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GİRİŞ 

Mövzunun aktuallığı və işlənmə dərəcəsi: İnsanlar arasında 

ünsiyyət vasitəsi funksiyasını yerinə yetirən dilin tətbiqi ilk baxışda 

sadə görünsə də, bu, mürəkkəb proses olub çoxşaxəlidir. Ona görə də 

dildən ünsiyyət vasitəsi kimi istifadə edənlərin, tarixi inkişaf 

prosesində formalaşmış konstant dil qayda-qanunlarından düzgün və 

səmərəli istifadə etmələri kommunikativ prosesin uğurlu 

nəticələnməsi sahəsində həlledici rol oynayır. Təhlil göstərir ki, dil – 

danışıq vahidlərinin (heca, morfem, söz, söz birləşməsi, sintaqm, 

cümlə və s.) müxtəlif modellər üzrə reallaşmasında semantik, 

qrammatik strukturlara xas normativ qaydalarla yanaşı, həmin 

vahidlərin tələffüzü ilə bağlı prosodik xüsusiyyətlər də həlledici 

əhəmiyyət kəsb edir. Dilçilikdə prosodika problemi ilə bağlı müxtəlif 

dillərin materialları əsasında müəyyən tədqiqat işləri yerinə yetirilsə 

də, problemi tam həll edilmiş hesab etmək düzgün olmazdı, çünki 

dildə prosodik vasitələrin yaranma və tətbiqi mexanizmi hələ də 

lazımi həllini tapmayıb. Bu da ondan irəli gəlmişdir ki, tədqiqatçılar 

(Palmer F.R., Barışnikova K.K., Junisbekov A., Anthony F., Foks A., 

Qünter Q. və b.) problemə tədqiqat obyekti kimi müxtəlif 

aspektlərdən yanaşmışlar. Canlı danışığı prosodik vasitələrsiz 

təsəvvür etmək qeyri-mümkündür, çünki nəzərdə tutulan fikir yalnız 

leksik və qrammatik vasitələrlə deyil, prosodik vahidlərin də iştirakı 

ilə ifadə olunur. Bu səbəbdən də çağdaş dilçilikdə sözü formalaşdıran 

prosodik vahidlərin yaranma və işlənmə mexanizminin sistemli və 

nəzəri cəhətdən tədqiq olunması öz elmi aktuallığı ilə diqqəti çəkir.  

Söz haqqında elmi cəhətdən əsaslandırılmış müfəssəl fikir 

söyləmək üçün onun semantik-sintaktik və funksional aspektləri ilə 

yanaşı, sözü söz edən, onu təmsil edən seqmentlər ardıcıllığını bütöv 

bir vahid halında formalaşdıran prosodik vasitələrin də sistem 

şəklində araşdırılması dilçiliyi düşündürən problemlərdən olub 

aktualdır. Danışıq aktı elə bir mürəkkəb prosesdir ki, burada dilin hər 

üç aspekti (semantik, qrammatik və prosodik) birgə fəaliyyət göstərir 

və eyni funksiyanın icrasına – kommunikantlar arasında 

informasiyaların ötürülməsinə və qəbuluna, ünsiyyətin reallaşmasına 
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xidmət edir. Bu prosesdə reallaşan hər bir vahid, о cümlədən söz, 

həm norma, həm də danışıq səviyyəsində müəyyən prosodik 

vasitələrlə yüklənir. Bu prosodik vasitələrin sayəsində də hər bir 

tələffüz edilən vahidin yeni bir variantı meydana çıxır ki, bu da 

digərlərindən öz relevant və irrelevant xüsusiyyətləri ilə fərqlənir. 

Fərqli xüsusiyyətlər ifadə olunanın eyni sintaktik və qrammatik 

struktura malik olmasına baxmayaraq, onun kim tərəfindən ifadə 

olunduğunu müəyyənləşdirməyə imkan verir. Deməli, nitqin 

tanınmasında prosodik vasitələrlə yaranan tələffüz çalarları xüsusi 

əhəmiyyət kəsb edir. Elə bu səbəbdən də, sözün prosodik 

xüsusiyyətlərinin nəzəri və təcrübi cəhətdən öyrənilməsi çağdaş 

dilçilik baxımından aktualdır. 

Tədqiqatın obyekti və predmeti: İngilis və Azərbaycan 

dillərində, əsasən, bir və iki hecalı sözlərin prosodik strukturu 

genişləndirilmişdir. Predmeti isə danışıq aktında sözün prosodik 

vasitələrinin reallaşmasının ümumi cəhətlərinin sistemləşdirilərək 

ümumiləşdirilməsindən ibarət olmuşdur. 

Tədqiqatın məqsəd və vəzifələri: ingilis və Azərbaycan 

dillərinin materialından çıxış edərək, çağdaş dilçilikdə sözün 

prosodik strukturunun xüsusiyyətlərini nəzəri cəhətdən təhlil 

etməkdən, problemlə bağlı ümumiləşdirmələr aparmaqdan və sözün 

formalaşmasında və tələffüzündə prosodik vasitələrin işlənmə 

mexanizmini sistemləşdirməkdən, cümlədəki mövqeyindən asılı 

olaraq, söz prosodikasında baş verən variasiya xüsusiyyətlərinə 

aydınlıq gətirməkdən ibarətdir. Sözün prosodikası probleminin 

tədrisi ilə bağlı tövsiyələrin işlənilib hazırlanması da tədqiqat işində 

nəzərdə tutulan məqsədin tərkib hissələrindən biridir. Qarşıya 

qoyulmuş məqsədə çatmaq üçün dissertasiya işində aşağıdakı 

vəzifələrin yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulmuşdur: 

– Prosodik vahidlərlə bağlı mövcud nəzəri ədəbiyyatı təhlil 

etmək, onun mahiyyəti və funksiyasına dair irəli sürülmüş fikirləri 

saf-çürük etmək; 

– Sözün formalaşmasında prosodik vahidlərin rolu probleminə 

aydınlıq gətirmək; 

– Heca və sözün prosodik xüsusiyyətlərinə aydınlıq gətirmək; 
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– Təhlil materialı kimi istifadə olunan dil materialını seçmək, 

sistemləşdirmək və təhlil etmək; 

– İşin yerinə yetirilməsində istifadə olunan metodları 

müəyyənləşdirmək və əsaslandırmaq; 

– Eksperimentin tətbiqi prinsiplərini müəyyənləşdirmək və 

eksperiment materialını “PRAAT” proqramı əsasında təhlil etmək; 

– Eksperiment materialının prosodik göstəricilərini riyazi və 

statistik hesablamalarla təhlil etmək, əldə edilən faktlar əsasında 

cədvəl və qrafiklər qurmaq, müqayisələr aparmaq, ingilis və 

Azərbaycan dillərinin prosodik sistemlərinə dair oxşar və fərqli 

xüsusiyyətləri müəyyənləşdirmək. 

Tədqiqatın metodları: Tədqiqat işinin materialının və 

metodlarının dəqiq müəyyənləşdirilməsi qarşıda duran məqsəd və 

vəzifələrin tələb olunan səviyyədə yerinə yetirilməsinə imkan 

yaratmışdır. Təhlil materialı kimi istifadə olunan sözlər ingilis və 

Azərbaycan dillərində mövcud olan lüğətlərdən götürülmüşdür. 

Tədqiqat işinin spesifikasına uyğun olaraq, tədqiqat işində 

eksperimental, linqvistik və müqayisəli təhlil metodlarından geniş 

şəkildə istifadə olunmuşdur.  

Müdafiəyə çıxarılan əsas müddəalar: 

– Sözün prosodik strukturunun nəzəri əsaslarının 

müəyyənləşdirilməsi; 

– İnformasiyanın ötürülməsində prosodik vasitələrin rolunun 

dəqiqləşdirilməsi; 

– Cümlə daxilində reallaşan hər bir sözün prosodik 

xüsusiyyətlərinin tərkibində iştirak etdiyi cümlənin ümumi prosodik 

xüsusiyyətləri ilə qarşılıqlı əlaqədə olması; 

– Dildə işlənən sözlər cümlə daxilində iştirak etməklə ifadə 

olunan fikrin formalaşmasında iştirak etdiyi kimi, ayrılıqda müstəqil 

şəkildə işlənərək də fikir ifadə etməyə qadir olur. Şübhəsiz ki, belə 

hallarda eyni səs tərkibinə malik olan belə sözlərin tələffüzünün, yəni 

onları müşayiət edən prosodik vasitələrin də müxtəlif olması; 

– Sözlərin növündən, strukturundan və ifadə etdiyi məna 

yükündən asılı olaraq, onların prosodikasında baş verən 

dəyişikliklərin müəyyənləşdirilməsi; 
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– Prosodik struktur xüsusiyyətlərinə görə sözlərin digər dil 

vahidlərindən fərqlənməsi; 

– Söz prosodikasının funksional xüsusiyyətlərə malik olması; 

– Müxtəlif dillərdə sözün prosodik strukturu ilə bağlı oxşar və 

fərqli xüsusiyyətlərin araşdırılaraq sistemləşdirilməsi; 

Tədqiqatın elmi yeniliyini onunla izah etmək olar ki, sözün 

prosodik xüsusiyyətlərini müəyyənləşdirmədən, danışıq aktında onun 

müxtəlif sintaktik konstruksiyaların tərkibində hansı variativ 

dəyişikliklərə məruz qaldığını dəqiqləşdirmək çətinlik törədir. Hər 

iki dilin fonetikasına həsr edilmiş dərsliklərdə və ya intonasiya 

strukturlarının tədqiqində sözlərin prosodik xüsusiyyətlərindən ötəri 

bəhs olunduğundan əldə edilən nəticələr elmi cəhətdən lazımi 

səviyyədə əsaslandırılmayıb və mövzu lazımi səviyyədə öz elmi 

həllini tapmayıb. Elə bu səbəbdən də mövzunun ayrıca tədqiqat işi 

kimi yerinə yetirilməsinə olan ehtiyacını nəzərə alaraq, dissertasiya 

işimizi bu mövzuya həsr etmişik. 

