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КИРИШ

Шайбонийлар сулоласи ҳукмронлик қилган вақтда (1500- 
1601) ҳам адабиётнинг форс-тожик, туркий ва қисман араб тилида 
тараққий этиши давом этди. Муҳаммад Шайбонийхон (1501-1510), 
Кўчкинчихон (1512-1530), Абу Саидхон (1530-1533), Убайдуллахон 
(1533-1540), Пирмуҳаммадхон I (1556-1561), Искандархон (1561- 
1583), Абдуллахон II (1583-1598), Абдулмўминхон (1598) ва 
Пирмуҳаммадхон II (1598-1601)лар ҳукмронлик йилларида мумтоз 
адабиётимиз ривожланган, дейиш мумкин. Маълумки, 1540 -  1561 
йилларда шайбонийлар давлати бир неча қисмга -  Бухоро, 
Самарқанд, Тошкент, Миёнкол, Қарши, Шаҳрисабз, Кармана, 
Туркистон, Ҳисор, Фарғона ва Балх хонликларига бўлиниб кетди.1 
Ушбу султонликлар ҳукмдорлари саройида ҳам қадимий анъанага 
биноан шоирлар йиғилиб, мушоиралар уюштирганини ҳамда 
шайбоний хонлар билан шеърий баҳсларга киришилганини 
маълумотлар тасдиқлайди. Ўзбек хонлари туркий -  ўзбек ва тожик 
аҳолиси турмуш ва адабиётини умумлаштириб юборди. Шу билан 
бирга форс тили маданий анъаналар, шеърият ва давлат ишларини 
юритишда сақланиб қолди, мактаб ва мадрасаларда эса араб тили 
ҳукм сурди.

Ҳусайн Бойқаро давридаги Ҳирот мактабидан чиққан кўпгина 
шоир, муаррих, хаттот мусиқашунослар кўчманчи ўзбеклар 
ҳукмдорлари орасидан ўз ҳомийларини топди. Бухоро, Самарқанд 
ва бошқа шаҳарларда маданий анъаналар давом этди.

Тўғри, Шайбонийхон иккинчи даражали шоир, мусаввирлар 
билан муносабатда бўлди. Темурийлар давридаги машҳур вакиллар 
эса Сафавийлар сулоласи ҳукмдори Исмоилшоҳ ёки Бобур ҳузурига 
муҳожир бўлиб кетдилар.

Шайбонийлар қошида Биноий, Муҳаммад Солиҳ каби 
темурийлар даврида тан олинмаган шоирлар қолди.

1Воҳидов Ш., Қодиров А. Шарқнинг машҳур сулолалари. Т.: Академнашр, 2013.-Б.460-466.
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Шайбонийхоннинг ўзи ҳам илм кишиси, шоир бўлган. Унинг 
ҳатто сафарда олиб юрадиган кўчма кутубхонаси бўлиб, юришлар 
вақтида ҳам мунтазам шоир ва олимлар йиғинини уюштирган.

Қудратли шайбоний хонлардан бўлмиш Абдуллахон ҳам ўз 
атрофида ёзувчи, шоир ва олимларни йиғиб, уларга ҳомийлик 
кўрсатди ва улар иштирокида адабий йиғинлар ташкил этди. 
Саройнинг истеъдодли шоирлари ичида айниқса Мушфиқий ўз 
мадҳиялари, лирик шеър ва ҳажвиялари билан шуҳрат қозонди. 
Мушфиқий Абдуллахоннинг топшириғи билан турли бинолар учун 
таърихлар битган. Сарой тарихчиларидан Ҳофиз Таниш Бухорий 
“Абдулланома " номли катта тарихий асар ёзган.

