92-93, 168; Evliya Çelebi, Seya-
hatnâme, III, 16; Bereketzâde Ýsmail Hakký, Yâd-ý
Mâzî, Ýstanbul 1332, s. 252; Köprülüzâde Meh-
med Fuad, Nasreddin Hoca, Ýstanbul 1918, s. 5-
12, 227-234; Ýbrahim Hakký Konyalý, Nasreddin
Hocanýn Þehri Akþehir, Ýstanbul 1945, s. 456-
477, 721-758; Abdülbâki Gölpýnarlý, Nasreddin
Hoca, Ýstanbul 1961, s. 9-24; Ümid Sinan Topçuoð-
lu, Nasreddin Hoca ve Latifeleri, Ýstanbul 1980;
Erdoðan Tokmakçýoðlu, Bütün Yönleriyle Nasret-
tin Hoca, Ankara 1981, s. 1-75; Þükrü Kurgan,
Nasrettin Hoca, Ankara 1986; Özcan Mert, “Nas-
rettin Hoca’nýn Soyu ile Ýlgili Belgeler”, III. Millet-
lerarasý Türk Folklor Kongresi Bildirileri, Anka-
ra 1986, II, 259-268; U. Marzolph, “Cuha, The
Arab Nasreddin in Mediaeval Arabic Literature”,
a.e., II, 251-258; a.mlf., “Nasr al-Dýn Koja”,
EI 2 (Ýng.), VII, 1018-1020; A. Esat Bozyiðit, Nas-
reddin Hoca Bibliyografyasý Üzerine Bir Dene-
me, Ankara 1987; Fikrî ve Felsefî Yönüyle Nas-
reddin Hoca Sempozyumu Bildirileri – 11 Tem-
muz 1990 Akþehir, Konya 1991; Mitsuko Kojima,
Nasrettin Hoca ile Japonya’daki Ýkkyu’nun Halk
Bilimi Bakýmýndan Karþýlaþtýrýlmasý (yüksek li-
sans tezi, 1991), AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü;
Nükhet Tör, Türkçe ve Rumca Olarak Söylenen
Nasreddin Hoca Fýkralarý Üzerine Bir Ýnceleme
(doktora tezi, 1992), Gazi Üniversitesi Sosyal Bi-
limler Enstitüsü; Milletlerarasý Nasreddin Hoca
Sempozyumu Bildirileri – 8 Temmuz 1991 Akþe-
hir, Konya 1992; Günay Kut, “Nasreddin Hoca Hi-
kâyeleri Yazmalarýnýn Kollarý Üzerine Bir Dene-
me”, IV. Milletlerarasý Türk Halk Kültürü Kong-
resi Bildirileri, Ankara 1992, II, 147-200; Saim
Sakaoðlu, Türk Fýkralarý ve Nasreddin Hoca,
Konya 1992; Pertev Naili Boratav, Nasreddin Ho-
ca, Ankara 1996, s. 9-88; Uluslararasý Nasred-
din Hoca Bilgi Þöleni (Sempozyumu) Bildirile-
ri, 24-26 Aralýk 1996, Ýzmir, Ankara 1997; Ýlhan
Baþgöz, Geçmiþten Günümüze Nasreddin Hoca,
Ýstanbul 1999; Fikret Türkmen, Nasreddin Hoca
Latifelerinin Þerhi (Burhaniye Tercümesi), Ýz-
mir 1999; a.mlf., “Nasreddin Hoca Fýkralarýnýn
Yayýlma Sahalarý”, TDEAD, III (1984), s. 141-152;
Mikâil Bayram, Tarihin Iþýðýnda Nasreddin Hoca
ve Ahi Evren, Ýstanbul 2001, s. 35-36 vd.; a.mlf.,
Sosyal ve Siyâsî Boyutlarýyla Ahi Evren-Mev-
lânâ Mücadelesi, Konya 2005, s. 223-250, ay-
rýca bk. tür.yer.; Abdullah Özbek, Bir Eðitimci Ola-
rak Nasreddin Hoca, Konya 2004; Nasreddin


