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Xülasə. Məqalədə diskurs təhlilinin əsas və maraqlı mövzularından biri olan 

leksik koheziya və təkrarlar mövzüsuna həsr olunmuşdur. Bəzi mətn 

tiplərindən nümunələr gətirilir və xüsusi diqqət görkəmli Azərbaycan və 

ingilis dilli yazıçıların əsərlərində işlənən leksik təkrarlara yönəlir. 
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Abstract. The article is devoted to the lexical 

cohesion and repetition, which is one of the main 

and interesting topics of discourse analysis. 

Examples are given from some types of texts and 
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writers. 
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Резюме. Статья посвящена теме лексической 

связности и повторения, которая является 

одной из основных и интересных тем анализа 

дискурса. Приводятся примеры из некоторых 

типов текстов, особое внимание уделяется лек-

сическим повторам, используемым в произ-

ведениях выдающихся азербайджанских и 

английских писателей. 

Ключевые слова: Лексическая сплоченность, 
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1. Giriş 

Diskursla bağlı fikir və araşdırmalar tarixini şərti olaraq iki dövrə bölmək olar. 1-ci 

dövr F.de Sössürün 20-ci əsrin əvvəlində ilk dəfə nəşr olunmuş Ümumi dilçilik kursu əsərində 

dil və nitq dixotomiyasını təqdim etməsindən başlayaraq M. Fukonun 1969-cu ildə nəşr 

olunmuş Biliyin Arxeologiyası adlı kitabındakı diskurs və bilik arasında əlaqələr haqqında 

fikirlərinə qədər olan müddəti əhatə edir. İkinci dövr isə M.Fukonun həmin fikirləri ilə 

başlamış və hələ də davam edir  [1, 2]. 

Koheziya anlayışını təhlil etməzdən öncə onunla bağlı olan digər anlayışların qısa 

təhlilinənəzər yetirək. Ümumilikdə  mətn dilçiliyi və diskurs təhlili sahələrində aparılan bir 

sıra tədqiqatlarla tanış olduqdan sonra mətn (text) və diskurs (discourse) terminlərindən eyni 

anlayışı adlandırmaq üçün istifadə olunduğu nəticəsinə gəlinə bilər. Buna görə də mətn 

dilçiliyi və diskurs anlayışlarının təhlilinə nəzər yetirək. 

Mətni ayrılıqda təhlil edilməsi bu anlayışın izahına və aydın şərhinə şərait yaratmır bu 

onunla əlaqədardır ki, mətnin  diskursun ayrılmaz  mühüm rol və əhəməyyətə malik olan 

hissəsidir.Mətnin diskurs tədqiqatlarında rolu və əhəmiyyəti haqqında fikir ayrılıqları 

mailto:azad19622003@yahoo.com
mailto:hovusovaxalide96@gmail.com


A. MƏMMƏDOV, X. HOVUSLU: MƏTN-İNGİLİS DİLLİ DİSKURSDA TƏKRARLAR KOHEZİYA… 

 

 

 
163 

olmasına baxmayaraq, yalnız dilçilər deyil, hətta bəzi filosof və psixoloqlar da mətni 

(semiotik anlamda) diskursun mühüm elementi kimi nəzərdən keçirir. Nümunə olaraq, R.Bart  

belə qeyd etmişdir ki, onun qarşısına mətnin (diskursun) mənalarını və onun formalaşması 

prosesinin açıq mahiyyətini anlamaq, aydınlaşdırmaq və hiss etmək üçün səy göstərmək kimi 

bir məqsəd qoyduğunu bildirir [3]. Bundan əlavə mətn ilə diskurs arasında termin 

qarışıqlığıda olmuşdur ki, bu  termin qarışıqlığına  N. Enkvist 1989-cu ildə yazdığı Mətn 

dilçiliyində baza terminləri adlı məqaləsi ilə aydınlıq gətirdi [4]. 

