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Həm Şərq, həm də Qərb xalqlarının ədəbiyyatında geniş işlənən Yusif və 

Züleyxa mövzusunun əsası Yusif peyğəmbərin (ə.) həyat sərgüzəşti olub, 
“Tövrat”da “Yaradılış” kitabının 37-50-ci fəsillərindən, daha sonra isə 
“Qurani-Kərim”in 12-ci surəsi olan 111 ayədən ibarət “Yusif” surəsindən 
gəlmişdir. Ümumiyyətlə, dinlə ədəbiyyatın sıx əlaqəsi səmavi kitablardakı bir 
çox dini süjetlərin, obrazların, simvolların, ayrı-ayrı hadisələrin müxtəlif 
xalqların ədəbiyyatında işlənməsinə, dini arxetip süjetlərin meydana gəlməsinə 
səbəb olmuşdur. Əsrlər boyu hz.Adəm, hz.İbrahim, hz.Musa, hz.Süleyman, 
hz.Yusif və digər peyğəmbərlərlə bağlı əhvalatlar istər Şərq, istərsə də Qərb 
xalqları ədəbiyyatında ilkin mənbə rolu oynamış, həmin hadisə və əhvalatlar 
yalnız dini deyil, həmçinin müxtəlif məzmunlu bədii və tarixi əsərlərdə də əks 
olunmuşdur. Həmin əsərlərin əsas qayəsini eyni süjet təşkil etsə də, müxtəlif 
müəlliflərin dünyagörüşü və təxəyyül gücünə uyğun olaraq fərqli məzmunda 
işlənilmiş, bəzən əsas məzmundan uzaqlaşdırılmış, ona poetik şəkildə dünyəvi 
don geydirilməyə cəhd göstərilmişdir. 

Yusiflə Züleyxa əhvalatının müqəddəs kitablardakı variantı zaman keç-
dikcə müəyyən dəyişikliklərə uğrasa da, müxtəlif şair və mühəddislər tərəfin-
dən fərqli səpkidə, müəyyən əlavələrlə işlənsə də, ilkin variantda olan əsas mo-
tivlər – Yusifin gözəlliyi, qardaşların paxıllığı, quyuya salınma, satılma, qür-
bətə düşmə, Yaqubun gözlərinin kor olması, Züleyxanın sevgisi, böhtanı, Yusi-
fin Misirdə yüksək məqam əldə etməsi, qardaşların Misirə gəlməsi, Yusifin 
köynəyinin Yaqubun kor gözlərinə şəfa verməsi və s. motivlər saxlanılmışdır.  

Türklüyün əski çağlarından gələn milli-mənəvi gücün qorunmasında və 
etnosun perspektiv fəaliyyət üçün istiqamətlənməsində zəngin potensialı olan 
aşıq sənətinin [3, 481] nümayəndələri də əsrlər boyu bu məqamlara müraciət 
etmiş, sevgilinin gözəlliyindən bəhs edərkən onu gah Yusifə, gah Züleyxaya 
bənzətmiş, çətinliklərinin, dərdlərinin həddini göstərmək üçün Yusifin zindana 
düşməsini, Yaqubun oğul ayrılığından çəkdiyi əzabı xatırlatmışlar.  

Şah İsmayıl Xətainin (1487-1524) müasiri olan, Dirili Qurbani kimi də 
tanınan Aşıq Qurbani (1477-?) öz şeirlərində yarının gözəlliyinə işarə edərkən 
onu Züleyxa ilə müqayisə edir:  

 
Sifətdə Züleyxa – yarı Yusifin, 
Xubların xubusan, eylərəm vəsfin, 
Bоyu uzun, beli incə məhbubun, 
Buxağında gözəl xallar açılmış [1, 72]. 
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Aşıq öz biqərarlığına, canının eşq zindanında həbs olduğuna işarə edir, 
Yaqub peyğəmbərtək əzizinin hicrindən qanlı göz yaşları tökdüyünü bildirir: 

