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Xülasə. Məqalədə muxtəlif dilçilərin fonemlərin distinktiv xüsusiyyətləri 

haqqında olan nəzəriyyələrindən bəhs edilir. Fonoloji oppozisiyalar 

nəzəriyyəsində fonemlərin 3 sistem distinktiv xüsusiyyətləri müəyyən 

olunur. 
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Hal hazırda dilin fonoloji quruluşunu müəyyən etməyin ən geniş yayılmış metodu 

fonemləri distinktiv xüsusiyyətinə görə təsnif etməkdir. Distinktiv xüsusiyətlər eyni dildə ən 

azı iki fonemi müəyyən edə bilən xüsusiyyətlərdir. 20-ci əsrin 60-ci illərində bütün 

oppozisiyanın növləri ikili privativ oppozisiya kimi təsvir olunurdu. R. Ceykobson, M. Halle, 

yalnız səslənməsindən deyil həmçinin fonemlərin akustik fərqlərindən də ibarət olan yeni 

distinktiv xüsusiyətlər sistemi təqdim etdilər [6, s.96]. Digər sözlə, R. Ceykobson və onun 

sələfləri mövcud olan bütün oppozisiya növlərini privativ oppozisiyaya bağlı hesab edirlər. 

Bu əlaqəyə əsasən, bu anlayış fonologiyanın diktomik nəzəriyyəsi adlanır. Bu nəzəriyyənin 

tərəfdarları güman edirlər ki, hər hansı bir dilin fonemlərini təsvir etməyə yarayan distinktiv 

xüsusiyyətlərin növlərini müəyyən etmək mümkündür. Ceykobson və onun sələfləri distinktiv 

xüsusiyyətlərin iki növünü müəyyən edir. 

1. prosodik xüsusiyyətlər;  

2. xas xüsusiyyətləri [5, s.93]. 

Ceykobsonun distinktiv xüsusiyyətlər nəzəriyyəsindən sonra sait və samit fonemlər 

Noam Xomskinin distinktiv xüsusiyyətlər sistemində təsvir olundu. Bu sistem həm də ikilik 
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prinsipindən asılıdır. ’’+” işarəsi distinktiv xüsusiyyətlərin olmasını ” – ” işarəsi isə 

yoxluğunu göstərir. Bütün distinktiv xüsusiyyətlər 4 qrupa bölünür. 

1.Əsas sinif xüsusiyyətlər:  

2. Boşluq xüsusiyyətləri; 

3. Deyiliş tərzi xüsusiyyətlər;  

4. Mənbə xüsusiyyətləri [3, s.57]. 

Babayevin araşdırmalarına əsasən Vasilyev Trubetskoyun fonoloji oppozisiya 

sistemini çox maraqlı hesab edir, lakin o dilin ilkin fonoloji analizi üçün müxtəlif təsnifatlar 

təklif edir. Bu təsnifat artikulyasiya xüsusiyyətlərinin saylarından ibarətdir [2, s.108]. 

Babayevin araşdıramalarındaVasilyevin bu fikrinə rast gəlirik. O, yazır ki, analiz məqsədinə 

görə fonemlər kiçik distinktiv xüsusiyyətlərə bölünə bilirlər [2, s.107]. Məs. [p] fonemi digər 

fonemlərin distinktiv xüsusiyyətləri ilə qarşılaşdırılan bir neçə distinktiv xüsusiyətlərə 

bölünür. 

1. qoşa dodaq [p] – dilönü [t] və dilarxası [k] : pen – ten və pen – ken 

2. kipləşən [p] və novlu [f]: pen və fen  3. kar [p] və cingiltli [b] : pen və ben 

Vasilyev qeyd edir ki, fonem o zaman distinktiv xüsusiyyətlərə sahibdir ki, o digər 

fonemlərlə qarşılaşdırıla bilsin. Bu oppozisiya distinktiv və fonoloji oppozisiya adlanır. 

