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«ТЦРКОЛОЖИ  АРАШДЫРМАЛАР»  ЕЛМИ-ТЯДГИГАТ ЛАБОРАТОРИЙАСЫNIN ELMİ-

TƏDQİQAT İŞLƏRİ 
 

GİRİŞ 
«Тцрколожи арашдырмалар» елми-тядгигат лабораторийасы Азярбайъан Республикасы Тящсил 

Назиринин 12 ийул 2010-ъу ил тарихли 1088 сайлы ямриня вя Бакы Дювлят Университетинин 11 нойабр 
2010-ъу ил тарихли ямриня ясасян йарадылмышдыр.   

Мцасир глобаллашма шяраитиндя тцрколоэийанын дцнйа елминя интеграсийасы вя БДУ-да 
тцрколоэийайа аид фянлярин даща да сявиййяли тядриси вя мцкяммял елми базанын тяшкили цчцн 
«Тцрколожи арашдырмалар» елми-тядгигат лабораторийасы Fилолоэийа факцлтясинин Тцрколоэийа 
кафедрасы няздиндя фяалиййят эюстярир вя щямин кафедранын мцдири АМЕА-нын мцхбир цзвц, 
проф. Тофиг Исмайыл оьлу Щаъыйев она рящбярлик едир.  

2013-cü ildə «Тцрколожи арашдырмалар» елми-тядгигат лабораторийасы «Бякир Чобанзадя вя 
тцрколоэийанын актуал проблемляри» adlı problem üzrə araşdırma aparmışdır. Problemin tədqiqinə 
AMEA-nın müxbir üzvü, prof.T.İ.Hacıyev rəhbərlik etmişdir. 

STRUKTUR VƏ ŞTAT CƏDVƏLİ. 
Hesabat dövründə «Тцрколожи арашдырмалар» елми-тядгигат лабораторийасы aşağıdakı 

tərkibdə elmi iş aparmışdır. 
№ Ады, сойады вя атасынын ады Elmi дяряъяси Vəzifəsi Доьулдуьу 

тарих 

1.  Щцсейнова Цлвиййя Щцсейн 
гызы 

филолоэийа цзря 
фялсяфя доктору 

tam ştat елми ишчи 1971 

2. Eyvazoв Pяrvin  Eyvaz  оьлу --- 0,5 штат kiçik elmi 

işçi 
1987 

3. Бayramov Ramil Яkbяr 
oьлу 

--- 0,5 штат kiçik elmi 

işçi 
1985 

4. Fяrяcov Anar Tofiq oьлу --- tam ştat baş 

лаборант 
1989 

  

 «ТЦРКОЛОЖИ  АРАШДЫРМАЛАР»  ETL-də APARILAN ELMİ-TƏDQİQAT 

İŞLƏRİNİN ƏSAS İSTİQAMƏTLƏRİ, ADI, SAYI, QISA ANNOTASİYASI VƏ YERİNƏ 

YETİRİLMƏSİ 
 

ИСТИГАМЯТ: Дилчилик 
ПРОБЛЕМ: Тцрколоэийанын актуал проблемляри 
MÖVZU: Бякир Çобанзадя вя тцрколоэийанын актуал проблемляри 

Лабораторийада тцрк дилляринин тарихи, инкишафы, мцасир вязиййяти вя эюркямли тцркологларын 
елми йарадыъылыьынын тядгиги баьлы елми-тядгигат ишляри апарылыр. ХХ яср Азярбайъан дилчилийинин 
йаранмасында вя инкишафында, бу дилчилийин эениш мянада тцрколоэийа иля баьланмасында 
мцстясна хидмят эюстярмиш профессор Бякир Чобанзадянин елми йарадыъылыьы мцнтязям вя 
щяртяряфли тядгиг олунаъаг, эениш тарихи-тцрколожи арашдырмалар апарылаъагдыр. 

Rəhbər: prof. T.İ.Hacıyev 
 

İş A  Tцрк дилляринин етнографик лексикасы 

İcraçı  fil.f.d. Hüseynova Ü.H. 

2013-илдя апарылан “Оьуз групу тцрк дилляринин етнографик лексикасы” mövzusunda elmi 
plan işində türk dillərinin etnoqrafik leksikası tədqiq olunur. Тядгигат ишин оьуз групу тцрк 
дилляринин етнографик лексикасыны топланылмыш, онун хцсусиййятляри арашдырылмыш, гыпчаг, карлуг 
груплары иля мцгайисяли шякилдя фяргляри ъящятляри ортайа чыхарылмышдыр. Тядгигат ишиндя оьуз 
дилляринин – Азярбайъан, тцрк, гагауз, тцркмян вя б. диллярин етнографик лексикасы щяртяряфли вя 
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системли шякилдя арашдырылмыш, тядгигата ъялб олунан лексик гат тарихи вя мцасир аспектлярдян, 
нязяри вя практик ъящятдян тящлил олунмушдур. Бурада илк дяфя етнографик лексиканын тарихи, 
лингвистик, етнографик вя фолклор фактлары ясасында йаранмасы вя мювъудлуьу йени истигамятдя 
зянэин дил нцмуняляри иля изащ олунмушдур. 

