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Mazkur darslik O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi vazirligi huzuridagi Respublika ta’lim 
tomonidan filologiya fanlariga ixtisoslashgan maktablarning 11-sinfi va akademik litseylarning  
2-bosqichi uchun darslik sifatida tasdiqlangan (2019 yil 14 iyundagi 2- sonli bayonnoma). Unga 
o‘quv dasturida belgilangan badiiy asarlar kiritilgan va Davlat ta’lim standartlarida ko‘rsatilgan 
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Mazkur darslik o‘quvchini badiiy so‘zning sehrli olamiga olib kirishda, adabiyotga qiziqtirishda 
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umid qilamiz.  
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ADABIYOT – SO‘Z SAN’ATI 
 

Adabiyot — fikr, tuyg‘ularimizdagi to‘lqinlarni so‘zlar, gaplar yordami bilan 
tasvir qilib, boshqalarda ham xuddi shu to‘lqinlarni yaratmoqdir. Bu ta'rif 
adabiyotning to‘g‘ri ta'rifidir. Shu bilan yozilgan asarlarga adabiy asar 
deyiladir. 

Abdurauf Fitrat 

Adabiyot — ko‘ngil ishi, ilhom samarasi. Tuyg‘usiz, ilhomsiz yozilgan asar 
changlanmagan gulga o‘xshaydi — meva tugmaydi. Ko‘ngil rozi bo‘lgan 
asargina kitobxonning ko‘ngliga yol topadi, kitobxonning ko‘nglida meva 
tugadi. 

Abdulla Qahhor 

Inson yuragi ham bir olam. Uning ham bahor va kuzlari, tong va tunlari, 
orom va zilzilalari bor. She'riyat yurak sadosi bo‘lganidan ana shu 
murakkab tuyg‘ular olamini ifoda qiladi. Shuning uchun ham bir she'rni 
o‘qib quvonsak, ko‘ksimiz g‘urur va iftixor tuyg‘ulariga to‘lsa, ikkinchi bir 
she'rni o‘qib, hayolga tushamiz, inson dardlariga oshno bo‘lamiz. 

Ishontira olish — iste'dodning ibtidosi. 

Erkin Vohidov 

Badiiyat maqsadlarini (matematiklar aytganidek) ijtimoiyat mezonlari 
bilan o‘lchab bo‘lmaydi. San’atkorning maqsadi o‘tkir muammolarni uzil-
kesil yechib berishdan iborat emas, balki butun murakkabligi, bitmas-
tuganmas qirralari bilan hayotni sevishga da’vat etishga qaratilgandir. 

Lev Tolstoy 

O‘ylab ko‘ring: 
Adabiyot, san’at siz uchun nima? San’at asaridan siz nimani kutasiz va shu kutgan 
narsangizni har doim ham olasizmi? 
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XALQ OG‘ZAKI IJODI: 
“GO‘RO‘G‘LI” DOSTONLARI TURKUMI 

Eslang: 
Doston nima? Uning qanday turlari mavjud? 

O‘zbek dostonchilik an’analarida qanday turkum dostonlar mavjud?  

 

“Go‘ro‘g‘li” turkum dostonlari Yaqin va Oʻrta Sharq, Markaziy Osiyo va 
Janubiy Kavkazda yashovchi turkiy xalqlar orasida keng tarqalgan. Ayrim 
manbalarga ko‘ra, turkumga kiruvchi dastlabki dostonlar XI asrda 
shakllana boshlagan, XVII asrdan boshlab esa bir turkumga birlasha 
boshlagan. Shu bilan birga, turkumga kiruvchi har bir doston mustaqil 
asar sifatida ko‘riladi va asarlarni Goʻroʻgʻli, uning doimiy yoʻldoshi Gʻirot, 
Soqibulbul, Hasan Koʻlbar, Ahmad Sardor singari obrazlar va Chambil 
yurti birlashtirib turadi.  

“Go‘ro‘g‘li” turkum dostonlarini ikki guruhga bo‘lish mumkin: 

1) g‘arbiy guruh: Kavkaz, Yaqin va O‘rta Sharq xalqlari orasida tarqalgan; 

2) sharqiy guruh: Markaziy Osiyo xalqlari orasida tarqalgan.  

