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NEDRET VAAD ETTi
Öykü

Nedret o gün yine hepsinden önce eve
gelmişti. Posta kutusunda beyaz bir kâğıt
gördü, açıp aldı. Mektuptu. Bulgaristandan
gelmişti. Çok sevindi. Bir anda annesini,
dedesini, amcasını ve amca çocuklarını görür gibi oldu. Sanki hepsi birden ona doğru
koşuyor: “Nedret!.. Nedret!.. Hoş geldin!...
diye onu kucaklıyor, ona seviniyorlardı.
Mektubun bir köşesinden kesip açtı. Annesi bir ıtır yaprağı koymuştu içine. Aldı,
önce onu kokladı:
Benim güzel annem! Hepten senin kokunu duydum! dedi.
Sonra dedesinin itina ile yazdığı mektubu açtı, okumaya çalıştı, fakat bir türlü
sökemedi. Anasıyla harfleri yeni yeni öğrenmeye başlamıştı, fakat Türkçe sözleri
anlayamıyordu. Sıraların arasında bir yerde
“Nedret” adını gördü. Demek ki, dedesi onu
merak ediyordu. Fakat neler yazdığını ne
bilsindi?
“Ah, dedeciğim, dedi, sana vaad ediyorum. Hem Türkçe konuşmayı, hem de
yazmayı öğreneceğim. Ondan sonra size
mektuplar yazacağım, skaypla görüşeceğiz.
Göreceksin!..” diye içinden geçirdi.
Bu sırada ağabeyi okuldan geldi. Nedret:
Bak!.. Bak!.. Dedemden mektup var! Beni
yazıyor!..
- Ver bakayım! Açıp okudun mu?
Al! Ben okuyamıyorum. Anlamıyorum ne
yazdığını!
Bu yaz bir ay köyde ne yaptın? Fatmeler, Nevriyelerle oynarken niye konuşmayı
öğrenmedin?
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Ama tatil o kadar kısaydı ki... Son-

ra onlar Kur’ân kursuna gidiyor, ben evde
kalıyordum.
Sen niye gitmedin onlarla? Elifbayı
öğrenecektin. Bismillâh çekmeyi bile çektin... Allah nedir, Peygamberimiz kimdir?
onları öğrenecektin? Sen sadece bayramda
annemin, dedemin, amcamın ellerini öpmeyi
öğrendin!
Sen öpmedin mi? Sen de öptün!
Öperim, tabii ama ben önce: “Bayramın
kutlu olsun, anne!” Bayramın mübarek olsun,
dede!” diyerek öptüm. Sense...
- Ben de öyle demeyi öğreneceğim!
Gelecek bayramda ben de senin gibi söyleyeceğim. Hem de senden önce kutlayacağım
bayramlarını!
Para versinler diye değil mi! Ben öyle
yapmıyorum. Ben sahiden kendilerini sevdiğim için ellerini öpüyorum dedemin, annemin. Onlar bizim büyüklerimiz. Hem sadece
büyükleri değil, küçükleri de sevmeliyiz!
Ben Fatmeyi de, Nevriyeyi de, Selimeyi
de çok seviyorum. Hepsini seviyorum. Onlar
bizim hısımlarımız!
-Ama sen onlarla konuşamıyorsun. Türkçe bilmiyorsun!
Bilmiyorum ama öğreneceğim!
Ne zaman öğreneceksin!
Derken anaları geldi, niçin tartıştıklarını
sordu.
Ağabeyim diyor ki, ben Fatmelerle konuşamazmışım!
Bu yaz nasıl konuştun? Yine öyle konuşacaksın!
Nasıl konuştuğunu duydum ben. Yarı
yarıya İspanyolca, Bulgarca, biraz Türkçe...
Kargacık burgacık bir şey...
Olsun. Düzelir o!
Eğri büyüyen fidan doğrulur mu?
Tartışma uzun sürdü. Sonra dedelerinin mektubunu açıp okudu anası. En yakın
zamanda Nedrete “Hilâl” dergisi göndereceğini yazıyordu. “Kızım Türkçe öğrensin,
yaza kendisiyle konuşabileyim!” diyordu.
İsmail A. ÇAVUŞEV
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BAHAR GELDİ
MÜJDE

Bahar geldi, güzel bahar!
Yurdumuzda neşe kaynar!
Suyu berrak, adsız dere,
Servet taşır vadilere.
Yeşil kaftan giydi orman,
Çam gölgesi derde derman.
Çiçeklendi bahçe, bağlar
Cennet oldu bizim dağlar.

