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Bunu Sən DeDİn, mən DeməDİm

Padşahın çox sevimli bir atı vardı. Həmin atın ölüm xəbərini 
ona verən şəxsi boğazından asacağını bütün saray adamlarına 
bildirmişdi.

Bir gün at ölür. Atın səhhəti haqqında padşaha müntəzəm 
məlumat verən mehtərbaşı bu ağır xəbəri padşaha necə 
çatdıracağını bilməyərək, edamını gözü qarşısına alır. Nəhayət, 
çox düşünüb-daşındıqdan sonra padşahın hüzuruna gəlib deyir:

- Padşah sağ olsun, atınız bu gün özünü çox yaxşı hiss edir, 
amma uzanıb, əl-ayağı və boynu süstləşib, gözləri yumulub, 
nəfəsi də gəlmir.

Padşah bunu eşidib əsəbi halda çığırır:
- Daha bir dəfəlik de ki, at ölmüşdür də!

Mehtərbaşı tez cavab verir:
- Bax, padşah sağ olsun, bunu mən demədim, sən dedin.

Məsəldə, ağır xəbəri (son sözü) birdən deməmək, arifanə hərəkət etməklə 
müsahibin özünü nəticə çıxarmağa vadar etməyi bacarmaq təlqin edilir.

BuRnunA şAm İyİ DəyməyİB

Hələ şam meydana çıxmamışdan əvvəl binaları işıqlandırmaqdan ötrü yağla, 
piylə doldurulmuş qablara uzun piltə salıb yandırardılar. Yağın tərkibində çoxlu 
qarışıqlar olduğundan o, pis yanır və tüstülənib binanın havasını korlardı. Buna 
görə də tüstü və iyi az olan şam icad ediləndə həmin primitiv çırağa nisbətən daha 
nəcib və kamil işıqlandırma vasitəsi kimi şöhrət qazanır. Sözsüz ki, bu müsbət 
cəhətlərinə görə onun qiyməti də baha olur. Şam əsasən şəhərlərdə dövlətlilərin, 
zadəganların, ziyalıların evlərində yandırılır və get-gedə mədəniyyət və kübarlıq 
əlamətinə çevrilirdi.

Bütün ömrünü kənddə keçirmiş, şəhərlə, mədəniyyət ocaqları ilə heç bir əlaqəsi 
olmamış adamlar haqqında məcazi mənada “onun burnuna şam iyi dəyməyib” 
deməklə həmin adamın mədəni, savadlı, dövlətli təbəqədən uzaq olmasına 
işarə edilirdi. Hazırda bu məsəldən çox nadir hallarda, cəmiyyət içərisində özünü 
aparmağı bacarmayan, hədərən-pədərən danışan, qanacaqsızlıq göstərən 
adamlardan söz düşərkən istifadə olunur. 

QAfİyə DəyİşİR

Şairlər və ya aşıqlar deyişərkən qafiyəni ən çox davam etdirən, yeni rəqibinə 
həmin qafiyədə cavab verən iştirakçı qalib hesab olunur. Müvafiq söz tapıb 
qafiyəni davam etdirə bilməyən aşıq isə yeni qafiyə başlamağa, yəni qafiyəni 
dəyişməyə məcbur olur.

Mübahisə zamanı öz fikirlərini əsaslandırmaq üçün dəlil və sübut tapa bilməyən 
adam söhbəti dəyişmək və ya mübahisəyə başqa istiqamət vermək istədiyi zaman 
onun haqqında “filankəs qafiyəni dəyişir” deyərək həmin məsəli məcazi mənada 
işlədirlər. 

Nİyə belə deyİrİk?

''Rəvayətli ifadələr'', Bakı, 1961
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