Етнографик лексиканын тящлил едилмяси тцрк дилляринин тарихи, етник кюкц, мядяниййяти иля 
баьлы бир сыра мясялялярин щяллиндя ящямиййятлидир. Тядгигатын нятиъяляриндян тцрк дилляринин 
тарихи лексиколоэийасы, етнографийасы, етноэенези мясяляляринин юйрянилмяси, щямчинин тцрк 
дилляринин лексикасынын мцгайисяли шякилдя тядгиги заманы истифадя етмяк олар. 

Тядгигатын материалларындан али мяктяблярин филолоэийа факцлтяляриндя тцрколоэийайа аид 
кусрларда истифадя етмяк олар. 

Тядгигат ишинин елми нятиъяляри бейнялхалг елми конфрансда апробасийадан кечмиш, 
конфранс материалларында дяръ олунмушдур. Бундан ялавя елми мяъмуялярдя мягаля шяклиндя 
чап олунмушдур. 

 
İş B  Bəkir Çobanzadənin elmi yaradıcılığında dil tarixi məsələləri 

İcraçı  Eyvazov P.E. 

Bəkir Çobanzadənin dil tədqiqatlarında qrammatik kateqoriyaların şərhi 

Məlum olduğu kimi, Bəkir Çobanzadə müasir elmi qrammatikanın həm nəzəri, həm də 

praktik xüsusiyyətlərini verməklə bu istiqamətdə öz yaradıcılıq istiqamətlərini 

müəyyənləşdirmişdir. Buna görə də dilimizin morfoloji quruluşunu ətraflı tədqiq edən alimin elmi 

araşdırmalarında bir məqsəd də ana dilimizin tədrisindəki elmi nöqsanları aradan qaldırmaq idi. Bu 

baxımdan mövzuda görkəmli türkoloqun dilimizin qrammatik quruluşundan bəhs edən əsərlərinə 

müraciət edilmiş, bu fikirlərin dilçilik tarixində tutduğu mövqeyə münasibət bildirilmişdir. Burada 

onun ilk dəfə qrammatik kateqoriyaları ümumi və xüsusi qrammatik kateqoriyalar adı altında 

qruplaşdırması, onların dildəki funksiyalarını elmi şəkildə izahını verməsi və s. məsələlər əks 

olunmuşdur. 

 

İş C  Bəkir Çobanzadənin dilçilik görüşləri 

İcraçı  Bayramov R.Ə. 

Bəkir Çobanzadənin Azərbaycan dilçiliyində rolu 

Elmi-tədqiqat işində Bəkir Çobanzadənin Azərbaycana gəlişinin səbəbləri, onun əlifba 

məsələsinə münasibəti aydın şəkildə izah olunur. B.Çobanzadənin Azərbaycanda 1922-ci ildə 

yaradılmış Yeni Türk Əlifba Komitəsinin elmi işlərinə rəhbərliyi zamanı yeni əlifba uğrunda 

mübarizəsi işıqlandırılır. Eyni zamanda 1926-cı ildə Bakıda keçirilən I Bakı Türkoloji Qurultayında 

B.Çobanzadənin əlifba məsələsi ilə bağlı söylədiyi fikirlərə elmi şərh verilir. Dilimizdə oxuyub 

yazmaqda çətinlik yaradan ərəb əlifbasından daha asan bir əlifbaya – latın əlifbasına keçmək işində 

B.Çobanzadənin zəhməti yüksək qiymətləndirlilir. 

 
  DƏRC OLUNMUŞ ELMİ İŞLƏRİN XARAKTERİSTİKASI 

Филолоэийа цзря фялсяфя доктору Ц.Щ.Щцсейнова 
 

№ Ишин ады Ишин нювц Няшриййат, журнал  
вя с. ады 

Ишин щяъми  Щям-
мцяллиф  

Beynəlxalq məqalə 

1. Особенности  

тюркского  сознания в 

эпосе «Манас» (на 

основе концепта злой 

дух) 

məqalə Ленинградский госу-

дарственный универ-

ситет им. А.С.Пушки-

на. IV международная 

научно-практическая 

конференция «Перевод. 