 
Ushbu turkiy xalqlar xaritasidan “Go‘ro‘g‘li” turkumining g‘arbiy va sharqiy guruhlari tarqalgan 

hududlarni toping.  
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“Go‘ro‘g‘li”ning g‘arbiy turkumi asosida dostonning Ozarbayjon varianti 
yotadi. Bu turkumda bosh qahramon Ko‘ro‘g‘li deb ataladi va xalq ichidan 
chiqqan qasoskor sifatida gavdalanadi. U qirq yigitga bosh bo‘lib, otasining 
ko‘zini ko‘r qilgan zolim podshohga qarshi bosh ko‘taradi. Dushman 
savdogarlari karvoniga kutilmaganda hujum qiladi, turli qiyofalarda 
dushman ichiga kirib, asir tushgan yigitlariga tadbirkorlik bilan yordam 
beradi, oʻziga va yigitlariga maʼqul boʻlgan goʻzal parilarni olib qochadi. 
G‘arbiy turkum dostonlarida tarixiy 
shaxslar va voqealar bilan bog‘liqlikni 
kuzatish mumkin: Ko‘ro‘g‘li Eron shohi 
Abbos I ning (1585—1628) zamondoshi 
qilib koʻrsatiladi. Chindan ham, arman 
tarixchisi Arakel Tavriziyning XVII asr 
boshlarida yozib qoldirgan 
ma’lumotlariga qaraganda, XVI-XVII 
asrlarda Usmoniylar imperiyasidagi og‘ir 
ijtimoiy va iqtisodiy vaziyat hamda 
Usmoniylar davlatining Eron bilan 
urushlari tufayli ko‘tarilgan “Jaloliylar 
qoʻzgʻoloni” boshliqlari orasida Koʻroʻgʻli 
degan shaxs boʻlgan.  

“Go‘ro‘g‘li”ning sharqiy turkumi bosh qahramoni Go‘ro‘g‘li (go‘rda 
tug‘ilgan) qonuniy hukmdor, oʻz xalqi, vatani uchun qaygʻuruvchi va uni 
dushmanlardan qimoya qiluvchi yengilmas bahodir, koʻplab xalq 
botirlarini tarbiyalab yetishtirgan murabbiy sifatida tasvirlangan. Bu 
dostonlarda qahramonona oʻtmish aniq tarixiy voqealar koʻlamida emas, 
balki orzu darajasida, xalqning yuksak maqsadi koʻlamida tasvirlangan.  

 

Qiyoslang: 
“Go‘rog‘li” dostonlarining g‘arbiy va sharqiy turkumlaridagi asosiy farqlari nimada? 

G‘arbiy turkumdagi Go‘ro‘g‘li obraziga yaqin yana qanday qahramonlarni eslay 
olasiz (masalan, o‘rta asrlar Yevropa adabiyotida)? 

Sharqiy turkumdagi Go‘ro‘g‘li obraziga-chi? Go‘ro‘g‘lining go‘rda tug‘ilishida 
qandaydir ramziy ishora bor deb o‘ylaysizmi? 

O‘ylab ko‘ring: 
“Go‘rog‘li”ning o‘zbekcha variantlari qaysi turkumga kiradi? 

  

Abbos I ning Tabriz sharini 
turklardan ozod qilishi 
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Ozarbayjon poytaxti Bokuda Go‘ro‘g‘li haykali Go‘ro‘g‘li 1989 yilgi SSSR markasida va 

Turkmaniston milliy valyutasida 

 

“Go‘ro‘g‘li” dostonlarining o‘zbekcha variantlarini ham ikki guruhga bo‘lish 
mumkin: Xorazm varianti va O‘zbekistonning boshqa hududlarida 
tarqalgan variantlar. Ergash Jumanbulbul oʻgʻli, Fozil Yoʻldosh oʻgʻli, 
Poʻlkan shoir, Islom shoir, Rahmatulla Yusuf oʻgʻli kabi xalq shoirlaridan 
200dan ortiq doston (variantlari bilan) yozib olingan. Ularni jami 60 
dostonga birlashtirish mumkin. Birinchi doston Go‘ro‘g‘lining tug‘ilishi 
haqida hikoya qilsa, oxirgi doston – “Eroʻgʻli”da (boshqa nomlari – 
“Shahidnoma”, “Goʻroʻgʻlining oʻlimi”, “Goʻroʻgʻlining gʻoyib boʻlishi”) 
uning keksaygan davri va Sulduzi togʻida gʻoyib boʻlishi tasvirlanadi 

Turkumda Goʻroʻgʻlining bahodir qirq yigiti (Zamonbek, Shodmonbek, 
Xidirali, Toʻlak botir, Xoldorxon va boshqalar) faoliyatiga alohida-alohida 
dostonlar bagʻishlangan. Bu yigitlar Chambil yurtining ozodligi, xalqining 
farovonligi uchun Goʻroʻgʻli bilan bir safda turib kurash olib boradilar. 
Yana bir qancha dostonlarda Goʻroʻgʻlining asrandi oʻgʻillari (Hasan, 
Avaz), nevaralari (Nurali, Ravshan) va evarasi Jahongirning qahramonona 
sarguzashtlari hikoya qilinadi, bu dostonlar ham kichik turkumchalarni 
tashkil etadi. 
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“GO‘RO‘G‘LINING TUG‘ILISHI” DOSTONIDAN 
(Dostonning Muhammadqul Jomrot o‘g‘li Po‘lkan aytgan variantidan qisqartirib 
olindi, Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi Adabiyot va san’at nashriyot, 1967 yil) 

