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1. Giriş 

Ġnsan fəaliyyətinin ən vacib elementlərindən, ən dəyərli məhsullarından biri nitqdir. 

Məhz nitq – diskurs təhlili, nitqin daxilində inkiĢaf edən dialoq təhlili adlandırılan yeni elmi 

istiqamətlərin obyekti olmuĢdur. Diskursun daxili təĢkilinə aid iĢlər XX əsrin 50-ci illərinin 

sonunda qələmə alınmıĢdır. Bu araĢdırmalar cümlədən böyük olan konstruksiyaların – 

“mürəkkəb sintaktik bütöv” və “frazafövqi vahidlər”in tədqiqinə həsr olunmuĢdur. Keçən 

əsrin 70-ci illərində belə sintaktik vahidlərin öyrənilməsinə həsr olunmuĢ iĢlərin həcmi kəskin 

Ģəkildə artdı və nəticədə “mətn dilçiliyi” adlanan yeni elmi istiqamət yarandı. Elə həmin 

dövrdə də cümlədən böyük olan vahidlərin diskurs səviyyəsində öyrənilməsi, dilçilikdə 

diskursun qrammatikası qolunun yaradılması haqqında fikirlər ortaya çıxmağa baĢladı. 

Mətn bütöv linqvistik obyektdir. Mətn dilçiliyi ilə bağlı tədqiqatlarda mətnə bu 

aspektdən yanaĢılır. Mətn “müxtəlif leksik, məntiqi və qrammatik əlaqələrlə birləĢmiĢ, 

müəyyən Ģəkildə təĢkil olunmuĢ və istiqamətlənmiĢ informasiyanı ötürməyə xidmət göstərən 

cümlələrin düzülmüĢ çoxluğudur. Mətn struktur-semantik vəhdətdə mövcud olan mürəkkəb 

tamdır” [20, 11]. Göründüyü kimi mətni adi söz yığımından fərqləndirən əsas cəhət onun 

müəyyən Ģəkildə təĢkil olunmuĢ və istiqamətlənmiĢ informasiya daĢımasıdır. 

Mətn anlayıĢına tədqiqatçıların baxıĢları eyni deyildir. Məsələn, N.Enkvist mətnin 

həm ümumi, həm də özünəməxsus cəhətlərini nəzərə alaraq onun aĢağıdakı təriflərini 

vermiĢdir: a) mətn mənalı iĢarələrdən ibarət olan ardıcıllıqdır; b) mətn mənalı iĢarələrin 

ardıcıllığıdır; c) mətn təbii dildə mənalı iĢarələrdən ibarət olan ardıcıllıqdır; ç) mətn təbii dildə 

mənalı iĢarələrin ardıcıllığıdır [5, s.369-370]. M.A.K.Halliday və P.Heyzn mətni belə 
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qiymətləndirmiĢlər: “Mətn Ģifahi və yaxud yazılı, istənilən ölçüdə (uzunluqda) bir bütöv təĢkil 

edən danıĢıq parçasıdır” [6, s.56]. A.Məmmədov mətni digər sintaktik kateqoriyalarla 

müqayisə edərək qeyd edir ki, ayrı-ayrılıqda mətn ilə digər sintaktik vahidlər arasında çox 

maraqlı bir qarĢılıqlı münasibət sistemi formalaĢır. Belə ki, cümlə öz-özlüyündə heç bir 

mənaya malik deyil və əgər digər elementlərdən təcrid edilmiĢsə, baĢa düĢülə bilməz. BaĢqa 

sözlə, o yalnız mətn çərçivəsində konkret hadisə ilə bağlı öz mənasını əldə edir və faktiki 

virtual olaraq burada aktuallaĢma qabiliyyətinə malik ola bilir. Mətn öz növbəsində, açıq sinif 

təĢkil edir və onun bu sinfə mənsub müxtəlif variantları yaranır. Beləliklə, mətn invariant 

rolunu oynayaraq dil modelləri olan cümlələrin nitq prosesində aktuallaĢmasına kömək edir. 

