
BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ 
 
 

 
 
 

                                                                                                     «Təsdiq edirəm» 

Filologiya fakültəsinin dekanı  

_________ fil.f.d. E.H.Məmmədov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«TÜRKOLOJİ  ARAŞDIRMALAR»   

ELMİ-TƏDQİQAT LABORATORİYASININ 

ELMİ-TƏDQİQAT İŞLƏRİNİN YERİNƏ YETİRİLMƏSİNƏ  DAİR 
 H E S A B A T 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAKI -2016 
 
 
 



 2 

«TÜRKOLOJİ  ARAŞDIRMALAR»  ELMİ-TƏDQİQAT LABORATORİYASININ ELMİ-

TƏDQİQAT İŞLƏRİ 
 

GİRİŞ 

«Türkoloji araşdırmalar» elmi-tədqiqat laboratoriyası Azərbaycan Respublikası Təhsil 
Nazirinin 12 iyul 2010-cu il tarixli 1088 saylı əmrinə və Bakı Dövlət Universitetinin 11 noyabr 
2010-cu il tarixli əmrinə əsasən yaradılmışdır.   

Müasir qloballaşma şəraitində türkologiyanın dünya elminə inteqrasiyası və BDU-da 
türkologiyaya aid fənlərin daha da səviyyəli tədrisi və mükəmməl elmi bazanın təşkili üçün 
«Türkoloji araşdırmalar» elmi-tədqiqat laboratoriyası filologiya fakültəsinin Türkologiya 
kafedrası nəzdində fəaliyyət göstərir.  

2016-cı ildə «Türkoloji araşdırmalar» elmi-tədqiqat laboratoriyası «Müqayisəli-tarixi 
türkologiyanın nəzəri problemləri» adlı problem üzrə araşdırma aparmışdır.  

 
STRUKTUR VƏ ŞTAT CƏDVƏLİ. 
Hesabat dövründə «Türkoloji araşdırmalar» elmi-tədqiqat laboratoriyası aşağıdakı 

tərkibdə elmi iş aparmışdır. 
 

№ Adı, soyadı və atasının adı Elmi dərəcəsi Vəzifəsi Doğulduğu 
tarix 

1.  Hüseynova Ülviyyə Hüseyn 
qızı 

filologiya üzrə 
fəlsəfə doktoru 

tam ştat böyük 
elmi işçi 

1971 

2. Eyvazov Pərvin  Eyvaz  oğlu --- tam ştat kiçik elmi 
işçi 

1987 

3. Bayramov Ramil Əkbər 

oğlu 

--- tam ştat kiçik elmi 

işçi 

1985 

4. Fərəcov Anar Tofiq oğlu --- tam ştat baş 
laborant 

1989 

  
AMEA İLƏ ELMİ ƏLAQƏLƏR  
Fil.ü.f.d. Ü.H.Hüseynova AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun elmlər doktoru 

proqramı üzrə dissertantıdır. 
 

«TÜRKOLOJİ  ARAŞDIRMALAR»  ETL-də APARILAN ELMI-TƏDQIQAT 

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

YETIRILMƏSI 
 

İSTİQAMƏT: Dilçilik 

PROBLEM: Türkologiyanın aktual problemləri 
MÖVZU: Müqayisəli-tarixi türkologiyanın nəzəri problemləri 

Laboratoriyada müqayisəli-tarixi türkologiyanın nəzəri problemləri ilə bağlı, türk 
dillərinin tarixi, inkişafı, müasir vəziyyəti və görkəmli türkoloqların elmi yaradıcılığının tədqiqi 
bağlı elmi-tədqiqat işləri aparılır. XX əsr Azərbaycan dilçiliyinin yaranmasında və inkişafında, 
bu dilçiliyin geniş mənada türkologiya ilə bağlanmasında müstəsna xidmət göstərmiş professor 
Bəkir Çobanzadənin elmi yaradıcılığı müntəzəm və hərtərəfli tədqiq olunacaq, geniş tarixi-
türkoloji araşdırmalar aparılacaqdır. 

 

İş A  Türk dil mənzərəsinin konseptual modelləri 

İcraçı  böyük elmi işçi, fil.f.d. Hüseynova Ü.H. 

