
BAKI DÖVLƏT UNİVERSİTETİ 

 

 

 

                                                                                                     «Təsdiq edirəm» 

filologiya fakültəsinin dekanı  

_________ fil.f.d. E.H.Məmmədov 

 

 

 

 

«TÜRKOLOJİ  ARAŞDIRMALAR»   

ELMİ-TƏDQİQAT LABORATORİYASININ 

ELMI-TƏDQIQAT IŞLƏRININ YERINƏ YETIRILMƏSINƏ  DAIR 

 H E S A B A T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAKI -2017 



 2 

 

«TÜRKOLOJİ  ARAŞDIRMALAR»  ELMİ-TƏDQİQAT 

LABORATORİYASININ ELMİ-TƏDQİQAT İŞLƏRİ 

 

1. 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.  

2017-ci ildə «Türkoloji araşdırmalar» elmi-tədqiqat laboratoriyası «Müqayisəli-

tarixi türkologiyanın nəzəri problemləri» adlı problem üzrə araşdırma aparmışdır.  

 

2. 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 aparıcı 

elmi işçi 

1971 

2. Rəhmanova Suqra 

Teymur qızı 

filologiya üzrə 

fəlsəfə doktoru 

0,5 ştat elmi işçi 1968 

3. Eyvazov Pərvin  Eyvaz  

oğlu 

--- tam ştat kiçik 

elmi işçi 

1987 

4. Bayramov Ramil Əkbər 

oğlu 

--- tam ştat kiçik 

elmi işçi 

1985 

5. Fərəcov Anar Tofiq oğlu --- tam ştat baş 

laborant 

1989 
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3. QRANTLAR ƏSASINDA YERİNƏ YETİRİLƏN  ELMİ TƏDQİQAT 

İŞLƏRİ - yoxdur 

 

4. AMEA İLƏ ELMİ ƏLAQƏLƏR  

 

Fil.ü.f.d. Ü.H.Hüseynova AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun elmlər 

doktoru proqramı üzrə dissertantıdır. 

 

5. «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  aparıcı elmi işçi, fil.f.d. Hüseynova Ü.H. 

Mərhələ 2. Türk dil mənzərəsinin «xeyir - şər» konseptual modeli 

2017-ci ildə aparılan “Türk dil mənzərəsinin «xeyir - şər» konseptual modeli” 

mövzusunda elmi plan işində qədim türk yazılı abidələrinin dilində "xeyir - şər" 

anlayışlarının təhlili verilmiş, bu anlayışların qədim türklərin dil şüurunda ifadə 

olunması, onların təfəkküründə «xeyir - şər» konseptual modeli haqqında stereotip 

təsəvvürlərin formalaşması  göstərilmişdir. Tədqiqat işində müasir dilçilikdə son 

zamanlar işlək olan terminlər araşdırılır, konsept, dünyagörüş, dünyaya baxış, 

mentalitet, mentallılıq, milli psixologiya, milli xarakter kimi terminlər araşdırmaya 

cəlb olunur. Onların mənaları indiyədək dəqiq müəyyənləşməyib. Digər tərəfdən, 

yeni terminlərin istifadəsində tədqiq olunan hadisələrin mahiyyəti ilə bağlı yeni 

konsepsiyalarda onların anlaşılması nəzərdə tutulmur. Təhlil zamanı "xeyir - şər" 

anlayışlarının qədim türklərin dil şüurunda hansı leksemlərlə ifadə olunması 

göstərilmişdir. Tədqiqat işində qədim türk abidələrinin dilinin təhlili əsasında 

koqnitiv, obrazlı metaforik “xeyir - şər” 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. 
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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 Çobanzadə araşdırmalarında qrammatik quruluş məsələsi 

Bəkir Çobanzadənin elmi yaradıcılığında qrammatik quruluş məsələsi mühüm 

yer tutur.  