Bu nitq prosesinin ən yüksək real, praktik göstəricisi olan mətnin təsvir etdiyi reallıq və 

variasiyaların ən dəqiq mənzərəsini verir və özündən əvvəlki sintaktik reallıqların (vahidlərin) 

əslində öz strukturundan çıxmasını təmin edir [3, s.24]. 

Mətn dilçiliyi sahəsində tədqiqatlar əsasən, iki istiqamətdə aparılır. Bir tərəfdən, təhlil 

ümumiyyətlə, mətnin formalaĢmasının ümumi qanunauyğunluqlarının üzə çıxarılması 

baxımından tekstemanın aktual reallaĢmasının öyrənilməsi sahəsində aparılır. BaĢqa sözlə 

desək, söhbət bədii, publisistik və ya elmi üslubda olan bu və ya baĢqa konkret bütöv dil 

parçasının müəyyən olunması istiqamətində aparılan tədqiqatdan gedir. Eyni zamanda, mətnin 

sərhədlərinin müəyyən olunmasında istifadə olunan prinsiplərin, meyarların, mətnin variant 

modellərinin və növlərinin fərqləndirilməsi imkanları ətrafında elmi mübahisələr aparılır. 

Əslində, bu iki tədqiqat aspektlərini bir-birini tamamlayan iki yanaĢma kimi nəzərdən 

keçirmək lazımdır [3, s.10]. 

Mətn linqvistikası son illərdə sürətlə inkiĢaf edərək, müstəqil dilçilik sahəsinə 

çevrilmiĢ və onun özünəməxsus anlayıĢları, kateqoriyaları formalaĢmıĢdır. Bu sahədə 

tədqiqatlar geniĢləndikcə, mətnin kateqoriyaları dəqiqləĢdirilmiĢ və onların qarĢılıqlı təsiri 

tədqiqata cəlb olunmuĢdur. Mətnin kateqoriyalarının təhlilinə keçməzdən əvvəl, 

ümumiyyətlə, qrammatik kateqoriya nədir? Bu sualın ən dolğun cavabını F.Berezin verməyə 

çalıĢmıĢdır: “Qrammatik kateqoriya – qrammatik vasitə və məna vahidi, onun formal və 

daxili ifadə göstəricisidir” [14, s.66]. 

Mətnin kateqoriyalarının müəyyənləĢdirilməsi və dəqiqləĢdirilməsi ilə rus 

germanistikasında ilk dəfə Ġ.R.Qalperin məĢğul olmuĢdur. O, mətnin kateqoriyaları sırasına 

informativlik, qapanma, kontinium, inteqrasiya, birləĢdiricilik, retrospeksiya, prospeksiya, 

praqmatika dərinlik (mətnaltı), aktual üzvlənmə anlayıĢlarını daxil etmiĢdir [13, s.124]. 

Ġ.R.Qalperin sonrakı tədqiqatlarında bu kateqoriyalar sırasında dəqiqləĢdirmələr aparmıĢ, 

onların ətraflı elmi Ģərhini vermiĢdir. Müəllif mətnin kateqoriyalarını belə dəqiqləĢdirmiĢdir: 

informasiya, mətnin üzvlənməsi, koheziya, kontinium, mətn parçalarının avtosemantikası, 

retrospeksiya, prospeksiya, modallıq, inteqrasiya və mətnin qapanması. Göründüyü kimi, 

sonrakı bölgüdə mətnin “dərinlik” kateqoriyası ayrıca fərqləndirilməmiĢ, bu anlayıĢ 

koheziyanın bir növü – implisit koheziya kimi Ģərh edilmiĢdir [13]. 
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Tədqiqatçıların fikrincə, mətnaltı problemi ilk dəfə incəsənətdə meydana çıxmıĢ, 

filologiyada isə bu məsələ ilə daha ciddi məĢğul olmağa baĢlamıĢlar [21, s.73-74]. Ġngilis 

dilində “mətnaltı”“implication” [8, s.215-217] “intracontext” [9, s.148] terminləri ilə ifadə 

olunur. V.Vinoqradov mətnaltını “replikaların potensial semantikası” [12, s.48], T.Silman isə 

