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Tədris metodları Mühazirə  Tədris metodları 

Tədris prosesində aşağıdakılar nəzərdə tutulur: 

- mühazirələr 

- mövzu ətrafında müzakirələr 

- xəritələr, bilgisayar, video və digər əyani 

vəsaitlərdən istifadə 

- mövzu ilə bağlı Slaydlar 

 

Qrup işi 

Praktiki 

tapşırıqlar 

Praktiki məsələnin 

təhlili 

Digər 

Qiymətləndirmə Komponentləri Tarix/son müddət Faiz (%) 

Aralıq imtahanı 

(imtahanın 

keçirilməsi 

forması -yazılı, 

test və açıq 

suallar) 

Aprel  

 

Fevral və aprel aylarında keçirilən dərslər 

əsasında imtahan verilir, 1-10-cu mövzular) 

30 bal 

Praktiki məsələ   

Aktivlik Tam aktivlik balı dərslərdə, diskussiyalarda, 

prezentasiyalarda və elmi seminarlarda fəal 

iştirak edən tələbələrə verilir. 

5 bal 

Təqdimat  Yazılı (həm də şifahi təqdimat olmaqla) 

(mövzular əlavə olunur). Prezentasiyalar 

(təqdimatlar)  dörd qrup halında müəllimin 

təyin etdiyi gündə (silabusda əks olunub)  

keçirilir və həmin gün təqdimatçı üçün son 

tarixdir  

1. Prezentasiya əlyazma formasında yazılmalı  

2.Mütləq əyani vəsait kimi slayd şou 

göstərilməlidir  

4. İş yazılarkən mənbələrə istinad edilməlidir. 

İstinad qaydaları müəllim tərəfindən təqdim 

olunacaqdır. 

5.Sonda istifadə olunmuş ədəbiyyatın siyahısı 

əlavə edilməlidir. 

Qeyd: Plagiat halları qəti qadağandır!  

5 bal  

Yoxlama yazı işi 

Quizlər  

Hər 5 mühazirədən bir, bir Quiz olmaqla 4 

quiz daxil edilmişdir. Hər quiz 5 balla 

qiymətləndirilir. Quizlər yazılı formada 

hazırlanır və qruplara uyğun olaraq diskussiya 

formasında müzakirə olunur.  

20 bal  

 



Final imtahanı 

(imtahanın 

keçirilməsi 

forması -yazılı, 

test və açıq 

suallar) 

İyun  

 

(aprel və may aylarında keçirilən mövzular 

əsasında final imtahan verilir, 11-20-ci 

mövzular)  

40 bal 

Digər   

Yekun  100 bal 

   

Kursun təsviri və 

məqsədləri  

Azərbaycan tarixinin erkən orta əsrlər dövrü üçün ən zəruri anadilli qaynaq olan 

“Kitabi Dədəm Qorqud” abidəsini öyrənmək, istər dilçilik, istər etnoqrafik, 

istərsə də tarixi baxımdan olduqca əhəmiyyətlidir. Abidənin bizə məlum olan 

həm Drezden və Vatikan, həm də Türkmən Səhra əlyazma nüsxələrinin 

xüsusiyyətlərinin müəyyənləşdirilib öyrənilməsi və burada birbaşa, yaxud 

dolayısı yolla əks olunmuş tarixi izlərin tədqiq olunması əsas istiqamətlərdən 

biridir. “Kitabi Dədəm Qorqud” abidəsində Azərbaycan xalqının etnogenezisinə 

və oğuz tayfalarının ümumi təsvirinə yer ayırmaq da tədrisin əsas 

istiqamətlərindən biridir. Eyni zamanda qaynaqlardan istifadə edərək mövcud 

məlumat əsasında müvafiq elmi nəticələr almaq da mühüm şərtlərdən biridir.  