 
Qurbaniyəm, fikrim gəzir asmanda, 
Canan harda оlsa, can alar anda, 
Yəqub kimi qan ağlaram Kənanda, 
Yusiftək zindanda qalan canım hey! [1, 77] 

 
Şeirlərində “Qul”, “Şikəstə”, “Bikəs” təxəllüslərini işlətmiş XVI əsrin 

görkəmli şair-aşıqlarından Abbas Tufarqanlı da Yusif və Züleyxanın adlarını 
dünyada nam-nişan qoyub getmiş insanlarla bir sırada çəkir: 

 
Aradım Оsmanı, gəzdim Əcəmi, 
Misri, İstanbulu, Şamı görmüşəm, 
Harda adı bəlli gözəl varsa da, 
Arayıb, axtarıb hamı görmüşəm. 
Firоnü Firdövsi, Nəmrudü Şəddad, 
Оnlar da dünyada qоydular bir ad, 
Yusiflə Züleyxa, Şirinlə Fərhad, 
Bəhram ilə Güləndamı görmüşəm [1, 121]. 

 
Başqa bir şeirində aşıq öz sevgilisini gözəllikdə Yusifi-Kənana bənzədir: 
 

Sevdiyimin hüsnü Qureyşin nuri, 
Yusifi-Kənandı, Çinin fəqfuri, 
Deyirlər, behiştdə çоx оlur huri, 
Оnlar da köhnəlib, yar təzə-tərdi [1, 130]. 

 
XVII əsr Azərbaycan aşıq şeirində də Yusif əhvalatından ədəbiyyatımıza 

keçən simvollardan geniş istifadə olunur. Belə ki, Yusifin köynəyi ilə bağlı üç 
məqam mövcuddur: qardaşları tərəfindən köynəyinin qana bulaşdırılıb hz. Ya-
quba göstərilməsi, Züleyxanın Yusifin köynəyini cırması və Yusifin göndərdiyi 
köynək vasitəsilə atasının gözlərinin açılması. Dövrün tanınmış aşıqlarından 
Sarı Aşıq şeirində “Yusifin gül pirəhəni” ibarəsinə müraciətlə bir gün yarından 
xeyir xəbər alaraq dərd-qəmdən azad olacağına ümidini belə ifadə edir:  

 
Şəhbazi-aləmdən istərəm səni, 
Xudanı sevərsən, unutma məni, 
Guya ki, Yusifin gül pirəhəni, 
Gəldi Yəqub binəvaya yetişdi [1, 132]. 

 
Dövrün daha bir aşığı Dərdli Nəsib (1670-?) bir şeirində yarının 

gözəlliyinə işarə edərək onu Züleyxadan da üstün tutur:  
 

Dərdli Nəsib – taleyi kəy, 
Yarı gendən gəzər ürkəy. 
Mövlam özü səni görgəy, 
Züleyxaya şəkk eləyər [1, 93]. 
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XVIII-XIX əsrlər aşıqlarının yaradıcılığında “Yusif və Züleyxa” mövzu-
suna çox müraciət edilmişdir. Öz şeirlərində keşməkeşli həyatından, əmisi 
qızına olan uğursuz məhəbbətindən gileylənən Yəhya bəy Dilqəm (1830-1865) 
bir şeirində Yusif hüsnlü, Züleyxa camallı yarın hicrindən bəhs edir: 

 
Laçın qanadlıdan, tərlan tavardan, 
О hüsni-Yusifdən, mehri-rüxsardan, 
Züleyxa camallı, məhcəbin yardan, 
Fələk məni cüda salıb ağlaram [1, 243]. 

Və ya: 
Başına döndüyüm, ay Əziz əmi, 
Getdi, bəs alşanım niyə gəlmədi? 
Züleyxa camallı, qəddi minalı, 
Şövkətli sultanım niyə gəlmədi? [1, 239] 

 
Aşıq Padarlı Abdulla (vəf.1885) bir şeirində zəmanədən gileylənərək, 

bəzilərinin bəzək-düzək hesabına “gözəlləşib”, Züleyxatək gözəllikdə məşhur 
olan qadınları bəyənməməsindən gileylənir: 

 
Ay ağalar, bir zəmanə gəlibdir, 
Həmtay оlan heç həmtayı bəyənməz. 
Qara qızlar sürmə çəkib gözünə, 
Gözəllikdə Züleyxanı bəyənməz [1, 307]. 