Bilindiyi kimi, qrammatik kateqoriyalar qrammatik formanın qrammatik 

şəkilçi vasitəsilə ifadəsidir. Qrammatik şəkilçilər dilin qrammatik quruluşunun 

milliliyini göstərən əsas vahidlərdir və onlar qrammatik kateqoriyalar fonunda 

təzahür edir.   

Dilimizin qrammatik quruluşunda vacib rol oynayan sözdəyişdirici şəkilçilər 

qrammatik  kateqoriyalar fonunda öyrənilir: yəni onların hər biri dildə müəyyən 

vəzifəni yerinə yetirdiyindən qruplaşdırılır. Eyni zamanda sözügedən məsələdən 

əsasən, morfologiyada bəhs edildiyindən buna morfoloji kateqoriya da deyilir.  

Bu mənada, elmi işdə B.Çobanzadənin qrammatik şəkilçilər haqqında fikirləri 

təhlil və tədqiq olunmuşdur. Burada alimin müxtəlif nitq hissələri üzrə təqdim etdiyi 

qrammatik kateqoriyalardan bəhs edilmiş, müasir elmi fikirlərlə müqayisələr 

aparılmışdır.  

 

İş C  Azərbaycan və türk dillərində işlənən psixologiya terminlərinin 

linqvistik aspektləri 

İcraçı  kiçik elmi işçi Bayramov R.Ə. 

Mərhələ 3. Azərbaycan və türk dillərində alınmalar hesabına psixologiya 

terminlərinin zənginləşməsi yolları 

 Elmi işdə Azərbaycan və türk dillərində mövcud olan alınma psixologiya 

terminləri, onların dilə keçmə səbəbləri və mənşə xüsusiyyətləri tədqiq olunur. 

Göstərilir ki, terminlərin bir dildən başqa dilə keçməsi tarixi inkişaf prosesində 

xalqların bir-biri ilə qonşuluq, elmi-mədəni, ictimai-siyasi, iqtisadi və s. 

münasibətləri sayəsində mümkün olur. Azərbaycan və türk dillərində işlənən alınma 

psixologiya terminlərinin mənşəyi milli, ərəb-fars və Avropa olmaqla üç qrupda 

birləşdirilir. Həmçinin Avropa əsilli psixologiya terminlərinin özləri də mənşə 

etibarilə fərqləndirilir. Azərbaycan və türk dillərinə əcnəbi dillərdən daxil olan 

psixologiya terminlərinin bu dilin qayda-qanunlarına uyğun mənimsənilmə 

yollarından danışılır. Göstərilir ki, Azərbaycan və türk dillərində alınma psixologiya 

terminləri dilə daxil olarkən dəyişiklik edilib-edilməməsindən asılı olmayaraq 

fonetik-qrafik, qrammatik və leksik-semantik cəhətdən mənimsənilir. 
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İş. S.Ə.Şirvani dili 

İcraçı elmi işçi, f.f.d. Rəhmanova S.T. 

Mərhələ 3. S.Ə.Şirvani dilinin  morfoloji xüsusiyyətləri 

“S.Ə.Şirvani dilinin  morfoloji xüsusiyyətləri” adlı elmi işdə XIX əsrin II 

yarısından sonra maarifçilik hərəkatının görkəmli nümayəndəsi kimi S.Ə.Şirvani 

yaradıcılığına müraciət edilmişdir. Elmi işdə leksik-qrammatik söz qrupları və onlarla 

əlaqədə olan şəkilçilərin dövrün normativ qanunauyğunluqları baxımından 

müqayisələr apararaq tarixilik nöqteyi-nəzərindən tədqiqat aparılmışdır.  

Hər bir leksik-qrammatik söz qrupu analitik tərzdə diqqət çəkir. Eyni zamanda 

hal, mənsubiyyət, kəmiyyət kateqoriyasının şəkilçiləri müəllifin dilində qabarıq 

nəzərə çarpır.  