“mətnin dərinliyi” [18, s.8-9] adlandırmıĢdır. Fikrimizcə, “mətnaltını”, mətnin 

komponentlərini bir-birinə bağlayan koheziyanın bir növü kimi qiymətləndirmək daha doğru 

sayıla bilər. 

 

2. Diskurs anlayışı 

Diskursun daxili təĢkilinə dair ilk iĢlər XX əsrin 50-ci illərinin sonunda qələmə 

alınmıĢdır. Bu iĢlər bir cümlədən böyük olan konstruksiyaların – “mürəkkəb sintaktik tam” və 

“frazafövqi vahid”lərin tədqiqinə həsr olunmuĢdu.  

70-ci illərdə frazafövqi vahidlərin öyrənilməsinə həsr olunmuĢ iĢlərin həcmi kəskin 

Ģəkildə artdı və bu dövrdə“mətn dilçiliyi” adlanan elmi istiqamət yarandı. Elə həmin dövrdə 

də bir cümlədən böyük olan vahidlərin diskurs səviyyəsində öyrənilməsi, dilçilikdə diskursun 

qrammatikası qolunun yaradılması haqqında fikirlər [15, s.21] ortaya atılmıĢdır. 

XX əsrin sonu XXI əsrin əvvəllərində dilin yalnız kommunikasiya prosesində 

fəaliyyət göstərməsi halında öyrənilməsinin vacibliyi haqqında müddəalar ön mövqeyə çıxdı. 

“Əgər əvvəlki linqvistikada dilin dərk olunması üçün mətn, cümlə, söz və ya onun 

qrammatikası kimi dil obyektlərindən bəhrələnərək, tədqiqatlar aparılırdısa, fəaliyyətdə olan 

linqvistikada isə dilin dərk olunması danıĢanın və dinləyənin istək və məramından, fərdin 

əməli kommunikativ fəaliyyətindən, müsahibin kommunikativ Ģəraitdə təĢəbbüsçü, lider 

olmasından, yaxud ikinci dərəcəli icraçı funksiyasını yerinə yetirməsindən asılı olaraq 

aparılır” [10, s.5-10]. 

Ġnsan fəaliyyətinin ən vacib elementlərindən, ən dəyərli məhsullarından biri nitqdir. 

Məhz nitq diskurs təhlili, konversiya (termin bəzən konversasion kimi də iĢlədilir) təhlili, 

nitqin daxilində inkiĢaf edən dialoq təhlili adlandırılan yeni elmi istiqamətlərin obyekti 

olmuĢdur. 

Müasir dövr dilçiliyində “diskurs” anlayıĢından geniĢ istifadə olunur. Bununla belə, 

diskurs anlayıĢının təyin edilməsi ilə bağlı elmi mübahisələr hələ də davam edir. Qeyd etmək 

lazımdır ki, diskurs təhlilinin əsasında Z.Harrisin 1952-ci ildə qələmə aldığı “Discourse 

Analysis” (Diskurs təhlili) məqaləsi durur. Həmin məqalədə müəllif diskursda informasiya 

hərəkətinin diskurs təhlili ilə öyrənilməsi ideyasını irəli sürür. Nəticədə, o, “diskurs təhlili” 

anlayıĢını metod səviyyəsində təyin edir [7]. 