Aristotelin elmə gətirdiyi ritorik vasitələr (məsələn, metafor, anafor, təkrarlar və s.) 

sadəcə mətni və ümumilikdə verbal kommunikasiya prosesini daha poetik və daha effektiv 

etməyə xidmət etmir, həm də əslində mətndə koherentliyi təmin etmək məqsədi ilə istifadə 

olunur və anlama prosesinin aləti funksiyasını yerinə yetirir. Söhbət nəticə etibarilə mətni 

yaradan artıq linqvistik əlaqə-koheziya vasitələrindən gedir [30]. 

 Koheziya anlayışı əsasən  koherentlik anlayışı ilə qarışdırılır,lakin,koherentlik ilə 

koheziya arasında fərqi aydınlaşdırmaq üçün adətən koheziyanın dildə, koherentliyin isə 

cəmiyyətdə mövcud olduğu arqumenti irəli sürülür. Koheziyadan fərqli olaraq koherentliyi 

başa düşmək üçün sadəcə mətnin daxilində linqvistik vasitələr arasında baş verən 

münasibətlərə baxmaq kifayət etmir, bununla yanaşı  mətnlə ətraf aləm  arasında  olan 

münasibətlərə də nəzər salmaq lazımdır. Öz növbəsində, N.Enkvist “koheziya ilə koherentlik 

mətndə əlaqəliliyi formalaşdırır” fikrini irəli sürərək, əlaqəliliyin mətn dilçiliyində nə qədər 

mühüm olduğunu xüsusi ilə vurğulayır [4]. 

Ümumilikdə, mətn dilçiliyinin müstəqil bir linqvistik sahə kimi formalaşması və 

inkişafı məhz mətndə əlaqəliliyi yaradan və deməli artıq cümlə həddini aşan həmin koheziya 

vasitələrinin (qrammatik, leksik, üslub) və koherentliyin (semantik və məntiqi əlaqələr) 

tədqiqi sayəsində mümkün olmuşdur. Beləliklə, qrammatikanın mühüm mahiyyət kəsb etməsi  

ideyası ortaya çıxdı və qısa zamanda ciddi linqvistik araşdırmalara yol açdı. Artıq adını 

çəkdiyimiz M.A.K.Hallidey və R.Həsən mətni formalaşdıran koheziya vasitələrini ingilis dili 

materialı əsasında çox uğurla sistemləşdirən ilk tədqiqatçılardandır [5]. Onlar İngilis dilində 

koheziya adlı məşhur əsərlərində koheziya vasitələrini qrammatik  (əvəzliklər, bağlayıcılar və 

s.) və leksik (formal leksik təkrarlar və s.) baxımdan qruplaşdırır. Sonralar İ.Qalperin  və 

digərləri bu cür araşdırmanı rus dili, K.Abdullayev  isə Azərbaycan dili materiallarından 

istifadə edərək aparmışdır [6, 7]. 

 Digər anlayışlara nəzər yetirib aydınlaşdırdıqdan sonra koheziya nədir? və 

Koheziyanın diskursda olan yeri  nədir? Ümumilikdə cümlələr ayrı-ayrılıqda şərh edilə 

bilməz.Cümlələr arasında müəyyən bir əlaqə olur və bir söz və ya fikir  yalnız əvvəlki 

danışıqlarla mənalı bir şəkildə bağlana biləcəyi halda cümlədəki fikirlər mənalı olur. Bu 

yanaşma  ümumiyyətlə tutarlılıq kimi xarakterizə olunur, lakin,bu fikirin izahı asanlıqla təyin 

olunmur. Tədqiqatçılar  təhlil zamanı , bir mətnin dinləyici və ya oxucu tərəfindən qəbul 

edilməsində və  qiymətləndirilməsindəkoheziyanın meydana çıxdığını qəbul edirlər [8, 9, 10]. 