 

Rəhmanova S.T. 2016-cı ilin oktyabr ayından «Türkoloji araşdırmalar» elmi-

tədqiqat laboratoriyasında 0,5 ştat elmi işçi vəzifəsində işləyir. 
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  6. DƏRC OLUNMUŞ ELMİ İŞLƏRİN XARAKTERİSTİKASI 

 

№ İşin adı İşin 

növü 

Nəşriyyat, jurnal  

və s. adı 

İşin 

həcmi 

Müəlliflər 

Respublikada məqalə 
1. Фундаментальные 

концепты и специи-

фика миропонимания 

məqalə Gəncə Dövlət 

Universitetinin Xəbərləri, 

2017, № 3  

s. 57-62 Hüseynova 

Ü.H. 

2. Проблема 

вербализации 

концептов в 

древнетюркском 

языковом сознании 

məqalə Böyük Azərbaycan şairi 

Molla Pənah Vaqifin 300 

illik yubileyinə həsr 

olunmuş “M.P.Vaqif və 

müasirlik” mövzusunda 

Respublika elmi-praktik 

konfransının materialları. 

Bakı, Elm və təhsil, 7 

dekabr 2017 

s. 316-318 Hüseynova 

Ü.H. 

3. Şair Vəli Miskinlinin 

vücudnaməsində islam 

dini ilə bağlı məqamlar 

məqalə “İslam həmrəyliyi – 

2017: reallıqlar və 

perspektivlər” 

mövzusunda respublika 

elmi-metodik 

konfransının materialları. 

Bakı, BDU, 25-26 aprel 

2017-ci il. 

s. 279-281 Bayramov 

R.Ə. 

4. Azərbaycan dilində 

abreviatura üsulu ilə 

yaranan psixologiya 

terminləri 

məqalə Terminologiya 

məsələləri. № 2. Bakı, 

Elm, 2017 

s. 180-185 Bayramov 

R.Ə. 

5. Miskin Vəlinin 

poeziyasında 

dodaqdəyməz şeir şəkli  

məqalə Böyük Azərbaycan şairi 

Molla Pənah Vaqifin 300 

illik yubileyinə həsr 

olunmuş “M.P.Vaqif və 

müasirlik” mövzusunda 

Respublika elmi-praktik 

konfransının materialları. 

Bakı, Elm və təhsil, 7 

dekabr 2017 

s. 106-108 Bayramov 

R.Ə. 

6. Şair Vəli Miskinlinin 

həyatı və yaradıcılığı 

haqqında bəzi qeydlər 

məqalə “Müasir 

tərcüməşünaslığın və 

mədəniyyətşünaslığın 

aktual problemləri” 

mövzusunda respublika 

elmi konfransının 

materialları. Bakı, BSU, 

2017 

s. 136-137 Bayramov 

R.Ə. 

7. Aşıq ədəbiyyatının 

görkəmli nümayəndəsi 

Şair Vəli Miskinli və 

onun yaradıcılığında 

məqalə “Azərbaycanda islam 

həmrəyliyi: islam 

dəyərləri və Azərbaycan 

gəncliyi” mövzusunda 

s. 12-13 Bayramov 

R.Ə. 
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bəzi dini məqamlar 

haqqında 

 

Respublika elmi-nəzəri 

konfransının materialları. 

Bakı, “Qaya” nəşriyyatı, 

2017 

8. Bəkir Çobanzadə və 

islam coğrafiyası 

xalqlarında ədəbi dil 

məsələləri  

məqalə Azərbaycanda İslam 

həmrəyliyi: İslam 

dəyərləri və Azərbaycan 

gəncliyi mövzusunda 

Respublika elmi 

konfransının materialları 

s. 8-9 Eyvazov 

P.E. 

9. Bəkir Çobanzadənin 

dilçilik araşdırmalarında 

danışıq səslərinin 

yaranma və formalaşma 

mənbələri haqqında 

məqalə AMEA-da akad. 

A.A.Axundovun anadan 

olmasının 85 illik 

yubileyinə həsr olunmuş 

“Ağamusa Axundov və 

Azərbaycan filologiyası” 

mövzusunda Beynəlxalq 

elmi konfransın 

materialları 

s. 442-446 Eyvazov 

P.E. 