Fransız dilindən alınma termin olan diskurs (discours - nitq) müxtəlif elm sahələrində 

iĢlənir. Bu termin mətn dilçiliyində də geniĢ istifadə olunur. Qeyd olunduğu kimi, termin 

fərqli Ģəkildə izah olunur. Bununla belə, terminin daha geniĢ istifadə olunan tərifi də vardır. 

T.van Deyk diskursu həm geniĢ, həm də dar mənada izah edərək göstərir ki, geniĢ mənada 

diskurs danıĢan və dinləyən (eləcə də müĢahidə edən) arasında müəyyən zaman və məkan 
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daxilindəki ünsiyyət fəaliyyəti prosesində yaranan kommunikativ hadisədir. Kommunikativ 

təsir nitq və yazı formasında olub verbal və qeyri-verbal tərkib elementlərini özündə birləĢdirə 

bilər. Diskursa aid ən sadə nümunə adi danıĢıq, dialoq, qəzetin oxunması və s. sayıla bilər. 

Dar mənadadiskurskommunikativtəsirinyalnız verbal təĢkiledicisiəsasındaformalaĢan 

“mətn”vəya “danıĢıq”dır. Kommunikativ fəaliyyətin bitmiĢ və ya davam edən məhsulu olan 

diskus həmin kommunikativ prosesin yazı və ya nitq formasnda ifadəsinin nəticəsidir. 

Beləliklə, diskurs kommunikativ fəaliyyətin yazılı və ya Ģifahi formada olan verbal 

məhsuludur [1, s.1].   

Dilçilik ensiklopediyasında diskurs ekstralinqvistik – praqmatik, sosiokulturoloji, 

psixoloji və digər amillərlə bağlı rabitəli mətn kimi təyin olunur. Burada mətn baĢ vermiĢ və 

ya baĢ verən hadisə Ģəklində qəbul olunur. Diskurs real həyatla birbaĢa bağlı olan nitqdir. 

Onun məkanı, zamanı və iĢtirakçıları vardır. Diskurs onun yaradılmasında iĢtirk edənlərin 

kommunikasiya prosesində bir-birinə ünvanladıqları verbal və qeyri-verbal informasiyaları, 

eləcə də konsituasiyanı da özündə birləĢdirir.  

Mətnə xas olan əlamətlər diskursa da aiddir. Mətn vahidləri arasında əlaqə olduğu 

kimi, diskursun vahidləri arasında da əlaqə vardır. LakindiskursvəmətnfərqlianlayıĢlardır. 

Diskurs aktuallaĢmıĢ, tələffüz olunmuĢ və ya olunan mətndir. Mətn isə deyilmiĢin mücərrəd 

qrammatik strukturudur. Diskurs aktual nitq fəaliyyəti və nitq təsirinin nəticəsidir. Mətn isə 

dil sisteminə aid anlayıĢdır.  Diskurs həmiĢə konkret obyekt və konkret Ģəraitlə bağlı olur. Adi 

dialoqda diskurs dialoq iĢtirakçılarının nitqlərinə, onların diskurslarına parçalanır. Ünsiyyət 

prosesində diskurslar bir-birini əvəz edir. Belə əvəzetməyə baxmayaraq bir-birini əvəz edən 

diskursların toplusu ümumi, bütöv bir diskursu təĢkil edir.  

Konnotativmünasibətdəolanmətn vahidlərinin ünsürləri, təĢkilediciləri arasında 

əlaqənin iki növü özünü göstərir, bunlardan biri məntiqi əlaqə, digəri isə qrammatik əlaqədir. 

Əgər sıra adi sözlər toplusu, ardıcıllığı kimi nəzərdə tutulursa, onda kommunikantın çıxardığı 

konnotativ informasiya məntiqi əlaqəyə əsasən formalaĢır. Ġkinci halda bu sözlər dilin norma 

və uzusuna uyğun düzülür, onların arasındakı qrammatik əlaqə – yanaĢma, idarə əlaqələri 

olur.  