Burada ingilis və Azərbaycan dillərinin söz prosodikası problemi 

və onun xüsusiyyətləri, danışıq aktında prosodik vasitələrdən istifadə 

olunması mexanizmi ilk dəfə olaraq ayrıca tədqiqat obyektinə 

çevrilmişdir. 

İşdə hər bir dilin özünəməxsus prosodik sistemə malik olması, 

iki dil arasında bu sahədə mövcud diferensial əlamətlərin milli dil 

xüsusiyyəti ilə bağlılığı, aparılmış təhlillər sayəsində sübuta 

yetirilmişdir. Dissertasiya işində ilk dəfə olaraq, təcrübi yolla ingilis 

və Azərbaycan dillərində söz prosodikasının işlənmə mexanizmi, 

eləcə də sözlərin formalaşmasında prosodik vasitələrin rolu 

məsələləri araşdırılmış və müqayisə edilmişdir. 

Təcrübi araşdırmalar sayəsində əldə edilən nəticələr ingilis dilini 

xarici dil kimi öyrənən azərbaycanlılara bu sahədə qarşılaşdıqları 

interferens səhvləri dəqiq müəyyənləşdirməyə və bunların 

səbəblərini dəqiqləşdirməyə, eləcə də onların aradan qaldırılması 

yollarını göstərməyə imkan vermişdir. Sözlərin prosodik 

xüsusiyyətlərinin canlı dil materialına əsaslanaraq, müasir 

texnologiyanın nailiyyətlərindən çıxış edərək araşdırılması, dildə 

tələffüz normalarının da dəqiq müəyyənləşdirilməsinə şərait 
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yaratmışdır. Dissertasiya işində əldə etdiyimiz nəticələr sözün 

prosodikasına dair yeni elmi fikirlərin formalaşmasını təmin 

etmişdir. Bütün bunlar, şübhəsiz ki, dissertasiya işinin yeniliyini 

təmin edən əsas amillərdir. 

Tədqiqat işinin nəzəri və praktik əhəmiyyəti: onunla izah 

olunur ki, burada danışıq prosesində prosodik vasitələrdən istifadə 

edilməsi mexanizminə dair ümumiləşdirmələr aparılmış və nəzəri 

fikirlər irəli sürülmüşdür. Əldə edilmiş nəticələr, şübhəsiz ki, dildə 

prosodika ilə bağlı ümumi dil universalilərinin nəzəri cəhətdən 

işlənib hazırlanması baxımından əhəmiyyətlidir. İşdə irəli sürülmüş 

nəzəri fikirlərdən ümumi nəzəri dilçilikdə, eləcə də müqayisə olunan 

ingilis və Azərbaycan dillərində nəzəri fonetikanın prosodika 

bölməsinin yenidən işlənib hazırlanmasında istifadə oluna bilər. 

Tədqiqat işi təcrübi cəhətdən də əhəmiyyət kəsb edir, çünki işin 

nəticələrindən düzgün tələffüz vərdişlərinə yiyələnmədə, nitqin 

tanınmasında geniş şəkildə bəhrələnmək olar. Əldə edilən 

nəticələrdən fonetika dərslərində prosodikanın müxtəlif aspektlərinə 

həsr olunmuş seminar və mühazirələrin təşkilində, metodik 

vəsaitlərin hazırlanmasında da istifadə oluna bilər. 

Aprobasiyası və tətbiqi: Tədqiqatın nəticələri çap olunmuş 9 

məqalədə də öz əksini tapmışdır. Azərbaycan Dillər Universitetində 

fəaliyyət göstərən dilçiliyin nəzəri problemlərinə dair seminarlarda, 

dilçiliyə dair respublika və beynəlxalq konfranslarda məruzələr 

edilib.  

Dissertasiya işinin yerinə yetirildiyi təşkilatın adı: 
Azərbaycan İqtisad Universitetinin Xarici dillər kafedrasında yerinə 

yetirilmişdir və orada da müzakirə olunmuşdur. 

Dissertasiyanın struktur bölmələrinin ayrılıqda həcmi və 

işarə ilə ümumi həcmi. Giriş 6 səhifə, I fəsil 31 səhifə, II fəsil 39 

səhifə, III fəsil 55 səhifə, Nəticə 2 səhifə, istifadə olunmuş ədəbiyyat 

siyahısı 15 səhifə, İxtisarların siyahısı 1 səhifə. Ümumi həcmi 154 

səhifə  – 240, 084 işarə. 
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TƏDQİQATIN ƏSAS MƏZMUNU 

 

Dissertasiyanın Giriş hissəsində mövzunun aktuallığı, işlənmə 

dərəcəsi əsaslandırılır, obyekti və predmeti, məqsəd və vəzifələri, 

tədqiqatın metodları, müdafiəyə çıxarılan müddəalar 

müəyyənləşdirilir, tədqiqatın elmi yeniliyi, nəzəri və praktiki 

əhəmiyyəti, tədqiqat işinin aprobasiyası və tətbiqi, dissertasiya işinin 

yerinə yetirildiyi təşkilatın adı, dissertasiyanın struktur bölmələrinin 

ayrılıqda həcmi və işarə ilə ümumi həcmi haqqında məlumat təqdim 

edilir.   

Dissertasiyanın birinci fəsli “Dilçilikdə prosodikanın tədqiqi 

tarixindən” adlanır. Dilin ünsiyyət vasitəsi kimi öz funksiyasını 

yerinə yetirməsində adresatla adresant arasında informasiyanın 

ötürülməsində və qəbulunda istifadə olunan müxtəlif səviyyəli dil və 

danışıq vahidlərinin reallaşmasında dilin bütün aspektləri (fonoloji, 

morfoloji, sintaktik, fonetik, semantik və s.) qarşılıqlı əlaqədə 

fəaliyyət göstərir. Bu prosesdə dilin norma qaydalarına düzgün əməl 

olunması ünsiyyət iştirakçılarının işini asanlaşdırır və kommunikativ 

prosesin uğurlu nəticələnməsinə səbəb olur. 

“Əgər dinən və dinləyənlər bir-birlərinə bir şey deyirlərsə, 

deməli, bunlar danışmış olurlar; əgər danışırlarsa, bir-birinə söz 

söyləyir və sözlərlə də fikir mübadiləsi etmiş olurlar”
1
. 

Lakin tələffüz edilən hər bir söz fikir ifadə etməyə qadir deyil. 

Bu mənada irəli sürülmüş bu arqumentlə razılaşmamaq da 

mümkündür. Hər bir söz müəyyən bir fikrin ifadəsi üçün istifadə 

olunan sintaktik vahidlərin tərkib hissəsi kimi çıxış edir. Yalnız canlı 

danışıq aktında dialoji nitqdə müəyyən bir söz kontekstdən asılı 

olaraq nisbi fikir daşıma funksiyasını yerinə yetirə bilir. Belə 

vəziyyətdə həmin sözün ifadə olunmasında əlavə prosodik 

vasitələrdən istifadə olunur. 

Ünsiyyət prosesində işlənən sözlər heç də seqment vahidlərin 

sadəcə düzülüşündən ibarət deyil, onlar müəyyən mənanı ifadə etmək 

üçün əlavə vasitələrlə bütövə çevrilir. Bu vasitələri dilçilikdə 

                                                 
1
 Dəmirçizadə, Ə. Azərbaycan dilinin üslubiyyatı / Ə. Dəmirçizadə . – Bakı: 

Azərtədrisnəşr, – 1962. – s.5 
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prosodik vasitələr adlandırmışlar (N.S.Trubeskoy, R.Yakobson, 

D.Couns, L.R.Zinder, F.Veysəlli və b.). Dildə qrammatikanın və 

prosodikanın bilavasitə əlaqədə olmasını qeyd edən dilçilər 

(T.M.Nikol, Pounras, Peşkov, Bolinger, Hallidey) onların qarşılıqlı 

əlaqəsini göstərmişlər. Sözün prosodik vasitələri, onların işlənmə 

xüsusiyyətləri ilə bağlı müəyyən fikirlər irəli sürülsə də, problem 

nəzəri cəhətdən əsaslı şəkildə öyrənilmədiyindən, dil öyrənmədə 

danışıq aktı üçün vacib hesab edilən digər dil hadisələrinin (sözün 

heca tərkibi, söz vurğusunun rolu və təbiəti və s.) tədqiqi sahəsində 

çətinliklər yaranmışdır. Ona görə də son zamanlar canlı danışığın 

strukturunun öyrənilməsinə xüsusi önəm verilir (D.Counz, 

A.M.Antipova, L.R.Zinder, K.K.Barışnikova, S.M.Qayduçik, F.Veysəlli, 

D.Yunusoz, A.D.Canusbəyov, Y.A.Dubovski, L.V.Zlatontsova, 

Q.P.Torşayev, O.Dikuşina, B.Pamkina, Marşal, S.Zeynalova və b.) Bu 

əsərlərdə müxtəlif dillərin materialları əsasında dilin müxtəlif aspektləri 

(semantik, qrammatik və s.) ilə yanaşı, onun fonetik tərəfi də, yəni dil 

vahidlərinin (heca, söz, söz birləşmələri, cümlə və s.) prosodik 

xüsusiyyətləri nəzərdən keçirilmişdir. 