Fairclough'un dediyi kimi, "bir mətnin cümlələri və cümlələri arasındakı uyğunluq 
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münasibətləri mətnin obyektiv xüsusiyyətləri deyil, bunları şərh edən insanlar tərəfindən 

qurulmalı olan münasibətlərdir" [11]. Danışanların (və ya yazarların) uyğunluq əlaqələrini 

qurmaq üçün istifadə etdikləri linqvistik vasitə koheziya  kimi təsvir edilmişdir [11, 5, 9]. Bu 

vasitələr müxtəlifdir, lakin bir cümlədəki bir element ilə əvvəlki cümlədəki digər bir element 

arasında əlaqə qurduqları ortaq cəhətlərdir. Beləliklə, koheziya  sözlər arasındakı əlaqədir, 

tutarlılıq anlayışlar və mənalar arasındakı əlaqədir [12]. 

M.A.K. Halliday və R. Hasan qeyd edirdilər ki, koheziya iki növə bölünə bilər: 

qrammatik koheziya və leksik koheziya [14]. Qrammatik koheziya isə əvvəlki qrammatik 

aspekti təşkil edən cümlələr arasındakı terminlərin birləşməsindən bəhs edir.İkincisi, yəni, 

leksik koheziya isə, leksik komponenti təşkil edən cümlələr arasındakı terminlərin 

birləşməsindən bəhs edir. Qrammatik koheziya 4 növə bölünə bilər. İstinad, əvəzetmə, ellipsis 

və birləşmə. İstinad əvəzliklər və ya təyinedicilərlə  əvvəlki əsas element  və elementləri 

arasındakı koheziya  əlaqələrini ifadə edir. Əvəzetmə və elipsis adətən əvvəlki sualda bir 

elementlə (çox vaxt bütün bənd) əlaqəli olan  bir elementlə - ya da onun olmaması ilə 

cavablarda meydana gəlir (məsələn, ən qısa yolu kim bilir Bringhtondan London'a? – 

deyərəm). Bağlantı bütövlükdə cümlələr arasındakı semantik əlaqəni ifadə edən elementlərin 

istifadəsini əhatə edir. Halliday və Həsənə  görə leksik koheziya beş komponentə bölünür. 

Birinci leksik koheziya  hiponomiyadır və  ümumilikdə  bu anlayış subordinasiya  da adlanır, 

hiponomiya əsas və tabe tərəflərin  arasındakı əlaqənin leksik koheziyasıdır, ikinci leksik 

koheziyaya  sinonim mənada oxşarlığı olan sözlər aid edilir. Üçüncüsü, antonim, fərqli məna 

kəsb edən birləşmələr  arasındakı əlaqənin leksik koheziyasıdır. Dördüncüsü, təkrarlama, 

tərkibini təkrarlayan leksik koheziyadır. Beşinci leksik koheziya  və o sözlər arasındakı 

müntəzəm münasibətlər ifadə edir.Leksik koheziya  dedikdə, Nə başa düşürük? mətndəki 

müxtəlif cümlələrin konkret elementləri arasında  mövcud olan və lüğət vasitəsi ilə əldə 

edilən münasibət nəzərdə tutulur [5]. 

Halliday və Həsən  koheziya ilə bağlı bu fikirləri daxil etmişdir, ”koheziya- mətndə 

mövcud olan və onu mətn kimi təyin edən məna münasibətlərinə aiddir. Birgə münasibətlər 

iki və ya daha çox maddənin bir mətndə bir-birinə semantik əlaqələndirilməsidir və bir-biri ilə 

əlaqəli maddələrə “qalstuk” deyilir [5]. 

Traugott and Pratt-a görə, ingilis dilində koheziyanın  ilk  tədqiqi işi şeirə istinad 

edərək bədii mətnlərdə sintaktik quruluşu və paralelliyi analiz edən Jakobson tərəfindən  

aparılmışdır [13, 14]. Artıq qeyd edildiyi kimi ,1964-cü ildə ilk olaraq koheziyanı qrammatik 

və leksik birliyə bölən Halliday olmuşdur. Daha sonra isə R. Həsən  qrammatik koheziya 

mövzusunda  daha ətraflı bir araşdırma etmişdir. Halliday və Həsənin  nəşrindən əvvəl bir sıra 

koheziya ilə bağlı  başqa tədqiqatlar da  mövcud olmuşdur [5, s.15]. 