10. Bəkir Çobanzadənin dil 

tədqiqatlarında sayların 

etimologiyası haqqında 

məqalə “Dil və ədəbiyyat” 

beynəlxalq elmi-nəzəri 

jurnalı. № 3 (103) 

s. 73-76 .  Eyvazov 

P.E. 

11. S.Vurğunun “Aygün” 

poemasının leksik-

qrammatik xüsusiyyətləri  

məqalə “Dil və Ədəbiyyat” 

Beynəlxalq elmi-nəzəri 

jurnal. 2(102) BDU 

s. 44-47 Rəhmanova 

S. 

15. M.Ə.Sabir dilinin 

qrammatik xüsusiyyətləri  
məqalə Dil və Ədəbiyyat 

Beynəlxalq elmi-nəzəri 

jurnal. BDU 

s. Rəhmanova 

S. 

16. M.P.Vaqif dilinin 

qrammatik xüsusiyyətləri 
məqalə Böyük Azərbaycan şairi 

Molla Pənah Vaqifin 300 

illik yubileyinə həsr 

olunmuş “M.P.Vaqif və 

müasirlik” mövzusunda 

Respublika elmi-praktik 

konfransının materialları 

s. 75-78 Rəhmanova 

S. 

Xaricdə keçirilmiş Beynəlxalq konfransda məqalə   

1. Национальная 

специфика 

древнетюркской 

языковой картины мира 

məqalə «Традиционная 

культура тюркских 

народов в 

изменяющемся мире» 

Материалы I Междуна-

родной научной 

конференции 12-15 

апреля 2017, Казань, 

2017 

s. 110-112 Hüseynova 

Ü.H. 

Xaricdə keçirilmiş Beynəlxalq konfransda tezis 

1. I. Türkoloji 

Kurultay'inda (1926) 

Bekir Çobanzade'nin 

Ortak Türk Dili Projesi 

tezis IX Uluslararası Dünya 

Dili Türkcə Simpoziumu 

(Türkiyə, Malatya) 

s. 147 Eyvazov 

P.E. 

2.  Prof. Dr. Tevfik 

Hacıyev`in Ortak Türk 

tezis  VIII Uluslararası Türk 

Dili Qurultayının 

s. 113-114 Eyvazov 

P.E. 
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Dili Projesinde Türkiye 

Türkçesi 

materialları. (Ankara, 

Türkiyə) 

3. Bekir Chobanzadeh's 

Project of the Common 

Turkic Language on the  

I Turkological Congress 

tezis IV İnternnational Farabi 

Readings Materials of 

İnternational Scientific 

Conference. Almaty, 

Kazakhstan 

s. 82-83 Eyvazov 

P.E. 

Respublikada keçirilmiş Beynəlxalq konfransda tezis 

1. Professor Bəkir 

Çobanzadə Məhəmməd 

Füzulinin dili haqqında 

tezis BMU-da H.Əliyevin 

anadan olmasının 94-cü 

ildönümünə həsr olun-

muş Gənc tədqiqatçıların 

I Beynəlxlaq elmi 

konfransın materialları. 

s. 600 Eyvazov 

P.E. 

Respublika elmi konfransda çap olunmuş tezis 

1. Son illər dilimizə daxil 

olan bəzi alınma sözlərin 

mənimsənilməsi 

haqqında 

tezis BSU-da “Müasir 

tərcüməşünaslığın və 

mədəniyyətşünaslığın 

aktual problemləri” 

mövzusunda Respublika 

elmi konfransının 

materialları. 

s. 61-62 Eyvazov 

P.E. 

2. Heydər Əliyev və müasir 

Azərbaycanın dil 

mənzərəsi  

tezis BSU-da “Heydər Əliyev 

və Azərbaycan gəncliyi” 

mövzusunda gənc 

tədqiqatçıların 

Respublika elmi 

konfransının materialları.  

s. 46-47. Eyvazov 

P.E. 