“Prosodika mürəkkəb dil hadisəsidir. Bu mənada onun 

kommunikativ prosesdə yerinə yetirdiyi relevant funksiyanın 

xüsusiyyətlərini və dilin ümumi strukturunda onun yerinin 

öyrənilməsi əhəmiyyətlidir. Hər bir sözün mənası məhz danışıq 

prosesində, konkret cümlə daxilində digər sözlərlə assosiativ əlaqədə 

müəyyənləşir”
2
. Məs.: Azərbaycan dilində “düşmək” (başa düşmək, 

yerə düşmək, dilə düşmək və s.) ingilis və alman dillərində “Perfekt” 

(per´fekt ´pérfekt) sözü cümlədə hansı sintaktik və semantik 

strukturda işlənməsindən asılı olaraq, müxtəlif məna ifadə edir. 

Məsələn, hər hansı bir şəxsin ingilis dilində gözəl danışdığını 

bildirmək üçün “per´feckt” variantından istifadə olunduğu halda, 

qrammatik kontekstdə, cümlənin bitmiş keçmiş zamanda işləndiyini 

bildirmək üçün “perfect”dən istifadə edilməsi norma kimi qəbul 

edilmişdir. 

                                                 
2
 Медникова, Э.М. Значение слова и методы его описания /  Э.М.Медникова.  

– Москва: Высшая школа, – 1974. –  с.43 
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Dilin prosodik strukturunun öyrənilməsi sahəsində müəyyən 

işlər görülsə də (D.Counz, R.Yakobson, Q.P.Torsuyev, 

A.M.Antipova, O.Tsaxer, T.M.Nikolayeva və b.), mübahisəli 

məqamlar da az deyil. Prosodikanın dildə işlənmə sahəsindən asılı 

olaraq onun aşağıdakı növlərini müəyyənləşdirmək olar. Bunu sxem 

şəklində belə əks etdirmək olar. 

 

 

Müxtəlif dillərdə prosodikanın vasitələri eyni olsa da, onların 

tətbiq sahələri, sxemdən göründüyü kimi, müxtəlifdir. Prosodikanın 

bu növləri danışıq aktında sıx əlaqədə olur və bir-birlərini 

tamamlayır. Bu vahidləri əmələ gətirən müxtəlif ölçülü seqmentlər 

üfüqi xətt üzrə ardıcıl düzüldüyü halda, prosodik vasitələr həmin 

seqment vahidlər üzərinə yayılaraq öz kommunikativ funksiyalarını 

yerinə yetirirlər. Məs.: 

My father is doctor and works hospital. 

Mənim atam həkimdir və hospitalda işləyir. 

Bu sintaktik konstruksiya müxtəlif ölçülü hecaları, sözləri, söz 

birləşmələrini, sintaqmları cümlə şəklində bütövə çevirmək üçün 

üfüqi xətt üzrə düzülən bu vahidləri (my, father, is, doctor, and, 

works, hospital;  mənim, atam, həkimdir, və, hospitalda, işləyir) 

prosodik vasitələrin köməyi ilə əlaqələndirməli olur. Yalnız bu halda 

sintaktik vahid cümlə kimi fikir ifadə etməyə qadir olur. Söz 

səviyyəsində prosodik vasitələr sözü əmələ gətirən hecaları leksik 

vahid halında birləşdirərək bütövə çevirdiyi halda, cümlə 

səviyyəsində artıq söhbət hecalardan deyil, sözlərin və söz 

Prosodika 

Heca 

proso-

dikası 

Söz  

proso-

dikası 

Söz birləş-

mələrinin 

prosodikası 

Sintaqm 

proso-

dikası 

Cümlə 

proso-

dikası 
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birləşmələrinin bütöv halında birləşməsindən gedir.  

Müəyyən bir mənanın ifadəsi ilə bağlı nəzərdə tutulmuş sözün 

abstrakt modeli danışıq aktında fərdin ifadəsində konkretləşir. Məhz 

bu zaman ifadə edən yeni prosodik xüsusiyyətlər qəbul edir. Bu 

prosodik xüsusiyyətlər də müxtəlif prosodik vasitələrin iştirakı ilə 

reallaşır. Prosodik vasitələr bütün dillər üçün yekcins olmayıb, 

müxtəlifdir. Dilçilik ədəbiyyatından məlum olur ki, “sözün 

prosodikasından danışılarkən, əksər hallarda söz vurğusundan bəhs 

olunmuşdur”
3
.  Belə olan halda ritm, temp, heca strukturu kimi 

məsələlər arxa plana keçmişdir. 

Dissertasiyanın birinci fəslinin birinci yarımfəsli “Prosodika 

problemi və kommunikativ prosesdə onun rolu”nun tədqiqinə 

həsr olunmuşdur. Burada göstərilir ki, prosodika bilavasitə canlı 

danışıqla bağlı hadisədir və müxtəlif faktorların təsiri ilə variasiya 

olunur. Belə olan vəziyyətdə prosodikaya daxil olan vahidlərin 

diferensiasiyasına ehtiyac duyulur. Dünya dilləri bir-birlərindən 

yalnız fonoloji, qrammatik, semantik və s. xüsusiyyətlərinə görə 

deyil, eyni zamanda prosodik xüsusiyyətlərinə, prosodik 

strukturlarına görə də fərqlənir. İlk növbədə prosodika terminindən 

necə istifadə olunduğuna, onun mahiyyətinə aydınlıq gətirək, çünki 

sözün prosodik xüsusiyyəti hər bir dilin fonetikası sahəsində ən 

aktual və mübahisəli məsələlərdən biri olaraq qalmaqdadır. Tələffüz 

edilən hər bir söz akustik və artikulyator cəhətdən, prosodik 

əlamətlərlə (vurğu, ton, temp, intonasiya və s.) səciyyələnir və bu 

əlamətlərinə görə də digər vahidlərə qarşı qoyulur. Məsələn, ingilis 

dilində işlənən ´Perfect və per´fect sözləri eyni fonemlərin 

ardıcıllığından ibarət olsa da, bunlar bir-birindən danışıq aktında 

danışan və dinləyən tərəfindən asanlıqla fərqləndirilir. Bu fərqi diktə 

edən prosodik əlamətdir. Birinci və ikinci söz bir-birindən aksent 

xüsusiyyəti ilə fərqlənir. Sözlərin mənasının fərqləndirilməsində 

dominant faktor kimi vurğu çıxış edir. Fonetik-metrik 

                                                 
3
 Абдуллаев, Ш. Место и природа словесного ударения в современном азер-

байджанском языке: / Автореф. дис. … канд.филол. наук / – Баку, 1964, – 18 

с.; Алекберли, Г. Природа ударения слова в азербайджанском и русском 

языках//  – Баку:  Ученые записки АГУ, – 1949. – с.69-84. 
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terminologiyaya aid lüğətdə A.İvanov qeyd etmişdir ki, prosodikanın 

tədqiqat obyektinə nitqin metrik cəhətdən relevant hesab olunan 

elementləri kimi hecaların kvantiativ xarakteristikası daxildir
4
. 

Kommunikativ prosesdə prosodika vasitəsilə ünsiyyətdə olanlar 

görünməsələr belə, nitqi dinləməklə onların arasında söhbətin hansı 

xarakterdə (səmimi, mübahisəli, kədərli, sevindirici və s.) olması 

aydın olur. Kommunikativ prosesdə son anda danışığı müəyyən 

texnikaya görə tanıyırıq. “Və biz nəhayət deyirik: bu danışan 

Fatimədir, onda biz fərdi dil səviyyəsini tanıyırıq”
5
. Fərdi dil 

səviyyəsi deyərkən bu və yaxud digər dil vahidinin individuumun 

nitqində konkretləşməsi nəzərdə tutulur. 

Dil materiallarının təhlili göstərir ki, söz daxilində sait və samit 

fonemlərinin söz daxilində işlənmə xüsusiyyətləri də fərqlidir. Elə 

sözlər var ki, onlar bir və yaxud iki və daha artıq fonemdən ibarət 

olur. Bu müxtəlifliyi göstərmək üçün biz sözə daxil olan saitləri V 

ilə, samitləri isə K ilə işarə edərək səs daxilində fonemlərin tərkibini 

əks etdirmişik. 

 

 İngilis dilində Azərbaycan 

dilində 

Alman dilində 

1. eye, I 

[aɪ] 

O 

[o] 

Ei 

[aɪ] 

2. See 

[ siː ] 

əl 

[əl] 

An 

[an] 

3. And 

[ ənd ] 

Süd 

[sü:d] 

Schön 

[ʃ ö:n] 

4. Black 

[ blæk ]] 

qənd 

[qænd] 

Band 

[bant] 

5. Ramble 

[  ræm.bl  ] 

sərçə 

[sərtʃə] 

Frucht 

[frʊkt] 

6. Strange 

[ streɪndʒ ] 

məktəb 

[mæktæp] 

Strand 

[ʃtrant] 

                                                 
4
 Иванов, А. Словарь фонетико-метрической терминологии / А.Иванов. – 

Москва: Академия, – 2005. – s.615  
5
 Koseriu, E. Ümumi dilçiliyə giriş / Е.Koseriu. – Bakı: Mütərcim, – 2006. –  s.196 
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7. Sprocket 

[  sprɔkɪt ] 

 

Qınamaq 

[qınamağ] 

Kutschieren 

[kutʃi:rən] 

8. Sprinkle 

[  sprɪ .kl  ] 

qəflətən 

[qæflætæn] 

Kundschaft 

[kʊntʃaft] 

9. Economical 

[ ˌiː.kə nɒm.ɪ.kəl ]  

Bağlayıcı 

[bağlayıʒı] 

Komponist 

[kompo nist] 

10. Dispirited 

[ dɪ spɪr.ɪ.tɪd ] 

əkinçiliyi 

[ækıntʃılıyı] 

Komparieren 

[kompari:rən] 

11. contentment  

[ kən tentmənt ] 

  

Qoyunçuluğu 

[qoyuntʃuluğu] 

Kulmination 

[kulminatsio:n] 

12. Displacement 

[ dɪ spleɪs.mənt ] 

Qoyunçuluğun 

[qoyuntʃuluğun] 

Kommunikation 

[komunikatsio:n] 

13. Representation 

[rep.rɪ.zen teɪ.ʃən ] 

 

ölkələrimizin 

[ölkælærımızın] 

Klassifikation   

və s. 