Quirk, Greenbaum, Leech və Svartvik  tərəfindən  edilən araşdırmalar nəticəsində 

koheziyanın təsviri  onlar tərəfindən təqdim edilmişdir [16]. Onların konsepsiyası daha sonra 

İngilis dilinin hərtərəfli qrammatikasında  tədqiq edilib, genişləndirildi. Lakin bu an üçün isə, 
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ən yaxşı bilinən və ən təfərrüatlı koheziya modeli  kimi Halliday və Həsən  tərəfindən təqdim 

olunan  model tanınır [5]. Koheziyanı  bir çox sahələrdə əhəmiyyətli bir konsepsiya halına 

gətirən və o zamandan  bura  geniş müzakirə və tətbiqə səbəb olan bu kitab idi. 1976-cı ildə 

Halliday və Həsən, koheziya  nəzəriyyəsinin qurulmasına işarə edən “ Cohesion in English”i  

nəşr etdilər. Halliday və Həsənin fikrinə əsasən, Koheziya  konsepsiyası “semantik; mətn 

daxilində mövcud olan və onu mətn olaraq təyin edən məna münasibətlərinə aiddir”. 

Koheziyanın  meydana gəlməsi üçün bu fikiləri  izah edirlər: Koheziya, danışıqdakı bəzi 

elementlərin şərhinin digər elementlə  bağlı olduğu yerdə meydana gəlir. “Koheziya İngilis 

dilində” nəşr olunduqdan sonra, Halliday və Həsən birlikdə işləməyə davam etdilər və 

bununda nəticəsi  olaraq  sonrakı əsərlərində  koheziya nəzəriyyəsini daha da inkişaf 

etdirdilər. Məsələn, Halliday'ın kitabında, Halliday koheziyanın orijinal təsnifatından imtina 

etdi və bağlayıcı elementləri əlavə edərək, genişləndirməyə və inkişaf etdirməyə bölmək üçün 

məntiqi-semantik münasibətləri qəbul etdi [17]. Bundan əlavə, Halliday  əvəzetmə və ellipsini 

“eyni tipli əlaqəli variantlar” kimi qiymətləndirdi və onları bir kateqoriyaya qoydu. Həsən 

koheziya konsepsiyasını zənginləşdirdi və  bununlada koheziyanı struktur və qeyri-struktur 

olmaqla iki yerə  böldü. Birincisi, struktur koheziyası dedikdə, paralellik anlayışının 

formalaşmasını  mövzu-inkişaf  və yeni təşkilatı əhatə edir. İkincisi,  qeyri-struktur koheziya 

isə,komponentli əlaqələr  və üzvi əlaqələri əhatə edir. Komponentli münasibətlərdə 

qrammatik vasitələr (istinad, əvəzetmə və ellipsis) və leksik koheziya vasitələri  (ümumi və 

ani münasibətlər kimi) mövcuddur. Üzvi münasibətlərdə  də qrammatik vasitələr (bağlayıcılar 

və bitişiklik cütləri kimi) və leksik koheziya vasitələri (davamlılar kimi) mövcuddur [18]. 

Həsənin koheziya  modeli əsasında hazırlanıb, inkişaf etdirilmiş  iki qol vardır. Biri 

özünündə Martin ilə yazdığı koheziya sistemi, digəri isə Hoey ilə  yazdığı leksik koheziya 

nəzəriyyəsi [19, 20]. Martinin “İngilis mətni: Sistem və quruluş”adlı kitabında, İngilis 

mətnlərini təhlil etmək və istifadə şərtləri ilə əlaqələndirmək üçün praktik prosedurlarla 

yanaşı, İngilis dilində mətn yaradan mənbələri də  təqdim edir [20]. Hoey-in leksik koheziya  

nəzəriyyəsi ilə bağlı fikirləri “Mətndəki Lexisin Nümunələri “adlı kitabında irəli sürülmüşdür. 