 
Görkəmli ədəbiyyatşünas S.Mümtazın (1884-1941) Azərbaycanın şəhər 

və kəndlərini gəzib, müxtəlif əlyazmalar və şifahi mənbələrdən toplayaraq nəşr 
etdirdiyi ədəbi nümunələrdə də Yusif və Züleyxa əhvalatının təsirinə rast gəli-
nir. Məsələn, Şirvan aşıq məktəbi nümayəndələrindən Aşıq Saleh (XVIII əsr) 
bir müstəzadında Yusif və Züleyxa əfsanəsinin bir sıra motivlərinə müraciət 
edərək Züleyxatək gözəl bir yarın eşqindən Yaqub peyğəmbərin övlad acısın-
dan çəkdiyi qəm-qüssə həddində əzaba düçar olduğunu, bu halıyla özünü Yusif 
zindana düşdüyü kimi, eşq zindanında bir məhbus hesab etdiyini açıqlayır: 

 
Ey dil, gecələr sübhədəkin yar eşigində – əfğanə yetişdik, 
Rəhmi yox olan kafiri-bimar eşigində – san, canə yetişdik. 
Yəğub kimi saldı məni dərdü bəlayə – bir hüsni-Züleyxa, 
Yusif kimi ol naşiyi-xəridar eşigində – zindanə yetişdik [7, 333]. 
 
XIX əsr aşıqlarından Məlikballı Qurban (1865-1943) özünü Züleyxatək 

Yusifin, Məcnuntək Leylinin eşqindən dəli-divanə olduğuna işarə edir:  
 
Sərgəştə mənəm qaşı kəmakanın ucundan, 
Züleyxa necə Yusifi-Kənanın ucundan, 
Səhra vətənimdir belə cananın ucundan, 
Məcnun da mənəm Leyliyi-zibanın ucundan, 
Çıxdı bu tənim çılpağ olub cümlə qəbadan [7, 401]. 
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Dövrün daha bir məşhur sənətkarı Mücrim Kərim bir müxəmməsində öz 
yarına hər kəsdən artıq dəyər verdiyini və onu hər kəsdən, hər şeydən, yüz 
Züleyxa, yüz Yusif gözəllikdə insandan belə üstün tutduğunu bildirir: 

 
Yüz dilbəri-Şiraz ola, yüz şuxi-Sifahan, 
Yüz türki-Xəta, yəni ki, məhbubi-Səməngan, 
Yüz misli-Züleyxa ola, yüz Yusifi-Kənan, 
Yüz Mücrimi-dilxəstə Kərimin kimi xoşxan, 
Yüz sübh ilə axşam ola, könlüm səni istər [7, 413]. 

 
Aşıq Salehin də şeirində bu müxəmməsə bənzər beytlərə rast gəlinir: 
 

Yüz yari-Ərəş, dilbəri-Gəncə, büti-Şiraz, 
Yüz türki-Sifahan ola, könlüm səni istər. 
Yüz misli-Züleyxa, çəmən ara güli-həmra, 
Yüz Yusifi-Kənan olan, könlüm səni istər [7, 339]. 

 
XIX əsrin daha bir sənətkarı Aşıq Musa (1830-1912) şeirlərində Yusif 

peyğəmbərin gözəlliyinə işarə edərək, öz sevgilisini onunla müqayisə edir, 
gözəllikdə hətta Yusifin belə yarına tay olmadığını deyir: 

 
Xudam səni nə xоş gündə yaradıb, 
Salıbdı cahana, ay gülə-gülə. 
Gözəllikdə Yusif sənə tay оlmaz, 
Alıbsan qüdrətdən pay, gülə-gülə [2, 37]. 