Tədrisin 

(öyrənmənin) 

nəticələri 

Fənnin ümumi tədrisi prosesində tələbələrdə: 

- “Kitabı Dədəm Qorqud”un hər üç əlyazması, onların transfoneliterasiyası 

və müasir uyğunlaşdırılmaları ilə tanış olma; 

- İlkin qaynaqların dəyərləndirilməsi, onların xüsusiyyətlərinin müəyyən 

edilməsi bacarıqlarının yaranması; 

- “Kitabi Dədəm Qorqud”a dair yazılmış tarixi əsərləri təhlil edib və onlara  

münasibət göstərmək; 

- “Kitabi Dədəm Qorqud”da mövcud olan tarixi izlərin tarixi əsərlərdəki 

məlumatlarla müqayisəli təhlili bacarıqlarına yiyələnmə;  

- Oğuz tarixinin “Kitabi Dədəm Qorqud” və Oğuznamə kimi digər Türk 

abidələrində əks olunmuş məlumatların elmi həmiyyətini müəyyən edib, 

idrak etmə; 

- Azərbaycan xalqının etnogenezi məsələlərinə daha yaxından bələd olma;  

  

Qazanılmış təcrübə 

- tarixi hadisələrin müqayisəli təhlili və oxşar-fərqli cəhədlərin müəyyən 

olunması  

- Tarixi qaynaqlara və oradakı məlumatlara obyektiv tənqidi münasibət 

göstərə bilmək bacarıqlarına   

 

Qaydalar (Tədris 

siyasəti və 

davranış) 

 ONLİNE TƏDRİSDƏ  

Davamiyyət  

Tələbələrin Microsoft Teams platformasında bütün online dərslərdə iştirakı 



zəruridir. Tələbələr müəyyən səbəblərdən dərslərdə iştirak edə bilmirsə, (xəstəlik, 

ailə vəziyyəti və s.) bu haqda məlumatı fakültə dekanlığına təqdim etməlidirlər. 

Online dərslərin 30%-də iştirak etməyən tələbə imtahana buraxılmır. Təqvimdə 

dərsləri yalnız müəllim başlada bilər.  

Kurs işi, layihə və tapşırıqlar 

Tələbələr tapşırıqları yerinə yetirərkən plagiarizmə yol verməməli, əldə etdikləri 

məlumatların mənbələrinə istinad etməli və istinadları göstərməlidir.  

Tələbələrin qiymətləndirmə üçün müəllimə təqdim etdiyi tapşırıqlarda 25% və 

daha artıq Plagiarizm halları (müvafiq istinadların mənbəyinin göstərilməsi 

halları istisna olmaqla) aşkarlandığı zaman iş sıfırlanır.  

Yoxlama işi 

Yoxlama işinin vaxtı dəyişdirilə bilməz! Müəllimə və dekanlığa qabaqcadan 

məlumat verilən səbəblərdən yoxlama işində iştirak etməyən tələbə yoxlama işini 

növbəti həftədə yaza bilər. 

İmtahanlar 

Tələbənin imtahanda iştirakı və ya imtahanın buraxılması ilə bağlı bütün 

məsələlər fakültə rəhbərliyi tərəfindən həll olunur.  

Aralıq və yekun imtahan mövzuları tələbələrə imtahandan öncə verilir. Aralıq 

imtahanının sualları yekun imtahanında təkrarlanmırlar.  

İmtahan qaydaları 

Aralıq və yekun imtahanları işində tələbə tərəfindən və bir-birindən köçürülmə 

qadağandır. Bu qaydaya riayət etməyən tələbələrin imtahan işi ləğv olunur və 

tələbənin qiyməti sıfırlanır.  

Quiz və imtahanlarda tələbələr kamera və mikrofonlarını açıq saxlamalıdırlar. 

İmtahan müddəti 120-150 dəqiqə müəyyənləşdirilib. İmtahan tapşırıqlarının 

sayından, çətinlik dərəcəsindən, ana dilində olub-olmamasından, suala verilən 

cavabın həcmindən  və s. asılı olaraq müəllim tərəfindən təklif olunarsa, 

departament rəhbəri ilə razılaşdırılıb dəyişdirilə bilər. 