[klasifikatsio:n] 

“Danışıq aktında hər bir söz müxtəlif formalarda çıxış 

etdiyindən onun fonem strukturu da dəyişir. Məs.,  

1. Azərbaycan dilində kitab, kitablar, kitabı  və s.;  

2. İngilis dilində: book, books  və s.; 

3. Alman dilində: das Buch, Bücher, Buches  və s. 

Prosodikanın əsas vahidi kimi prosodemi, prosodik fonem, ikinci 

dərəcəli fonem göstərilmişdir”
6
. 

Söz səviyyəsində prosodik vasitələr xaotik deyil, dilin qanunları 

ilə idarə olunur. Dildə norma olan hər hansı bir hadisə (vahid), o, 

nitqdə də norma kimi özünü göstərir. 

Dissertasiyanın birinci fəslinin ikinci yarımfəsli “Sözün 

prosodik strukturunun formalaşmasında ton, intensivlik, 

temporal, temp, ritm kimi parametrlərin rolu” adlanır. Sözün 

prosodik strukturunun müəyyənləşdirilməsi üçün ilk növbədə onun 

akustik parametrlərinin xüsusiyyətlərinə, onların işlənmə tezliklərinə, 

bir-birləri ilə nə səviyyədə qarşılıqlı əlaqədə olmaları məsələlərinə 

                                                 
6
 Ахманова, О.С. Словарь лингвистических терминов / О.С.Ахманова. – 

Москва: Сов. Энциклопедия, – 1966. –  s.367 
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aydınlıq gətirilməlidir. Qeyd etmək lazımdır ki, “danışıq dili zaman 

baxımından keçən əsrin ortalarına qədər dilçilərin maraq dairəsində 

olmamışdır”
7
. Son dövrlər bu sahəyə maraq artmışdır. Biz də bu 

problemlə bağlı tədqiqat işimizdə ilk növbədə, bu parametrlərin hər 

biri haqqında məlumat verilməsini məqsədəuyğun hesab etmişik. 

“Ton hər hansı bir səsin fiziki xüsusiyyətidir. Tələffüz zamanı 

hava axınının təsiri ilə səs telləri sıfır nöqtədən tərpənməklə hərəkətə 

başlayır. Titrəmədən əmələ gələn səslərin təkrarı sədanı əmələ 

gətirir. Səs tellərinin hərəkət sürətindən asılı olaraq tonların 

xarakteri fərqli olur”
8
. Səs tellərinin zəif titrəyişi aşağı tezlikli 

səslərin, sürətli hərəkəti isə yüksək tezlikli səslərin yaranmasına 

səbəb olur. Tonun yüksəkliyi bir neçə formada xarakterizə oluna 

bilər. Bəzi mənbələrdə qeyd olunur ki, “tonun tezliyi bir zaman 

vahidi ərzində səs tellərinin titrəmə tezliyinin ən yüksək səviyyəsidir. 

Bu da səsin yaranması ilə bağlı ümumi fiziki qanunauyğunluqla 

eyniyyət təşkil edir. Səsin yüksəkliyi cismin rəqslərinin tezliyindən 

asılıdır. Tezlik isə özlüyündə cismin kütləsilə tərs, gərginliyi ilə düz 

mütənasibdir. Cisim nazik və gərgin olarsa, onun tezliyi çox və 

alınan səs də yüksək olar”
9
. 

“Heca və söz prosodikalarının qarşılıqlı əlaqəsi” adlı I fəslin 

üçüncü yarımfəslində hecaya fonetik bütöv kimi yanaşılır”
10

. 

Sait+samit və ya əksinə düzümündə hecanın özəyini, nüvəsini əksər 

hallarda sait fonemlər təşkil  edir. Məsələn: ingilis dilində: /ænd/, 

/hə:d/, /vu:nd/, /bılt/, /æbsəlu:t/ və s.  

Azərbaycan dilində: /su/, /sən/, /da/, /kənd/, /tørək`/, /məktəbli/ 

və s. 

Qeyd olunan nümunələrdə ingilis dilində hecaların nüvəsini [æ, 

ə, u:, æ, ə, u:] saitləri, Azərbaycan dilində isə [u, ə, a, ə, ö, ə, ə, ə, i] 

                                                 
7
 Pampino-Marschall, B. Die Silbenprosodie / В.Pampino-Marschall.  – Tübingen: 

Max Niemeyer Verlag, – 1990. – s. 2 
8
 Lexikon sprachwissenschaftlicher Termini: / Hrsg. R.Conrad –  Leipzig: VEB- 

Verlag, – 1985. – s. 252 
9
 Dilçilik ensiklopediyası: /  prof.F.Veysəllinin redaktəsi ilə. – Bakı: Mütərcim, – c. 

1: – 2006. – s. 142 
10

 Yadigar,  F. German dilçiliyinə giriş / F.Yadigar. –  Bakı: Təhsil, – 2003. – s. 

255 
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saitləri əmələ gətirmişdir. 

Hər bir dildə tələffüz prosesində heca ilə bağlı artikulator və 

akustik dəyişikliklər onun prosodik strukturunda öz əksini tapmışdır 

ki, bu dəyişiklik də son nəticədə hecanın daxil olduğu sözün prosodik 

strukturuna təsir göstərmişdir. 

Sözün prosodik strukturuna təsir edən amillərdən biri və 

həlledicisi onu əmələ gətirən hecaların struktur xüsusiyyətləridir. Hər 

bir dildə hecanın özəyini təşkil edən sait uzundursa, deməli, heca 

uzun tələffüz edilir, bu da son nəticədə sözün tələffüzündə özünü 

göstərir, yəni sözün tələffüzünə daha çox vaxt sərf olunur.  

Dissertasiyanın ikinci fəsli “Prosodik vasitələr və onların 

xüsusiyyətləri” adlanır. Kommunikativ proses yalnız o vaxt 

müvəffəqiyyətlə nəticələnir ki, o prosesdə prosodik vasitələrdən dilin 

daxili qaydalarına uyğun istifadə edilmiş olunsun. Prosodik 

vasitələrin hamısı eyni məqsədə xidmət etsələr də, onlar təbiətləri 

baxımından fərqlənirlər. Prosodik vasitələr danışıq aktında bütün 

səviyyələr üzrə danışıq seqmentlərinə – heca, söz, söz birləşməsi, 

sintaqm, cümlə, mətn kimi vahidlərə aid olur. 

Prosodik vasitələr dilin heca strukturundan başlayaraq mətnə 

kimi olan bütün vahidlərlə bağlı olduğu halda, intonasiya sintaqm və 

cümlə səviyyəsində işlənir. Prosodik vasitələr danışıq aktının 

formalaşmasına xidmət edir və bu prosesdə nitq axınının hissələrə 

ayrılmasını və yaxud əksinə, ayrı-ayrı hissələrin bütöv halında 

birləşməsini təmin edir. Prosodik vasitələri dilçilik ədəbiyyatında 

superseqment və ya supraseqmental vasitələr adlandırmışlar. 

Müxtəlif adlarla adlandırılmasından asılı olmayaraq, bunların hamısı 

eyni məqsədə xidmət edir və sinonim sözlərdir. Məhz bu vasitələrin 

köməkliyi ilə eyni seqment ardıcıllığından ibarət olan vahidlər 

fərqləndirilir. Məs., a blackbird sözündə vurğu birinci komponentin 

üzərinə düşdükdə həmin söz özündən sonra işlənən komponenti öz 

ətrafında birləşdirərək yeni bir leksik vahidin yaranmasına səbəb olur 

/ə´blæk´bʒ:d/. Deməli, vurğu burada hecalar daxilində seqmentləri, 

həm də mürəkkəb sözün komponentlərini birləşdirib. Digər halda isə 

/a´blæk´bʒ:d/ - black bird hər iki komponent vurğu ilə 

fərqləndirilmişdir. Burada vurğunun distinktiv funksiyası müşahidə 
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olunmuşdur. Ancaq o da qeyd olunmalıdır ki, ingilis dilində söz və 

söz birləşmələrinin vurğuya görə fərqləndirilməsi asan olmur. 

Məlumdur ki, dildə söz vurğusunun əsas funksiyası sözə daxil 

olan seqmentləri, çoxhecalı sözlərdə hecaları bir bütöv halında 

birləşdirməkdən, sözləri, hecaları, digər söz və hecalardan 

fərqləndirməkdən ibarətdir. Ona görə də söz vurğusunu söz daxilində 

hecalardan birinin seçilib qabardılması kimi də nəzərdən keçirmək 

olar. Danışıq aktında buna əməl olunmaması danışığın anlaşılmaz 

olmasına səbəb olur.  