 
Başqa bir şeirində isə yarının Yusiflə oxşarlığına işarə edir: 
 

Dilinin kəlməsi gözəl bir lisan, 
Telinə sadağa varımdı bir can. 
Yaraşır şəninə güllü bir cahan, 
Yusifi-Kənanə şəbahətin var [2, 40]. 

 
XIX-XX əsrlərdə yazıb-yaradan aşıqlarımız arasında ən məşhuru olan 

Göyçə aşıq mühitinin yetirməsi Aşıq Ələsgərin (1821-1926) yaradıcılığında da 
Yusif peyğəmbərin əhvalatına dəfələrlə müraciət olunmuşdur: 

 
Qıya baxdın, məni saldın zillətə, 
Yusif kimi necə düşdüm qürbətə. 
Hicran qəmi məni salıb möhnətə, 
Səni gördüm, dərdim azalı, Güllü! [5, 54] 

 
Şair Misirdə qürbət elə düşmüş Yüsif peyğəmbəri qul bazarında görən 

hər kəsin heyranlığını sevgilisini görənlərin halı ilə, öz halını isə Yusifin 
dərdindən dərdə düçar olanlar ilə müqayisə edir: 

 
Mələklər şahidi, gözəl sərvəri, 
Xəstəyə dərmandı buxağın təri. 
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Camalını görən olur müştəri, 
Misirdə Yusifin bazarı kimi [5, 58]. 

Və ya: 
Yusif kimi məni saldın azara, 
Təbibimsən, eylə dərdimə çara. 
Ya buyur cəllada, ya çəkdir dara, 
Ya yetir dərmana, üzün bürümə! [5, 79] 

 
Oğlunun dərdindən gözləri tutulmuş Yaquba Yusifin Misirdən göndər-

diyi köynəyinin etdiyi dava-dərman kimi, yarın da gəlişi Aşıq Ələsgər üçün 
bütün dərdlərdən azad olmaq vəsiləsidir: 

 
Onun bu gəlməyi, gör, nəyə bənzər, 
Nə xana, sultana, nə bəyə bənzər, 
Misirdən gəlmiş bir köynəyə bənzər, 
Kənanda Yaquba dərman gəlibdi. 
 
Ələsgər görcəyin candan usanıb, 
Camalından şəmsü qəmər utanıb. 
Nə behiştdə belə qılman yaranıb, 
Nə dünyaya belə insan gəlibdi [5, 49-50]. 

 
Azərbaycanın tanınmış aşıqlarından olan Xəyyat Mirzə (1885-1922) öz 

yarını vəsf edərkən onu gözəllikdə Yüsif və Züleyxadan üstün bilir: 
 

Nə Misirdə Yusif, Züleyxa, Kənan. 
Xudam xəlq etməyib sən təki canan, 
Demə aşiqlərdi eşqimə yanan. 
Firqətin mahalı, eli incidir [2, 162]. 

 
Aşıq ədəbiyyatında Yusif əhvalatına ən çox müraciətə Molla Cümənin 

(1854-1920) yaradıcılığında rast gəlirik. Şair Yusifin başına gələn bir çox 
hadisələri ayrı-ayrı beytlərdə böyük ustalıqla tərənnüm edir: 

 
Xəstə olub göz dikmişəm rahinə, 
Yusif kimi düşdüm qəzəb çahinə, 
Qarşı olsan o gözəllər şahinə, 
Mən zarınca çeşmi-tərdən xəbər ver [6, 83]. 

 
Yusifin yoxluğundan gününü ağlamaqla keçirən Yaqubun gözləri tutulur, 

lakin Misirdən gətirilmiş köynəkdən oğlunun iyini alan ata yenidən gözünün 
nuruna qovuşur. Şair yarının qoxusunu küləkdən alır və bu qoxunu Yaqubun 
dərdinə dəva olmuş həmin köynəyin iyinə bənzədir:  

 
Cüməyəm, sormadım ləbin suyunu, 
Sərasər qəm aldı könlüm öyünü, 
Badi-səba gətdi sənin iyini, 
Necə ki, Yusifdən Kənana getdi [6, 141]. 
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Şairin yaradıcılığında eşqin ən yüksək dərəcəsi Züleyxanın Yusifə olan 
eşqinə bərabər tutulur: 

Namə, get məndən dad şəhrdə bir insanə de, 
Şəminə pərvanəyəm, ol atəşi-süzanə de, 
Bülbülün naləsini bağ içində gülşanə de, 
Fərhadın ərzi-halın həm Şirinə şahanə de, 
Eşqində Züleyxayəm, ol Yusifi-Kənanə de [6, 279]. 