Оврупа адабиётида темурийлар давлати емирилгандан сўнг 
узоқ вақт Ўрта Осиё маданий ҳаётида ҳеч қандай ўзгариш 
бўлмади, деган фикр ҳукм сурди. Туркий адабиётда энг охирги улуғ 
шахс Алишер Навоий, форсийда эса Абдураҳмон Жомий деб 
саналар эди. Бу фикр унчалик тўғри эмас. XVI асрнинг иккинчи 
ярмида тузилган Бухоро шеърияти антологияси муаллифи ўз 
асарида фан ва адабиётга алоқадор 250 киши номини санаб ўтган. 
Улар орасида етук шоирлар Ҳофиз Убаҳий ва Зайниддин Восифий, 
ҳукмдорлардан Убайдуллахон, Абдулатиф, Абдулазиз кабилар 
эътиборга лойиқдир2

“Эътиборлиси шундаки, бу даврда ижод қилган шахсларда 
шайхлик хислатлари ва қозилик амаллари билан бирга назмга 
рағбат ва ошуфталик кучли эди. Натижада улар томонидан 
кўплаб шеърий мисралар, ғазаллар ёзилиб, Бухоро адабий 
муҳитининг жозибадор намунаси сифатида бизгача етиб келди”.3 4

Аштархонийлар даврида (1601-1752) ҳам Бухоро маориф, 
адабиёт ва санъат соҳасида XVI аср анъаналари билан яшашда 
давом этди.

Аштархонийлар ҳукмдорлар -  Боқимуҳаммад (1601-1605), 
Валимуҳаммад (1605-1611), Имомқулихон (1611-1642), 
Назармуҳаммадхон (1642-1645), Абдулазизхон (1645-1681), 
Субҳонқулихон (1681-1702), Убайдуллахон (1702-1711) ва 
Абулфайзхон (1711-1747)лар даврида ҳам қадимги анъанага кўра,

2 Ўзбекистон халқлари тарихи. 2-жилд. Т.: Фан-1991.-Б.21-24.
3 Тўраев Ҳ. Бухоро тарихи. Бухоро, Дурдона, 2020. -Б. 138.
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сарой адабиёти ривожланган ҳамда хонлар ҳузурида юзлаб олиму 
фузало, шоирлар хизмат қилган.

Мутрибий “Тазкират уш-шуаро”да Насаф вилояти волийси 
Надр Муҳаммад Султонни Боқимуҳаммад Баҳодирхоннинг акаси 
(Динмуҳаммадхон)нинг ўғли деб зикр этиб, шаҳзоданинг адабий 
мажлислари ҳақида шундай ёзган: “Султонлик ва жаҳонбонлик 
мартабасига қарамай, ёгдули кўнглини сухандонлик юртларини ҳам 
эгалламоққа йўналтириб, доимо ярашиқли ўтиришларини олимлар 
ва фозиллар йиғинига айлантиради.

Ва бу мазали ва нафис чиққан байтни ул салтанатпаноҳга 
нисбат берадилар:

Ченон зи синаи сўзон ҳаме кашидам оҳ,
Ки, барқҳои фалак аз шарори оҳам сухт.

(Ёнган кўксимдан чекардим мен шундайин оҳким, Кўк яшинин 
алангалатди, сачратибучқун ул оҳим).4

Маълумотларга қараганда, шоир Мутрибий аштархоний 
ҳукмдор Боқи Муҳаммадхоннинг мажлисларида қатнашиб, унга 
бағишланган қасидаларини ўқиган. 1604 йилда Самарқандда 
қурилган давлат саройи ҳақида биринчи қасида яратиб, уни 
Бухорога бориб подшоҳга тақдим қилган:

Зиҳи қасри ки аз хубий бувад чашму чароғи дил,
Шавад наззорагий аз дидани у  масту лояқил.
Ҳар он нақше ки наққоши табиат нақш мебандад,
Бувад дар тийнати покизаи у  сар ба сар ҳосил.
Муқавваси тоқиҳояш гар касе бинад бадин хубий,
Ажаб бошад ба тоқи абруи хубон шавад мойил.
Фалакро солҳо ин орзу дар дил гиреҳ бошад,
Ки жойи ложувардаш хешро созад дар у  дохил.
Тало аз бас ки шуд сарф дару девори зебояш,
Агар кони тало гуянд уро набувад ин мушкил.
Намуда дар назар тоқи мушаббак пешгоҳи у,
Чинон к-зи оби софий моҳи нав бо анжум, эй фозил,
На ҳафт алвои бувад аз шиша шакли тобдони у,
Ки гашта сабъа сайёра тамоми чархро шомил.
Ба сад тазййин музайян сохташ машшотаи қудрат,
Ки то дар вей ниҳад по аў иноят хусрави одил.

