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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 филолоэийа факцлтясинин Тцрколоэийа 
кафедрасы няздиндя фяалиййят эюстярир вя щямин кафедранын мцдири АМЕА-нын мцхбир цзвц, 
проф. Тофиг Исмайыл оьлу Щаъыйев она рящбярлик едир.  

2014-cü ildə «Тцрколожи арашдырмалар» елми-тядгигат лабораторийасы «Бякир Чобанзадя вя 

тцрколоэийанын актуал проблемляри» adlı problem üzrə araşdırma aparmışdır. Problemin 
tədqiqinə akad.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 

 
ГРАНТЛАР ЯСАСЫНДА ЙЕРИНЯ ЙЕТИРИЛЯН  ЕЛМИ ТЯДГИГАТ ИШЛЯРИ  
Ейвазов Пярвин Ейваз оьлу «Бякир Чобанзадянин елми йарадыъылыьында дил тарихи 

мясяляляринин актуал истигамятляри» - Университетдахили «50+50» гранты 
Фяряъов Анар Тофиг оьлу «Сосиал шябякялярин диля тясири» - Университетдахили «50+50» 

гранты 
 

АМЕА ИЛЯ ЕЛМИ ЯЛАГЯЛЯР  

Fil.ü.f.d. Ü.H.Hüseynova AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun elmlər doktoru 
proqramı üzrə dissertanтıdır. 

 

«ТЦРКОЛОЖИ  АРАШДЫРМАЛАР»  ETL-də APARILAN ELMI-TƏDQIQAT 

IŞLƏRININ ƏSAS ISTIQAMƏTLƏRI, ADI, SAYI, QISA ANNOTASIYASI VƏ YERINƏ 

YETIRILMƏSI 
 

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 
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мцстясна хидмят эюстярмиш профессор Бякир Чобанзадянин елми йарадыъылыьы мцнтязям вя 
щяртяряфли тядгиг олунаъаг, эениш тарихи-тцрколожи арашдырмалар апарылаъагдыр. 

 

Rəhbər: akad. T.İ.Hacıyev 
 

İş A  Tцрк дилляринин етнографик лексикасы 

İcraçı  fil.f.d. Hüseynova Ü.H. 

2014-ъц илдя апарылан “Карлуг групу тцрк дилляринин етнографик лексикасы” mövzusunda elmi 
plan işində türk dillərinin etnoqrafik leksikası tədqiq olunur. Тядгигат ишин карлуг групу тцрк 
дилляринин етнографик лексикасыны топланылмыш, онун хцсусиййятляри арашдырылмыш, оьуз вя гыпчаг 
груплары иля мцгайисяли шякилдя фяргляри ъящятляри ортайа чыхарылмышдыр. Тядгигат ишиндя карлуг 
дилляринин – юзбяк вя уйьур дилляринин етнографик лексикасы щяртяряфли вя 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 elmi  yaracılığında tarixi morfologiya məsələləri.  
Tədqiqat işində Bəkir Çobanzadənin dilimizin morfoloji quruluşu ilə bağlı 

araşdırmalarından bəhs olunur.  
Bəkir Çobanzadə dilimiz haqqında yeni mərhələdə - tədqiqatların, demək olar ki, 

sistemsiz və bəsit olduğu bir zamanda böyük məktəb yaratmışdır. Bununla da o, dilimizin 
fonetik, leksik, qrammatik quruluşu, tarixi inkişaf mərhələləri haqqında geniş və əhatəli 
orijinal əsərlər ortaya çıxarmışdır. Elmi yaradıcılığında dilimizin müasir vəziyyəti ilə yanaşı, 
onun tarixi inkişaf mərhələləri, bu mərhələlərdə baş verən mühüm dəyişikliklər haqqında 
tutarlı faktlarla araşdırmalar  aparmışdır.  

Bu mənada, elmi işdə görkəmli alimin dilimizin morfoloji quruluşunun əsasını təşkil 

edən qrammatik kateqoriyaların tarixi inkişafı, qrammatik şəkilçilərin tarixi və müasir 
vəziyyəti ilə bağlı tədqiqləri araşdırılır. Müəllif öz araşdırmasında B.Çobanzadənin elmi 
əsəsləri ilə yanaşı bu istiqamətdə aparılmış müasir araşdırmalara da müraicət etmiş, 
müqayisələr aparmışdır.   