Rüzgârın ılık nefesinde,
Çocuklar, bahar geliyor!
Irmağın içli sesindeÇocuklar, bahar geliyor!
Sularla toprağı oyarak,
Öten bülbülü duyarak,
Sonsuz neşenize uyarakÇocuklar, bahar geliyor!

Akçabardak, papatya, gül,
Mor menekşe, sarı sümbül..
Sevimlidir yeşil bahar,
Her gün başka sevinç saklar
Her tarafta şarkı sesi,
Bir güzellik efsanesi...
Kuşlar öter, kuzu meler,
Traktör sesi göğü deler.

Türlü kuşların ötüşünde,
Kuzuların meleşinde,
Menekşenin gülüşünde Çocuklar, bahar geliyor!
Doğar bir sabah hepimize
Hediyedir güneş bize.
En sevinçli müjdem size Çocuklar, bahar geliyor!

Dört yanda yarış, emek
Bahar yurdun süsü demek!
Mehmet ÇAVUŞ

İsmail A. ÇAVUŞEV

İLKBAHAR

BAHAR
SABAHI

Kar ufukta gülümser,
Lış: “Git!” dercesine.
Ilık rüzgar eser,
Can verir kuş sesine.

Neşlenin, sevinin,
İlkbahar yine geldi!
Güllere müjde verin,
Bülbüllet dile geldi.

Yeşillere bürünür,
Nisan baştan ayağa.
Uçuşurken görünür,
Kuşlar sola ve sağa.

Melek yüzlü kuzular,
Yayıldı çayırlara.
Doldu güzel kokular
Ormanlara, kırlara.

Mayıs tekrar can verir,
Silinen türm renklere.
Yer gök, çimen güverir,
Uyarak ahenklere

Koşunuz, oynayınız,
Çiçekler toplayanız!

Ömer Osman
ERENDORUK

Hasip Saffeti AYTUNA
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В същия ден мюсюлманите бяха
чакали до обяд появяването на
Пейгамбера ни. След това решиха,
че в обедната горещина може и да не
дойдат и си разотидоха по домовете.
Сега вече парещата пустиня бе
останала зад тях. След продължилото
седем дни и нощи пътуване, на
хоризонта се бе появила Медина.
- О! Араби скъпи! Ето идва
държавника, когото чакахте!
Като чуха този глас мединенци
изпълниха с радостни викове града.
Една група веднага тръгна да ги
посреща. Заедно с посрещачите
нашият Пейгамбер се спря в селището
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Куба, което беше на един час
разстояние от Медина. Той отседна
в дома на Гюлсюм бин Хидм /р.а./
от рода Амр бин Авф. Тук той денем
изнасяше беседи пред мюсюлманите.
Хз.Али, който през това време бе
свършил задълженията си в Мекка
ги настигна в Куба. Любимият ни
Пейгамбер остана десетина дена в
Куба, през което време там положиха
основите на един месджид в празния
двор на Гюлсюм бин Хидм.
Любимият ни Пейгамбер вземаше
лично участие в изграждането на
месджида. Месджида в Куба е първият
месджид изграден в ислямския свят.
Аллаховият Расул
извести, пред онези,
които изпълнят
напълно редовно
своите намази в този
месджид, ще им се
приеме умре хадж. След
преселението си всяка
събота той идваше в
Куба да кланя намаз.
След като приключи
престоя си в Куба
Пейгамбера ни заедно с
останалите мюсюлмани
потегли и навлезе в
Медина. Беше петък, 16
юли 622 година.