Bu kitabda Hoey leksik koheziya tərzinin vacibliyində irəli sürür və mətnin çox hissəsində 

olan  ayrı-ayrı sözlərin bir-biri ilə leksik əlaqələri nəticəsində yaradıldığına inanır. Hoeyin də 

dediyi kimi, “ahəngdarlığın böyük bir hissəsinin öyrənilməsi leksisin öyrənilməsi və mətndəki 

birliyin öyrənilməsi xeyli dərəcədə mətndəki leksikanın nümunələrinin öyrənilməsidir” [9]. 

Halliday, Həsən, Martin və Hoeydən başqa bir çoxları var ki, bunlara Çinli alimləri də 

həmçinin daxil etmək olar ki, koheziya  mövzusunda araşdırma aparır və koheziya 

nəzəriyyəsini müxtəlif sahələrə tətbiq edirlər. İldə Çində olan  bir çox alim koheziya  

nəzəriyyəsini fərqli baxımdan inkişaf etdirir. 1943-cü ildə Wang, “Zhongguo xiandai yufa” 

(Çinin Müasir Qrammatikası) kitabında koheziya fenomenindən bəhs etdi və daha sonra 

Halliday və Həsən tərəfindən xatırlanan koheziya vasitələri kimi, istinad, əvəzetmə, ellips, 

koheziya və təkrarın ətraflı bir təhlilini verdi [5]. Bununla birlikdə, Wang'ın əsəri Çin dilində 

yazılmış və bu səbəbdən də  yalnız Çində tanınmışdı. Yalnız 1976-cı ildə “İngilis dilində 
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Cohesion” nəşr olunduqda və Çinə tanıdılandan sonra Çin dilçiləri koheziyanın  vacibliyini 

dərk etməyə başladılar. Məsələn, Hu  Halliday'ın Wang rəhbərliyi altında müasir Çin dilini 

öyrəndiyinə görə Halliday müəlliminin Wang Linin akademik müvəffəqiyyətlərini miras 

aldığını və inkişaf etdirdiyini iddia etdi və birlik və keçidlilik kimi Halliday nəzəriyyələrini 

Wang çox əvvəl yazmışdır [21]. Wang`dan əlavə, mətn səviyyəsində birləşmə və koheziya  

fenomeninə diqqət yetirən digər bir şəxs isəLu Shuxiang da. Üç mühüm alim, Çində koheziya 

araşdırmalarına böyük töhfələr vermiş və digər alimlərin koheziya tədqiqatlarının 

aparılmasına yol açmışdır. Bunlar Hu Zhuanglin, Zhu Yongsheng və Zhang Delu. 1989-cu 

ildə üç alim Halliday və Həsənin koheziya nəzəriyyəsini və onun təsnifatını “Xitong 

gongneng yufa gailun” (Sistemli-İşlevsel Qrammatika Araşdırması) kitabında təqdim etdilər 

[22]. Daha vacib olan, koheziya nəzəriyyəsinin tətbiq oluna biləcəyini göstərmək üçün Çin 

dilindən nümunələr istifadə etdilər. O vaxtdan bəri koheziyanı öyrənməyə davam etdilər və 

müxtəlif baxışlardan koheziya nəzəriyyəsini inkişaf etdirdilər. Hu Zhuanglin Yingyu de 

xianjie yu lianguan (Söyləmələrin Birliyi və Uyğunluğu)  adlı kitabında Halliday və Həsənin 

modelini izləyir, lakin Çin dilində dörd növ koheziyanı, yəni referans, struktur, məntiqi və 

leksik birliyi ayırır [23]. 