Mərhələ 2. Türk dil mənzərəsinin «vətən - qürbət» konseptual modeli 
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2016-cı ildə aparılan “Türk dil mənzərəsinin «vətən - qürbət» konseptual modeli” 

mövzusunda elmi plan işində qədim türk yazılı abidələrinin dilində "vətən – qürbət" 
anlayışlarının təhlili verilmiş, bu anlayışların qədim türklərin dil şüurunda ifadə olunması, 
onların təfəkküründə ölüm haqqında stereotip təsəvvürlərin formalaşması  göstərilmişdir. 
Təhlil zamanı "vərən – qürbət" anlayışlarının qədim türklərin dil şüurunda hansı leksemlərlə 
ifadə olunması göstərilmişdir. Tədqiqat işində qədim türk abidələrinin dilinin təhlili əsasında 
koqnitiv, obrazlı metaforik ölüm modeli bərpa olunmuş, hansıki bütün türk dastanları üçün 
mövcud idi. Bu konsept türk dil şüurunda sözlərdə, frazeologizmlərdə və paremiyada öz əksini 
tapır.  

Tədqiqatın materiallarından ali məktəblərin filologiya fakültələrində türkologiyaya aid 
kusrlarda istifadə etmək olar. 

Tədqiqat işinin elmi nəticələri beynəlxalq elmi konfransda aprobasiyadan keçmiş, 
konfrans materiallarında dərc olunmuşdur. Bundan əlavə elmi məcmuələrdə məqalə şəklində 
çap olunmuşdur. 

 
İş B  Bəkir Çobanzadənin dilçilik araşdırmalarında ədəbi dil məsələləri 

İcraçı  kiçik elmi işçi Eyvazov P.E. 

Mərhələ 2. Bəkir Çobanzadənin elmi yaradıcılığında leksika məsələləri 
“Bəkir Çobanzadənin elmi yaradıcılığında leksika məsələləri” adlı elmi işdə görkəmli 

türkoloq alim, prof. Bəkir Çobanzadənin Azərbaycan dilinin leksik-semantik quruluşu ilə 
bağlı araşdırmalarından bəhs olunur. Bəkir Çobanzadə Azərbaycan dilinin bir çox sahələrinin 
ilk dəfə dərindən tədqiq etmiş, bu istiqamətdə dəyərli elmi əsərlər yazmışdır. Azərbaycan 
dilçiliyinin mühüm sahələrindən biri olan leksik-semantik quruluş haqqında apardığı 
tədqiqatlarda müəllif dilimizin tarixinə də diqqət yetirir, bu yöndə müqayisəli-tarixi metodla 
yeni faktlar ortaya qoyur.   

B.Çobanzadənin Azərbaycan dilinin leksik-semantik strukturu ilə bağlı araşdırmaları 
aşağıdakı istiqamətləri əhatə edir:  

1. Sözün mənası: mənanın dəyişməsi, sözün semantik təkamülü; 
2. Dildə alınma və milli sözlər. Sözün ifadə imkanlarının onun mənşəyindən asılılığı; 
3. Kök (damar) və şəkilçi məsələsi;  
4. Dilin lüğət tərkibinin zənginləşməsində leksik (sözyapıcı) şəkilçilərin əhəmiyyəti.  
Bunlarla bərabər, B.Çobanzadənin elmi yaradıcılığında leksika məsələlərinin türk 

dilləri səviyyəsində araşdırıldığını da görürük. Bu, əsasən, onun ümumtürk ədəbi dili məsələsi 
ilə bağlı tədqiqatlarında özünü göstərir. Dilçi alimin I Türkoloji qurultaydakı hər iki elmi 
məruzəsində məhz türk dillərinin leksik-semantik quruluşundan bəhs olunmuş və bu 
araşdırmalar bütövlükdə ümumtürk ədəbi dili kontekstində aparılmışdır.   

B.Çobanzadənin dilimizin lüğət tərkibinə keçmiş alınma sözlər haqqında araşdırmaları 

da diqqəti cəlb edir. Müəllif bu məsələyə daha həssas yanaşır və alınma sözlərin dilə kütləvi 
axınının mənfi təsirlərini göz önünə gətiməyə çalışır. Ancaq bununla yanaşı, alınma sözlərin 
yerli-yersiz milli sözlərlə əvəzlənməsini də doğru hesab etmir. 

B.Çobanzadə dilimizin leksik-semantik quruluşundan bəhs edərkən önəm verdiyi 
məsələlərdən biri də söz yaradıcılığı prosesidir. Tədqiqlərində o, dilimizin lüğət tərkibinin 
zənginləşməsində leksik şəkilçilərin roluna daha geniş yer ayrmışdır. Dilimizdə sözlərin 
quruluşca üç cür olmasını (bəsit, yapma, qoşma) qeyd edən müəllif morfoloji yolla söz 
yaradıcılığı prosesinin dildə mühüm əhəmiyyət kəsb eydiyini vurğulayır.  