Язык. Культура», 2013 

с. 53-56  

2. Тюркская языковая məqalə Казахстан, Тюркская s. 152-161  
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картина мира в 

произведениях 

Чингиза Айтматова 

академия, Международ-

ная научно-практичес-

кая конференция «Чин-

гиз Айтматов и совре-

менный тюркский 

мир», посвященная 85-

летию Чингиза Айтма-

това,  6 ноября, Астана, 

2013 

Respublikada məqalə 

3. Тюркологическое 

наследие Бекира  

Чобанзаде 

məqalə Bakı Dövlət Universiteti, 

Bəkir Çobanzadənin ana-

dan olmasının 120 illik 

yubiliyenə həsr olunmuş 

“Bəkir Çobanzadə və 

türkologiyanın müasir 

problemləri” mövzusun-

da Respublika elmi 

konfransının materialları, 

31 may 2013-cü il, Bakı: 

Bakı Universiteti nəşriy-

yatı, 2013 

s. 47-52  

4. Çinqiz Aytmatovun   ya-

radıcılığında   türk  tə-

fəkkürünün   bədii  ini-

kası 

məqalə AMEA Ядябиййат Инс-
титуту, Чинэиз Айтмато-
вун 85-иллик йубилейиня 
щяср олунмуш материал-
лар, Бакы, 2013 

s. 123-130  

5. Концепты «добрый 

дух» и «злой дух» в 

культовой системе 

тюркских языков 

 

мягаля Journal of Qafqaz 

University, 2013,  

s. 108-112  

Beynəlxalq tezis 

6. О некоторых этнокуль-

турных лексемах в 

культовой системе 

тюркских языков 

tezis Qafqaz Universiteti, 

Azərbaycan xalqının 

Ümummilli Lideri Hey-

dər Əliyevin anadan ol-

masının 90 illiyinə həsr 

edilmiş gənc tədqiqatçı-

ların I Beynəlxalq elmi 

konfransının materialları, 

25-26 aprel 2013, Bakı, 

2013 

s. 479-481  

Elmi redaktorluq 

7. Bəkir Çobanzadə və 

türkologiyanın müasir 

problemləri 

 Bakı Dövlət Universiteti, 

Bəkir Çobanzadənin ana-

dan olmasının 120 illik 

yubiliyenə həsr olunmuş 

“Bəkir Çobanzadə və 

türkologiyanın müasir 

problemləri” mövzusun-

360 s.  
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da Respublika elmi 

konfransının materialları, 

31 may 2013-cü il, Bakı: 

Bakı Universiteti nəşriy-

yatı, 2013 

 

Kiçik elmi işçi Bayramov Ramil Əkbər oğlu 

 

№ Ишин ады Ишин нювц Няшриййат, журнал  
вя с. ады 

Ишин щяъми  Щям-
мцяллиф  

Respublikada məqalə 

1. Bəkir Çobanzadə və 

əlifba məsələsi  

 

məqalə Bakı Dövlət Universiteti, 

Bəkir Çobanzadənin ana-

dan olmasının 120 illik 

yubiliyenə həsr olunmuş 

“Bəkir Çobanzadə və 

türkologiyanın müasir 

problemləri” mövzusun-

da Respublika elmi 

konfransının materialları, 

31 may 2013-cü il, Bakı: 

Bakı Universiteti nəşriy-

yatı, 2013 

s. 67-73  

2. Azərbaycan dilində 

morfoloji yolla yaranan 

psixologiya terminləri 

məqalə Dil və ədəbiyyat 

(Beynəlxalq elmi-nəzəri 

jurnal), №  4(88), Bakı, 

2013 

s. 112-115  

 

Kiçik elmi işçi Eyvazov Pərvin Eyvaz oğlu 

 

№ Ишин ады Ишин нювц Няшриййат, журнал  
вя с. ады 

Ишин щяъми  Щям-
мцяллиф  

Respublikada məqalə 

1. Bəkir Çobanzadənin dil 

tədqiqatlarında 

qrammatik 

kateqoriyaların şərhi  

məqalə Bakı Dövlət Universiteti, 

Bəkir Çobanzadənin ana-

dan olmasının 120 illik 

yubiliyenə həsr olunmuş 

“Bəkir Çobanzadə və 

türkologiyanın müasir 

problemləri” mövzusun-

da Respublika elmi 

konfransının materialları, 

31 may 2013-cü il, Bakı: 

Bakı Universiteti nəşriy-

yatı, 2013 

s. 56-63  

2. Bağlayıcılaşma prosesi. 

Bağlayıcı, bağlayıcı söz, 

bağlayıcı vasitə 

məqalə Ümummilli lider Heydər 

Əliyevin anadan 

olmasının 90 illik 

yubileyinə həsr olunmuş 

“Filologianın aktual 

problemləri” 

s. 511-516  
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mövzusunda Respublika 

elmi-nəzəri konfransın 

materialları. Bakı, 2013 

3. Bəxtiyar Vahabzadənin 

ana dili konsepsiyası 

məqalə Görkəmli pedaqoq, 

ədəbiyyatşünas Firudin 

bəy Köçərlinin 150 illik 

yubileyinə həsr olunmuş 

Respublika elmi 

konfransının materialları. 