Fənni bitirmək qaydası 

Universitetin qaydalarına müvafiq olaraq kursu bitirmək üçün ümumi 

müvəffəqiyyət faizi 60% və yuxarı hesab edilir. Kəsiri olan tələbə bu fənni 

növbəti semestr və ya növbəti il təkrarən götürə bilər.  

Tələbələrin davranış qaydaları 

Dərs zamanı dərs prosesini və etik qaydaları pozmaq qadağandır. Həmçinin 

tələbələr arasında icazəsiz müzakirələr qadağandır. Online dərsi yalnız müəllim 

özü başlada bilər, tələbələr Microsoft Teams platfomasında cədvəl üzrə təyin 

olunmuş dərsi başlada bilməzlər.  

 

Cədvəl (dəyişdirilə bilər) 

Həftə Tarix 

 

Fənnin mövzuları Dərslik/Ta

pşırıqlar 

1 13.02  Mövzu 1. Giriş. Kursun əsas ədəbiyyatı    



Tələbələrlə tanışlıq, gələcək dərslər haqqında təsəvvür 

yaratmaq, silabusu, bir çox vacib məlumatları izah etmək. 

Təqdimat mövzularını seçdirmək. “Kitabi Dədəm Qorqud” (KDQ) 

haqqında ilkin təsəvvür yaratmaq və tələbələri bəzi şərti işarələrlə 

və kursun əsas ədəbiyyatları ilə tanış etmək. 

13.02 

 Mövzu 2. Qaynaqlar, onların xüsusiyyətləri və onlarla 

işləmək qaydaları  

Qaynaqlar və onların xüsusiyyətləri, yaranma şəraiti və 

müəllifin hadisələrin əks olunmasına təsirinin izahı. Qaynaqların 

təsnifatı. Türkdilli qaynaqlar. Orhon yazıları, Divani Lüğət it-

Türk, Qutadğu Bilik, Manas, Oğuznamələr və s. Digər növləri 

(antik, ermənidilli, ərəbdilli, farsdilli).  

 

2 

20.02 

 Mövzu 3. Araşdırmalar və onların formaları, İstinad 

etmək qaydaları 

Araşdırma əsərlərinin növləri: köşə yazıları, məqalələr, 

esselər, tezislər, dissertasiyalar. Kitablar və onların növləri: 

memuar əsərlər, monoqrafiyalar, dərsliklər, dərs vəsaitləri, 

ensiklopediyalar, lüğətlər. Tədqiqat işi yazmaq üçün əsas texniki 

göstəricilər. Kağız formatları A4, A5. İstinad etmə və sitat 

gətirmə. Dissertasiyanın istinad edilməsi. İstinadın növləri: MLA 

style, APA style, CHİCAGO style. Plagiarizm.  

 

20.02 

Mövzu 4. KDQ-un şahid əsərləri  

“Kitabi Dədəm Qorqud” kitab olmuşmu? Yazıcıoğlu Ali 

Oğuznaməsi və orada kitabın varlığına dair izlər. Fəzlullah 

Rəşidəddinin “Cameüt-təvarix” əsərindəki Oğuzlarla bağlı hissə və 

KDQ-unun təsiri. İbn əd-Dəvədarinin “Dürətüt-tücan” əsəri və 

orada təsvir olunan məşhur Türk kitabı. Həmdullah Mustovfi 

Qəzvini və onun “Tarixi-qozide” əsəri. Əsərdə Oğuzlar haqqında 

məlumatlar və KDQ-dən istifadə olunma ehtimalı. Əbulqazi 

Bahadır xan və onun “Şəcərəyi-tərakimə” əsəri.  

Dədə Qorqud və onun şəxsiyyəti haqqında orta əsr 

qaynaqlarında məlumatlar. Adam Oleari və onun Diplomat 

qeydləri, orda təsvir olunan İmam Qorqud. Övliya Çələbi 

Səyahətnaməsində Dədə Qorqud. 