Təhlil göstərmişdir ki, ingilis dilində ikihecalı sözlərin prosodik 

strukturu üçhecalı sözlərin prosodik strukturları ilə eyni olmamışdır. 

Bundan başqa, istər ikihecalı sözlər, istərsə də üçhecalı sözlər öz 

aralarında da fərqli prosodik xüsusiyyətlərə malik olmuşdur. Bu da 

həmin vahidlərdə vurğunun hansı heca üzərinə düşməsindən asılı 

olmuşdur. Qeyd olunan nümunələr (/bʊlıtın/, /mənu:və/) üç hecadan 

ibarət olsalar da, onlarda vurğulu hecanın mövqeyi eyni olmamışdır. 

Deməli, heç də bütün eyni sayda hecadan ibarət olan sözlərdə 

prosodik struktur eyni olmamışdır. Əlbəttə, burada vurğulu hecanın 

söz daxilindəki yeri də nəzərə alınmalıdır. 

Azərbaycan dilində isə müəyyən istisnalar nəzərə alınmazsa, 

vurğu, əsasən, sözün son hecasının üzərinə düşür. Sözə yeni əlavə 

şəkilçilərin artırılması sözün vurğu strukturunu dəyişsə də, mövqe 

baxımından dəyişiklik baş vermir. Məs.: ək - ək´in, əkin´çi - 

əkinçi´lik 

Söz vurğusu yalnız söz daxilində hecalardan birinin bu və ya 

digər vasitələrlə fərqləndirilməsi deyil, eyni zamanda vurğulu hecada 

vurğusuz hecalarda olmayan xüsusiyyətləri əks etdirməkdir. 

Ayrıca tələffüz olunan sözün əsas tonunun tezliyini, intensiv-

liyini və temporal xüsusiyyətlərini əks etdirən göstəricilər, həmin 

sözün cümlədə son mövqedəki göstəriciləri ilə müqayisədə yüksək 

olmuşdur. Məs.: ingilis dilində: “mann”, “woman”, “The man 

comes”, “I see the man”; Azərbaycan dilində: “quş”, “bayquş”, 

“Quş uçdu”, “O, quş ovladı” və s. Qeyd olunan vahidlərin diktorlar 

üzrə göstəricilərini təhlil etməklə, onların hər biri haqqında məlumat 

əldə edilmişdir. Faktlar bir daha göstərmişdir ki, hər bir söz müəyyən 
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sintaktik struktura daxil olmaqla, fərqli prosodik göstəricilərin 

daşıyıcısına çevrilir. 

“Sözün prosodik strukturunun formalaşmasında ton, intensivlik, 

temporal, temp, ritm kimi parametrlərin rolu” II fəslin 2-ci 

yarımfəslində təhlilə cəlb edilmişdir. 

Sözün tələffüzündə tonun dəyişməsinə təsir edən faktorlar 

müxtəlifdir. İstər ingilis, istərsə də Azərbaycan dilində sözün 

tələffüzü zamanı ƏTT heç də sözün əvvəlindən sonuna qədər bərabər 

səviyyədə olmur. Əsas tonun tezliyi sözdə hecaların strukturu və 

mövqe xüsusiyyətlərindən, hecaların vurğuya münasibətindən asılı 

olaraq, əsas tonun tezliyi variasiya olunur. İngilis dilində kontekst və 

situasiyadan, ifadə olunan məqsəddən asılı olaraq, onların tələffüzü 

zamanı ƏTT müxtəlif strukturlarda öz ifadəsini tapmışdır. 

Şübhəsiz ki, qeyd olunan bu nümunələrdə uzunluq əsas 

differensial əlamət kimi çıxış edir və qarşılaşdırılan bu sözlər məhz 

bu distinktiv əlamətə görə fərqlənir. Elə bu əlamətin olub-olmaması 

həmin sözlərin məna strukturlarında  dəyişikliyə səbəb olur. Lakin 

onu da qeyd edək ki, bu uzun saitli hecaların özləri də mövqedən və 

fonetik əhatədən asılı olaraq müxtəlif uzunluqda tələffüz olunurlar. 

Sözün prosodik strukturunda temporal parametri ilə bağlı baş 

verən dəyişikliklər, xüsusən Azərbaycan dilində fonetik səviyyədə 

baş vermiş dəyişikliklərdir. Sözün prosodik strukturu deyərkən, 

əsasən, eyni sözün mövqedən və vurğudan asılı olaraq, dəyişməsi 

nəzərdə tutulduğundan, temporal parametrdə baş verən dəyişikliklər 

də bu cür qəbul olunmalıdır. 

Söz daxilində seqmentlərin düzümündən və onların kombinator 

və distributiv xüsusiyyətlərindən, hecaların növ xüsusiyyətlərindən 

asılı olaraq sözün temporal strukturu müxtəlif dərəcədə dəyişikliklərə 

məruz qalır. Ədəbi dildə hər bir sait tələffüz zamanı danışandan və 

situasiyadan, fonetik əhatədən asılı olaraq, temporal xüsusiyyətini 

dəyişir.  

İngilis dilində müxtəlif kommunikativ vahidlərin temporal 

xüsusiyyətlərini təhlil edən T.A.Brovçenko belə qənaətə gəlmişdir ki, 

kommunikativ vahidlərin özlərinə məxsus temporal əlamətləri vardır. 

Bu əlamətlər dil vahidinin ön və son hissələrinin sayəsində 
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formalaşır. İngilis dilində saitlərin temporal xüsusiyyəti relevant 

əlamətdir. 

Sözün prosodik strukturunun formalaşmasında iştirak edən 

prosodik vasitələr arasında tempin rolu da nəzərə alınmalıdır. Hər bir 

dil vahidi müəyyən tempə əməl olunmaqla tələffüz olunur, çünki 

danışıq aktında iştirak edən hər bir adresant və adresatın özlərinə xas 

danışıq tempi mövcuddur. “Dilçilik ədəbiyyatında temp danışıqda 

zaman parametrindən normal şəkildə istifadə kimi şərh 

olunmuşdur”
11

. A.S.Hornbi də sözün prosodik strukturunda nitqin

tempinin də rolunun az olmadığını qeyd etmişdir
12

.

Sözün prosodikasının əsas xüsusiyyəti onun dildə müəyyən 

funksiyaları: kulminativ, distinktiv və kommunikativ yerinə 

yetirməsidir. Sözün prosodik xüsusiyyətlərini əks etdirən və onun 

funksiyasının yerinə yetirilməsində fəal iştirak edən prosodik 

vasitələr dillərin sistemlərindən, onların struktur xüsusiyyətlərindən 

asılı olaraq dəyişkən olur. İngilis dili üçün xarakterik olan bu 

vasitələri bütövlükdə Azərbaycan dilinin prosodik vasitələri üçün 

əsas götürmək və bundan çıxış edərək Azərbaycan dilinin prosodik 

strukturunu müəyyənləşdirmək gerçəkliyə uyğun gəlməyən 

nəticələrə səbəb ola bilər.  

Kommunikativ prosesdə emosionallığın ifadəsi üçün tembrdən 

istifadə olunur. Nitqdə tembrin iştirakının vacib olması məlum 

hadisədir. Tembrin akustik korrelyatını səsin spektral xarakteristikası 

təşkil edir. “Ünsiyyət prosesində səsin tembrinin xüsusiyyətləri daha 

yuxarı formant dəyişiklikləri ilə bağlı hadisədir”
13

.

Hər bir danışanın özünəxas danışıq tembri mövcuddur və o, bu 

xüsusiyyətinə görə digər danışanlardan fərqlənir. İnsanlar formal 

cəhətdən müxtəlif olduğu kimi danışıq xüsusiyyətlərinə görə də 

fərqlidir. Bu fərqi əmələ gətirən, əsasən, prosodik vasitələrdir. 

11
 Dilçilik ensiklopediyası: /  prof.F.Veysəllinin redaktəsi ilə. – Bakı: Mütərcim, – 

c. 2: – 2008.  – s.295
12

Hornby, A.S. Oxford Advanced Learner’s Dictienary of Currekt English. 

Oxford: Oxford University Press, – Vol. II , M – Z. – 1982. – s.167 
13

 Зиндер, Л.Р. Общая фонетика / Л.Р.Зиндер. – Москва: Высшая школа, – 

1979. –  s. 278 
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Dilçilik ədəbiyyatında qeyd olunur ki, tembr səsin əsas tonuna və ya 

küyünə harmonik oberton və rezanator ton əlavə etməklə meydana 

gələn (səs) çalarıdır. Səsin tembri əsas tonla digər tonların (oberton, 

rezanator ton) birləşməsindən ibarətdir. “Sözün yüksəkliyi onun əsas 

tonu ilə müəyyən edilir, obertonlar isə sözə müəyyən rəng, əlavə səda 

verir ki, buna da tembr deyilir”
14

. 

Beləliklə, məhz prosodik vasitələrin yerinə yetirdikləri, 

kulminativ, distinktiv və kommunikativ funksiyalar sayəsində dil 

vahidləri (hecalar, sözlər və s.) düzgün ifadə olunur və başa düşülür. 

Şübhəsiz ki, bu da səlis nitqin formalaşması üçün əsas şərtdir. 

Dissertasiya işinin “Sözün prosodik xüsusiyyətlərinin 

eksperimental-fonetik təhlili” adlı üçüncü fəsli dörd yarımfəsildən 

ibarətdir. Məlumdur ki, bütün elm sahələrinin əsasında eksperiment 

durarsa, bu zaman aparılmış tədqiqat işlərində əldə edilən nəticələr 

daha real ola bilər. Çünki hadisələrin reallığı, həyatı düzgün əks 

etdirdiyini yalnız eksperimentlə yoxladıqdan sonra dəqiqləşdirmək 

mümkündür.  