Halliday və Həsənin koheziya  cihazlarının təsnifatına əsaslanaraq müəlliflər Çin 

dilində koheziya xüsusiyyətlərini araşdırırlar (istinad, əvəzləmə, ellipsis, birləşmə, təkrarlama 

və s.). Bundan əlavə, müəyyən koheziya cihazlar üçün Çin və İngilis dillərindəki ümumi 

üstünlüklərin arxasındakı fərqlərin səbəblərini izah etməyə çalışırlar. Koheziya  İngilis dilində 

nəşr olunduqdan sonra koheziya  konsepsiyası stilistika, diskurs təhlili, dil tədrisi və öyrənmə, 

tərcümə tədqiqatları, psixolinqvistika və sosiolinqvistika kimi müxtəlif sahələrə tətbiq 

edilmişdir. Məsələn, dil tədrisi, psixolinqvistik və tərcümə tədqiqatlarını götürək, dil tədrisi 

sahəsində bir çox alim dil tədrisi ilə bağlılığı araşdırdı. Psixolinqvistika sahəsində bir çox alim 

söhbətin hazırlanması və anlaşılmasında koheziyanın istifadəsini araşdırır. Son üç onillikdə 

tərcümə işləri sahəsi koheziya nəzəriyyəsi üçün yaxşı bir fürsət yaratmış və  koheziya 

nəzəriyyəsi üçün münbit bir sahəyə çevrilmişdir. Tərcümə tədqiqatları sahəsində alimlər 

vəhdətin tərcümə tədqiqatları ilə inteqrasiyasına dair çox sayda araşdırma aparırlar, aydındır 

ki, koheziya  nəzəriyyəsi müxtəlif sahələrdə geniş tətbiq olunur. Yarmohammadi eyni 

məqsədlə İngilis və Fars jurnalistik siyasi mətnlərində müxtəlif növ leksik koheziyanın 

istifadə tezliyini və dərəcəsini təyin etmək olduğu eyni araşdırmaya malikdir [5, s.24; 25, 26, 

27]. 

 

2. Diskursda leksik təkrarların işlənməsi 

Dildə  təkrarlanma  mövzusu  ilk olaraq Aristotel  tərəfindən  təhlil edilmişdir. 

Aristotel özünün  məşhur  Ritorika əsərində  dildə olan  təkrarların rolunu  ritorik  cihaz kimi  

müəyyənləşdirmişdir. Bununla  yanaşı  çağdaş  linqvistik  və  ritorik  tədqiqatlar  bu  

fenomeni  daha  çox  pluralist bir yol   hesab  edirlər. Təkrarlama  tez-tez  seçilən   linqvistik  
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cihazlardan  biri  kimi  və  bununla  yanaşı  şeir  təsiri yaratmaq və Ritorik  funksiyanı  yerinə  

yetirmək  kimi  müxtəlif  məqsədlər  üçün növlər  və  janrlar  üzrə  danışıqlarda  göndəricinin   

ixtiyarında   olan   əsas  element kimi inandırma və təkrar  mətn  funksiyaları  adlandırdığımız  

vəhdət  qurmaq [5, s.40]. Digər bir  yandan  isə tədqiqatçılar düşünürlər ki, təkrarların  

istifadəsi  göndəricinin  yaradıcılıq kimi müəyyən  qabiliyyətlərinin nümayiş  etdirilməsidir. 

Yeni  tədqiqatlar  təkrarlama  fenomenini  kəmiyyət  dilçiliyi aspektindən  təhlil edir. Nümunə  

olaraq, Altmann və Kohler 9 təkrar  formasını  müəyyənləşdirdilər: bənzər  olmayan  

vahidlərin formasız, mövqeli, əlaqələndirici, təkrarlanan, oxşar vahidlərin məcmu 

təkrarlanması, bloklarda  təkrarlama, paralel təkrar və dövri  təkrar və bu  formaların  mətndə  

təhlili  üçün  kəmiyyət  metodunu  irəli sürdülər.Bu  hissədə mətndə və diskurda  

təkrarlanmanın  müxtəlif  funksiyalarına  və  daha çox  keyfiyyət  təhlilinə  önəm  verilir [29]. 

