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GİRİŞ 

Təqdim olunan proqram Azərbaycan Turizm və Menecment Universitetində fəaliyyət 

göstərən doktorantura səviyyəsi üçün tərtib olunmuşdur. 

Еtnоqrаfiyа – dünyа хаlqlаrının məişət və mədəniyyətindən, аdət-ənənələrindən, еtnik 

birliklərin yаrаnmаsı və inkişаfındаn, оnlаrın yаyılmаsı və qаrşılıqlı mədəni 

əlаqələrindən bəhs еdən еlmidir. Xalqın məişəti ilə yanaşı Etnoqrafiya bir elm kimi həm 

də onun mədəniyyətini tədqiq edir. Etnoqrafiya elmi müxtəlif xalqların məişət və 

mədəniyyətində olan müxtəlifliyi öyrənməklə yanaşı onların oxşar cəhətlərini də 

nəzərdən qaçırmır, yalnız müasir xalqları deyil həmçinin, hazırda siyasi fəaliyyət 

səhnəsindən çıxmış, yox olmuş xalqları da öyrənir. 

Doktorantlar etnoqrafiya elminin qısa tarixi, metodologiyası, tədqiqat üsulları, 

nəzəriyyələri, başqa elmlərlə əlaqələri, Qafqaz xalqlarının etnoqrafik səciyyəsi və 

Azərbaycanın etnoqrafik səciyyəsi haqqında biliklərə malik olmalıdırlar. Onların 

xalqların xüsusiyyətləri, bu xüsusiyyətləri şərtləndirən amilləri, xalqların təsnifatı, 

etnogenezi haqqında geniş məlumatları olmalıdır.   

  



Mövzu 1. Etnoqrafiyanın predmeti, vəzifələri və əsas anlayışları 

Etnoqrafiyanın obyekti, predmeti. Etnoqrafiyada istifadə olunan əsas anlayışlar. Etnos, 

etnik birlik – sosial reallıqın bir forması kimi. Etnosu səciyyələndirən əsas amillər – dil, 

mədəniyyət, ərazi, etnik şüur. Etnosun quruluşu. Etnoqrafik qruplar, subetnoslar. Etnik 

mədəniyyət və onun tərkib hissələri. Maddi mədəniyyət, mənəvi mədəniyyət, 

sosionormativ mədəniyyət. Etnik proses və onun formaları – assimilyasiya, 

konsolidasiya, inteqrasiya. Etnik şüur və identiklik. Etnoqrafiya elminin anlayış aparatı. 

 

Mövzu 2. Etnoqrafik tədqiqatların tarixi 

Qədim Şərq, antik mənbələrində ilkin etnoqrafik məlumatlar. Gerodotun, Strabonun, 

Böyük Plininin əsərlərində ayrı-ayrı xalqlar haqqında məlumatlar. Etnoqrafik 

məlumatlar orta əsr mənbələrində. Böyük coğrafi kəşflər zamanı müxtəlif xalqlar 

haqqında toplanan məlumatlar. Etnoqrafiya elminin formalaşması və inkişaf mərhələləri. 

İlk etnoqrafik cəmiyyətlərin yaranması. Paris etnoloji cəmiyyəti. Avropada etnoqrafik 

tədqiqatların imkişafı. Müstəmləkəçilik siyasətinin etnoqrafik tədqiqatların 

aparılmasında rolu. Müasir etnoqrafiyanın əsas istiqamətləri. 

 

Mövzu 3. Etnoqrafiyada nəzəriyyələr 

XIX-cu əsrdə etnoloqrafiyanın müstəqil bir elm kimi formalaşması. Etnoslar haqqında 

elmin formalaşmasına sosial-tarixi amilin təsiri. Etnoqrafiyada təkamül nəzəriyyəsi. 

E.Taylor. G.L.Morqan. Etnoqrafiyada diffuzionizm. F.Qrebner və başqaları. Mədəni 

dairələr məktəbi, mədəni morfologiya məktəbi, Vyana məktəbi. Struktur-funksional 

nəzəriyyə və onun nümayəndələri. B.Malinovski, A-R. Redkliff-Braun. Etnoqrafiyada 

Amerika tarix məktəbi. F.Boas və onun tələbələri. Etnopsixoloji konsepsiya. 