4 Мутрибий Самарқандий. Тазкират уш-шуаро. Т. Мумтоз сўз, 2013. -Б. 64-65.
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Шаҳи соҳибқирони гитайситон Боқий Муҳаммадхон,
Ки ҳаст аз чокарони боргоҳаш Қайсару Тўғрил.

(Мазмуни: Яшасин бу қасрки, гўзаллиги дил кўзи, чироғи, Томошабин бўлғуси маст-аласт 
уни кўрган чоғи. Табиат наққоши ясаган ҳар бир нақши бўлғуси, Пок тийнатида гулу 
гулзор ҳам яшнаган боғи. Тоқи ёйининг бунча чиройлигини кўрса биров, Гўзаллар қоши 
ёйин исташи ажабмас шу чоғи. Фалак дилида кўп йиллар бу орзу бўлажакким, 
“Ложуварди ўрнига мен бўлсам, кетар дил доғи”. Кўп тилло сарф бўлганидан эшик ва 
деворига, Деса бўлур тилло маъданига кон унинг ҳар ёғи. Кўринар кўзга пешгоҳининг сим 
тўрли тоқи, Сувда акс этгандек янги ой-ла юлдузлар сипоҳи. Тобдони шакли етти хил 
алвон шиша эканидан, Бунда жамдек чархнинг етти сайёраси байроғи. Қудрат машшотаси 
минг зийнат билан ясатган, Тегсин деб унга одил подшоҳнинг иноятдан оёғи. Соҳибқирон 
Боқимуҳаммадхон саройининг чокари, Эрур Рум Қайсари-ю, Тўғрул -  турк хонлари 
маёғи.)5

Мутрибий Самарқандий “Тазкират уш-шуаро” асарини ёзиб 
тугаллагач эса 1605 йилда яна Бухорога адабий мажлисга келиб, 
ҳукмдор Вали Муҳаммадхонга туҳфа қилади. Бу ҳақда асар 
муқаддимасида шундай ёзилган: “Ва уни фирдавсмонанд
Самарқанд дор-у-л-мулкининг номини улуглаёшган чуқур илмли 
мўътабар олимлар ва доно фозилларнинг кимёсар назарларига 
етказиб, ибораларини тузатиш ва истиораларини тўғрилатишга 
тиришиб-тортишиб, ниҳоят, мақбуллик либосини кийдиришга 
эришдим, токим бу асаримиз фазилат ва аслзодаликда, 
хуштаъблик ва суханшуносликда тожи нигонни 
шарофатлантирувчи ҳамда ер юзидаги султон ва хоқонларнинг 
боши бўлган бир олий мақомли шаҳриёрнинг шариф мажлиси ва 
латиф маҳфил(ўтириш)ига муносиб совға бўлғай.

Шоҳе ки замона тобеъи давлати уст,
Офоқ гирифтаи сар ба сар ҳашмати уст  
Бар авжи сепеҳр нури моҳу хуршид,
Аз қуббаи чатри осмон рафъати уст

(Мазмуни: Бир шоҳким, замона тобеъдир давлатига, Бутун олам бош эгмиш шоҳлик 
савлатига. Фалак авжида ой, қуёш нури таралмиш, Суяниб осмонўпар чатри 
шавкатига.)6

Манбаларга қараганда, Мутрибий Самарқандий аштархоний 
Имомқулихон ҳузурида маданият арбоби ва шоир сифатида катта 
обрўга эга бўлган.7 Ҳукмдорнинг адабий йиғилишларида иштирок 
этган.

5 Кўрсатилган асар.-Б.252-254.

6 Кўрсатилган асар.-Б.14-15.

7 Кўрсатилган асар. -Б.6.
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“Наср ва назмдаги тарихий асарлар жуда баландпарвоз ҳамда 
жимжимадор ёзилган, шеърият кечаларида подшоҳ ва хонлар, улар 
атрофидаги аъёнларга ҳамду санолар ўқилган.

Субҳонқулихон Нишоний тахаллуси билан шеърлар ёзган, ўз 
атрофига шоир ва олимларни йиғиб, адабий мажлислар 
уюштирган.