Dilimizdə  Paralellik adlanan dörd  struktur  təkrar  növü vardır  və  buraya   fonetik, 

morfoloji, leksik və sintaktik təkrarlar  daxildir. Bəs   fonetik  təkrar dedikdə  nə başa  

düşürük? Fonetik  təkrar- dedikdə eyni  sait və  ya samit  səsin təkrarlanması  nəzərdə  tutulur. 

Bir çox  tədqiqatçı  tərəfindən müzakirə olunan   fonetik təkrar  müxtəlif növ  və  mühakimə 

janrlarında mühüm  rol  oynayır. Bəs morfoloji təkrar nədir? Morfoloji  təkrar  dedikdə nə 

başa düşülür. İlk olaraq morfoloji təkrar dedikdə  təkrarlanan eyni  morfemlər nəzərdə  

tutulur. Morfoloji   təkrar  digər  iki təkrarla müqayisədə  daha az  tədqiq  edilir. Leksik təkrar 

isə sözlərin və ya  ifadələrin hətta bütün mətnin başqa bir nümunədə  qəsdən  təkrarına deyilir. 

Leksik təkrar  digər iki təkrarla  müqayisədə ehtimal ki daha  geniş şəkildə tədqiq  edilmişdir. 

Sintaktik təkrarla həmçinin bəzən  sintaktik  paralellik də adlandırılır. Sintaktik  təkrarın 

səciyyəvi cəhəti eyni cümlələrin təkrarlanmasıdır. Bununla da, təkrar  çox vacib mətn yəni  

şeir ritorik  və  konstruktiv  funksiyaları  yerinə  yetirdiyinə  görə  göndərənin  ən  ümumi  dil 

seçimlərindən  birinə  çevrilir [30]. 

Mətn dilçiliyində adətən mətn yaradan koheziya vasitələri təhlil edilərkən, diqqət 

bağlayıcılara, əvəzliklərə, artikllərə, zərflərə, ədatlara və digər qrammatik elementlərə leksik 

koheziya vasitələrinə aid edilən leksik təkrarlara, sinonimlərə, eyni semantik sahəyə daxil 

olan sözlərəeləcə də söz sırasının təkrarı, ellipsis (sıfır təkrar), söz sırasının pozulması 

(inversiya) və digər sintaktik vasitələrə yönəlir [30]. 

Azərbaycan dilində belə bir bədii mətn nümunəsinə baxaq: 

(1) Pаkizə еvdə о yаn-bu yаnа qаçır, аnаsınа və gəlinlərinə əl-аyаq vеrir, həm də 

ахşаmın tеz düşməsini gözləyirdi. О, nədənsə, bu il Nоvruz bаyrаmını dаhа böyük həvəs və 

еşqlə qаrşılаmаğа hаzırlаşırdı.  

Nəhаyət, yеnicə cücərib yаşıllаşаn yаmаclаrı, tоrpаq-dаn bаş qаldırаn çiçəklərə isti 

nəfəsi ilə хumаrlаndırаn günəş qərbə dоğru əyildi, üfüqdəki pənbə buludlаr çəhrаyı rəngə 

bоyаndı. Kürün üstünə qаnаdıcı gəzən ахşаm kölgəsi sürünə-sürünə kəndə dоğru yеridi. 

Pəncərələrdən sоlğun işıqlаr göründü. Аncаq hеç kəs içəri, еvə girmək istəmirdi. İşıq bаhаr 

hаvаsı hаmını хumаrlаndırdı.  
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Pаkizə təzə pаltаrını gеyindi, qаpıdа хеyli hərləndi, sоnrа dаmın bеlinə çıхdı. Əlini 

gözünün üstünə qоyub yаsəmən rənginə çаlаn üfüqə bоylаndı. Kürə, yеnicə yаşıllаşаn 

mеşəyə, sаhilin göy оtlаrınа bахdı. Hаvа ilıq idi. Kür tərəfdən əsən mеh isti nəfəs kimi аdаmı 

məst еdirdi [31]. 