 

3 

27.02 

Mövzu 5. KDQ-un ilkin araşdırmaları. Rusiya 

tarixşünaslığı 

KDQ-un ilk araşdırmalarının Almaniyaya aid olması 

məsələsi. Əlyazmanın tapılması və ilkin tədqiqatı. Jakob Reiske. 

Heinrich D. Fleischer. Kitabın dərininə tədqiqatının başlanması. 

Heinrich Friedrich von Diez və onun “Denkwürdigkeiten von 

Asien in Künsten und Wissenschaften” kitabı. Theodor Nöldeke. 

Wilhelm Grimmin “Dünya Polifemləri antologiyası” və KDQ. 

 



Tədqiqatın Rusiyada davam etdirilməsi. Wilhelm Barthold. 

Abidənin boylarının ruscaya çevrilməsi. Bartholdun “Турецкий 

эпос и Кавказ” əsəri. V. M. Jurminski, N. İ. İlminski, N. A. 

Kononov, A. Y. Yakubovski, P. Q. Nikolayeviç,  A. N. 

Samoylovic , V. V Radlov və başqlarının araşdırmaları.  H. 

Achmed Schmiede. 1958 və 1995-ci illərdə  “Kitabi Dədəm 

Qorqud” tarixi qaynağı alman dilində, 2000-ci ildə isə türkcəmizdə 

çapı. 

27.02 

Mövzu 6. KDQ-un Türkiyədə və Azərbaycanda 

araşdırılması.  

KDQ-un Türkiyədə araşdırılmağa başlanması. Kilisli Rıfat 

[Müəllim]. Muharrem Ergin və KDQ-un nüsxələrinin müqayisəli 

təhlili,  O. Ş. Gökyay və onun dərininə tədqiq etdiyi, 1938 və 

1972-ci ildə nəşr olunan “Dedem Korkutun kitabı” əsəri.  Z. V. 

Toğan və onun Oğuzlar haqqında  araşdırmaları. Burdurlu İbrahim 

Zeki. B. Ögel və onun KDQ-un yazılı qaynaqları haqqında 

araşdırmaları. Fahreddin Kırzıoğlu. Naciye Yılmaz. O. F. 

Sertkaya.  “Kitabi Dədəm Qorqud”un ilk dəfə olaraq ingilis dilinə 

tərcüməsi.  20-ci illərin sonlarında Əmin Abid tərəfindən KDQ-un 

Azərbaycana gətirilməsi. Türk dünyasının şah əsərinin 

Azərbaycanda araşdırılmağa başlanılması. H Araslı və onun 

tədqiqatları. KDQ-un 1939-cu il ilkin çapı. Kitabın 1950–ci ildə 

rus dilində çapı. KDQ-un 1962 və 1977-ci il Bakı çapları. Ş. 

Cəmşidov və onun KDQ sahəsində araşdırmaları. Kitabın 1996-ci 

il çapı KDQ-un 1300 illiyinin təntənəli qeyd olunması və nəşr 

olunan kitablar. “Kitabi Dədə Qorqud Ensiklopediyası” və onun 

xüsusiyyətləri. 

 

    

06.03 

         Quiz 1  

         Yoxlama və ya Quiz əvvəlcədən hazırlanmış araşdırma 

formalı esse və onun müzakirəsindən ibarətdir. İlk Quizdə 

tələbələrin hər biri (və ya say çox olarsa iki tələbə bir boy 

olmaqla), “KDQ”un bir boyunu müxtəlif istiqamətlərdən təhlil 

etməlidir. 

 

06.03 

Mövzu 7. Prof. S.S. Əliyarlının bu sahədə unikal 

tədqiqatları  

KDQ-un professional formada araşdırılmağa başlanılması. 

