
 

Hakikat Öykü 2 

Doğruluk ve Dürüstlük   

AMAN  HOCA  KURTAR  BİZİ  BU  FİLDEN 
 
Timur Akşehirlilere bir fil verir ve bakılıp büyütülmesini emreder. Ne doymak ne de durmak 
bilen fil Akşehirlilerin başına dert olur. Hemen Nasrettin Hoca’ya başvururlar: “Hocam, nedir 

bu filden çektiğimiz. Ne olur kurtar bizi bu hayvandan.” Hoca sakalını sıvazlar, bir yol 
düşünür: “Gelin hep beraber Timur’a gidelim, bu fil başımıza dert oldu, geriye almanızı 

sizden rica ediyoruz, diyelim.”der. Akşehirliler bu fikri çok beğenirler, “Peki, yeter ki, sen 
başımızda ol, biz seni izleyeceğiz, ne dersen onu yapacağız.”derler. 
 

Böylece Hoca önde, tüm kalabalık 
yola düşer. Yolda Hoca arkasına 

dönüp bakmaz bile; nasıl olsa hep 
birlikte hızla Timur’un otağına doğru 

yol almaktadırlar. Halbuki, bu sırada 
kalabalık yavaş yavaş erir. Yol 
boyunca kimi benim işim var, der 

ayrılır, kimi annem hasta der, 
gider.Timur’un otağı görününce, 

durumu son kez görüşmek üzere 
Hoca bir de arkasına döner bakar ki, 
ne görsün. Tek bir Akşehirli bile 

kalmamış. Hepsi sözünden caymış, 
onu terketmiş. Kendi kendine, “Ben 

size yapacağımı bilirim,” der, “hem 
söz verirsiniz hem de kaçarsınız ha!” 
 

Timur, Hoca’yı huzuruna kabul eder: 
“Buyur Hocam,” der. “Yine ne derdin 

var?” Hoca: -Sultanım, Akşehirliler filden çok hoşnutlar. Ama fil çok yalnız, ona bir de eş 
verseniz diyorduk. 
-Hay hay! 

Hoca gülümseyerek otağdan dışarıya çıkar. Tam yola koyulacak bir de ne görsün, az önce 
yer yarılıp içine giren tüm Akşehirliler orada değil mi? İçlerinden biri atılır: “Hocam, ne 

oldu? Çabuk söyle. Filden kurtuluyor muyuz?” 
Hoca gülerek karşılık verir: “Timur sizi çok sevdiğini ve bizim file bir de eş vereceğini 
söyledi!” 

 
 

Öykü ile ilgili sorular: 
 
1. Olay nerede geçiyor ? Timur kimdir ? 

2. Akşehirliler neden filden kurtulmak istediler ? 
3. Hoca Timur'dan niçin file bir eş istedi ? 

4. Nasreddin Hoca’nın yerinde siz olsaydınız, daha değişik ama yine ders verici yönde nasıl 
bir dilekte bulunurdunuz? 

5. Verdiğiniz sözün arkasında durmadığınız hiç oldu mu? Samimiyetle arkadaşlarınıza 

anlatın ve şimdi bu konuda ne düşündüğünüzü söyleyin? 
 

 

 Yukardaki resmi boyayın ya da başka bir resim yapıp bize yollayın. 

Galerimizde sergilensin. 

 Siz de Doğruluk ve Dürüstlük Değerine ait bir Öykü Yazın. Aramıza Katılın. 
 

www.insanidegerleregitimi.com 

http://www.insanidegerleregitimi.com/