Субҳонқулихон даврида Муҳаммад Вали Самарқандий 
“Музаккирул асҳоб” мажмуасини тузди, бу тазкирада 200 нафар 

ўша даврнинг адабиёт арбобларини таржимаи ҳолига оид 
маълумотлар берилган. Бундан ташқари Бухорода сарой шоири 
Муҳаммад Балхийнинг 5000 байтдан иборат “Субҳонқулихоннома ” 
ва Мирмуҳаммад Амин Бухорийнинг “Убайдулланома” каби 
асарлари яратилди.

Аштархонийлар даврида Бухоро хонлигида адабиёт, шеърият 
форс ва ўзбек (кўпроқ Хивада) тилларида ривожланди.”%

Бобуриилар, сафавиилар, шаибониилар, аштархониилар ва 
ўзбек хонликлари тасарруфидаги шаҳарларда шоирлар мажлислари 
ташкил этилган. Қизиғи бундаи ииғинларнинг сарои 
анжуманларига ҳеч қандаи дахли бўлмаган. Абдулқодир Бедил ҳам 
Аъзамшоҳ сароиига хизмат қилишни хоҳламаи, Акбарободга 
бориб, Зуҳурии, Иззат, Мирзо Комгор каби шоирлар билан 
танишиб, адабии мажлисларда иштирок этган.8 9 Бу даврда Бухоро, 
Самарқанд, Каттақўрғон, Хива, Қўқон, Марғилон, Қарши каби 
шаҳарларда маълум бир зиёлининг хонадони ёки боғида шоирлар 
ииғилиб, мушоиралар уюштиришган.

Тарихии маълумотлар XVIII - XX асрларда ҳам Бухоро 
амирлиги (1753-1920), Қўқон (1710-1875) ва Хива (1770-1920) 
хонлари ҳузурида бардавом шеърият мажлислари ташкил 
этилганлиги, бунда сарой шоирлари қатнашганлиги, барча 
ҳукмдорлар қошида назм аҳли бўлганлигини тасдиқлайди.

Аммо “биз узоқ вақт (собиқ иттифоқ даврида) ишқ ҳақида 
Хоразмий, Лутфий, Навоий, Мунис, Огаҳий, Муқимий кабилар ёзган 
шеърий ва насрий асарларни қабул қилган, эъзозлаган ҳолда бу 
мавзудаги (ҳукмдор шоирлар) Ҳусайн Бойқаро, Убайдий 
(Убайдуллахон), Амирий (Муҳаммад Умархон), Феруз (Муҳаммад

8 Ўзбекистон халқлари тарихи. П-жилд. Т. Фан, 1991.-Б.38.
9 Ҳомидий Ҳ. Кўҳна шарқ дарғалари. Т.: Шарқ НМАК БТ-2004.-Б.268.
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Раҳимхон) каби шоирларимизнинг шеърларига бепарво қараб 
келдик. Масалан, Огаҳийнинг “Устина” радифли ғазалига юксак 
баҳо берганимиз ҳолда Ҳусайн Бойқаро(Ҳусайний)нинг ҳам шу 
радиф билан бешта ажойиб ғазал яратганини, улар бадиийликда 
Огаҳийникидан асло қолишмаслигини гапирмадик. Ҳусайн 
Бойқаронинг “Ўртама” радифли ва бошқа ғазаллари ўз замонида 
ҳам, кейинги даврларда ҳам ишқий шеърнинг юксак намуналари 
эканидан кўз юмдик:

Оразинг меҳринг очиб, жисмим аро жон ўртама,
Ошкоро лутф этиб, кўнглимни пинҳон ўртама.
Барқи ҳижрон ҳолдек жонимда басдур, сен доғи,
Ваъдаи васл айлабон, эй аҳди ёлгон ўртама.10
Қўқон хони Умархон Амирий ғазалларидан бирида 

шеърларимнинг бадиий баркамоллигини кўриб, ҳайрон бўлма, бу 
нозик табъу бу баланд истеъдод Худованди каримнинг марҳамати 
туфайлидир, дейди:

Таажжуб қилмағил ногаҳ Амир абётини кўрсанг,
Бу табъи нозику зеҳни салим имдоди Рабдандур!
Арузнинг туркий адабиётда машҳур, халқ оғзаки ижодида 