Bu mətnin yaranmasında leksik təkrar Pakizə aparıcı rol oynayır. Eyni zamanda felin 

müvafiq zaman forması, eləcə də nəhayət kimi zaman zərfi də mətndə zaman ardıcıllığı 

münasibətlərinə işarə edir və bununla da mətndə həm formal, həm də məntiqi əlaqəllik təmin 

olunur.  

Qeyd etmək lazımdır ki, yalnız leksik deyil, ümumilikdə, təkrarlar mətn dilçiliyində 

koheziya vasitələri kimi , praqmatika və ritorikaya aid tədqiqatlarda isə həm də poetik effektə 

xidmət edən alətlər kimi geniş işıqlandırılmışdır [6, 7]. 

Azərbaycan dilindəki mətnlərin formalaşmasında leksik təkrarlar artikllərin yoxluğuna 

baxmayaraq, güclü amildir. Buna Azərbaycan dilində hal kateqoriyasının verdiyi geniş 

imkanlar da şərait yaradır: 

(2) Şamaxı yollardan başlayır... Yollar... Sonsuz, nəha-yətsiz yollar... Şirvana gedən 

yol az qala bütün dünyanın ticarət aləminə məlumdur [32]. 

Və: 

(3) Şair ilk dəfə imtahan verdiyindən, musiqi, şer və ədəb məclisində, şerə qiymət 

verən adamlar arasında birinci dəfə öz əsərini oxuduğundan həyəcanlı idi, bu əsərin 

bəyənilməsindən, Mahmud ağa kimi xəridarın ona yüksək qiymət verməsindən xoşbəxt idi. 

Ürəyində yeni-yeni ümidlər doğmağa başlayırdı. Onun da əsərləri bəyəniləcək, dillərə 

düşəcək... [32]. 

Hər iki bədii mətn yollar və əsər sözlərinin morfoloji modifikasiyaya uğramış 

yollardan, yollar, yol və əsərini, əsərin, əsərləri təkrarlarının köməyi ilə yaranır. 

Leksik təkrarlar ingilis dilində də mühüm mətnyaradıcı amil kimi çıxış edir: 

(6) The joint announcement by the Obama administra-tion and the auto industry of 

ambitious fuel economy standards to push gas mileage to 54.5 miles per gallon by 2025 is 

good news. Good news for those who worry about the lack of a coherent national energy 

policy; good news for those who are concerned that America continues to make itself 

vulnerable to unfriendly regimes whom we depend on for oil; good news, frankly, for those 

who want to see America keep part of its industrial base intact [33]. 

Good news və for those ifadələrinin təkrarı bu qəzet mətnində çox güclü bir 

mətnyaradıcı vasitədir.  

Artikllərin mövcud olduğu dillərdə (ingilis, fransız və s.) həmin qrammatik 

elementlərin leksik təkrarlarla birgə mətn yaratmaq imkanlarından tez-tez istifadə olunur. Bu 

cür mətnlərdə hətta leksik təkrar komponentləri biri-birindən uzaq məsafədə də yerləşə bilir: 
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Mətnin yaranmasında mühüm əlaqə vasitələrindən olan işarə əvəzliklərinin bəzi 

işlənmə məqamları sayəsində leksik təkrara ehtiyac qalmır. Bu artiklin mövcud olduğu 

dillərdə də müşahidə olunur 

İşarə əvəzliyi ilə müəyyənlik artiklinin mətndə koheziya vasitələri kimi rollarını 

müqayisə edərkən, işarə əvəzliyinin bu funksiyanı daha qabarıq şəkildə yerinə yetirdiyi, bəzi 

hallarda isə həm də emfatikliyə xidmət etdiyi görünür. Bu hal, artiklin mövcud olmadığı 

dillərdə daha aydın nəzərə çarpır [29]. 

Nəticə. Beləliklə, görürük ki, koheziya və koherentlik fərqli anlayışlardır. Məqalədə 

koheziya ilə yanaşı təkrarlar mövzusuna da toxunulmuş, leksik  təkrarların diskursda 

funksiyaları, yazıçının  təkrarlardan istifadə etmək məqsədi araşdırılmışdır. 
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