Mətn üçün yalnız vahidlər arasında əlaqə kifayət deyildir. Mətn ünsürləri, elementləri 

arasında əlaqə koheziyadır. Koheziya daha çox mətnin cümlə və ondan böyük elementləri 

arasındakı əlaqə kimi izah olunur. Diskursda da bu əlaqələr vardır və onlar mətnlə 

müqayisədə əlavə amillərlə bağlı da üzə çıxır. 

“Diskurs təhlili” termininində hələ ki, çoxmənalığı aradan götürülməmiĢdir. Bəzi 

tədqiqatçılar bu anlayıĢın çoxmənalılığını onun öyrənilməsinə yanaĢma yollarının müxtəlifliyi 

ilə izah edirlər. Məsələn, M.L.Makarov “diskurs təhlili”nin öyrənilməsinə aid üç yanaĢma 

formasını göstərir: 1) diskurs təhlili dil ünsiyyətinin həm forma, həm də funksiya nöqteyi-

nəzərindən öyrənilməsinin birləĢmiĢ sahəsidir; 2)  diskurs təhlili Birmengem tədqiqatçılar 

qrupunun təhlil ənənələrinə verdiyi addır; 3) diskurs təhlili “diskurs qrammatikası” kimi mətn 
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dilçiliyinə yaxındır, lakin onun ekvivalenti, oxĢarı deyildir [16, s.82]. 

A. Məmmədov və M. Məmməovun fikrincə, diskurs təhlilinin mahiyyəti mətnin məna 

ilə dolumunu və nəyin onu əlaqəli və baĢa düĢülən etdiyini müəyyənləĢdirməkdən ibarətdir. 

Diskurs təhlilinə həsr olunmuĢ əsərlərdə onun mətnlərarası səciyyə daĢıdığına iĢarə edilir. 

Eyni zamanda, mətnlə məĢğul olan tədqiqatçılar da həmin səciyyəni mətnə aid edir [2, s.22]. 

Mətn bir vasitə olaraq daha çox abstrakt formal konstruksiya kimi nəzərdən keçirildiyi halda, 

diskurs mental proseslər müstəvisində və ekstralinqvistik amillərlə bağlı nəzərdən 

keçirilmiĢdir. Əslində diskurs formal konstruksiyanın müxtəlif növ aktuallaĢmasıdır. 

N.Enkvist mətn ilə diskurs arasındakı fərqi belə izah etmiĢdir: “Biz mətnə situativ 

kontekstdən ayrı baxdığımız halda, diskurs situasiyanın bir hissəsi kimi nəzərdən keçirilir. 

Özlüyündə mətn kimi qəbul edilə bilən No Smoking dil parçası divardan asılanda artıq 

müəyyən situativ kontekst çərçivəsində diskursun bir parçasına çevrilir” [5, s.371-372]. Onun 

bu fikirlərindən çıxıĢ edərək A. Məmmədov və M. Məmmədov göstərirlər ki, diskurs təhlili 

daha çox mətnlərarası sahə olaraq yalnız dilçiləri deyil, həmçinin sosioloqları, psixoloqları 

özünə cəlb edir. Mətn və diskurs anlayıĢlarının ayrılması çətinliklərinə baxmayaraq qeyd 

edilən amilə görə mətni diskursdan fərqləndirmək mümkündür. Mətn – hazır reallıq kimi öz 

bitkinliyində öyrənilə bildiyi halda, diskurs öz spesifik xüsusiyyətlərinə malik mətnlər 

yaranması prosesi kimi öyrənilməlidir [2, s.22-23]. 

Mətn parçaları, hissələri məzmuna görə bir-biri ilə bağlandığı kimi, diskursun hissələri, 

elementləri də bir-biri ilə əlaqələnir. Belə əlaqələnmə və bağlanma olmadıqda diskurs söz, 

ifadə və cümlələr yığını təsiri bağıĢlayır və belə toplu diskursa verilmiĢ tərifin tələbini ödəmir. 