3. Xarici dillərin 

öyrənilməsi və təbliğində 

televiziyaların rolu  

tezis Azərbaycanda İslam 

həmrəyliyi: İslam 

dəyərləri və Azərbaycan 

gəncliyi mövzusunda 

Respublika elmi 

konfransının materialları. 

s. 70 Eyvazov 

P.E. 

4. Bəkir Çobanzadə və 

islam coğrafiyası 

xalqlarında ədəbi dil 

məsələləri 

tezis “İslam həmrəyliyi – 

2017: reallıqlar və 

perspektivlər” 

mövzusunda respublika 

elmi-metodik 

konfransının materialları. 

Bakı, BDU, 25-26 aprel 

2017-ci il. 

s. 213-214 Eyvazov 

P.E. 

 

7. XARİCİ DÖVLƏTLƏRİN TƏHSİL VƏ ELMİ MÜƏSSİSƏLƏRİ İLƏ 

ƏLAQƏLƏR – yoxdur. 

 

8. ELMİ-TƏDQİQAT İŞLƏRİNİN NƏTİCƏLƏRİNİN TƏTBİQİ  

 

Müqayisəli-tarixi türkologiyanın nəzəri problemlərinin təhlil edilməsi türk 

dillərinin tarixi, etnik kökü, mədəniyyəti ilə bağlı bir sıra məsələlərin həllində 
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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. 

 

9. PATENT VƏ İNFORMASİYA İŞLƏRİ – yoxdur. 

 

10. DÖVLƏT PROQRAMLARININ İCRASI – yoxdur. 

 

11. «TÜRKOLOJİ  ARAŞDIRMALAR» ELMİ-TƏDQİQAT 

LABORATORİYASININ İŞÇİLƏRİNİN 2016-cı İLDƏ KONFRANS  

VƏ  SİMPOZİUMLARDA  İŞTİRAKI 

 

Fil.ü.f.d. Ü.H.Hüseynova, P.Eyvazov və R.Bayramov Böyük Azərbaycan şairi 

Molla Pənah Vaqifin 300 illik yubileyinə həsr olunmuş “M.P.Vaqif və müasirlik” 

mövzusunda  Respublika elmi-praktik elmi konfransının Təşkilat komitəsinin üzvləri 

olmuşdular. 

P.Eyvazov və R.Bayramov “Azərbaycanda İslam həmrəyliyi: İslam dəyərləri və 

Azərbaycan gəncliyi” mövzusunda Respublika elmi konfransının Təşkilat 

komitəsinin üzvləri olmuşdular. 

 

Aparıcı elmi işçi Hüseynova Ülviyyə Hüseyn qızı  

1. Проблема вербализации концептов в древнетюркском языковом 

сознании / Böyük Azərbaycan şairi Molla Pənah Vaqifin 300 illik yubileyinə həsr 

olunmuş “M.P.Vaqif və müasirlik” mövzusunda Respublika elmi-praktik 

konfransının materialları. Bakı, Elm və təhsil, 7 dekabr 2017 

2. Национальная специфика древнетюркской языковой картины мира / 

«Традиционная культура тюркских народов в изменяющемся мире» Материалы 

I Международной научной конференции 12-15 апреля 2017, Казань, 2017 

 

Kiçik elmi işçi Eyvazov  Pərvin Eyvaz oğlu 

1. Son illər dilimizə daxil olan bəzi alınma sözlərin mənimsənilməsi haqqında / 

BSU-da “Müasir tərcüməşünaslığın və mədəniyyətşünaslığın aktual problemləri” 

mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları. 