Burungi zamonda Yovmit degan el, Taka turkman degan yurt, Mari degan yana bir 
qo‘rg‘on bor edi. Yovmit yurtining Odilxon degan podshosi bor edi. Odilxon podshoning 
ikki o‘g‘li bo‘lib, kattasining oti Urayxon, kichkinasining oti Ahmadbek edi. Bibi Oysha 

degan bir qizi ham bor edi. Mari yurtining Qovishtixon degan xoni 
bor edi. Qovishtixonning To‘liboy sinchi degan bir o‘g‘li bor edi. 
Ko‘p esli, aqlli, tamizli, farosatli odam edi. Marining begi 
Qovishtixon Yovmit elining xoni Odilxon podshoning bozorchi 
savdogarlarini yo‘lda talab oldi. Shunda 
molini oldirgan odamlar “dod!” deb 

Odilxon podshoga arzga keldi. Odilxon podsho buni eshitib, 
achchig‘i kelib, birdan sarboz askar chiqarib, to‘p-to‘pxonasi bilan 
Mari yurtini tep-tekis qilib yubordi. Qovishtixon bekni to‘pga solib otib yubordi. Haligi 
bozorchi savdogarlarning mollarini olib berdi. Qovishtixonning yetti yoshli o‘g‘li – 
To‘liboy sinchini bandi qilib olib keldi. Lekin otasining qilgan ishidan buni gunohsiz bilib, 
o‘z oldiga xizmatkor qildi. To‘liboy sinchi xizmat qilib yuraverdi. O‘n to‘rt yashar bo‘ldi. 
O‘n to‘rtga kirguncha o‘qib, xat-savodi chiqdi. Lekin o‘zi ajab bir odobli, chiroyli, yaxshi 
yigit bo‘ldi. Otlarning yaxshi-yomonini biladigan sinchi bo‘ldi. “Bul otingiz yaxshi, bul 
otingiz yomon”, – deb podshoning tablada turgan otlarini saralab, ajratib beradigan bo‘ldi. 
Bir kunlari To‘liboy sinchining xizmati yoqqanligidan: “Bu ham o‘zimning suyagim-da”, 
– deb Odilxon podsho Bibi Oysha qizini unga nikohlab berdi. Bibi Oyshaning bo‘yida 
bo‘lib, oy-kuni to‘lib o‘g‘il tug‘di, otini Ravshanbek qo‘ydi. Shunda Ravshanbek besh 
yashar bo‘ldi, uni maktabga berdi. Ravshanbek o‘zi tengi bolalar bilan maktabda o‘qib 
yuraberdi. Sakkiz yashar bo‘lganda xat-savodi chiqdi. Taka turkman degan yana bir yurt 
bor edi. Bu yurtda Jig‘alixon degan bek bor edi. Jig‘alixonning Gajdumbek degan o‘g‘li, 
Bibi Hilol degan qizi bor edi. 

Zargar shahrining Shohdorxon degan podshosi Yovmit yurtining podshosi Odilxonni yo‘q 
qilmoqchi bo‘lib lashkar jo‘natdi. Lashkar uch oy yo‘l yurib, uch oy deganda Taka-Yovmit 
Urganch yurtining Asqar degan tog‘iga yetib qo‘ndi. Shu kuni Ravshanbek boshliq bolalar 
Asqar tog‘ni tomosha qilgani chiqqan edi. Shoxdorxonninhg askarlari bularni bandi qilib 
haydab Shohdorxon podshoga to‘g‘ri qildi. Shohdorxon qarasa, hammasi yosh bola ekan, 
ularni o‘ldirmoqqa ko‘zi qiymadi. Bolalarning kelmaganidan Taka-Yovmit eli qo‘rqishib, 
axtarib, har tarafga qarab, bular ham shu tog‘ga, qo‘shinning ustiga kelib qoldi. Bularning 
kelganini bilib, Shohdorxonning qo‘shini quvib yarmini bandi qilib oldi, yarmi qochdi. 
Qochganlar qochib, Odilxon podshoning oldiga bordi. Odilxon 
podsho kelganlarning arzini eshitib, bu ham cherik lashkar yig‘di.  