S. Əliyarlı  onun tarixi baxımdan araşdırmaları və KDQ tarixində 

ilk dəfə “hərbi demokratiya” və “ciftə krallıq” kimi anlayışların 

işlədilməsi. KDQ-un onomastik baxımdan araşdırılması. Kitabda 

tarix öncəsi zamana dair izlərin tədqiqi. Polifemi və Dəpəgöz 

 

5 
13.03 

Mövzu 8. KDQ-un ad, mənsubiyyət və yaş məsələsi 

Tarixi abidənin mənsubiyyət məsələsi. KDQ-un Oğuz türklərinin 

 



ümumi dastanı olması fikri. İllərdir “Kitabi Dədəm Qorqud”un adı 

ilə bağlı yaranmış problemlər. Abidənin adının “dədəm” deyil, 

“dədə” kimi işlənməsinin səbəbləri.. KDQ-nin əl ilə köçürülmüş 

Berlin nüsxəsinin bu məsələyə təsiri. SSRİ-nin anti-türk siyasəti. 

Xalıq Koroğlunun bu yöndə araşdırma cəhdləri. Türkdilli qaynağın 

orijinal Drezden nüsxəsindəki adının təhrif olunmaması. Bu 

məsələ haqqında S. Əliyarlının fikirləri. KDQ-un yazılma tarixi ilə 

bağlı mübahisəli məqamlar. Dastanın qələmə alınması ilə bağlı 

fikirlərə ümumi bir nəzər. Muharrem Erginin fikirləri. KDQ-un 

mövcud olan iki nüsxəsindən hansının orijinal olması məsələsi. O. 

Ş. Gökyayın bu problem haqqında fikirləri. 

13.03 

 Mövzu 9. KDQ-un “Drezden” və “Vatikan”  əlyazma 

nüsxələrinin ayrılıqda və qarşılıqlı təhlili 

Drezden və Vatikan əlyazmalarının xəttatlıq baxımdan 

müqayisəli təhlili. Hər iki əlyazmanın boylarının ümumi quruluşu 

və xüsusiyyətləri. Əlyazmalarının fonetik xüsusiyyətləri. Hər iki 

nüsxənin oxşar cəhətləri. 

Drezden əlyazma nüsxəsinin quruluşu. Bu nüsxənin titul 

vərəqinin ümumi quruluşu. Boyların xəttatlıq ənənələrinə uyğun 

formada yazılması. Kitabi Dədəm Qorqudda 12 boydan əlavə 

boyların varlığı haqqında fikirlər. Alp Ərən və Bəktüz Əmən. 

Boyların xronoloji ardıcıllıqla yazılmamasının səbəbləri. KDQ-un 

Vatikan nüsxəsi. Vatikan nüsxəsinin özünəməxsus xüsusiyyətləri.  

 

6 20.03 Novruz Bayramı (əlavə dərs təşkil edilir)  

20.03 Novruz bayramı (əlavə dərs təşkil edilir)   

7 

27.03 

Mövzu 10. KDQ-un “Türkmən-Səhra” əlyazma nüsxəsi  

Türkmən-Səhra əlyazma nüsxəsinin tapılması və çapları Bu 

əlyazma nüsxəsinin adlandırılması. Əlyazmanın əsas 

xüsusiyyətləri və qurulusu. Türkmən-Səhranın yaşı, adı.  “Salur 

Qazanın yeddi başlı Əjdahanı öldürdüyü boy” və “Salur Qazanın 

Araz suyu ilə Qars qalasını aldığı boy”, soylamalar. Yeni əlyazma 

nüsxəsi əlyazmadır yoxsa Oğuznamə? 

 

27.03 

           Birinci Prezentasiya Qrupu  

           Silabusun sonundakı cədvəldə mövzular və o mövzuların 

tarixi əks olunmaqdadır. 
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03.04 

          Quiz 2  

          İkinci yoxlama işi və ya Quiz qrup işi formasında aparılır. 

Üç qrupa ayrılmış tələbələr birlikdə və ya fərdi şəkildə esse 

hazırlayıb və birlikdə müzakirə formasında təqdim edirlər. 