R.Benedikt, M.Mid. Mədəni relyativizm məktəbi. Etnoqrafiya və freydizm. 

 

 

 



Mövzu  4. Dünya xalqlarının təsnifatı 

Coğrafi regionlar və etnosların qrupları. Etnosların yerləşməsində coğrafi amil. Dünya 

xalqlarının coğrafi təsnifatı. Dünya əhalisinin antropoloji tərkibi. İrq anlayışı. İrqlərin 

əmələ gəlməsi. Böyük irqlər və onların əlamətləri. Qarışıq və keçid irqlər. Etnos və irqin 

qarşılıqlı münasibəti. Dünya əhalisinin dil tərkibi. Dillərin formalaşması haqqında 

müxtəlif nəzəriyyələr. Nostratik nəzəriyyə. Dillərin geneoloji təsnifatı. Dil ailələri və 

qrupları. Dialektlər, ləhçələr. Dünya əhalisinin dini tərkibi. Dinlərin formalaşma 

tarixindən. Dünya dinləri: islam, xristianlıq, buddizm. Regional dinlər.  

 

Mövzu 5. Etnoqrafiyada əsas metodlar 

Etnoqrafik mənbələrin tipləri və növləri. Yazılı mənbələr. Mənbələrlə işləmə üsulları. 

Şifahi məlumatlar. Şifahi məlumatların toplama üsulları. Müsahibə və onun aparılma 

qaydaları. Kütləvi mənbələr. Siyahıyaalmaların nəticələri etnoqrafik mənbə kimi. 

Məlumatın axtarış və toplama üsulları. Klassik və qeyri-klassik metodlar. Sosioloji və 

statistik metodlar. Anketlər və sorğu kitabçaları. Məlumatların işlənmə və şərh etmə 

qaydaları. Audio və video texnikadan istifadə qaydaları. Vizual etnoqrafiya. 

Araşdırmalar zamanı istifadə olunan metodlar – tarixi-müqaisəli metod, struktur-

funksional metod. 

 

Mövzu 6. Etnoqrafiyanın başqa elmlərlə əlaqələri 

Etnoqrafiyanın antropologiya ilə əlaqələri. Mədəni və sosial antropologiya ilə 

etnoqrafiyanın oxşarlıqı və fərqliliyi. Fiziki antropologiya və onun etnoqrafik 

tədqiqatlarda rolu. Etnoqrafiya və tarix elmi. Etnoqrafik tədqiqatlarda tarixi yanaşma. 

Etnoqrafiyanın coğrafiya ilə əlaqələri. Etnik xüsusiyyətlərin formalaşmasında coğrafi 

determinizm. Etnoqrafiya və arxeologiya. Arxeoloji mədəniyyətlər və etnik 

mədəniyyətlər. Etnoqrafiya və psixologiya. Etnopsixoloji tədqiqatlar. Etnoqrafiyanın 

sosiologiya ilə əlaqələri. Etnososioloji tədqiqatlar. Etnoqrafiya və linqvistika. 

 



Mövzu 7. Qafqazın etnik mənzərəsi 

Qafqaz xalqlarının etnik tarixinin əsas mərhələləri. Əhalinin antropoloji və etnik tərkibi. 

Qafqazda yaşayan xalqların dil təsnifatı. Ənənəvi təsərrüfat növləri. Coğrafi amilin 

müxtəlif təsərrüfat növlərinin inkişafında rolu. Qafqaz xalqlarının maddi mədəniyyəti. 

Yaşayış yerlərinin və evlərin tipləri. Ənənəvi geyim kompleksi. Qafqaz xalqlarının 

mənəvi mədəniyyəti. Qafqaz xalqları arasında oxşar və fərqli cəhətlər. İctimai və ailə 

məiçətinin xüsusiyyətləri. Qafqaz xalqlarının dini mənsubiyyəti. Arxaik inamlar. 

Qafqazda müasir etnik durum. 

