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EYNƏYİ EVDƏ QALIB

Kənd əhli savadsız mollaya hər dəfə məktub və ya kitab verib 
oxumasını xahiş edəndə molla savadsızlığını ifşa etdirməmək 
üçün eynəyini evdə qoyduğunu bəhanə edir və yazını oxu-
maqdan boyun qaçırırmış. Mollanın bu xasiyyətinə bələd olan 
kəndlilər birisinin ona bir məktub göstərdiyini gördükdə rişxəndlə 
“bizim mollanın eynəyi evdə qalıb” deyirdilər.

Öz bisavadlığını boynuna almaq istəməyərək müxtəlif 
bəhanələrlə məktub, kitab və başqa yazı oxumağı rədd edən 
kəmsavad adamlar haqqında söz düşəndə həmin məsəldən 
istifadə olunur.

YARISI SUYUNDUR, YARISI MƏNİM

Bir kişi südə su qatıb satmaqla çoxlu var-dövlət qazanır, tacir olub müxtəlif 
ölkələrə mal aparıb gətirir. Bir dəfə yenə gəmi ilə mal dalınca xaricə yola cıxır. 
Gəminin göyərtəsində oturub kisəsindəki pulları saymaq istəyəndə gəmidə saxlanı-
lan meymun kisəni onun əlindən qoparıb qaçır, dor ağacına dırmaşaraq ən yüksək 
pilləsində oturur. Sonra da kisənin ağzını açır, pulları çıxarıb birini dənizə, o birisini 
tacirə tullayaraq beləcə əylənir.

Dor ağacının ətrafına yığışan digər sərnişinlər kapitandan və matroslardan mey-
munu yaxalayıb pulu əlindən almağı, yiyəsinə qaytarmağı tələb etsələr də, tacir 
onları sakitləşdirərək deyir:

- İşiniz olmasın, o heyvan hər şeyi yaxşı qanır, qoy bölsün. Bu pulların yarısı 
suyundur, yarısı mənim.

Qanunsuz yollarla haqsız qazanılan sərvət müəyyən səbəblərdən əldən çıxdıq-
da, xalqın malını talayanları, əliəyriləri ifşa etdikdə bu məsəldən istifadə olunur.

MÜSƏLMANI DÖYƏ-DÖYƏ KAFİR EDİRLƏR

Rəvayətə görə bir nəfərin islamı tərk edib kafi r olduğunu Bağdad xəlifəsi 
Harunərrəşidə xəbər verirlər. O da həmin adamı yanına çağırtdırıb həqiqəti 
söyləməsini istəyir. Kişi deyir:

- Bu xəbər tamamilə yalandır, mən müsəlmanam.
Harunərrəşid onun sözünə inanmır və kafi r olduğunu boynuna alanadək həmin 

adamı döyməyi əmr edir.
Kişi xəlifəyə müraciətlə deyir:
- Ey xəlifə, bir kafi r yanınıza gəlib islamı qəbul etdiyini bildirəndə ona xələt və 

ənam verirsiniz, məni isə döyə-döyə kafi r etmək istəyirsiniz?!
Bir adamın güclə törətmədiyi cinayəti boynuna qoymaq istəyəndə bu məsəl 

işlədilir. 

“Rəvayətli ifadələr”, Bakı, 1961

NİYƏ BELƏ DEYİRİK?