КУБА

По време на преселението си от
Мекка в Медина нашият Пейгамбер
стана свидетел на невероятни сцени.
Освен, че Сурака, който беше тръгнал
да го убие, както пътуваха из пустинята,
видя ги един овчар, който си помисли:
- Това трябва да са тези, за които
курейшитите дават големи награди!
Браво! Сега вече ще забогатея! И
той тръгна незабавно към Мекка да
получи наградата, която бяха обещали
курейшитите. Когато обаче навлезе в
града, изведнъж забрави за какво беше
дошъл. Колкото и да се мъчеше, не
можа да си спомни: „В името на Лат
и Узза, за какво бях дошъл в града?»
Аллах направи да го забравя!» помисли си той. И тъй като
изобщо не можа да се сети,
реши да се върне. Когато се
върна в пустинята при овцете
веднага се сети. По пътя за
Медина Пейгамбера ни се
срещна и с един търговски
керван. Хз. Зюбейр бин Афван,
който беше в кервана подари
на Пейгамбера ни и на Хз. Ебу
Бекир по един машлах от Щам
/Дамаск/.
Хз. Пейгамбера ни и Хз. Ебу
Бекир облякоха тези горни
дрехи и поеха по-нататък.
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Хайреддин
ЕКМЕН

Защото мюсюлманите от Медина бяха
узнали, че са тръгнали за натам и ги
чакаха с вълнение и нетърпение.
Когато се доближиха до Медина,
пред тях излезе Бюрейре бин Хусейб с
80 души свои хора:
- Ето ги хората, които Курейш ги
търси навсякъде! - рекоха те. Ето от
къде ще получим стоте камили награда!
Но Бюрейде, който за пръв път
виждаше Пейгамбера ни остана удивен
от неговите изящни слова и поведение.
Затова Бюрейде и неговите хора
незабавно изрекоха клетвените слова и
станаха мюсюлмани. Бюрейде окачи на
края на своето копие чалмата си вместо
знаме и тръгна да ги придружава до
Медина.

АНЕКДОТИ
ЖЕЛЕЗНИ ВРАТА
Малкият Аттила се приближи до възрастен мъж и го помоли:
- Чичо, бихте ли могли да отворите тази желязна врата?
- Разбира се, моето момче. Ето че отворих дори. Не е било толкова
трудно нали? Скоро и ти ще можеш да я отваряш.
- Естествено, че ще мога. До тогава боята на вратата ще е изсъхнала.

ВРЕМЕТО
Майката попита сина си, който се върна от училище:
- Как е времето вън?
Той й отговори:
- Мамо, не можах да го видя. Беше много мъгливо

ЗАПЛАТИ
Малкият Юмит пита баща си:
- Татко, вярно ли е, че учителите получават заплати?
- Разбира се, че получават - отговаря баща му.
- Каква несправедливост! Ние се трудим и мъчим, а те печелят!

ПРИЛИКА
Гостенката милва детето на дома:
- Машаллах, в устата си прилича на бащичко. Очите му са също като на
майка му, носът на кака му.
Малкият, който до този момент слуша безмълвно добавя:
- А панталоните ми на батко.

ДЯДО И ВНУК

о

Дядото и внукът му седнали до прозореца, гледат и си
приказват. По това време минава мощна, луксозна кола.
Дядото казва:
- Виж каква хубава кола минава!
-Това е мерцедес спортен модел с 350 конски сили!
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ПРАЗНИК В
МЕДИНА
Нашият Пейгамбер
Бил се вече изселил.
Посрещнали го с възторг,
на Медина жители.
Мединенци тогаз,
празник са празнували,
Защото с Расулюллах,
те сърдечно се ръкували
Всеки от сърце искал,
топло да го приюти.
Домът му празнично
с детски глас да заехти.
Но ето, че в Медина
Расулюллах повелил:
- Първо месджид да издигнем,
след това да се веселим!
И вярващите единни,
вкупом се събрали.
Начело с Пейгамбера
месджида съградили.
Това е било тяхно,
първо блясково дело.
И там Пейгамберът ни в едно
първия намаз повел!