 

Mövzu  8. Azərbaycan etnoqrafiyasının tarixi 

Qədim yazılı mənbələrdə Azərbaycan haqqında etnoqrafik məlumatlar. Orta əsr ərəb, 

fars mənbələrində Azərbaycan haqqında etnoqrafik məlumatlar. Orta əsr Avropa 

səyyahların məlumatlarında etnoqrafik məlumatlar. Bu məlumatlarda əhalinin səciyyəsi, 

maddi və mənəvi mədəniyyətə aid olan qeydlər. Bu məlumatların etnoqrafik tədqiqatlar 

üçün əhəmiyyəti. Azərbaycanın Rusiya tərəfində işqalı dövründə rus mənbələrində 

Azərbaycana aid etnoqrafik məlumatlar. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan 

mütəfəkkirlərinin əsərlərində etnoqrafik təsvirlər. Sovet dövründə etnoqrafiyanın inkişaf 

mərhələləri. Etnoqrafiyaya aid müvafiq strukturların yaranması. Etnoqrafiyanın ayrı-

ayrı sahələrinin tədqiq edilməsi. 

 

Mövzu 9. Azərbaycanın tarixi-etnoqrafik bölgələri 

Bölgələrin fərqləndirmə prinsipi. Tipologiya və onun növləri. Bölgələrin təbii-coğrafi 

səciyyəsi. Təbii-coğrafi şəraitin yerli xüsusiyyətlərin formalaşmasına təsiri. Bölgələrin 

etnomədəni xüsusiyyətlərinin tarixi kökləri. Bölgələrin etnik tərkibi. Azərbaycan 

əhalisinin etnik tərkibinin formalaşma tarixi. Etnoslararası münasibətlərin tarixi və 

müasir durumu. Əhalinin təsərrüfat fəaliyyətinin xüsusiyyətləri. Bölgələrdə təsərrüfat 

fəaliyyətinin oxşar və fərqli cəhətləri. Maddi və mənəvi mədəniyyət sahəsində bölgələr 



arasında fərqli cəhətlər və onların əmələ gəlməsi səbəbləri. Bölgələrdə 

ümumiazərbaycan əlamətlər və lokal xüsusiyyətlər. 

 

Mövzu 10. Azərbaycan etnoqrafiyasında etnogenez problemi 

Etnogenez anlayışı. Etnogenezin öyrənilməsinə müxtəlif yanaşmalar. Azərbaycan 

ərazisində etnik proseslərin tarixi. Qədim mənbələrdə Azərbaycan ərazisində qeyd 

olunan tayfalar və onların Azərbaycan etnosunun formalaşmasında rolu. Onların 

soykökü haqqında müxtəlif mülahizələr. Azərbaycanlıların etnogenezinə müxtəlif 

baxışlar və bu baxışları şərtləndirən fərqli sosial-tarixi mühit. Türk tayfalarının 

Azərbaycan ərazisində məskunlaşma tarixi. Azərbaycanlıların etnogenezinə müasir 

yanaşmalar.  

 

Mövzu 11. Azərbaycanlıların ənənəvi təsərrüfatı 

Azərbaycanda əkinçilik mədəniyyəti. Bölgələr üzrə əkinçiliyin xüsusiyyətləri. Əkinçilik 

alət və vasitələri. Taxılçılıq. Taxılşılıqda istifadə olunan sistemlər və üsullar. Çəltikçilik 

və onun yayılma arealı. Çəltik becərmədə xalq üsulları. Bostançılıq və tərəvəzçilik. 

Texniki bitkilər. Əkinçiliklə bağlı adət və ənənələr. Əkinçi əhalinin yaşayış tərzi. 

Maldarlıq təsərrüfatı. Qoyunçuluq. Yaylaqlar və qışlaqlar. Maldar əhalinin yaşayış tərzi. 

Maldarlıqla bağlı adət və ənənələr. Sənətkarlıq və onun növləri. Əsas sənətkarlıq 

mərkəzləri. Azərbaycanda xalçaçılıq məktəbləri. 

 

Mövzu 12. Azərbaycanlıların maddi mədəniyyəti 

Maddi mədəniyyətin xüsusiyyətləri. Ənənəvi yaşayış məskənləri. Onların tipləri və 

növləri. Kəndlər, binələr, obalar, yataqlar. Yaşayış evləri və inşaat texnikası. Yaşayış 

evlərinin təsnifatı. Ənənəvi yaşayış evlərinin interyeri. Taxçalar, rəflər, yük yerləri, 

sobalar. Məişət avadanlıqı. Ənənəvi geyimlər. Kişi, qadın, uşaq geyimləri. Mərasim, 

gündəlik geyimlər. Bəzəklər və onların təshifatı. Bəzəklərin təyinatı. Bəzəklər və sosial 

mənsubiyyət. Ənənəvi Azərbaycan yeməkləri və içkiləri. Qida mədəniyyəti. Gündəlik 



və mərasim yeməkləri. Ehtiyat ərzaq tədarükü və saxlanılması. Ənənəvi nəqliyyat 

vasitələri. 