Məlum olduğu üzrə dilin bütün daxili strukturu və bu struktura daxil olan bütün qeyri-

fonetik vahidlər dilin ən kiçik vahidi olan fonemlərdən təşkil olunur. Fonemlər dil 

toxumasının ən mühüm hüceyrələridir. Onlar olmadan nə dil, nə dil vahidləri, təbii ki nə 

linqvistik quruluş, nə də ki dil sistemi ola bilər. Dilin fonetik sistemi eyni zamanda başqa 

struktur ünsürlərlə və birinci növbədə morfoloji quruluş və lüğət tərkibi ilə sıx surətdə 

əlaqədardır. V.A.Vasilyev vurğulayır ki, nitq səslərinin müxtəlif artikulyasiya və akustik 

xüsusiyyətləri distinktiv xüsusiyyətlər adlanır. Əgər iki nitq səsi yalnız bir distinktiv 

xüsusiyyətlərinə görə fərqlənirsə, sonuncu fonem minimal distinktiv xüsusiyyət adlanır. Məs. 

qoşa dodaq “p” və dilönü “t”. Müasir fonoloji oppozisiya nəzəriyyəsində distinktiv 

xüsusiyətlərin 3 sistemi müzakirə olunur. 

1) artikulyasiya xüsusiyyətlərin sistemi;  

2) akustik xüsusiyyətlərin sistemi;   

3) qarışıq universal distinktiv xüsusiyyətlər . 

Hər bir qarşılaşma  üzvlərinə onları bir birindən fəqləndirən əlamətlərlə yanaşı, elə 

əlamətlər xasdır ki, bunlar qarşılaşmanın hər iki üzvünə aid olur. Belə əlamətləri müqayisə 

üçün əsas götürmək olar. Müqayisəyə gələ bilməyən, yəni hər cür oxşar cəhətləri olmayan iki 

şey oppozisiya yarada bilməz.  

Distinktiv xüsusiyətlər anlayışı qarşılaşma, oppozisiya anlayışlarının olmasını tələb 

edir. Dildə əvəzlənə bilən və əvəzlənə bilməyən səslər vardır. Verilmiş bir dildə əvəzlənən 

səslər eyni səs əhatəsində işlənə bilir. 
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 Qarşılaşdırma anlayışı deyildikdə biz elə səs qarşılaşmasını başa düşürük ki, bu qarşılaşma 

hər bir dildə intellektual mənanı fərqləndirə bilir. Belə oppozisiyanın hər bir üzvünü fonoloji 

(müvafiq olaraq distinktiv) vahid adlandırırıq. Bu tərifdən məlum olur ki, fonoloji vahidlər 

çox müxtəlif ola bilər [6, s.85]. 

Dildəki fonoloji sistemə bənzər qarşılaşmalar sistemlərində onların iki növünü 

göstərmək olar: 1) təkmeyarlı, 2) çoxmeyarlı. Təkmeyarlı oppozisiyalarda müqayisə üçün 

götürülən əsas, yəni oppozisiyanı hər iki üzvünə xas olan əlamətlərin məcmusu yalnız bu 

üzvlərdə özünü göstərir və sistemin heç bir digər üzvündə özünü biruzə vermir. Bunun əksinə 

olaraq çoxmeyarlı oppozisiyanın müqayisəsi üçün əsas istisnasız olaraq oppozisiyanın yalnız 

bu iki üzvünə deyil, həmçinin bu sistemin başqa üzvlərinə də şamil oluna bilir. Təkmeyarlı və 

çoxmeyarlı oppozisiyalar arasındakı fərqi latın əlifbasından misallarla şərh etmək olar. E və F 

hərfləri arasındakı oppozisiya təkmeyarlıdır, çünki bu iki hərfə xas olan əlamətlərin məcmusu 

(şaquli xətt və iki üfüqi, yuxarıdan və ortadan düz xətlə birləşən sağa yönəlmiş xətlər) digər 

qarşılaşmalarda yoxdur. Bundan fərqli olaraq P və R oppozisiyası çoxmeyarlıdır, çünki hər 

ikisinə xas olan əlamətlərin məcmusu düz xəttin yuxarısından sağa yönəlmiş yumru dairə bu 

iki hərtfdən başqa B-da da gəlir. 