“Eksperiment müşahidədən onunla fərqlənir ki, tədqiqatçı 

burada tədqiq olunan obyekti yalnız müxtəlif hallarda passiv şəkildə 

nəzərdən keçirmir, həm də obyekti müəyyən bir vəziyyətə salır ki, bu 

vəziyyətlə onu maraqlandıran obyekt arasında hansı bir əlaqə 

olduğunu müəyyənləşdirsin. Həm də eksperiment müşahidəyə 

nisbətən daha qənaətcildir və az vaxt tələb olunur”
15

. 

Eksperiment əvvəlcədən müəyyən edilmiş proqrama uyğun 

yerinə yetirilmişdir. Sözün prosodik strukturu onun heca strukturu ilə 

bağlı olduğundan biz ingilis və Azərbaycan dillərində hecanın fonem 

strukturu və prosodikasını təhlil etmişik. Bunun üçün sözləri 

seçərkən heca daxilində fonemlərin kombinator və distributiv 

xüsusiyyətləri nəzərə alınmışdır. Məsələn, həm ingilis dilində, həm 

də Azərbaycan dilində ayrıca götürülmüş saitin fonem, heca, söz 

kimi işlənərkən hansı prosodik dəyişikliklərə məruz qaldığına 

                                                 
14

 Dilçilik ensiklopediyası / prof.F.Veysəllinin redaktəsi ilə. – Bakı: Mütərcim, – c. 

2: – 2008.  – s.294 
15

 Зиндер, Л.Р. Общая фонетика / Л.Р.Зиндер. – Москва: Высшая школа, – 

1979. –  s.19 
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aydınlıq gətirmək məqsədilə Azərbaycan dilində /o/, ingilis dilində 

[aı] kimi sözlər, ikihecalı sözləri seçərkən isə vurğunun birinci və ya 

ikinci heca üzərində olması nəzərə alınmışdır. Məsələn, ingilis 

dilində prosodik strukturunda baş vermiş dəyişiklikləri 

dəqiqləşdirmək məqsədilə söz həm ayrılıqda, həm də cümlə 

daxilində tələffüz edilmişdir.  

ingilis dilində: /man/, /woman/, /The man comes// və s. 

Azərbaycan dilində: /ək/, /əkin/, /nənə/, /süd/, /Nənə uşağa süd 

verdi// və s. 

Bu da bizə prosodik strukturda baş vermiş variativ xüsusiyyətləri 

müqayisə etməyə imkan vermişdir. Seçilmiş materiala elə sözlər 

daxil edilmişdir ki, onlarda həm birinci, həm də ikinci hecada eyni 

cinsli sait işlənmişdir. Bu formalı sait ardıcıllığı bizə imkan 

vermişdir ki, söz daxilində vurğudan və ritmik strukturdan asılı 

olaraq sözün prosodik strukturunda yaranan yeni çalarlıqları üzə 

çıxaraq. Məsələn: 

/baba/, /nənə/, /bibi/, /kükü/, /dədə´/, /səhər/, /uncomfortable/, 

/illimitabliness/ və s. 

açıq hecalı sözlər: /see/, /me/ və s. 

qapalı hecalı sözlər: /ill/, /man/, /woman/ və s. 

Azərbaycan dilində:  

açıq hecalı sözlər: /ana/, /baba/ və s. 

qapalı hecalı sözlər: /kök/, /göz/ və s. 

Hətta elə sözlər də təhlil olunub ki, həmin sözlər eyni 

fonemlərdən düzəlmişdir, lakin düzülüşləri fərqlidir. Məsələn, /şad/, 

/daş/, /kəl/, /lək/ və s. Bu sözlər birhecalıdır və heca nüvəsini eyni bir 

sait /a/ və /ə/ əmələ gətirir. 

Seçilmiş material dəqiqləşdirildikdən sonra onun oxunması üçün 

dil daşıyıcılarından informant kimi istifadə olunmuşdur. Diktorların 

seçilməsində onların danışıq zamanı ədəbi dil normalarına necə əməl 

edib-etməmələri nəzərə alınmışdır. Diktorlara işin məqsədi haqqında 

əvvəlcədən məlumat verilməmişdir. Bu da onların oxu prosesində 

süni tələffüzə yol verməməsi məqsədi güdmüşdür. Diktorların 

tələffüzlərinin dialekt təsirlərindən kənar olmalarına diqqət 

yetirilmişdir. 



 

 21 

Dissertasiya işində sözün prosodik strukturunu 

müəyyənləşdirmək üçün melodik, dinamik, temporal, temp, ritm 

kimi parametrlərin təhlil edilməsi eksperimentin əsas meyarı kimi 

götürülmüşdür. Bunu reallaşdırmaq məqsədilə eksperimental-

fonetika sahəsində tətbiq edilən ən müasir texnoloji vasitələrdən və 

innovasiya metodlarından istifadə olunmuşdur.  

Dissertasiyanın üçüncü fəslinin 2-ci yarımfəslində ingilis dilində 

sözün prosodik strukturu eksperimental metodlardan istifadə 

olunmaqla təhlil olunmuşdur. Məhz burada ingilis dilində sözün 

prosodik strukturunun formalaşmasında hansı prosodik vasitələrin 

relevant əlamət kimi çıxış etməsi məsələsinə aydınlıq gətirilmişdir. 

Eksperimental təhlil prosodik vasitələrdən hansının dominant 

olduğunu aşkarlamağa imkan vermişdir. Prosodik vasitələr də o vaxt 

öz funksiyalarını yerinə yetirilər ki, orada dilin seqmentləri və 

onların dilin daxili qanunları ilə tənzimlənən zəncirvari düzümü 

mövcud olur. 

/bæd/ birhecalı sözünün tələffüzünə ümumilikdə 0,47 san. Vaxt 

sərf edildiyi halda, birhecalı sözünün tələffüzünə ümumilikdə 0,5 

san. Vaxt sərf edilib. Həmin sözlərdə heca nüvəsini təşkil edən [æ] 

saitinin tələffüzü zamanı intensivlik göstəriciləri heç də əvvəldən 

axıradək eyni olmamışdır. Saitin ön, əsas və son fazalarında 

göstəricilər aşağıdakı kimi olmuşdur. 

    önfaza  əsas faza son faza 

1) /æ/ (bæd) – 82,2 db       84 db 81,6 db 

2) /æ/ (pæt) – 84,7 db       80,3 db 73,1 db 

Hər iki sözün tələffüzü zamanı saitin son fazasında intensivlik 

göstəricisi minimum səviyyədə olmuşdur. Ön fazanın göstəriciləri isə 

nisbətən fərqlidir, çünki 1-ci halda /æ/ saiti /b/ cingiltili samitindən, 

2-ci halda isə /p/ kar samitindən  sonra işlənmişdir. /p/ kar partlayışlı 

samitin intensivliyi özündən sonra işlənən səsin intensivliyinə təsir 

etmişdir. Ona görə də /pæt/ sözündə /æ/ saiti daha yüksək intensiv-

liklə tələffüz olunmuşdur (84,7 db). O da məlum olmuşdur ki, bu 

sözlərdə /æ/ saitinin orta intensivlik qiymətləri də fərqlənmişdir. 

Məsələn, /bæd/ sözündəki /æ/ üçün bu göstərici 82,3 db, /pæt/ 

sözündəki /æ/ üçün isə 79,3 db olmuşdur. Birinci vəziyyətdə /æ/ 
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saitinin maksimum intensivlik göstəricisi əsas fazada olmuşdur (84 

db). 

/hɔ:n/ sözünün tələffüzünə ümumilikdə 0,62 san vaxt sərf 

olunduğu halda, /tɔ:k/ sözündə bu göstərici 0,84 saniyəyə bərabər 

olmuşdur. /ɔ:/1 saitinin tələffüzünə 0,21 san., /ɔ:/2 saitinə isə 0,35 

san. vaxt səf olunub.  İntensivlik göstəriciləri isə /ɔ:/1 üçün – 81,35 

db, /ɔ:/2 üçün isə 76 db təşkil etmişdir. Əsas tonun tezlik göstəriciləri 

isə aşağıdakı kimi olmuşdur: 

/ɔ:/1 = 185 hs;  /ɔ:/2= 148, 2 hs. 

Oxşar prosodik dəyişikliklər /lu:s/, /ru:d/, /ru:t/ və s. sözlərin 

ossilloqrafik təhlillərində də aşkar olunmuşdur. 

Sözün ayrılıqda mürəkkəb söz tərkibində və yaxud da cümlə 

tərkibində işlənməsi onun prosodik strukturuna da təsir göstərmişdir.  