 

Mövzu 13. Azərbaycanlıların mənəvi mədəniyyəti 

Mənəvi mədəniyyəti təşkil edən hissələr. Ənənəvi xalq bayramları. Novruz bayramı. 

Cərşənbələr və onların mahiyyəti. Novruz müxtəlif dini ayinlərin təzahürü kimi. 

Azərbaycanda tarixən mövcud olmuş dinlər və dini ayinlər. Zərdüştlik, xristianlıq, islam. 

Müxtəlif ayinlərin müasir həyatda əlamətləri. Qarşılıqlı yardım formaları. Ağsaqqallıq 

və ağbirçəklik. Ənənəvi musiqi. Muğam. Aşıq yaradıcılıqı. Şifahi xalq yaradıcılıqı. Xalq 

təbabəti, xalq inamları. 

 

Mövzu 14. Müasir etnik və etnomədəni proseslər 

Etnik və etnomədəni proseslər anlayışı. Etnik və etnomədəni proseslərə təsir edən 

amillər. Urbanizasiyanın etnoslararası münasibətlərin formalaşmasında rolu.  

Miqrasiyanın tarixi mərhələləri. Miqrasiyaların müasir etnosların formalaşmasında rolu. 

Qloballaşma və onun müasir mədəniyyətlərə təsir. Qloballaşmanın müsbət və mənfi 

tərəfləri. Maddi və mənəvi mədəniyyətin unifikasiya prosesi. Etnik xüsusiyyətlərin 

müasir həyatda təzahürləri. Ənənəvi mədəniyyətdə baş verən dəyişikliklər. Müasir 

cəmiyyətdə identiklik məsələləri. 

  