 

İş C  Bəkir Çobanzadənin dilçilik görüşləri 

İcraçı  Bayramov R.Ə. 

Bəkir Çobanzadənin Azərbaycan dilçiliyində rolu 

Elmi-tədqiqat işində görkəmli dilçi alim, professor Bəkir Çobanzadənin Azərbaycana 
gəlişindən sonra Azərbaycan dilçiliyi sahəsindəki fəaliyyətindən danışılır. Alimin dilçiliyimizin 
inkişafında nə qədər böyük rola malik olması konkret faktlarla işıqlandırılır. Bəkir 
Çobanzadənin termin və terminologiya məsələləri ilə bağlı fəaliyyəti və gördüyü işlər 
diqqətimizi daha çox çəkdiyi üçün onun termin və terminologiyaya aid yazdığı məqalə, tezis və 
məruzələrində irəli sürdüyü fikirlərinə, mülahizələrinə xüsusi diqqət ayrılır və onlara elmi şərh 
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verilir. Həmçinin dilçiliyimizin, xüsusilə də Azərbaycan terminologiyasının bugünkü 

inkişafının əsasında məhz Bəkir Çabanzadənin ideyelarının dayandığı və həmin ideyaların bu 
gün də aktual olduğu diqqətə çatdırılır. 
 

DƏRC OLUNMUŞ ELMİ İŞLƏRİN XARAKTERİSTİKASI 
 

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

Mцяллифlər 

Respublikada məqalə 

1. Лексика материальной 

культуры (на 

материале кыпчакских 

языков) 

Məqalə Рамиз Яскяря няфис 
ярмяьан. Бакы: 
«МБМ», 2014, s. 278-
284 

Hüseynova Ü.H. 

2. Концепты «добрый 

дух» и «злой дух» в 

тюркском языковом 

сознании 

Məqalə Эянъя Дювлят Universi-
tetinin Elmi Xəbərləri, 
2014, № 3, s. 145-154 

Hüseynova Ü.H. 

3. Реализация концепта 

«смерть» в древне-

тюркском языковом 

сознании 

Məqalə Дил вя ядябиййат, 2014, 
№ 4, s. 124-129 

Hüseynova Ü.H. 

4. Национально-

культурная специфика 

концепта «смерть» (на 

материале 

древнетюркских 

памятников) 

Məqalə Filologiya məsələləri, 
2014, № 10, s. 78-86 

Hüseynova Ü.H. 

5. Bəkir Çobanzadə və 
terminologiya 
məsələləri 

məqalə Terminologiya məsə-
lələri. Bakı, 2014, № 1, 
s. 182-188 

Bayramov R.Ə. 

6. Azərbaycan dilində psi-
xologiya terminlərinin 
yaranma yollari və 
üsulları 

məqalə ADPU-nun Elmi 
Xəbərləri. Bakı, 2014,  
№ 3, s. 288-290 

Bayramov R.Ə. 

7. Yazıçı diplomatiyası. 
Mir Cəlal: qələmi və 
əməli 

məqalə İlyas Əfəndiyevin 100 
illik yubileyinə həsr 
olunmuş Respublika 

elmi konfransının 
materialları, Bakı, 2014, 
s. 314-321 

Eyvazov P.E. 

8. Dövlət dilinin 
adlandırılması – 
problemə tarıxı, 
ənənəvi vəsiyasi 
yanaşma 

məqalə M.Ə.Rəsulzadənin 130 
illik yubileyinə həsr 
olunmuş Respublika 
elmi konfransının 
materialları, Bakı, 2014, 
s. 518-521 

Eyvazov P.E. 

9. Bəkir Çobanzadənin 
dilçilik 
araşdırmalarında 

fonetika məsələləri  

məqalə BDU-nun 95 illik 
yubileyinə həsr olunmuş 
Respublika elmi 
konfransının 
materialları, Bakı, 2014, 

Eyvazov P.E. 
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s. 278-283 

Xaricdə məqalə 
10. Bekir Çobanzade ve 

türk dillerinin çağdaş 
sorunları 

məqalə İhsan Doğramacı 
Bilkənd Universitetində 
keçirilmiş “Beynəlxalq 
türk dili” qurultayının 
materialları, Ankara, 
2014, s. 321-330 

Eyvazov P.E. 

