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Burnuna şam iyi dəyməyiB

Hələ şam meydana çıxmamış qaranlıq binaları 
işıqlandırmaqdan ötrü içərisi yağla doldurulmuş bir qaba uzun 
piltə salıb yandırardılar. Yağın tərkibində çoxlu qarışıqlar 
olduğundan pis yanır və tüstülənib binanın havasını korlardı. 
Buna görə də tüstü və iyi az olan şam meydana çıxdıqda 
o, primitiv çırağa nisbətən nadir və daha nəcib işıqlandırma 
vasitəsi kimi şöhrət qazanır. Sözsüz ki, qiyməti də daha 
baha olurdu. Şamdan əsasən şəhərlərdə dövlətli, zadəgan, 
ziyalı evlərində istifadə edilirdi və get-gedə şam mədəniyyət 
əlamətinə çevrilirdi.

Bütün ömrünü kənddə keçirmiş, şəhərdən, mədəniyyət ocaqlarından uzaq 
düşmüş adamlar haqqında məcazi mənada “onun burnuna şam iyi dəyməyib” 
deməklə həmin adamın mədəni, savadlı, dövlətli şəxslərlə oturub-durmadığına 
işarə edilirdi. Hazırda bu məsəldən çox nadir hallarda, cəmiyyət içərisində özünü 
aparmağı bacarmayan, danışığını bilməyən, qanacaqsızlıq göstərənlər barəsində 
istifadə olunur.

duan Belə kəramətlidirsə, dua et Buğdan una çevrilsin

Bir kişi bir kisə buğdanı dəyirmana gətirib onu təcili üyütməyi xahiş edir. 
Dəyirmançı növbəyə durmaq lazım olduğunu deyir. Buğda yiyəsi acıqlı halda 
deyir:

- Əgər buğdamı üyütməsən, bir dua oxuyacağam, dəyirmanın od tutub yansın.
Dəyirman sahibi bu sözlərə gülərək deyir:
- İndi ki, sənin duanda belə kəramət var, onda dua elə buğdan una çevrilsin.
Bu məsəldən çox zaman dini mövhumata qarşı mübarizədə istifadə edilir. 

Bəzən də kiçicik bir işi görməkdə acizlik çəkdiyi halda böyük bir iş görmək 
iddiasında olan adamlar haqqında bu məsəli çəkirlər.

yaraşiqli Buynuzundan tələyə düşüB

Bir gün maral bir gölməçənin qabağında dayanıb suda əksinə tamaşa 
edirmiş. Nazik, yöndəmsiz ayaqlarına baxım qəmlənir, sonra da qəşəng, şaxəli 
buynuzunun sudakı əksini görüb sevinir və belə gözəl buynuzu olması ilə fəxr edir.

Bu vaxt uzaqda bir atlı ovçu görünür və maralı təqib edir. Maral var qüvvəsilə 
qaçaraq meşənin içindəki ağacların arasından sürətlə ötüb keçir. Nazik və 
yöndəmsiz ayaqlarındakı qüvvət onu ölümdən xilas edir, fəxr etdiyi yaraşıqlı 
buynuzu isə ağac budaqlarına ilişir, qaçmağa mane olurdu. Nəhayət, buynuzu bir 
ağacın möhkəm şaxələrinə ilişir və ovçu özünü yetirib maralı vurur.

Bu və ya digər şəxs fəxr etdiyi adamdan pislik gördüyü, ümid bağladığı bir 
hadisədən əks nəticə aldığı hallarda bu məsəldən istifadə edirlər. 

“Rəvayətli ifadələr”, Bakı, 1961
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