Adı Soyadı : ……………………………….
Numarası : ……………………………….
Konu: Okuma ve Anlama Etkinliği

Nasrettin Hoca’nın Hayatı
Nasrettin Hoca, 1208 yılında Eskişehir’in Sivrihisar ilçesine bağlı Hortu Köyü’nde doğdu.
Eğitimine köyün imamı olan babasından Arapça ve din dersleri alarak başladı. Daha sonra
Sivrihisar ve Konya medreselerinde okudu. Eğlenceli kişiliği ve sivri zekası fıkralara merak
salmasına neden oldu. Günlük hayatta karşılaşılan olaylara ve hayattan çıkarılacak derslere ilgili
çeşitli fıkralar yazdı. Fıkraları öyle beğeniliyordu ki, her fıkrası halk arasında yayılarak memleketin
her köşesine ulaşıyordu. Daha sonra Konya’nın Akşehir ilçesine yerleşti ve orada öldü. Yaklaşık
800 yıl önce yazdığı fıkralar günümüzde ders ve hikaye kitaplarında halen yer almaktadır.
Nasrettin Hoca’nın yazdığı tüm fıkraları günlük hayatın içinde oluşmuştur. Fıkralarında geçen
olayların çoğunda hocanın kendisi, karısı, çocuğu, komşusu, eşeği ve kadı geçmektedir. Olayların
oluş yeri de genellikle ev, çarşı, cami, pazar, sokak, köy ve mahkemelerdir. Nasrettin Hoca,
fıkralarında çevrelerindeki aksaklıkları ve aykırılıkları, kendi söz ve davranışlarıyla, incitici olmayan
bir gülmece içeriğiyle dile getirmiştir.
Nasrettin Hoca’nın fıkraları sadece Anadolu’da değil, Azeriler, Özbekler, Kazaklar, Kafkaslar
başta olmak üzere diğer Türk toplumları tarafından da bilinmektedir. (alıntı)

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.
1. Nasrettin Hoca nerede doğdu?
...........................................................................................................................................
2. Nasrettin Hoca, eğitimine nerede başladı?
...........................................................................................................................................
3. Nasrettin Hoca, fıkralarında kimlerden bahsetmektedir?
...........................................................................................................................................
4. Nasrettin Hoca, fıkralarında olaylar nerede geçmektedir?
...........................................................................................................................................
5. Nasrettin Hoca, nerede öldü?
...........................................................................................................................................
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Aşağıda verilen Nasrettin Hoca fıkralarında parantez içlerine uygun noktalama işaretleri koyunuz.

Nasrettin Hoca’nın Yaşı
Nasrettin Hoca( )nın yakın arkadaşı Hoca( )nın yaşını merak eder ve sorar( )
( ) Hocam kaç yaşındasın( ) Nasrettin Hoca cevap verir( )
( ) 45 yaşındayım( ) Aradan uzun yıllar geçer sorar arkadaşını yine sorar( )
( ) Hocam kaç yaşına geldin( )
( ) 45 yaşındayım der yine hoca( ) Arkadaşı şaşırır ve sorar( )
( ) Hocam bu nasıl olur( ) Yıllar önce de 45 yaşındayım demiştin( )
( ) Eee erkek adam sözünden döner mi hiç( )

Çorba Hayali
Nasrettin Hoca( )nın canı güzel bir tarhana çorbası çekmiş( )Başlamış tatlı
tatlı hayal kurmaya( ) Tam o esnada kapısı çalmış ve gelen karşı
komşusunun oğlu şöyle demiş( )
( ) Nasrettin Hocam( ) Annem çok hasta bir tas çorba istiyor( )
Hoca kendi kendine söylenmeye başlamış( )
( ) Allah( )ım bizim komşular kurduğum hayalin bile kokusunu alıyor( )

Şakayı Sevmem
Nasrettin Hoca çarşamba pazarında gezintiye çıkmış( ) Dolaşırken birden
ensesinde bir tokat hissetmiş ve kendini yerde bulmuş( ) Hemen kalkmış
arkasına bakmış( ) birde ne görsün iri yarı bir adam( )
Nasrettin Hoca( )
( ) Bana sen mi vurdun( ) Adam( )
( ) Evet ben vurdum( ) Nasrettin Hoca( )
( ) Şakamı yaptın yoksa gerçek mi vurdun( ) Adam( )
( ) Gerçek vurdum ne olacak( ) Nasrettin Hoca( )
( ) Haa( ) iyi öyleyse( ) ben şakadan hiç hoşlanmam da( )
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