5

Айет
Хадис
Есма
Дуа

Един
айет

В името на Аллах, Всемилостивия,
Милосърдния! Аллах, целта /на всички
въжделения/ Нито е раждал, нито е роден,
и няма Нему равен».
Сура „Ихляс“, 1-2

Есма-и
хюсна: Есмаи Хюсна о

значава
прекра
сните и
мена н
Аллах.
а
В един
с
в
айет се
ещен
казва: «
Н
е
най-пр
гови са
екрасни
те име
на» /
ел-Хаш
р
,
29/
А в еди
н свещ
ен хади
повеля
с се
ва: «Ко
й
то мож
да ги и
е
зброи с
ъ
с
знаене
значени
ята им
и
спомен
с тях А
е
ллах, щ
е влезе
в
Дженне
та“.

Хадис

Както е било
предадено от
Енес /радияллаху
анх/ Расулюллах /с.а.с./
повелил следното:
«Този, който е тръгнал
да усвоява науката се
смята, че поел по пътя
водещ към Аллах,
докато се върне вкъщи».

ЕЛ-ЕВ

означав

ВЕЛ

а нещо
, което
няма
начало
, вечно
.

Една
дума

МЮСАБАКА състезание

Предадено по Муаз /радиаллху
анх/: Расулюллах го хванал за
ръката и повелил: «Заклевам
Дуа
се в Аллах, Муаз, аз наистина
те обичам!“ След това
продължил:“Муаз! Препоръчвам
ти след всеки намаз да повтаряш
следната молитва: «Аллах мой!
Помогни ми, за да мога да мисля
за Теб, да благодаря за благата
Ти и да мога да Ти служа!»
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ЗИМНИТЕ ДНИ И НОЩИ
В МИНАЛОТО
Дългоочакваният сняг заваля. Лицата
на децата грейнаха от радост. Чу как един
дядо разправяше на внучката си: «Е-хе,
едно време колко дълбок сняг валеше, че
такива момичета като тебе ги заравяхме в
снега и напролет те никнеха с кокичетата
в градините!»
„Ей, дядо, много лъжеш! - му отговаряше момичето.
... В студените зимни дни водата насред
селото хващаше дебел слой лед и децата
по цели дни се пързаляха по него. Случваше се към пролетта, ледът започваше да
се топи и неусетно някой немирник се намираше в ледените води и започваше да
крещи:
„Помощ!.. Помощ !..“
Тогава всички се притичваха да му помагат. Издърпваха го от водата и го изпращаха вкъщи целият вир вода да си смени
дрехите.
а какви пързалки се правеха! Привечер,
преди да се разотидат от пързалката те я
заливаха с вода от гьола и тя през нощта
ставаше огледало. Нейните хвърчаха ли
хвърчаха! Всеки се хвалеше със своята
шейна: «Виж плъзгачите на моята! От дряново дърво ги направи дядо!»
„А моите да не би да са по-лоши! На мо-

ите плъзгачи железни шини закова татко.
Затова шейната ми хвърчи като лебед!
Тогава в селата нямаше ток и телевизия. Вечер си светеха с газени лампи. След
като вечеряха децата налягаха учебниците, пишеха домашните си. А баба им ставаше, вземаше царевица за пукане, слагаше
ги във фурната на печката и след малко
цялата фурна се изпълваше с бяла пяна.
Свила се до
печката котката предеше безкрайното си чердже. Дядо им идваше от джамията целият обсипан с бял
снежец:
- Вали тихо и кротко - казваше той. До
утре ще натрупа до колене! Това е на берекет!
В селата имаше «Селски одаи». В дългите зимни вечери в тях се събираха мъжете от махалата, бистреха политиката и
пиеха кафе... После си тръгваха за вкъщи
и преди да се приберат отбиваха се в кошарите дали няма някое мило гостенче,
което трепери от студа, мъчи се да се изправи на краката си докато майка му го
ближе.
Не ги вземаха от кошарата и ги носеха да се стоплят в стаите, където печката
бумтеше, а сутринта ги връщаха при майките им.
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ОБЕЩАНИЕТО HA НЕДРЕТ
Разказ