Oppozisiyaların ümumi nəzəriyyəsi üçün təkmeyarlı və çoxmeyarlı oppozisiyaların 

fərqləndirilməsi çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bunu hər bir oppozisiya sisteminə, həm də 

fonoloji oppozisiyalar sisteminə (fonem inventarlarına) tətbiq etmək olar. Hər bir oppozisiya 

sistemində çoxmeyarlı oppozisiyalar təkmeyarlılardan sayca çox olur. 

Çoxmeyarlı opposiziyaların homogen və heterogen növləri vardır. Homogen elə 

çoxmeyarlı oppozisiyalardır ki, onların üzvləri təkmeyarlı oppozisiyalar zəncirində son 

“həlqə” kimi götürülə bilər. 

Homogen çoxmeyarlı oppozisiyaların iki növünü göstərmək olar: düzxətli və qeyri-

düzxətli, bu da təkmeyarlı oppozisiyaların üzvlərinin bir və ya bir neçə “zəncirilə” 

bağlanmasından asılıdır. 

Fonem tutumunun tərifi həmin fonemin verilmiş fonem sistemində nə kimi yer tutması 

ilə müəyyənləşir, yəni son nəticədə onun hansı fonemlərə qarşı durmasını tapmaqdan asılıdır. 

Buradan məlum olur ki, fonemə bəzən sırf mənfi tərif də vermək olar. 

Dilin fonem inventarı əslində ancaq fonoloji oppozisiyalar sisteminin korrulyatıdır. 

Unutmaq olmaz ki, fonologiyada əsas rolu fonemlər deyil, fərqləndirici qarşılaşmalar oynayır. 

Buna görə də hər bir fonemin yalnız bir təyinedici fonoloji tutumu var, çünki fonoloji 

oppozisiyalar sistemi müəyyən quruluşa və ya struktura malikdir. Bu strukturu başa düşmək 

üçün fonoloji oppozisiyaların müxtəlif növlərini araşdırmaq lazımdır [4, s.83] 

Oppozisiya üzvləri arasındakı münasibəti əsas götürərək fonoloji oppozisiyaları üç yerə 

bölmək olar: 

a) privativ oppozisiyalar elə oppozisiyalardır ki, bunlar üzvlərindən biri əlamətin 

olması, digəri isə olmaması ilə fərqlənir. Məs.: “cingiltili”-“kar”, “burun”-“ağız”, “dodaq”-

“qeyri-dodaq” və s. əlaməti olan üzvə “nişanlı” (merkmaltragend) olmayan üzvü isə 
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“nişansız” (merkmallos) üzv deyilir. Oppozisiyanın bu üzvü fonologiya üçün son dərəcə 

vacibdir; 

b) dərəcəli oppozisiyalar o oppozisiyalara deyilir ki, onların üzvləri eyni əlamətin 

müxtəlif dərəcəsilə səciyyələnir. Məs.: çənənin müxtəlif açıqlığı ilə tələffüz olunan və ya 

tonun müxtəlif yüksəkliyi ilə deyilən iki sait arasındakı oppozisiya (məs.: alman dilində u-o, 

ü-ö, i-e).  

v) ekvipolent oppozisiyalar o oppozisiyalara deyilir ki, onların hər iki üzvü məntiqi 

cəhətdən eyni hüquqludur, bu o deməkdir ki, nə eyni əlamətin müxtəlif dərəcəsidir, nə də 

həmin əlamətin təsdiqi və inkarıdır. Məs.: alman dilində p-t, f-k və s. Ekvipolent 

oppozisiyalar dildə ən çox işlənəndir [4, s.83]. 