Və ya: 
Züleyxa müsəxxər olmuş quluna, 
Pərvanə şamına, bülbül gülünə. 
Cümə də hər sübhdən çıxıb yoluna, 
Həsrətlə boylanıb gündoğan gözlər [6, 159]. 

 
Eşq üzündən can da qurban verilir, məşuqa yetişmək üçün hər vasitəyə əl 

atılır və Züleyxanın da Yusifə böhtan atması, onu zindana saldırması, 
müsibətlərə düçar etməsi onun eşqindən qaynaqlanır: 

 
Eşq ucundan Züleyxa gör netdi Yusifi-Kənana, 
Fağır Vərqə Gülşah üçün canın verdi qurbana, 
Mənim könlüm meyil saldı namərd İsmi Pünhana, 
Molla Cümə bu fənada şirin dil dustağıdır [6, 231]. 

 
Şair “Dünya” adlı şeirində Yusif kimi bir şəxsiyyətin belə bu dünyadan 

köçüb getdiyinə işarə ilə dünyanın faniliyindən bəhs edir: 
 

Əzrailnən söz bir edib 
Tərk etdin insanı, dünya! 
Özündə baqi qoymadın 
Yusifi-Kənanı, dünya! 
Sənə necə bel bağlayım, 
Ay vəfasız, fani dünya! [6, 289] 

 
Adətən poeziyada məşhur aşiqlər Fərhad, Məcnun və Yusifin adları 

daima yanaşı çəkilərək, vəfa və sədaqətin, əsl eşqin təcəssümü kimi təqdim 
edilir. Molla Cümə də öz şeirlərində həmin üslubdan istifadə edir: 

 
Yusif didarına Züleyxa dustaq, 
Şirin üçün Fərhad qapardı bir dağ, 
Leyli camalına oluban müştaq, 
Məcnuntək düşmüşəm dərdə, gələydi [6, 149]. 

 
Başqa şeirində şair Yusifin Fərhad, Məcnun və Kərəmdən fərqli olaraq, 

sonda eşqinə qovuşduğuna işarə edir və fələyin amansızlığından şikayətlənir: 
 

Çoxlar bu sevdadan nicat bilmədi, 
Dilək dərgahindən qəbul olmadı, 
Fərhad, Məcnun, Kərəm kamın almadı, 
Bir Yusifi sevdiyinə yetirdin [6, 131-132]. 



Рисаля. Арашдырмалар топлусу. 15.2018 – ISSN 2522-4808 (print) 
 

 33

Göyçə aşıq məktəbinin nümayəndəsi Aşıq Əsəd (1874-1951) də bir 
şeirində öz eşqini Yusifin Züleyxaya, Kərəmin Əsliyə olan eşqinə bənzədir: 

 
Yusif də qul оldu о Züleyxaya, 
Kərəm Əsli deyə girdi kilsaya, 
Оnlar kimi məni saldın sevdaya, 
Tüccar etdin ahü-zara sən məni [2, 144]. 

 
Qeyd etdiyimiz kimi, Yusif və Züleyxa obrazları məhz aşıq ədəbiy-

yatında daha çox misilsiz gözəllik simvolu kimi istifadə olunmuşdur. Aşıqlar 
sevgilinin gözəlliyini vəsf etmək üçün onu gah Yusif, gah da Züleyxa ilə 
müqayisə etmiş, bir qadını dünyanın ən gözəl qadını kimi təsvir etmək üçün 
Yusif və Züleyxanın onun camalı qarşısında aciz qaldığını söyləmişlər.  