2. Prof. Dr. Tevfik Hacıyev`in Ortak Türk Dili Projesinde Türkiye Türkçesi / 

VIII Uluslararası Türk Dili Qurultayının materialları. (Ankara, Türkiyə) 

3. I. Türkoloji Kurultay'ında Bekir Çobanzade'nin Edebî Dil ve Terim Üzerine 

Çalışmaları / I. Uluslararası Kafkasya Halk Kültürü Kongresi. (Türkiyə, Qars) 

4. I. Türkoloji Kurultay'inda (1926) Bekir Çobanzade'nin Ortak Türk Dili Projesi 

/ IX Uluslararası Dünya Dili Türkcə Simpoziumu (Türkiyə, Malatya) 

5. Bekir Çobanzade'nin Ortak Türk Dili Projesi / Türk Dili Konuşan Ülkeler 

Kurultayı (Türkiyə, Ankara) 
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6. Professor Bəkir Çobanzadə Məhəmməd Füzulinin dili haqqında / BMU-da 

H.Əliyevin anadan olmasının 94-cü ildönümünə həsr olunmuş Gənc tədqiqatçıların I 

Beynəlxlaq elmi konfransın materialları. 

7. Bekir Chobanzadeh's Project of the Common Turkic Language on the / I 

Turkological Congress IV İnternnational Farabi Readings Materials of İnternational 

Scientific Conference. Almaty, Kazakhstan 

8. İslam coğrafiyası xalqlarında ədəbi dil məsələləri (Bəkir Çobanzadənin elmi 

yaradıcılığı əsasında) / BDU-da “İslam həmrəyliyi-2017: Reallıqlar və perspektivlər” 

mövzusunda Respublika elmi konfransının materialları. 

9. Heydər Əliyev və müasir Azərbaycanın dil mənzərəsi  / BSU-da “Heydər 

Əliyev və Azərbaycan gəncliyi” mövzusunda gənc tədqiqatçıların Respublika elmi 

konfransı  

10. Xarici dillərin öyrənilməsi və təbliğində televiziyaların rolu / Azərbaycanda 

İslam həmrəyliyi: İslam dəyərləri və Azərbaycan gəncliyi mövzusunda Respublika 

elmi konfransı 

11. Bəkir Çobanzadənin dilçilik araşdırmalarında danışıq səslərinin yaranma və 

formalaşma mənbələri haqqında / AMEA-da akad. A.A.Axundovun anadan 

olmasının 85 illik yubileyinə həsr olunmuş “Ağamusa Axundov və Azərbaycan 

filologiyası” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans 

 

Kiçik elmi işçi Bayramov Ramil Əkbər oğlu 

1. Şair Vəli Miskinlinin vücudnaməsində islam dini ilə bağlı məqamlar / “İslam 

həmrəyliyi – 2017: reallıqlar və perspektivlər” mövzusunda respublika elmi-metodik 

konfransının materialları. Bakı, BDU, 25-26 aprel 2017-ci il. 

2. Miskin Vəlinin poeziyasında dodaqdəyməz şeir şəkli  / Böyük Azərbaycan 

şairi Molla Pənah Vaqifin 300 illik yubileyinə həsr olunmuş “M.P.Vaqif və 

müasirlik” mövzusunda Respublika elmi-praktik konfransının materialları. Bakı, Elm 

və təhsil, 7 dekabr 2017 

3. Şair Vəli Miskinlinin həyatı və yaradıcılığı haqqında bəzi qeydlər / “Müasir 

tərcüməşünaslığın və mədəniyyətşünaslığın aktual problemləri” mövzusunda 

respublika elmi konfransının materialları. Bakı, BSU, 2017 

4. Aşıq ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi Şair Vəli Miskinli və onun 

yaradıcılığında bəzi dini məqamlar haqqında / “Azərbaycanda islam həmrəyliyi: 

islam dəyərləri və Azərbaycan gəncliyi” mövzusunda 

Respublika elmi-nəzəri konfransının materialları. Bakı, “Qaya” nəşriyyatı, 2017 

 

12. ETL-də ELMİ KADRLARIN HAZIRLANMASI 

 

Fil.ü.f.d. Ü.H.Hüseynova AMEA Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunun elmlər 

doktoru proqramı üzrə dissertantıdır. 
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13. 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. 

 

14. ELMİ AVADANLIQLAR HAQQINDA MƏLUMAT 

ETL-də kompüter və  printerin alınmasına ehtiyac duyulur.  

 

15. 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 

 

 