ҳам кенг тарқалган енгил ва ўйноқи вазнларидагина ёзилган бу 
шеърларнинг барчаси ишқу муҳаббат мавзуида. Ўзбек ва тожик 
тилидаги шеърларини тўплаб, девон тартиб берган. У ғазал, 
мухаммас, мусаддас, туюқ жанрларидаги ўн минг мисрадан ортиқ 
шеърни ўз ичига олади.11

Шу билан бирга биз сарой шоирларини доим боши 
маишатдан чиқмайдиган, инсоний дард-аламлардан фориғ 
кишилар, деб тасаввур қилдик ва уларнинг ҳам ўз драма ва 
фожиалари бўлиши, тахт деб бола отасини, ота боласини 
аямаслиги, вақти келса “бойлар ҳам йиғлаши ” мумкинлигини 
тушуниб етмадик. Шундай бўлмаса, Ҳусайн Бойқаро мана бу 
шеърини ёзмаган бўларди:

Эй ажал, осуда қил ҳижрон балосидин мени:
Бир йўли қутқар улуснинг можаросидин мени.
Заъфим ошти ҳажр боғида сиришку оҳдин:

10 Ҳомидий Ҳ. Кўҳна Шарқ дарғалари. Т.: “Шарқ” НМАК БТ-2004.286-287-6.

11 Очилов Э. Барҳаёт сиймолар. Т.: Ўзбекистон-2012. 392-б.
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Қутқар, эй васл, ул чаман обу ҳавосидин мени.
Эй ажал, қуркутма ўлтургум дебон: ўлтургасен, -
Гар тирик топсанг фироқининг жафосидин мени...
Албатта, биз ҳамма подшоҳлар адолатли бўлган ва адабиёт 

ривожига ҳисса қўшишган, - деб айта олмаймиз. Хоразмшоҳ Отсиз 
томонидан Адиб Собир Термизийнинг Амударёда бўйнига тош 
боғлаб чўктирилиши, Субҳонқулихон томонидан Турди 
Фароғийнинг таҳқир этилиши, Маҳмуд Қатоғон буйруғига биноан 
Машраб дорга осилиши, Насруллохон жаллодлари томонидан 
Нодиранинг сўйилиб, Ҳозиқнинг боши танасидан жудо этилиши -  
буларнинг ҳаммаси тарихимиздаги қора доғлардир”.12

Навоий давридан сўнг ҳам шеърий мажлислар Шайбонийлар, 
Аштархонийлар, Хива, Қўқон ва Бухоро хонлари, ҳокимлар ва 
бекларнинг саройларида бардавом ўтказилганини юқорида кўриб 
чиқдик. Шоир Жунайдулло Ҳозиқ уч хонлик адабий кечаларида 
иштирок этган: “Амир Ҳайдар ҳукмронлиги даврида (1800-1827) 
Ҳозиқ Бухорога келиб, мадрасада таҳсил кўради, замонасидаги 
барча илмларни пухта эгаллайди ва илм-адаб аҳли орасида шоир, 
олим сифатида шуҳрат қозонади. Ҳозиқ кўп ўтмай Бухоро хонлиги 
ҳукмдори Амир Ҳайдар саройига жалб этилади. Лекин эркин 
фикрли, ростгўй ва зукко Ҳозиқни саройдаги бошқа ижодкорлар 
кўролмайди. Ҳатто, сарой шоири Маҳдум Жалолий шоирни 
масхаралаб ҳажвия ёзиб, тарқатади. Ҳозиқ ҳам жавоб ёзади ва 
шундан сўнг саройни тарк этади ҳамда Қўқонга йўл олади. Амир 
Умархонга мадҳиялар битади, унинг ғазалларига ўхшатма -  
тахмислар ёзади. Лекин саройдаги ҳаёт уни сиқиб қўяди. Хусусан, 
Умархон вафотидан сўнг (1822) Ҳозиқ Қўқон саройини тарк этади. 
Шоир 1826 йили Хоразмга боради. Бу ердаги олиму адиблар шоирни 
яхши кутиб оладилар. Орадан кўп ўтмай Ҳозиқ Хива хони 
Оллоқулихонга (1825-1842) “Равзатус-сафо” таржимасини 
тақдим этади ва бир муддат саройда хизмат қилади ”.13

“XVIII аср поёни ва XIX аср бошларида адабиётга хонлар ва 
йирик феодаллар ҳомийлик қилиб туришди. Бироқ сарой адабиёти 
инқирозга учраб, шаҳар халқ адабиёти ўса бошлади.