 

İş C  Azərbaycan və türk dillərində işlənən psixologiya terminlərinin linqvistik 
aspektləri 

İcraçı  kiçik elmi işçi Bayramov R.Ə. 

Mərhələ 2. Azərbaycan və türk dillərinin daxili imkanları hesabına əmələ gələn 

psixologiya terminləri 
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 Elmi-tədqiqat işində Azərbaycan və türk dillərində mövcud olan psixologiya 

terminlərinin daxili imkanlar hesabına əmələ gəlmə yolları və üsulları araşdırılır. Milli dilin 
daxili imkanları hesabına söz-termin yaradıcılığında daha çox istifadə olunan: leksik-
semantik, morfoloji, sintaktik, kalka və abreviatura üsulları ilə yaranan psixologiya terminləri 
sistemləşdirilərək elmi şəkildə təqdim edilir. Həmçinindilin öz daxili imkanları hesabına 
yaranan psixologiya terminləri ilə yanaşı, alınma psixologiya terminlərinə  də toxunulur. 

Leksik-semantik yolla psixologiya terminlərinin yaranma prosesi dildə mövcud olan 
digər termin yaradıcılığı üsulları arasında mühüm yer tutur. Burada leksik-semantik yolla 
yaranan psixologiya terminlərinin bölgüləri verilir və bu bölgülər konkret nümunələrlə 
əsaslandırılaraq diqqətə çatdırılır. Bundan başqa ümumişlək sözlərlə terminlərin sərhədi də 
müəyyənləşdirilir. 

Morfoloji yolla psixologiya terminlərinin yaranmasında iştirak edən milli və alınma 
şəkilçilər ayrı-ayrılıqda izah olunur. 

Sintaktik yolla yaranan psixologiya terminləri mürəkkəb söz və söz birləşməsi şəklində 
sistemləşdirilir və onlara uyğun nümunələr verilir. 

Başqa dillərdən Azərbaycan və türk dillərinə kalka edilən psixologiya terminlərindən və 
onların dilin leksik qatındakı mövqeyindən bəhs olunur. Dilə kalka olunan psixologiya 
terminləri quruluş baxımından iki qrupda birləşdirilərək konkret nümunələrlə şərh edilir. 

 
DƏRC OLUNMUŞ ELMİ İŞLƏRİN XARAKTERİSTİKASI 
 

№ İşin adı İşin növü Nəşriyyat, jurnal  

və s. adı 

İşin 

həcmi 

Müəlliflər 

Respublikada məqalə 

1. Национально-

культурная специфика 

концепта «смерть» (на 

материале 

древнетюркских 

памятников) 

məqalə Akad. T.İ.Hacıyevin 80 
illik yubileyinə həsr 
olunmuş “Azərbaycan 
filologiyası: inkişafın 
yeni mərhələsi” 
mövzusunda 
Respublika elmi 
konfransının 
materialları, Bakı, 2016 

s. 89-
92 

Hüseynova 
Ü.H. 

2. Фундаментальные 

концепты и специфика 

миропонимания 

məqalə I Türkoloji qurultayın 
90 illik yubileyinə həsr 
olunmuş “Müasir 
türkologiya: dünən, bu 

gün, sabah” 
mövzusunda  
Respublika elmi 
konfransının material-
ları, Bakı, 2016 

s. 286-
289 

Hüseynova 
Ü.H. 

3. Psixologiya 
terminologiyasında 
sinonimlik məsələsi 

məqalə Akademik T.İ.Hacıye-
vin anadan olmasının 
80 illik yubileyinə həsr 
olunmuş “Azərbaycan 
filologiyası: inkişafın 
yeni mərhələsi” mövzu-
sunda Respublika elmi 
konfransının 
materialları. Bakı, 2 

s. 133-
135 

Bayramov R.Ə. 



 5 

noyabr 2016-cı il 

4. Azərbaycan dilində 
psixologiya 
terminlərinin alınmalar 
hesabına zənginləşməsi 

 

məqalə AMEA Nəsimi adına 
Dilçilik İnstitutunun 
əsərləri, № 1, Bakı: Elm 
və təhsil, 2016 

s. 86-
95 

Bayramov R.Ə. 

