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●Reja: 

●1. Shoirning hayot va ijod yo‘li. 

●2. M.Shayxzodaning nasriy asarlari.

●3. M.Shayxzodaning she’riy asarlari. 



• 1908 yili Ozarbayjonning Oqtosh shahrida

tavallud topdi.

• Boshlangʻich va oʻrta maʼlumotni

Oqtoshda olgan.

• Boku Oliy pedagogika institutida sirtdan

oʻqidi

• 1925 yildan boshlab Darband shahrida

muallimlik bilan shugʻullandi.

• 1938 yildan to umrining soʻnggiga qadar

Nizomiy nomli Toshkent Davlat

pedagogika institutining (hozirgi

universitet) oʻzbek klassik adabiyoti

kafedrasida dotsent vazifasida xizmat qilib
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Dastlabki she’riy to‘plami - «Loyiq soqchi» 

(1932).

«O‘n she’r» (1932), «Undoshlarim» (1933),

«Uchinchi kitob» (1934), «Jumhuriyat» (1935),

«O‘n ikki», «Yangi devon» (1937),

«Kurash nechun» (1942), 

«Ko‘ngil deydiki…» (1943), 

«O‘n besh yilning daftari» (1947), 

«Yurt she’rlari» (1948), «Olqishlarim» (1949),

«Yillar va yo‘llar» (1961), «She’rlar» (1964) 

va boshqa she’riy to‘plamlari nashr etilgan.

«Jaloliddin Manguberdi» (1944) va

«Mirzo Ulug‘bek» (1961) kabi dramatik asarlar

muallifi.



Ikkinchi jahon urushi yillarida shoir butun ijodiy quvvatini, qalb haroratini dushman ustidan qozonilajak

gʻalabaga safarbar etdi. Urushning birinchi kunlaridanoq jang qahramonlarini ulugʻlovchi, front 

orqasidagi kishilarning fidokorona mehnatini ifodalovchi “Kurash nechun?” (1941), “Jang va qoʻshiq” 

(1942), “Koʻngil deydiki…” kabi sheʼriy toʻplamlari, “Jaloliddin Manguberdi” (1944) tarixiy dramasi va

boshqa qator publitsistik asarlarini chop etdi.

Maqsud Shayxzoda urushdan keyingi yillarda tinchlik uchun kurash haqida “Oʻn besh yilning daftari”, 

“Olqishlarim”, “Zamon torlari”, “Shuʼla”, “Chorak asr devoni” kabi sheʼriy toʻplamlarini yaratdi.

Uning “Oʻn sheʼr” (1932), “Undoshlarim” (1933), “Uchinchi kitob” (1934), “Jumhuriyat” (1934) 

toʻplamlarining nashr etilishi adabiyotga oʻziga xos ovozli shoir kirib kelayotganidan darak berdi.



Otashin shoir mustabid tuzumning jabr-zulmidan chetda qolmadi. U birinchi bor 1928 yili

qamoqqa olingan va sovetlarga qarshi tashviqotda ayblanib, 3 yilga Oʻzbekistonga surgun

qilingan edi. Ikkinchi marta esa Shayxzoda Oʻzbekiston Yozuvchilar uyushmasidan

oʻchirilib, 1952 yil 22 sentyabrda qamoqqa olinadi va 25 yilga ozodlikdan mahrum etiladi.

Shoir Stalin vafotidan keyin ozodlikka erishdi; ijodga qaytib, 1958 yili koʻhna va navqiron

Toshkent shahriga bagʻishlangan “Toshkentnoma” lirik dostonini yozdi. 1960 yilda “Mirzo

Ulugʻbek” tragediyasini yozib, unda buyuk munajjim va maʼrifatparvar davlat arbobi Mirzo

Ulugʻbek obrazini yaratdi.























Uyga vazifa: Maqsud

Shayxzodaning

she’rlaridan yodlash. 