Bakı, 2013 

s. 204-207  

4. Bəkir Çobanzadənin 

qrammatik şəkilçilər 

haqqında tədqiqləri 

məqalə Dil və ədəbiyyat 

(beynəlxalq elmi-nəzəri 

jurnal), № 3(87), Bakı, 

2013 

s.   

 

 

ELMİ-TƏDQİQAT İŞLƏRİNİN NƏTİCƏLƏRİNİN TƏTBİQİ  

Етнографик лексиканын тящлил едилмяси тцрк дилляринин тарихи, етник кюкц, мядяниййяти иля 
баьлы бир сыра мясялялярин щяллиндя ящямиййятлидир. Тядгигатын нятиъяляриндян тцрк дилляринин 
тарихи лексиколоэийасы, етнографийасы, етноэенези мясяляляринин юйрянилмяси, щямчинин тцрк 
дилляринин лексикасынын мцгайисяли шякилдя тядгиги заманы истифадя етмяк олар. 

Тядгигатын материалларындан али мяктяблярин филолоэийа факцлтяляриндя тцрколоэийайа аид 
кусрларда истифадя етмяк олар. 

    «ТЦРКОЛОЖИ  АРАШДЫРМАЛАР» ЕЛМИ-ТЯДГИГАТ ЛАБОРАТОРИЙАСЫNIN 

İŞÇİLƏRİNİN 2013-cü İLDƏ KONFRANS  VƏ  SİMPOZİUMLARDA  İŞTİRAKI 

«Тцрколожи арашдырмалар» елми-тядгигат лабораторийасынын ямякдашларынын тяшкилатчылыьы 
эörkəmli dilçi alim, ədib professor Bəkir Çobanzadənin anadan olmasının 120 illik yubileyinə həsr 

olunmuş “Bəkir Çobanzadə və türkologiyanin müasir problemləri” mövzusunda Respublika elmi 

konfrans keçirilmiş və onun materialları çap olunmuşdur.  

 
Филолоэийа цзря фялсяфя доктору Ц.Щ.Щцсейнова 
1. Особенности  тюркского  сознания в эпосе «Манас» (на основе концепта злой дух) / 

Ленинградский государственный университет им. А.С.Пушкина. IV международная научно-

практическая конференция «Перевод. Язык. Культура», 2013 

2. О некоторых этнокультурных лексемах в культовой системе тюркских языков / 

Qafqaz Universiteti, Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 

illiyinə həsr edilmiş gənc tədqiqatçıların I Beynəlxalq elmi konfransının materialları, 25-26 aprel 

2013, Bakı, 2013 

3. Тюркологическое наследие Бекира  Чобанзаде // Bakı Dövlət Universiteti, Bəkir 

Çobanzadənin anadan olmasının 120 illik yubiliyenə həsr olunmuş “Bəkir Çobanzadə və 

türkologiyanın müasir problemləri” mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları, 31 may 

2013-cü il, Bakı: Bakı Universiteti nəşriyyatı, 2013 

4. Тюркская языковая картина мира в произведениях Чингиза Айтматова // Казахстан, 

Тюркская академия, Международная научно-практическая конференция «Чингиз Айтматов и 

современный тюркский мир», посвященная 85-летию Чингиза Айтматова,  6 ноября, Астана 

 

Kiçik elmi işçi Eyvazov  Pərvin Eyvaz oğlu 

1. Bağlayıcılaşma prosesi. Bağlayıcı, bağlayıcı söz, bağlayıcı vasitə // Ümummilli lider 

Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Filologianın aktual 

problemləri” mövzusunda Respublika elmi-nəzəri konfrans, Bakı, 8 may 2013-cü il 
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2. Bəkir Çobanzadənin dil tədqiqatlarında qrammatik kateqoriyaların şərhi / Görkəmli dilçi 

alim, ədib professor Bəkir Çobanzadənin anadan olmasının 120 illik yubileyinə həsr olunmuş 

“Bəkir Çobanzadə və türkologiyanin müasir problemləri” mövzusunda Respublika elmi konfrans, 

Bakı, 31 may 2013-cü il 

3. Bəxtiyar Vahabzadənin ana dili konsepsiyası / Görkəmli pedaqoq, ədəbiyyatşünas Firudin 

bəy Köçərlinin 150 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfrans. Bakı, 2013 

Kiçik elmi işçi Bayramov Ramil Əkbər oğlu 

Bəkir Çobanzadə və əlifba məsələsi / Görkəmli dilçi alim, ədib professor Bəkir Çobanzadənin 

anadan olmasının 120 illik yubileyinə həsr olunmuş “Bəkir Çobanzadə və türkologiyanin müasir 
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