Sözün prosodik xüsusiyyəti onun hansı cümlə tipi daxilində 

(nəqli, sual) işlənməsindən asılı olaraq da dəyişir. Bu məqsədlə təhlil 

olunmuş bu tip cümlələrin daxilində sözün prosodik vasitələrinin 

təsiri ilə necə dəyişdiyi /Did you ask?/ və /Yes,  asked/ kimi 

cümlələrdə nəzərdən keçirilib. Birinci sual cümləsidir və “ask” sözü 

son mövqedə işlənmişdir. İkinci cümlə isə nəqli cümlədir və “asked” 

sözü yenə son mövqedədir. Bu sözlərin cümlədə mövqeləri eyni olsa 

da, cümlələr intonasiya növlərinə görə fərqli olduğundan intensivlik, 

əsas tonun tezliyi və temporal parametrlərin göstəriciləri fərqli 

şəkildə müəyyənləşmişdir. Birinci cümlədə /ask/ sözündə koda hissə 

/st/ elementlərindən ibarət olduğu halda, ikinci cümlədə /asked/ 

sözünün koda hissəsi /skt/ birləşməsindən ibarətdir. Hər iki halda /a:/ 

saiti reallaşmışdır. “asked” sözündəki /a:/ saitinin tələffüzündə 

intensivlik üzrə orta qiymət 83 db+77 db=160 db : 2 = 80db olduğu 

halda. Əvvəl və son fazalarda həmin saitin intensivlik qiyməti eyni 

olmamışdır. Sözün əvvəlində intensivlik qiyməti 83 db olduğu halda, 

sözün sonunda (/a:/ saitinin son fazasında) 77 db olmuşdur. 

Hesablama göstərir ki, saitin tələffüzündə ön fazada intensivlik üzrə 

orta qiymətdən 3 db yüksək, son fazada da 3 db aşağı olmuşdur (80 

db – 77 db =3db). 

Həmin birhecalı sözün nüvəsini təşkil edən /a:/ saitinin temporal 

xüsusiyyətində də cümlədə işlənmə mövqeyindən asılı olaraq, fərq 
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müşahidə olunmuşdur. 

“I am ill” və “I am ill today” cümlələrində isə eyni “ill” sözü 

əvvəlki nümunələrlə müqayisədə fərqli olmuşdur. Daha doğrusu, bu 

söz bu sintaktik vahidlərdə 1-ci vəziyyətdə cümlənin sonunda, ikinci 

vəziyyətdə isə sonda işlənmişdir. 

“I am ill”  cümləsində “ill” sözü işləndiyi sintaktik 

konstruksiyada informasiyanın daşıyıcısı kimi çıxış etmişdir və 

cümlənin rema hissəsini təşkil etmişdir. Sözün tələffüzü zamanı 

prosodik strukturu əks etdirən akustik göstəricilər aşağıdakı kimi 

olmuşdur: 

/I/: t=0,09 san; i=78 db; ƏTT=187 hs. 

Həmin sözün cümlə ortası mövqeyindəki göstəricilərinin (“I am 

ill today”) fərqli olduğu müəyyən olunmuşdur: 

/I/: t=0,07 san; i=74 db; ƏTT=199 hs. 

Birinci vəziyyətdə “ill” sözü fonetik sözün daxilində işlənmişdir 

(I am ill) və fonetik sözün bütöv halda formalaşmasını təmin 

etmişdir. Burada “ill” sözü özündən əvvəl işlənən vurğusuz sözləri 

proklitik kimi öz ətrafında birləşdirmişdir. Cümlənin semantik 

strukturunda fokus hissə öz ifadəsini məhz bu sözdə tapmışdır. 

Cümlənin intonasiya strukturu bu sözün tələffüzündə öz bitkinliyini 

tapmışdır. Belə bir cümlənin intonasiya strukturunda çıxış edən “ill” 

sözünün tələffüzünə xidmət edən prosodik vasitələr cümlənin ümumi 

prosodik strukturuna uyğun olaraq dəyişmişdir, yəni cümlənin 

sonuna doğru intonasiyanın tədricən zəifləməsi, “ill” sözünün tələf-

füzünə də öz təsirini göstərmişdir və nəticədə, sözün tələffüzündə 

yaranan gərginlik və əsas tonun tezliyi zəifləmişdir. Bu da ondan irəli 

gəlir ki, mövqe ilə bağlı sözün tələffüzünü təmin edən prosodik 

vasitələr variasiya olunmuşdur. Oxşar vəziyyət /It is a bus//, /The bus 

comes//, /The table is black/, /It is a table/ cümlələrinin tələffüzündə 

də müşahidə olunmuşdur. 

Azərbaycan dili materialı üzrə sözün formalaşmasında istifadə 

olunan prosodik vasitələrin təhlili aşağıda öz sistemli izahını 

tapmışdır. Əvvəldə qeyd olunduğu kimi Azərbaycan dilində sözlər 

müxtəlif fonem tərkibində olurlar. Bu da onların prosodik 

strukturuna təsir göstərən faktorlardandır. 
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Azərbaycan dilində sözün fonem və heca tərkiblərinin 

dəyişməsindən asılı olaraq onların prosodik strukturları da 

dəyişmişdir. Bunun üçün /ək/, /süd/ və s. sözlərin müxtəlif heca 

tərkibli sözlərin daxilində tələffüzü zamanı prosodik vasitələrin 

fəaliyyəti nəzərdən keçirilmişdir. Birinci olaraq ayrıca tələffüz 

edilmiş /ək/ sözünün prosodik xüsusiyyətlərinə aydınlıq gətirilmişdir: 

/ək/ sözünün tələffüzünə 0,4 saniyə sərf olunmuşdur, ƏTT = 237 hs, 

i=73 db səviyyəsində qeydə alınmışdır. Sözün tələffüzü zamanı /ə/ 

saitinin akustik göstəriciləri də təhlil olunmuşdur: 

I d. /ə/ t=0,17 san; ƏTT=236 hs; i=77 db. 

II d. /ə/ t=0,1 san; ƏTT=277 hs; i=78 db. 

Sonra həmin söz /əkin/ düzəltmə sözünün tərkibində təhlilə cəlb 

olunmuşdur. Bu strukturda /ək/ sözünün struktur göstəriciləri:  

I d.  /ə/  t=0,1 san; ƏTT=218 hs; i=73 db. 

II d. /ə/  t=0,1 san; ƏTT=292 hs; i=71 db. 

Həmin sözün ikinci hecası ƏTT-nə görə 1-ci hecadan yüksək 

olsa da, intensivlik göstəricilərinə görə (71 db) aşağı olmuşdur. 

Sözün temporal strukturu da dəyişikliyə uğrayıb. Ayrıca tələffüzünə 

0,4 saniyə sərf olunduğu halda, /əkin/ sözünün tərkibində buna 0,3 

saniyə, yəni 1-cidən 0,1 saniyə az vaxt sərf edilib. /əkin/ sözünə 

növbəti /-çi/ şəkilçisinin artırılması sözün fonem, heca tərkiblərinin 

dəyişməsinə səbəb olduğu kimi, prosodik struktur da dəyişmişdir. 

/əkin/ sözündə ikinci hecanın, yəni son mövqedə işlənən hecanın saiti 

kimi çıxış edən /i/ saiti, /əkinçi/ sözündəki müvafiq sözü ilə 

müqayisədə fərqli tələffüz edilmişdir. /əkin/ sözündə son mövqedə 

işləndiyi halda, /əkinçi/ sözündə bu penultin hecanın tərkib hissəsi 

kimi çıxış etmişdir. Deməli, bu sözdə həmin hecadan sonra daha bir 

heca /-çi/ işlənmişdir. /əkin/ sözündən fərqli olaraq /əkinçi/ sözündə 

son hecada ƏTT aşağı (227 hs) vəziyyətdə olmuşdur. İntensivlik 

göstəricinə görə isə fərq başqa formada özünü göstərmişdir, çünki 

son hecada işlənən /i/ saiti intensivliyə görə özündən əvvəl işlənən 

eyni keyfiyyətli /i/ saitinin intensivliyindən üstün olmuşdur. 

Dünya xalqlarına ünsiyyət vasitəsi kimi xidmət göstərən dillər 

sistem baxımından yalnız leksik-qrammatik xüsusiyyətlərinə görə 

deyil, prosodik struktur xüsusiyyətlərinə görə də təsnif olunurlar. 
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Mövcud dillər arasında prosodik xüsusiyyətlərə görə oxşarlıqlar olsa 

da, onların hər birini xarakterizə edən, onu digər dillərdən 

fərqləndirən özəl xüsusiyyətləri də olur. Məsələn, ingilis və 

Azərbaycan dillərində söz vurğusunun olması və vurğu hadisəsinin 

canlı danışıq aktı ilə bağlı olması, vurğulu hecanın vurğusuzdan 

akustik parametrlərə görə fərqlənməsi hər iki dil üçün oxşar hadisə 

hesab edilmişdir. İstər ingilis, istərsə də sistem baxımından ondan 

fərqli olan Azərbaycan dilində iki və daha artıq hecası olan sözlərdə 

hecalardan biri digəri ilə müqayisədə tələffüz prosesində 

fərqləndirilir, daha doğrusu, daha çox enerji sərf olunmaqla, yüksək 

ton tezliyində tələffüz olunur. Məs.: 

İngilis  dilində:  Azərbaycan dilində 

/´blackbɔ:d/             /löv´hə/ 

/´sistə/   /ba´cı/ 

/´wumən/   /qa´dın/ 

/´dɔktə/   /həkim/ 

/´mju:zık/   /musi´qi/  və s. 

Hər iki dildə sözlərə daxil olan hecalardan birinin digəri ilə 

müqayisədə melodik və intensivlik xüsusiyyətinə görə 

fərqləndirilməsi oxşar hadisə olsa da, bunun sözün prosodik 

strukturunda hansı heca ilə bağlı olması və vurğunun hansı prosodik 

vasitələrlə nəzərə çarpdırılması fərqlidir. 