Същия ден Недрет се прибра преди всички. В пощенската им
кутия видя нещо бяло. Беше писмо от
България. Много се зарадва. Все едно
видя баба си, дядо си, чичо си, братовчедките си... Като че ли всички вкупом
се втурнаха към нея и викаха: «Недрет!..
Недрет!.. Добре си дошла!..? и радостно я
прегръщаха и целуваха.
Тя набързо отвори писмото. Баба му
беше турила вътре листо от ендрише. Взе
и го помириса.
Милата ми баба! Все едно усетих уханието ти!
После разгърна писмото, което бе написал дядо й. Той беше пенсиониран учител и винаги пишеше много красиво. Опита се да прочете, но не можа. Само някъде
между редовете видя и прочете «Недрет».
Значи дядо й питаше и се интересуваше от
нея, но не можеше да разбере какво иска
да каже.
Ох, дядо, дядо! Обещавам ти, че ще науча не само азбуката но и да
говоря
турски като майка ми. След това
щеседна и ще ти напиша писмо. Ще видиш обещавам ти!
В този момент дойде и брат й от училище.
Виж, виж! Имам писмо от дядо! - се
похвали Недрет.
Дай да видя дали е за тебе? Прочете
ли го?
Вземи! Аз не мога да чета и не разбирам
какво пише.
Какво прави цяло лято на село?
Защо не научи
да разговаряш докато
играехте с Фатме и Неврие?
Че тя ваканцията беше толкова кратка;
че... Пък и те ходеха на Коран курс, а аз
оставах вкъщи...
Ти защо не отиде с тях? Щеше да нучиш
поне азбуката - елиф ба. Щеше бесмелето
да научиш... Щеше да разбереш какво е Ал-
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лах и кой е няшият Пейгамбер. А ти научи
само да целуваш ръце на баба, дядо и чичо.
Ви не целуваше ли? И ти целуваше!
Аз целувах, но първо им казвах «Честит, байрам, бабо ! « Честит байрам, деде!“
И аз ще науча да го казвам. Нa следващия байрам и аз ще им
честитя като тебе и то преди тебе дори,
За да ти дадат пари нали? Аз не правя
така. Аз им целувам ръка понеже наистина
ги обичам. Те са наши големци. И не само
тях, но и малките трябва да обичате!
Аз обичам и Фатме и Неврие и Селиме...
Всичките ги обичам. Те са наши роднини!
- Но ти не можеш да разговаряш с тях.
Де разбираш какво ти
говорят!
Де зная, но ще се науча!
Кога?
През това време влезе майка им и попита защо спорят.
Батко казва, че аз не съм могла да разговарям с Фатме и Неврие...
Това лято как разговаряше? Пак ще говорите.
Чух аз как говореше тя. Наполовина на
испански, наполовина на български, чат
пат на турски. Въобще една смесица. Как
да я разбереш!
Нищо. Ще се оправя.
Може ли от крива фиданка право дърво
да израсне?
Спорът им продължи доста. После се
зачетоха в писмото на дядо им. Той им
пишеше, че скоро време ще им изпрати
броеве от сп. ХИАЯЛ, за да може Недрет
да се научи да чете и да пише, за да може
да научи кой е нашият Пейгамбер и какво
е Аллах!
Исмаил А. ЧАУШЕВ

НАСРЕДДИН ХОДЖА
Един ден Ходжа ефенди
отишъл до реката.

Ходжа ефенди
дошъл при децата.

Момчета,
вижте ходжата
идва към нас!

Ходжа ефенди
краката ни се
оплетоха във водата!
Какво
да
правим

Така
значи..!

След като удари
с тоягата по водата,
децата заритаха във
водата.

Как е деца, сега
оправихте ли се?

1

Искате ли да му
скроим номер? Да се
събуем и да сложим
краката си във водата

Не
можем да се
освободим
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