Mövzular 

1. Yerli Türkdilli mənbələrdə Türklər, yaxud Oğuzlar  

2. Yerli farsdilli mənbələrdə Türklər, yaxud Oğuzlar  

 



3. Ərəbdilli mənbələrdə Türklər. yaxud Oğuzlar 

03.04 

Mövzu 11-12. KDQ və digər Türk yazılı abidələri  

Kitabi Dədəm Qorqud və Orxon yazılı abidələri arasında 

oxşar və fərqli cəhətlər, oğuzlarla bağlı ortaq məlumatlar və bu 

məlumatların təhlili. “Oğuzlarım, türklərim” anlayışları. Mahmud 

Kaşğarlının “Divani Lüğət it-Türk” əsərində Oğuzlar haqqında 

məlumatlar. Manas dastanında  “Kitabi Dədəm Qorqud”un təsiri 

və  izləri. “Manas” dastanının  “Kitabi Dədə Qorqud”dan  yüz illər 

sonra yazıya alınması və bu səbəblə ikincinin birinciyə təsiri. 

İslamın qəbulu məsələsi və bunun  hər iki abidədə oxşar şəkildə 

əks olunması. 
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10.04 

(öncəki mühazirənin ardı) Uyğur “Oğuznamə”si və orada təsvir 

olunan Oğuzlar. Bu məlumatların “Kitabi Dədəm Qorqud”da əks 

olunması. Ana qaynağımızın daha çox real hadisələri təsvir etməsi. 

London və Krım Oğuznamələri. Əbulqazi Bahadur xanın 

“Şəcərəyi-tərakimə” əsəri və “Kitabi Dədəm Qorqud” abidəsi.  

 

10.04 

 Mövzu 13. KDQ-da Oğuzlar  

Kitabi Dədəm Qorqud oğuzların tarixi abidəsidir. KDQ 

abidəsi oğuzların tarixinin öyrənilməsində əsas mənbələrdən biri 

kimi.  

“Oğuz” etnonimi haqqında müxtəlif fikirlər. Bu haqda G. 

Y. Nemethin düzgün mülahizələri. Türkmənlər və oğuzlar, onlar 

haqqında müxtəlif fikirlər. “Oğuz” etnoniminin get-gedə tamamən 

“türkmən” kimi işlənməsi və onun səbəbləri. Ərəb mənbələri 

oğuzlar haqqında. 

Oğuzların KDQ-a və digər qaynaqlara görə təsnifatı. İç və 

Dış oğuzlar, onların boyları. KDQ-da adı keçən oğuz bəyləri 

haqqında məlumatlar, onların mənsub olduğu oğuz boyunun 

simvolizə etməsi məsələsi.  

 

Aralıq İmtahanları 

10 

17.04 

Mövzu 14. KDQ-da Oğuzların qonşuları 

Oğuzların sərhədi və qonşuları. KDQ-a görə oğuzlarda 

sərhəd - uc. Sərhədin qorunması məsələsi. Oğuzların quzey 

qonşuları: abxazlar, gürcülər, qıpçaqlar. KDQ-da vassallıq 

məsələsi.  Oğuzların batı qonşuları; Bizans imperatorluğu, 

Trabzon təkuru. Tarixi qaynaqda “hay” və ya “erməni” 

etnonimlərinə rast gəlinməməsi, bir çox ərəb müəlliflərinin bu 

yöndə məlumatları. Oğuzların ərəblər və farslarla qarşılıqlı 

əlaqələri. 

 

17.04 
Mövzu 15. KDQ-da Oğuzlar Arası Münasibətlər, İslami 

və Qeyri-İslami İzlər  

 



Kitabi Dədəm Qorqud abidəsində Oğuz eli və ona daxil 

olan boylar arasında münasibətlərə ümumi bir baxış. Oğuzların 

birliyinin qaynaqda təsviri. Oğuz boyları arasında münasibətin 

pisləşməsi və bunun zərərləri  

Kitabda islamiyyətə dair izlər. Oğuz cəmiyyətinin 

İslamiyyətə gəlməsi problemi. “Mömin” oğuzlar. Kitabda “Allah-

taala” və “Tənqri-taala” ifadələri. İslama tam nüfuz etməmiş 

oğuzların həyatında qədim türk inanclarının izləri və bunun KDQ-

da əks olunması. “Qan tenqri” və “Tenqri xan” anlayışlarının 

tarixi-coğrafi baxımdan araşdırılması. 