Bu model sözlərdə vurğunun ingilis dilində əsasən, birinci heca 

ilə bağlı olduğu halda, Azərbaycan dilində bu, ikinci heca ilə 

bağlıdır. Söz daxilində vurğulu hecanın yerinin eyni olmaması həmin 

sözlərin fərqli prosodik strukturlara malik olmalarına səbəb 

olmuşdur. Hesab edirik ki, dildə norma olan hər hansı bir hadisə 

(vahid), nitqdə də özünü norma kimi göstərir. Ona görə də ingilis  və 

Azərbaycan dillərinin normalarına əsasən, onlar prosodik 

strukturlarına görə fərqlənmişlər. Dillər vurğunun ifadə 

xüsusiyyətlərinə görə də fərqlənir. İngilis dilində vurğunun 

reallaşmasında intensivlik dominant komponent olduğu halda, 

Azərbaycan dilində bu, əsasən, melodik komponentlə bağlıdır. İngilis 

dilində vurğu altında olan qısa sait vurğusuz olan qısa saitdən 

müəyyən uzunluğu ilə fərqlənir. Həmin xüsusiyyət Azərbaycan 
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dilində də öz əksini tapmışdır. Saitin uzunluğunun fonoloji rol 

oynadığı dillərdə söz vurğusunun yalnız saitin uzanması ilə 

xarakterizə olunması qeyri-mümkündür. Bu dillərdə də saitin vurğu 

ilə əlaqədar olaraq uzanması ikinci dərəcəli əlamət kimi qeydə 

alınmışdır. Bu mənada Ş.M.Abdullayevin irəli sürdüyü fikir maraq 

doğurur. O qeyd etmişdir ki, Azərbaycan dilində vurğu altında olan 

sait maksimum uzana bilir. Vurğu altına düşən saitin maksimum 

uzanması sözün semantikasını dəyişmir. Vurğu altında olan saitin 

tələb olunan uzunluğunu qısaltdıqda isə söz öz mənasını itirir
16

. 

Dilin leksik sistemini təşkil edən sözlər dilin digər vahidləri ilə 

müqayisədə onlardan həm morfoloji, həm sintaktik, həm semantik, 

həm də prosodik səviyyədə fərqlənmişlər. Məsələn: [faiə] – [atə] 

Məlum olmuşdur ki, söz danışıq aktında heç də həmişə eyni 

prosodik strukturda olmur. İngilis və Azərbaycan dillərinin təhlili 

göstərmişdir ki, bu strukturun daşıyıcıları sözün işlənmə yerindən, 

kontekst və situasiyadan, danışanın koqnitiv hazırlığından asılı 

olaraq dəyişkən olmuşdur. Hər iki dildə sözün prosodik strukturunun 

dəyişməsi onun tərkib komponentlərindən birinin bu və ya digər 

dərəcədə zəifləməsi nəticəsində baş vermişdir. 

Eksperiment materialının təhlili onu da deməyə əsas vermişdir 

ki, ingilis və Azərbaycan dillərində vurğusuz saitin reduksiya 

olunması hər iki dildə müşahidə olunmuşdur. Lakin bu dillərdə 

vurğulu və vurğusuz hecaların mövqe baxımından (əvvəl, sonda) 

fərqli düzülüşü onların prosodik strukturlarında öz ifadəsini 

tapmışdır. İngilis dilində vurğu, əsasən birinci heca ilə bağlı hadisə 

olduğundan reduksiya hadisəsi vurğusuz ikinci hecada baş vermişdir 

/teibl/. Azərbaycan dili materialında isə bu birinci hecada öz 

reallığını tapmışdır. Məs.: pişik /p´ık/;  ütü /
ү
tü/; kitab /ktab/ və s. 

İki hecalı sözlərdə həm ingilis, həm də Azərbaycan dillərində 

vurğulu hecanın saiti əsas tonun tezliyinə görə vurğusuz heca ilə 

müqayisədə yüksək olmuşdur. Məsələn: ´alma – al´ma; ´object – 

ob´ject. 

Azərbaycan dilində söz vurğusu ingilis dilindən fərqli olaraq 

                                                 
16

 Abdullayev, Ş.M. Azərbaycan dilində söz vurğusunun təbiəti // – Bakı: ADU 

Elmi xəbərlər. Dil və ədəbiyyat seriyası,  – 1964. №5, –  s.80 
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sabit vurğu olub, həmişə sözün və ya söz formasının son hecası 

üzərinə düşür. 

Söz prosodikasına dair mövcud linqvistik nəzəri ədəbiyyatın 

təhlilindən, eləcə də ingilis və Azərbaycan dillərinin materialı 

əsasında sözün prosodikasına dair aparılmış eksperimental 

təhlillərdən çıxış edilərək, əldə edilmiş nəticələr aşağıdakı formada 

ümumiləşdirilmişdir: 

1. Danışıq dili zaman fenomeni baxımından müxtəlif 

səviyyələrdə olduğundan, bununla bağlı bəzi problemlər, o cümlədən 

sözün prosodik strukturunu formalaşdıran prosodik vasitələrin 

kommunikativ prosesdə informasiyanın ötürülməsində rolu kimi 

məsələ uzun müddət mübahisələrə səbəb olmuşdur. 

2. İnsanlar arasında ünsiyyətə xidmət edən hər bir vahid, eləcə 

də sözlər diskret vahidlərin ardıcıl düzülüşündən və onların bir bütöv 

halında formalaşmasına xidmət edən prosodik vasitələrdən (vurğu, 

əsas tonun tezliyi, intensivlik, temporallıq, temp, ritm və s.) ibarətdir. 

3. Sözlərin fonem tərkibindən və heca strukturlarından asılı 

olaraq, onların prosodik strukturları variasiya olunmuşdur. Sözün,  

başa düşülməsi, prosodik vasitələrsiz qeyri-mümkündür, çünki 

danışan və ifadə olunan prosodik vasitələrlə tanınır. 

4. Ünsiyyət iştirakçılarına dilin leksik və qrammatik 

strukturları ilə yanaşı prosodik xüsusiyyətləri də bələd olmalıdır, 

çünki, həm adresant, həm də adresat kommunikativ prosesdə 

informasiyanın ötürülməsi üçün lazımi prosodik vasitələrdən düzgün 

istifadə etməyi bacarmalıdır, çünki bu keyfiyyət düzgün tələffüz 

normasının göstəricidir. Hər iki dildə prosodik vasitələr danışıq 

aktında müəyyən bir sözü digər sözlərdən fərqləndirməyə xidmət 

edir. 

5. Prosodik vasitələr bütövlükdə aid olduqları dil vahidlərinin 

prosodik strukturunu təşkil edir və seqment vahidlərdən kənarda 

təcrid edilmiş şəkildə mövcud olmur. Seqment vahidlərin olması 

prosodik vasitələrin mövcudluğu üçün əsas şərtdir. 

6. İngilis və Azərbaycan dillərində prosodik vasitələr daxilində 

həlledici rol oynayan söz vurğusu dinamik-melodik əlamətli vurğu 

kimi səciyyələnmişdir. Dildə sözün prosodik strukturu onun aksent 
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xüsusiyyətləri ilə əlaqəlidir və vurğulu hecanın sözün strukturunda 

hansı mövqedə (əvvəldə, ortada, sonda) işlənməsindən asılı olaraq 

prosodik vasitələrin təsirində variasiya müşahidə olunmuşdur. 

7. Söz müstəqil leksik vahid kimi işləndikdə özünə xas

prosodik strukturu qoruyub saxlamış, lakin başqa vahidlərin tərkib 

elementi kimi çıxış etdikdə (ək, əkinci, əkinçilik, süd, südçü, 

südçülük, black, blackbird, book, bookseller, seller, The book is 

new// və s.) onların prosodik strukturlarına daxil olmuş və yeni 

prosodik keyfiyyətlər qəbul etmışdir. Sözün məna və funksional 

xüsusiyyətləri dəyişdiyi kimi, onun prosodik strukturunda da 

dəyişiklik  baş vermişdir. 

8. İngilis və Azərbaycan dillərində söz daxilində saitlərin

intensivlik qiymətləri həmin saitlərin keyfiyyəti ilə bağlı hadisədir. 

Hər iki dildə ön sıra saitləri arxa sıra saitləri ilə müqayisədə 

intensivlik parametrinə görə zəif olmuşdur. 

9. İngilis və Azərbaycan dillərində vurğulu və vurğusuz

hecaları mövqe baxımından (əvvəldə, sonda) söz daxilində fərqli 

düzülüşü onların prosodik strukturlarında öz ifadəsini tapmışdır. 

İngilis dilində vurğu, əsasən, birinci heca ilə bağlı olduğundan 

reduksiya hadisəsi növbəti vurğusuz hecalarda baş vermişdir 

(/´teıbl/). Azərbaycan dilində vurğu sözün son hecası ilə bağlı 

olduğundan reduksiya hadisəsi sözəvvəli mövqedə baş vermişdir. 

Məs.: /p´ık/ (pişik), /´tü/ (ütü); /k´tab/ (kitab). 

Tədqiqat işinin əsas məzmunu aşağıda çap olunmuş tezis və 

məqalələrdə öz əksini tapmışdır. 

1. Hecanın bəzi xüsusiyyətlərinə dair (İngilis və Azərbaycan

dillərinin materialları əsasında) // – Bakı: Humanitar elmlərin 

öyrənilməsinin aktual problemləri, –  2010. №6. – с.44-48. 

2. Müxtəlifsistemli dillərdə sözün prosodik xüsusiyyətlərinə

dair (İngilis və Azərbaycan dillərinin materialları əsasında) // 

“Mədəniyyətlərarası dialoq: Linqvistik, Pedaqoji və Ədəbi aspektlər” 

mövzusunda Beynəlxalq Elmi Konfransın Materialları, – Bakı: – 25–

27 noyabr, – 2010, –  s. 213-214. 

3. İngilis və Azərbaycan dillərində danışıq aktının dərk
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