Eksperimental fonetika göstərir ki, samitlər çox nadir halda tamamilə cingiltili və ya 

təmiz kar olur: əksər hallarda burada söhbət səsin müxtəlif dərəcəsindən gedir. Daha sonra 

küylü samitin cingiltililiyi gərginsizlik və karlığı isə danışıq üzvlərinin və dil əzələsinin 

gərginliyinlə bağlıdır d və t arasındakı münasibət (məs.: rus və ya fransız dillərində) sırf 

fonetik baxımdan çox mənalıdır. Bu münasibətin privativ kimi göstərmək üçün, əvvəla, səsin 

yalnız bu fərqləndirici əlaməti (məs.: yalnız səsin iştirakı və ya dil əzələsinin gərginliyi) 

nəzərə alınmalıdır, bütün başqa əlamətləri göstərməmək olar və ikincisi, verilmiş əlamətin 

nisbətən cüzi dərəcəsi “sıfıra bərabər” götürülməlidir. Eyni zamanda u və o arasındakı 

münasibət həmin iki saiti çənənin açılıb bağlanmasına görə ən axırıncı dərəcələr kimi 

götürsək və onlardan birini “sıfır dərəcə” kimi qəbul etsək, privativdir.  

Ayrı-ayrı dillər bir-birindən təkcə fonem və prosodik vasitələrin tərkibilə deyil, həm 

də həmin məna fərqləndirici ünsürlərin tətbiqilə fərqlənir. Müəyyən fonemlerin tətbiqində 

ayrı-ayrı dillər və dialektlər üçün fonem tərkibindəki müxtəliflik qədər səciyyəvi olan bu cür 

məhdudiyyətlərə bütün dillərdə rast gəlmək olur. 

Dissimilativ neytrallaşmada bir neçə növ ayırmaq lazımdır. Qonşuluğunda fonoloji 

oppozisiyanın neytrallaşdığı “kontekst fonemlər” ya ayrılıqda müvafiq fonoloji əlamətə, ya da 

fonoloji baxımdan qohum əlamətə malik olur. Daha sonra kontekstdə fonem həmin (və ya ona 

qohum) əlamətə yalnız ya müsbət, ya da həm müsbət, həm də mənfi mənada malik ola bilər, 

yəni neytrallaşma bu və ya qohum (privativ) oppozisiyanın ya yalnız əlamətli və ya həm 

əlamətli, həm də əlamətsiz üzvünün qonşuluğunda baş verir. 

Distinktiv xüsusiyyətlərin  prosedurlarına  müxtəlif yanaşmaları təhlil edərək 

aşağıdakı nəticəyə gəlmək olar: 

Fonemik sistem, oppozisiya sistemi kimi, fonemlərin klassifikasiyası isə fonoloji 

opozisiyanın klassifikasiyası kimi hesab olunur.  Lakin oppozisiya anlayışı fonem anlayışı 

demək deyil.  Fonoloji oppozisiyanı fiziki və məntiqi nöqteyi nəzərsiz analiz etmək mümkün 

deyil. Fərqləndirmə anlayışı qarşılaşma, oppozisiya anlayışlarının olmasını tələb edir. Bir şey 

başqasından fərqləndirilə bilər, daha doğrusu, iki şey bir-birilə qarşıladırılanda onların 

arasında qarşılaşma və ya oppisiziya münasibətləri olduqda, onlar bir-birindən 
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fərqləndirilməlidir. Səs keyfiyyəti yalnız o zaman distinktiv funksiya daşıyır ki, o başqa səs 

keyfiyyətlərinə qarşı qoyulsun, yəni o, səs opposiziyasının (səs qarşılaşmasının) üzvü olsun. 

Müəyyən bir dildə iki sözün intellektual mənalarını fərqləndirə bilən səs qarşılaşmalarını 

fonoloji (və ya fonoloji-distinktiv və ya ancaq distinktiv) oppozisiyalar adlandırırıq.  
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