11 
24.04 

Quiz 3 

 

 

24.04 

Ikinci prezentasiya mövzuları  

Silabusun sonundakı cədvəldə mövzular və o mövzuların tarixi əks 

olunmaqdadır.  

 

12 

01.05 

Mövzu 16. KDQ-da türk dövlət idarəçiliyi. İkili 

hakimiyyət  

Oğuzlarda mövcud olan ictimai quruluş. “Hərbi 

demokratiya” çağı. Qazan xanın vaxtaşırı öz evini 

yağmalatdırması və bu prosesdə bütün oğuzların iştirak etməsi. Bu 

quruluş haqqında Turlu Qrirorun “Frank Tarixi” əsərində 

məlumatlar.  

“Hərbi demkoratiya”nın əsas təsisatlarından biri olan 

Ağsaqqallar Şurası. Bu şuranın başısı Aruz. Qoca. Oğuzlarda 

cəsusluq sisteminin təşkili.  KDQ-a görə oğuzlarda dövlət - el. 

Oğuzların konfederasiyası – Qalın Oğuz. Qalın Oğuza daxil olan 

24 sancaq bəyi. Oğuzların dövlət quruluşu. “Kitabi Dədəm 

Qorqud” dastanında “ciftə krallıq” idarə üsulunun izləri. Ərəb 

qaynaqları “ciftə krallıq” haqqında. Dövlətin irsiyyət prinsipi ilə 

idarə olunması. Oğuz dövlətinin vəziri Qazılıq qoca.  

 

01.05 

Mövzu 17-18. Azərbaycan xalqının etnogenezi və KDQ  

Etnogenez haqqında müxtəlif fikirlər. Kəsrəviçilik və əks tərəf 

Etnogenezin ilkin mərhələsi. Qaq/Qax feli və KDQ-da onun 

işlənməsi Şümerlər. Skiflər, Sakalar. Kitabın eponimlər silsiləsi. 

Kanqlı (Kəngər), Dondar, Uşun (Usun). Balqar (Bulqar), Dügər və 

b. anlayışlar. Bu anlayışların başqa “Oğuznamə”lərdəki adlarla 

qarşılaşdırılması. 
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08.05 

 (öncəki mühazirənin ardı) Kitabdakı etnonimlər silsiləsi. 

Oğuzlar və Albanlar. KDQ dastanında qədim Qafqaz Albanlarının 

Azərbaycan Oğuzları etnik toplumunun bir hissəsi kimi verilməsi. 

Bu yeni elmi biliyin tarixi-filoloji baxımdan öyrənilmə təcrübəsi. 

“Kitabi Dədəm Qorqudun söz dünyası. Leksikoloji və antropoloji 

 



məlumatlar Səlcuq və Oğuz axınları və Azərbaycan xalqı, Monqol 

yürüşləri və Azərbaycan xalqı   

08.05 

Mövzu 19-20.  KDQ-da mifik və tarixi izlərin təsvirlər və 

onların xüsusiyyətləri 

Mifik izlər. İlkin ana-ata sayılan totem surətləri. Aslan, 

sunqur və ağac totemləri. Totem sayılan canlılar ilə bağlı qədim 

oğuzlardakı soy-kök rəvayətlərinin tarixşünaslıq problemi.  

Kitabda “görklü dağ” və “görklü su” anlayışları və onların 

qədim run yazılarındakı müqəddəs “Yer-Sub” anlayışları ilə 

bağlılığı.  

Dəpəgöz surəti. Bu surətin Homerin “Odisseya” əsərindəki 

Polifem surəti ilə oxşar və fərqli cəhətləri. Bu yöndə Friedrich von 

Diezin araşdırmaları. Onun bu surəti Polifemdən üstün tutması. 