12

13
Ҳомидий Ҳ. Кўҳна Шарқ дарғалари. Т.: “Шарқ” НМАК БТ-2004.-Б.286-287. 

Ҳомидий Ҳ. Кўҳна Шарқ дарғалари. Т.: “Шарқ” НМАК БТ-2004.-Б.325-326
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Сарой адабиёти хилма-хил баёз ва шеърий йилномалар тузиш 
билан банд бўлди. Бу эса шоирларда мустақил ижод туйгуси 
сустлашганидан дарак берарди.

Бухорода Амир Ҳайдар даврида унинг шахсий котиби бўлган 
Мирза Содиқ Мунший ажойиб шоир сифатида 15 минг ғазал ва 
кўплаб маснавийлардан иборат ”Девон” яратди. “Манғит 
ҳукмдорлари тарихи”ни шеърий усулда битди. Шарқда машҳур 
бўлган Юсуф қиссасини шеърга солди...

Икки тиллик XIX аср шеъриятининг ўзига хос хусусиятидир. 
Ғазаллар баъзида ширу шакар усулида -  бир масраси тожик, 
иккинчи мисраси ўзбек тилида ёзиларди. Икки тиллик нафақат 
саройда, балки оддий халқ орасида ҳам кенг тарқалган 
эди ”. 14Шоир Мирзо Муҳаммад Содиқ ибн Абдували Мунший 
Жондорий Бухорий -  “Бухоро амири Дониёл оталиқ таклифи билан 
саройга келган, амир Шоҳмурод ва амир Ҳайдарлар ҳукмронлиги 
даврида ҳам сармунший (бош мунший) бўлиб хизмат қилади. ..Амир 
Шоҳмурод ва Амир Ҳайдарларнинг турли юришларида (адабий 
мажлисларида ҳам) иштирок этган, чунончи, Амир Шоҳмуроднинг 
Эрон ва Афғонистонга қилган юришларида бирга бўлган, уларни 
мақтаб қасида ва қитъалар ёзган...

Мирсиддиқ Ҳашмат “Тазкират уш-шуаро” асарида уни 
“Абулмаонийи соний” (“Иккинчи маънолар отаси” -  биринчи 
Мирзо Бедил) деб атаган бўлса, Носеҳ Хатлоний “Мажлисафрўз” 
(“Мажлис аҳлининг гули”) маснавийсининг муқаддимасида “сўз 
иқлимининг шаҳаншоҳи” деб атайди. Раҳматуллоҳ Возеҳ: 
“Бадиҳагўйлик, ҳозиржавоблик ва сўзни топиб айтишда даврининг 
ягонаси эди”. -  дейди. Чунки у Бухоро адабий муҳитининг 
пешқадам шоири бўлган”.14 15 Шоир Мужрим Обид “манғитлар 
сулоласи асосчиси Муҳаммад Раҳим (1747-1753), Амир Дониёлбий 
оталиқ (1753-1785), унинг ўғли Амир Шоҳмурод (1785-1800), 
зурриёди Амир Ҳайдар (1800-1827)лар ҳукмронлик қилган 
йилларда яшаб ижод этди. Шундан сўнг Амир Ҳусайн (1826), Амир 
Умар (1826-1827), Амир Насрулло (1827-1^60), Амир Музаффар 
(1860-1886), Амир Абдул Аҳад (1886-1910) ва Амир Олимхон 
(1910-1920)лар Бухоро хонлигини бошқарди. Шоир Мужрим Обид

14 Ўзбекистон халқлари тарихи. 2-жилд. Т.: Фан-1993.-Б.80-82.
15 Очилов Э. Барҳаёт сиймолар. Т.:Ўзбекистон, 2012.-Б.369-370.
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