5. Azərbaycan dilində 
alınma psixologiya 
terminlərinin 
mənimsənilməsi 
 

məqalə “Bakı Universitetinin 
xəbərləri”  BDU, 2016, 
№ 3 

s. 5-10 Bayramov R.Ə. 

6. I Türkoloji Qurultayın 
Azərbaycan və Türkiyə 
türkcələrinin 
terminolgiyasının 
inkişafında rolu 
(Zifeldin məruzəsi 
əsasında) 

məqalə I Türkoloji qurultayın 
90 illik yubileyinə həsr 
olunmuş “Müasir 
türkologiya: dünən, bu 
gün, sabah” 
mövzusunda  
Respublika elmi 
konfransının material-
ları, Bakı, 2016 

s. 35-
40 

Bayramov R.Ə. 

7. Orta məktəb 
dərsliklərində ədəbi dil 
normalarının 
pozulması halları  (7 və 
8-ci  sinif 
“İnformatika” 
dərsliklərinin dili 
əsasında) 

 H.Əliyevin 93-cü 
ildönümünə həsr 
olunmuş “Azərbaycan 
filologiyasının aktual 
problemləri” 

mövzusunda 
Respublika elmi konf-
ransının materialları 
(Bakı, BDU).   

s.337-
340 

 

Eyvazov P.E. 

8. Orta məktəb 
dərsliklərində dil 
mənzərəsi: norma və 
üslub problemləri 

 
Məqalə 

Akad. T.İ.Hacıyevin 80 
illik yubileyinə həsr 
olunmuş “Azərbaycan 
filologiyası: inkişafın 
yeni mərhələsi” 
mövzusunda 
Respublika elmi 
konfransının 

materialları (Bakı, 
BDU).  

s.131-
134 

Eyvazov P.E. 

9. Türkologiyanın iftixarı 
– Akademik Tofiq 
Hacıyev  

 
Məqalə 

Akad. T.İ.Hacıyevin 80 
illik yubileyinə həsr 
olunmuş “Azərbaycan 
filologiyası: inkişafın 
yeni mərhələsi” 
mövzusunda 
Respublika elmi 
konfransının 
materialları (Bakı, 
BDU).  

s.50-52 Eyvazov P.E. 

10. Heydər  Əliyevin dil 
siyasəyində 

 Azərbaycan və Avropa: 
Multikulturalizm, 

s.35-36  Eyvazov P.E. 
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multikultural dəyərlər  Tolerantlıq və 

Birgəyaşayışın 
Problemləri və 
Perspektivləri 
mövzusunda 
Respublika elmi-
praktik konfransının 
materialları (Bakı, 
BSU) 

11. B.Çobanzadə və I 
Türkoloji qurultay  

 I Türkoloji qurultayın 
90 illik yubileyinə həsr 
olunmuş “Müasir 
türkologiya: dünən, bu 
gün, sabah” 
mövzusunda  
Respublika elmi 
konfransının 
materialları (Bakı, 
BDU)   

s. 40-
45 

Eyvazov P.E. 

Xaricdə məqalə 
1. Реализация концепта 

«смерть» в 

древнеславянском 

языковом сознании 

məqalə Фундаментальные и 

прикладные 

исследования: 

современные научно-

практические решения 

и подходы: сборник 

материалов 1-й 

Международной 

научно-практической 

конференции. Баку- 

Ужгород – Дрогобыч: 

Посвит, 2016 

s. 133-136 Hüseynova 
Ü.H. 

2.  Тюркская языковая 

картина мира в языке 

произведений 

Ч.Айтматова 

 Современные 

проблемы тюркологии: 

язык – литература – 

культура: материалы 

Международной 

научно-практической 

конференции. Москва, 

РУДН, 17–18 ноября 

2016 г. 

s. 579-583 Hüseynova 
Ü.H. 

3. Prof. Dr. Tevfik 
Hacıyevin Ortak Türk 
dili stratejisi 

 Akad. T.İ.Hacıyevin 80 
illik yubileyinə həsr 
olunmuş “Türklük 
elmində bir ömür” adlı 
elmi məqalələr toplusu. 
Ankara, Ankara Yeni 
Strateji Araşdırmalar 
Mərkəzi (Ankara).  

s.267-272 
 

Eyvazov 
P.E. 

Beynəlxalq konfransda tezis  
1. Bəkir Çobanzadənin Tezis  Qafqaz Universitetində s. 851-852 Eyvazov 
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dilçilik 

araşdırmalarında 
sayların 
morfonologiyası 
haqqında 

keçirilmiş “Gənc tədqi-

qatçıların” IV 
Beynəlxaq elmi 
konfransının 
materialları, Bakı, 2016 

 P.E. 

