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 Altayşünaslığın əsasları 
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(humanitar elmlər seriyası) Bakı, № 3 s.12-17 

 2006, Azərbaycan dili şivələrində ismə əlavə olunan şəxs şəkilçiləri //  BDU-nun xəbərləri (humanitar 

elmlər seriyası) Bakı, № 2, s.106-115 
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