Göyçə aşığı Aşıq Alı (1801-1911) da sevgilisinin vəsfində onu Züleyxa 
ilə müqayisə edir: 

  
Viran etmə könlü, savabdı hörsən, 
Yarım Alının gözüylə görsən. 
And-aman içənə özün deyərsən, 
Yanında Züleyxa, bica gözəldi [4, 55]. 

Və ya: 
Heyranam ol Xudaya, 
Sənin tək insan yaradıb, 
Tarixdə görməmişəm, 
Bir belə ceyran yaradıb. 
Züleyxa dünyada nədi, 
Səni onnan can yaradıb, 
Rəhm elə mən yazığa 
Bir busa ver barı, Sənəm [4, 115]. 

 
Gördüyümüz kimi, Yusif və Züleyxa obrazları, Yusif peyğəmbərin həyat 

sərgüzəşti, Züleyxanın sevgisi və s. motivlər Azərbaycan aşıq ədəbiyyatında 
geniş işlənmiş, bu eşq dastanı da “Leyli və Məcnun”, “Aşıq Qərib”, “Əsli və 
Kərəm, “Fərhad və Şirin” dastanları kimi aşıq məclislərini bəzəmişdir. Aşıqlar 
daha çox Yusif və Züleyxanın adından gözəllik simvolu olaraq istifadə etmiş, 
lakin “Yusifin köynəyi”, “Yaqubun dərdi-qəmi”, “Yusifin qürbətə düşməsi” 
kimi motivlər də aşıq poeziyasında öz əksini, az da olsa, tapmışdır. 
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Shahla Abdullayeva 
The Yusuf and Zuleykha’s plot in Azerbaijan ashug activity 

S u m m a r y 
Legend about Yusuf and Zulaikha was one of the commonly used and 

favorite themes in Eastern and also Azerbaijani literature.The basis of this 
theme was taken from the life story of Prophet Joseph, narrated in Torah 
(Genesis, 37-50) and the 12th sura (chapter) of Holy Qur`an.  

There is given all Joseph’s life in Torah – from birth to his death. And, in 
Qur’an unlike stories of other Prophets, the details of which are scattered 
throughout the Holy Qur`an, the history of Prophet Joseph was revealed 
completely in one surah. With time, the original version of this parable, given 
in the sacred books, underwent changes. Though, the main motifs were 
preserved and reflected in literary works. These main motifs have been used in 
ashug poetry, as well as in classical and modern Azerbaijani literature. Ashugs 
repeatedly reminded such symbols as “the tears of Jacob”, “Joseph’s beauty”, 
“Zuleykha’s beauty”, “Joseph's Cloak”, etc. in their poems. 

The presented article is dedicated to the researching the using of this 
famous legend in an ashug poetry on the example of ashug lyrics. 
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Шахла Абдуллаева 
Сюжет притчи «Юсуфа и Зулейхи» в азербайджанском 

ашугском творчестве 
Р е з ю м е 

Притча о Юсуфе и Зулейхе на протяжении столетий являлась одной 
из широко используемых и любимых тем в литературе Ближнего Востока. 
Эта легенда берет свои истоки из истории об Иосифе Прекрасном в 
главах 37-50 «Бе-решит» в Торе и в 12-й суре Священного Корана.  

В Торе прослеживается вся его жизнь – от рождения до его смерти. 
Также в Коране, в отличии от историй других пророков, сведения о 
которых разбросаны по всему Священному Корану, история о Пророке 
Иосифе передана полностью в одной суре. Со временем первоначальная 
версия этой притчи, данная в священных книгах, подверглась измене-
ниям. Несмотря на эти изменения, основной сюжет и мотивы были сох-
ранены и отражены в литературных произведениях. В ашугской поэзии, 
так же как и в классической и современной азербайджанской литературе, 
на протяжении веков использовались эти основные мотивы. Ашуги в 
своих произведениях неоднократно напоминали такие мотивы, как 
«слезы Якуба», «красота Юсуфа», «красота Зулейхи», «кафтан Юсуфа» и 
т.д. В настоящей статье на примере ашугского творчества исследуется 
степень использования этой известной притчи в азербайджанской 
ашугской поэзии.  
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