Respublikada tezis 
 Azərbaycan dilinin 

terminoloji sistemində 
psixologiya terminləri 

tezis Azərbaycan xalqının 
Ümimmili Lideri 
Heydər Əliyevin 
anadan olmasının 91-ci 

ildönümünə həsr 
olunmuş Gənc 
Tədqiqatçıların II 
Beynəlxalq elmi 
konfransının 
materialları. Bakı, 18-
19 aprel 2014-cü il, s. 
209-210 

Bayramov R.Ə. 

Ряйчи 

4. Э.Вялийева. 
Азярбайъан 
диалектолоэийасы 

Rяй Э.Вялийева. Азярбай-
ъан диалектолоэийасы. 
Бакы: Нурлан, 2014, 121 
с. 

Hüseynova Ü.H. 

5. Э.Вялийева. Гядим 
тцрк дили 

Rəy  Э.Вялийева. Гядим тцрк 
дили. Бакы: Нурлан, 2014, 
118 с. 

Hüseynova Ü.H. 

 

XARİCİ DÖVLƏTLƏRİN TƏHSİL VƏ ELMİ MÜƏSSİSƏLƏRİ İLƏ ƏLAQƏLƏR –  

P.E.Eyvazov 29 iyul-25 iyul 2014-cü il tarixində Bilkənd Universitetində “Türkce yaz 
eğitim” kurs proqramı çərçivəsində yay məktəbində iştirak edib. 

 
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 2014-cü İLDƏ KONFRANS  VƏ  SİMPOZİUMLARDA  İŞTİRAKI 
 

Kiçik elmi işçi Eyvazov  Pərvin Eyvaz oğlu 

1. Yazıçı diplomatiyası. Mir Cəlal: qələmi və əməli / İlyas Əfəndiyevin 100 illik yubileyinə 
həsr olunmuş Respublika elmi konfransının materialları, Bakı, 2014 

2. Dövlət dilinin adlandırılması – problemə tarıxı, ənənəvi vəsiyasi yanaşma/ 

M.Ə.Rəsulzadənin 130 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransının 
materialları, Bakı, 2014 
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3. Bəkir Çobanzadənin dilçilik araşdırmalarında fonetika məsələləri / BDU-nun 95 illik 

yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransının materialları, Bakı, 2014 
4. Bekir Çobanzade ve türk dillerinin çağdaş sorunları / İhsan Doğramacı Bilkənd 

Universitetində keçirilmiş “Beynəlxalq türk dili” qurultayının materialları, Ankara, 2014  

Kiçik elmi işçi Bayramov Ramil Əkbər oğlu 

1. Azərbaycan dilinin terminoloji sistemində psixologiya terminləri / Azərbaycan xalqının 
Ümimmili Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 91-ci ildönümünə həsr olunmuş Gənc 
Tədqiqatçıların II Beynəlxalq elmi konfransının materialları. Bakı, 18-19 aprel 2014-cü il. 

  
ETL-də ELMİ KADRLARIN HAZIRLANMASI 

Fil.ü.f.d. Ü.H.Hüseynova 2014-cü ildə AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun elmlər 
doktoru proqramı üzrə dissertanтурасына 5714.01 – “Müqayisəli-tarixi və müqayisəli-tipoloji 
dilçilik” ихтисасы цзря гябул олунуб. 

A.T.Fərəcov 2014-cü Бакы Дювлят Университетинin fəlsəfə doktoru proqramı üzrə 
dissertanтурасына 5704.01 – “Dil nəzəriyyəsi” ихтисасы цзря гябул олунуб. 

П.Е.Ейвазов Бакы Дювлят Университетинin fəlsəfə doktoru proqramı üzrə яйани 
докторантıdır. 

R.Ə.Bayramov Azərbaycan Dillər Университетинin fəlsəfə doktoru proqramı üzrə яйани 
докторантıdır.  

 
ЯСАС НЯТИЪЯЛЯР  ВЯ ТЯКЛИФЛЯР 
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. 

 
 
 
 
 

    Türkologiya kafedrasının müdiri:                      akad. T.İ.HACIYEV  
 