2. Azərbaycan və Türkiyə 
türkcələrində psixo-
logiya terminlərinə dair 
 

tezis Azərbaycan xalqının 
Ümimmili Lideri 
Heydər Əliyevin 
anadan olmasının 93 
illiyinə hədr edilmiş 
Gənc Tədqiqatçıların 
IV Beynəlxalq elmi 
konfransının 

materialları. Bakı, 29-
30 aprel 2016-cı il. 

s. 916-918 Bayramov 
R.Ə. 

Respublikada keçirilmiş konfransda tezis 
1. Birgəyaşayışın 

Azərbaycan modeli – 
Azərbaycançılıq 
ideologiyası 

Tezis  Azərbaycan və Avropa: 
Multikulturalizm, Tole-
rantlıq və 
Birgəyaşayışın 
Problemləri və Perspek-
tivləri mövzusunda Res-
publika elmi-praktik 
konfransının 
materialları (Bakı, 
BSU) 

s.61-62 Bayramov 
R.Ə. 

Rəyçi 

1. A.Məmmədova. Oğuz 
qrupu türk dillərində 
dilçilik terminləri 
(Azərbaycan dilində 
izahı ilə) 

Rəy Bakı: Elm və təhsil, 
2016 

232 s. Hüseynova 
Ü.H. 

 

ELMİ-TƏDQİQAT İŞLƏRİNİN NƏTİCƏLƏRİNİN TƏTBİQİ  

Müqayisəli-tarixi türkologiyanın nəzəri problemlərinin təhlil edilməsi türk dillərinin 
tarixi, etnik kökü, mədəniyyəti ilə bağlı bir sıra məsələlərin həllində əhəmiyyətlidir. Tədqiqatın 
nəticələrindən türk dillərinin tarixi leksikologiyası, etnoqrafiyası, etnogenezi məsələlərinin 
öyrənilməsi, həmçinin türk dillərinin leksikasının müqayisəli şəkildə tədqiqi zamanı istifadə 
etmək olar. 

Tədqiqatın materiallarından ali məktəblərin filologiya fakültələrində türkologiyaya aid 
kusrlarda istifadə etmək olar. 
 

«TÜRKOLOJİ  ARAŞDIRMALAR» ELMİ-TƏDQİQAT LABORATORİYASININ 

İŞÇİLƏRİNİN 2016-cı İLDƏ KONFRANS  VƏ  SİMPOZİUMLARDA  İŞTİRAKI 
 

Böyük elmi işçi Hüseynova Ülviyyə Hüseyn qızı  

Fil.ü.f.d. Ü.H.Hüseynova Görkəmli türkoloq alim, Əməkdar Elm Xadimi, akademik 
Tofiq İsmayıl oğlu Hacıyevin anadan olmasının 80 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycan 
filologiyası: inkişafın yeni mərhələsi” mövzusunda Respublika elmi konfransının və I 

Türkoloji qurultayın 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Müasir türkologiya: dünən, bu gün, 
sabah” mövzusunda  Respublika elmi konfransının məsul katibi olmuşdur. 
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1. Национально-культурная специфика концепта «смерть» (на материале 

древнетюркских памятников) / Akad. T.İ.Hacıyevin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş 

“Azərbaycan filologiyası: inkişafın yeni mərhələsi” mövzusunda Respublika elmi konfransının 

materialları, Bakı, 2016 

2. Первый Тюркологический съезд и его влияние на развитие науки / I Türkoloji 

qurultayın 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Müasir türkologiya: dünən, bu gün, sabah” 

mövzusunda  Respublika elmi konfransının materialları, Bakı, 2016 

3. Реализация концепта «смерть» в древнеславянском языковом сознании / 

Фундаментальные и прикладные исследования: современные научно-практические решения 

и подходы: сборник материалов 1-й Международной научно-практической конференции. 

Баку- Ужгород – Дрогобыч: Посвит, 2016 

4. Тюркская языковая картина мира в языке произведений Ч.Айтматова / Современные 

проблемы тюркологии: язык – литература –культура: материалы Международной научно-

практической конференции. Москва, РУДН, 17–18 ноября 2016 г. 