"Etnoqrafiya" fənni üzrə suallar 

1. Etnoqrafiyanın bir elm kimi XIX-cu əsrdə təşəkkülü 

2. Etnoqrafiyanın mənbələri, tədqiqat üsulları və vəzifələri 

3. Etnoqrafiyada ictimai həyat terminləri 

4. Etnik mədəniyyətin tərkib elementləri 

5. Etnoqrafiyanın sosiologiya ilə əlaqəsi 

6. Etnoqrafiya elminin əsas vəzifələri 

7. Şimali Qafqaz əhalisinin etnik tərkibi 

8. Azərbaycan maldarlarının ənənəvi həyat tərzi və məişəti 

9. Etnoqrafiyanın obyekti, predmeti və əsas vəzifələri 

10. Maddi mədəniyyətin tərkib hissələri 

11. Etnoqrafiyanın tarix ilə əlaqəsi 

12. Azərbaycan xalçaçılıq məktəbləri və onlar arasında əsas fərqlər 

13. Müasir etnomədəni proseslərə təsir edən əsas amillər 

14. Etnoqrafiyada əsas anlayışlar 

15. Mənəvi mədəniyyətin tərkib hissələri 

16. Etnoqrafiyanın arxeologiya ilə əlaqəsi 

17. Etnoqrafik biliklərin formalaşmasının əsas mərhələləri 

18. Təkamülçü etnoqrafların nəticələrinin təftişi 

19. Şifahi xalq yaradıcılığının azərbaycanlıların ənənəvi mədəniyyətində yeri 

20. Etnosu səciyyələndirən əsas əlamətlər 

21. Mədəniyyət anlayışı və onun mahiyyəti 

22. Q.L.Morqan və onun tədqiqatları 

23. E.Taylor və onun tədqiqatları 

24. C.Mak-Lennan və onun tədqiqatları 

25. Etnosların irqi təsnifatı  

26. Etnosların coğrafi təsnifatı 

27. Etnoqrafiyada matriarxat və patriarxat terminləri 

28. Etnoqrafiyada ekzoqamiya və endoqamiya terminləri 



29. Etnoqrafiyada fratriya terminləri 

30. Etnoqrafiyada patronimiya termini 

31. Etnoqrafiyada ailə-nigah terminləri 

32. Ailə və onun tarixi formaları 

33. Etnoqrafiyada promonoteizm nəzəriyyəsi 

34. Azərbaycanlıların ənənəvi mədəniyyətində qədim dini etiqadlar 

35. Azərbaycanlıların ənənəvi xalq təqvimi 

36. Etnoqrafiyanın psixologiya ilə əlaqəsi 

37. Etnoqrafiyada təkamülçülüyün əsas müddəaları 

38. Novruz bayramının ənənəvi atributları və onların əhəmiyyəti 

39. Etnoqrafik biliklərin genişlənməsində Böyük coğrafi kəşvlərin rolu 

40. E.Dyürkqeym və etnoqrafiyada sosioloji məktəbin əsas ideyaları 

41. Avropada ilk etnoqrafik muzeylər və məcmuələr 

42. Etnosların mədəni-təsərrüfat tiplərinə görə təsnifatı 

43. Azərbaycanlıların etnogenez probleminə əsas yanaşmalar 

44. Novruz bayramının tarixi kökləri 

45. Etnoqrafiyada strukturakizm 

46. Azərbaycanın tarixi-etnoqrafik bölgələri 

47. Novruz bayramı ərəfəsində çərşənbələrin mahiyyəti 

48. Müasir Azərbaycan əhalisinin etnik tərkibi 

49. Ənənəvi Azərbaycan bəzəklərinin təsnifatı 

50. Etnoqrafiyada funksionalizm 

51. B.K.Malinovski və onun tədqiqatları 

52. A.Radklif-Braun və onun tədqiqatları 

53. A.Bastian və onun tədqiqatları 

54. Etnoqrafiyada yeni təkamülçülük (neoevolyusionizm) 

55. Etnoqrafiyada preanimizm nəzəriyyəsi 

56. K.Levi-Stross və Fransa strukturalizmi 



57. Etnoqrafiyada yeni nəzəriyyələr 

58. Etnogenezə təsir edən əsas amillər 

59. Tarixi-etnoqrafik vilayətlər 

60. Azərbaycanlıların ənənəvi kişi geyimləri və onların səciyyəsi 

61. Azərbaycanlıların ənənəvi qadın geyimləri və onların səciyyəsi 

62. F.Boas və amerikan tarixi məktəbi 

63. Etnosların dil əsasında təsnifatı 

64. Hind-Avropa dil ailəsi 

65. Altay dil ailəsi 

66. Semit-hamit dil ailəsi 

67. Azərbaycanlıların ənənəvi təsərrüfatında taxılçılıq 

68. Azərbaycanlıların ənənəvi təsərrüfatında çəltikçilik 

69. Azərbaycanlıların əkinçilik mədəniyyətində suvarma 

70. Azərbaycanlılarda ənənəvi bağçılıq və üzümçülük 

71. Azərbaycanlılarda ənənəvi ovçuluq, balıqçılıq və arıçılıq 

72. Azərbaycan ənənəvi mətbəxinin əsas səciyyələri 

73. Etnoqrafik tədqiqatlarda əsas metodlar 

74. Etnoqrafiyada etnopsixoloji məktəb 

75. Etnik proseslərin mahiyyəti və istiqamətləri 

76. Azərbaycanlıların ənənəvi əkinçilik alətləri 

77. Azərbaycan ənənəvi yaşayış evinin interyerinin səciyyəsi 

78. Etnoqrafiyada sosioloji metodlar 

79. Etnoqrafiyada diffuzionizm cərəyanı 

80. F.Ratsel və onun antropocoğrafiyası 

81. L.Frobenius və onun tədqiqatları 

82. Diffuzionizmdə F.Qrebner məktəbi 

83. Diffuzionizmdə V.Şmidtin "Vyana məktəbi" 

84. L.Levi-Bryül və onun etnoqrafiyada yeri 



85. Etnoqrafiyada mədəni relyativizm 

86. Azərbaycanlıların ənənəvi suvarma sistemləri 

87. Azərbaycanlıların ənənəvi yaşayış evləri 

88. Azərbaycanlılarda ənənəvi maldarlıq və onun əsas tipləri 
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