Yunanların Dəpəgöz obrazı motivini türklərdən əxs etməsi fikri. 
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15.05 

 (öncəki mühazirənin ardı)  Türk törəyiş əfsanəsi. Bu problemin 

B. Ögəl və S. Əliyarlı tərəfindən araşdırılması. Törəyiş əfsanəsinin 

məzmunu. Qurddan törəyiş əfsanəsinin xalqımızın yaddaşında 

qalmış izləri. “Qurd quzuluyur” və “Qurd ağzı bağlamaq”. 

İslandiyada əfsanənin izləri.  

Kitabda anaxaqanlığı tarixinin izləri. “Qadın ana” və ya “qadınım 

ana” titulları. Bu titullar üzərində mübahisəli məqamlar. Digər 

abidələrərdə bu tipli titulların izləri. Humay ilahəsi və onun bu 

anlayışlarla bağlılığı.  “Ana haqqı-Tanrı haqqı” deyimi. Eyni fikrin 

Homerin “Odisseya”sında və Esxilin “Oristeya” əsərində əks 

olunması. 

 

15.05 
Quiz 4  
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22.05 

Üçüncü prezentasiya Qrupu   

Silabusun sonundakı cədvəldə mövzular və o mövzuların tarixi əks 

olunmaqdadır. 

 

22.05 
Final İmtahanlarına hazırlaşmaq üçün xüsusi dərs  

10-19-cu mühazirələrin təkrar müzakirəsi 

 

 

Final İmtahanları 

 

 

 

 

 

 

 



Esse və təqdimat mövzuları: 

 

1. Təqdimatlar müəllimin müəyyən etdiyi gündə və qrup şəklində keçirilir və vaxt dəyişdirilə 

bilməz!  

2. İki tələbə eyni bir mövzunu hazırlayıb təqdim edə bilməz!  

3. Təqdimatlara dair mövzular və o mövzuların keçiriləcəyi tarix aşağıdakı cədvəldə, mövzu 

adlarının önündə əks olunub. 

4. Mövzuların qarşısında göstərilən tarix həmçinin həmin təqdimat üçün son tarixdir!  

5. Müvafiq tarixdən sonra gətirilən təqdimatlar qəbul olunmur!  

 

 

№ Təqdimat mövzuları  Tarix 

1 “Kitabi Dədəm Qorqud” tarixi abidəsində ailə-məişət məsələləri  

 

2 Prof. Dr. S. S. Əliyarlı tədqiqatlarında “KDQ”un adı və mənsubiyyəti məsələsi  

3 Wilhelm Bartholdun araşdırmalarında “KDQ”  

4 Muharrem Ergin tədqiqatlarında “KDQ”  

5 “KDQ-da Qazan xan və onun analoji prototipləri  

6 “Kitabı Dədəm Qorqud” tarixi abidəsində alqış və qarğışlar  

7 Prof. Dr. S. S. Əliyarlı tədqiqatlarında Azərbaycan xalqının etnogenezi məsələsi   

 

8 H. Achmed Schmiede yaradıcılığında “KDQ”  

9 “KDQ”  Orhan Şaik Gökyay araşdırmalarının bir hissəsi kimi  

10 KDQ-da Bayandur xan və Oğuz elində idarəçilik  

11 “Kitabi Dədəm Qorqud”un ədəbi – linqvistik xüsusiyyətləri  

12 Prof. Dr. S. S. Əliyarlının alimlərlə elmi polemikası və onların məqalələrdə əksi  

13 Heinrich Friedrich von Diez və kitabın akademik araşdırılmasının başlanğıcı  

14 Zeki Velidi Toğan və onun “KDQ” dair tədqiqatları  

 

15 Müasir Azərbaycan elmində KDQ-un araşdırılması  

16 “Kitabi Dədəm Qorqud”da incəsənət və musiqiyə dair izlər  

17 Prof. Dr. S. S. Əliyarlının tədqiqatının əsas istiqamətləri  

18 “Kitabi Dədəm Qorqudun” digər dillərə tərcümələri  

19 H Araslı, Ş. Cəmşidov və onların əsas tədqiqatları 

20 KDQ-un Azərbaycan çapları haqqında  

 