 

Kiçik elmi işçi Eyvazov  Pərvin Eyvaz oğlu 
1. Orta məktəb dərsliklərində ədəbi dil normalarının pozulması halları  (7 və 8-ci  sinif 

“İnformatika” dərsliklərinin dili əsasında) / H.Əliyevin 93-cü ildönümünə həsr olunmuş “Azər-
baycan filologiyasının aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi konfransının 
materialları (Bakı, BDU).   

2. Orta məktəb dərsliklərində dil mənzərəsi: norma və üslub problemləri / Akad. 
T.İ.Hacıyevin 80 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycan filologiyası: inkişafın yeni 
mərhələsi” mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları (Bakı, BDU).  

3. Türkologiyanın iftixarı – Akademik Tofiq Hacıyev  / Akad. T.İ.Hacıyevin 80 illik 
yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycan filologiyası: inkişafın yeni mərhələsi” mövzusunda 

Respublika elmi konfransının materialları (Bakı, BDU).  
4. Heydər  Əliyevin dil siyasəyində multikultural dəyərlər /  
5. B.Çobanzadə və I Türkoloji qurultay  / I Türkoloji qurultayın 90 illik yubileyinə həsr 

olunmuş “Müasir türkologiya: dünən, bu gün, sabah” mövzusunda  Respublika elmi 
konfransının materialları (Bakı, BDU)   

6. Pərvin Eyvazov Türkiyənin Bilkənd Universitetində «Türkçe-Edebiyat Öğretimi Metot 

ve Teknikleri Kursu»nda iştirak edib və sertifikata layiq görülüb.  

 
  
 Kiçik elmi işçi Bayramov Ramil Əkbər oğlu 

1. Psixologiya terminologiyasında sinonimlik məsələsi / Akademik T.İ.Hacıyevin anadan 
olmasının 80 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycan filologiyası: inkişafın yeni mərhələsi” 

mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 2 noyabr 2016-cı il 
2. I Türkoloji Qurultayın Azərbaycan və Türkiyə türkcələrinin terminolgiyasının 

inkişafında rolu (Zifeldin məruzəsi əsasında) / I Türkoloji qurultayın 90 illik yubileyinə 
həsr olunmuş “Müasir türkologiya: dünən, bu gün, sabah” mövzusunda  Respublika elmi 
konfransının materialları, Bakı, 2016 

3. Birgəyaşayışın Azərbaycan modeli – Azərbaycançılıq ideologiyası Azərbaycan və 
Avropa: Multikulturalizm, Tolerantlıq və Birgəyaşayışın Problemləri və Perspektivləri 
mövzusunda Respublika elmi-praktik konfransının materialları (Bakı, BSU), 2016 

4. Azərbaycan və Türkiyə türkcələrində psixologiya terminlərinə dair / Azərbaycan 
xalqının Ümimmili Lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 93 illiyinə hədr edilmiş Gənc 
Tədqiqatçıların IV Beynəlxalq elmi konfransının materialları. Bakı, 2016 
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ETL-də ELMİ KADRLARIN HAZIRLANMASI 

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

A.T.Fərəcov Bakı Dövlət Universitetinin fəlsəfə doktoru proqramı üzrə dissertantıdır.  
 

DİSSERTASİYA MÜDAFİƏSİ VƏ  DİSSERTASİYA ŞURALARININ 

FƏALİYYƏTİ. 
Fil.ü.f.d. Ü.H.Hüseynova Bakı Dövlət Universiteti nəzdində filologiya üzrə elmlər 

doktoru və fəlsəfə doktoru dissertasiyaların müdafiəsini keçirən D.02.181  Dissertasiya Şurası 
yanında Elmi Seminarın katibidir. 

 

ƏSAS NƏTİCƏLƏR  VƏ TƏKLİFLƏR 
 
Müqayisəli-tarixi türkologiyanın nəzəri problemlərinin təhlil edilməsi türk dillərinin 

tarixi, etnik kökü, mədəniyyəti ilə bağlı bir sıra məsələlərin həllində əhəmiyyətlidir. Tədqiqatın 
nəticələrindən türk dillərinin tarixi leksikologiyası, etnoqrafiyası, etnogenezi məsələlərinin 
öyrənilməsi, həmçinin türk dillərinin leksikasının müqayisəli şəkildə tədqiqi zamanı istifadə 
etmək olar. 

Tədqiqatın materiallarından ali məktəblərin filologiya fakültələrində türkologiyaya aid 
kusrlarda istifadə etmək olar. 

 
 
 

Türkologiya kafedrasının müdiri:                                  fil.e.d. R.B.Əskərov 
 