Odilxon podsho ham, Shoxdorxon podsho ham urush nog‘orasini chaldirib, lashkarlarini 
choqlab otga mindirib, urushmoqqa choq bo‘ldi, ko‘ngillari to‘q bo‘ldi. Ikki taraf 
podsholarining urush uchun qilgan shon-u shuhratlariga yer tebrandi. Surnay-karnay, 

sinchi – otlarning 
zoti, nasi, fe’l-
atvorini yaxshi 
biladigan odam 

tamiz – fahm, 
farosat 

cherik – qo‘shin 
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sibizg‘a tortganiga barcha polvonlar simobday erib, yo‘lbarsday 
g‘arqirab, g‘ayrati jo‘sh urib, bir-birlariga qarshi turdi. Birdan bir-
birlariga ot qo‘yishib, tala-to‘p bo‘lishib, bir-birlari bilan aralashib 

qoldi. Ajal yomg‘iri yog‘di. Nayzabozlik, qilichbozlik, bir-birovining jazosini bermoq 
sarbozlarga bo‘ldi ermak. Hech kim ko‘rmagan, hech bir quloq eshitmagan katta urush 
bo‘ldi, o‘liklar to‘ldi, o‘liklarning ostidan sizot-sizot qon ketdi. Shu kun to‘qqiz soat urush 
bo‘ldi. Undan keyin urushni yotqizmoqqa nog‘ora chalindi. Urush yotib, har qaysi taraf 
lashkarlari o‘z taraflariga qarab qaytdi. Shunda Odilxon podsho Shohdorxon podshodan 
g‘olib keldi. 

Odilxon podsho: “Asqar tog‘ida qo‘lga tushgan bolalarni qo‘yib yuborsin”, dedi. 
Shohdorxon podsho hammasini qo‘yib yubordi. Lekin Shohdorxonning Hamza degan bir 
odami Shohdorxondan yashirib, Ravshanni bir sandiqqa solib oldi, uni o‘g‘il qilib 
olmoqchi bo‘ldi. Tashqaridan Odilxonning beklaridan Jig‘alixonning o‘g‘li Gajdumbek 
bilan qizi Bibi Hilol ham bularning ichiga qo‘shilib o‘lja bo‘lib ketdilar. Shunda urush 
tamom bo‘ldi. Har ikki taraf podsholar o‘z taraflariga qaytdilar. Odilxon: “Ravshanxon 
o‘lgan ekan-da”, deb undan umidini uzdi, afsuslar qildi. 

Shohdorxon uch oy yo‘l yurib, o‘z yurti Zargarga yetdi, taxtiga mindi. Erta bilan tong otdi, 
Shohdorxonning xos xizmatkori kelib arz qildi. “E podshohim, 
Odilxon odamlaridan bir ayol, bir erkak bandi bo‘lib kelibdi,” dedi. 
Bular Gajdumbek bilan Bibi Hilol edi. Shohdorxon Gajdumbekka 
mansab berdi. Gajdumbek kamsiz bo‘ldi, davlati juda katta, o‘ziga bir yaxshi joy 
solmoqchi bo‘lib, shahardan uzoqroq yerdan sakkiz oshyonlik imorat soldi. Imorat bitdi, 
oradan yetti yil o‘tib ketdi. Gajdumbekning singlisi Bibi Hilol bo‘yi 
yetib qoldi. 

Bu orada Hamza Ravshanbekni o‘g‘il qilib olaman deb, har kuni tong otguncha uning 
kokilini yetti martaba o‘rib, har o‘rganda mushkning suvini berar edi. Ravshanxon ham bir 

bola bo‘ldiki, ko‘rganlar havasda, ko‘rmaganlar armonda, kamsiz, 
suluv-xushro‘y. Hamzabek Ravshanxonni har kuni tomoshaga olib 
chiqdi, bayramlarni ko‘rsatdi. Shuytib Ravshanbek har kuni o‘zi 
tomoshaga chiqmoqni o‘rganib qoldi. 

Kunlardan bir kuni ko‘chalarda tomosha qilib yurib, bu yurtda yurganiga xafa bo‘lib, 
yurak-bag‘ri ezilib, ko‘zidan yoshi oqib kelayotib edi, yo‘li Gajdumbekning ko‘chasiga 
tushib qoldi. Shu vaqtda Hiloloy sakkiz oshyonlik imoratning yuqorisidan ko‘chaga qarab 
o‘ltirar edi. Ko‘zi Ravshanga tushdi. Farosat bilan bildi, bu yigit bu shahardan emas, 
musulmonga o‘xshaydi. Shunda Hiloloy Ravshanbekka qarab, to‘xta, deb bir so‘z dedi: 

Suluv qizlar burab qo‘yar sochini, 

Mard yigit g‘animdan olar o‘chini.  

Bag‘ring kuygandayin bo‘zlab yig‘laysan, 

Menga aytgin yig‘laganing vajini! 

sibizg‘a – nayning 
bir turi 

bandi – asir 

oshyon – qavat 

mushk – hayvon 
yoki o‘simliklarning 
o‘tkir hidli moddasi 
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