Bu tələblərdən ən baĢlıcası hər bir diskursun əsas məzmununun açılmasına kömək göstərən 

yardımçı məzmuna malik olmasıdır. Bu isə diskursda nitq aktlarının bir-biri ilə 

əlaqələnməsini, onların müəyyən istiqamətdə bir-biri ilə bağlanmasını tələb edir.  

Prof  F.Veysəlli mətnlə diskurs arasındakı fərqlərin 5 növünü göstərmiĢdir: 

1. Diskurs linqvo-sosial sahəni əhatə edir, mətn isə sırf linqvistik sahəyə aiddir. Mətn 

ünsiyyət hadisəsi haqqında sözlü təsəvvürdür, diskurs isə hadisə aspektində mətndir, həyat 

gücü ilə yüklənmiĢ danıĢıqdır, yəni fəal ünsiyyətdə iĢlənən dildir… Mətn yazıya tətbiq edilsə, 

daha yaxĢı olar. Belədə diskurs sırf danıĢıq elementi kimi götürülə bilər. Ancaq diskursu dilin 

tətbiqi anlamında baĢa düĢmək olar. 

2. Diskursla mətnin qarĢılaĢmasında birincini proses, ikincini isə prosesin nəticəsi kimi 

götürürlər. Bu o deməkdir ki, diskurs hərəkidir, fəaliyyətdə olandır, real danıĢıq aktı ilə 

bağlıdır. Mətn isə fiksasiya olunmuĢ, tamamlanmıĢ formadır. 

3. Daha bir fərqləndirmə cəhdi diskurs və mətnin aktual-virtual qarĢılaĢmasından 

ibarətdir. Bu yanaĢmaya görə diskurs real danıĢıq hadisəsi kimi, cari baĢ verən və danıĢıqdakı 

rabitəli mətndir. Mətn isə real zamanla bağlı olur, o, abstrakt, mental konstruktdur, özü də 

diskursda reallaĢır. 

4. Diskurs diskret deyil, yəni o, kommunikativ hadisə ilə bağlıdır. O, zaman 

məhdudiyyəti tanımır, onun nə vaxt baĢlayıb, nə vaxt qurtarmasını demək olmaz. 
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5. Kommunikativ praktika sahəsi olmaqla diskurs hadiələrin məcmusu hesab edilir, 

müəyyən sosial məkanda baĢ verən danıĢıq fəaliyyətidir, o, müəyyən social prosesi əks etdirir 

və müəyyən zaman daxilində baĢ verir [4, s.20-33]. 

T.M. Nikolayevaya görə “diskurs” mətn dilçiliyinin çox mənalı terminidir. Onun 

fikrinə görə, müxtəlif müəlliflər bu termini, demək olar ki, omonim mənalarda iĢlədirlər. 

Diskurs əsasən aĢağıdakı mənalarda iĢlənir: 1) əlaqəli mətn; 2) mətnin Ģifahi danıĢıq forması; 

3) dialoq; 4) öz aralarında məna bağlılığına malik olan nitq məhsulu [17, s.467-473]. 

Diskurs terminin sırf linqvistik mənada iĢlədilməsində də müxtəliflik müĢahidə olunur. 

Burada dil və nitq vahidlərinin dəqiqləĢdirilməsi və inkiĢaf etdirilməsi cəhdləri özünü 

göstərir. B.B.Boqdanov diskursun eyni mahiyyət daĢımayan iki tərəfinin nitq və mətn 

tərəflərinin olmasını qeyd edərək, diskursu deyilən və yazılanların toplusu kimi təyin edir. 

“Nitq və mətn onları birləĢdirən cins termini “diskurs”a münasibətdə növ bildirən 

terminlərdir” [11, s.5]. 

“Diskurs” mətndir. Lakin elə bir mətndir ki, dilin kommunikativ vahidlərindən -cümlə 

və bir-biri ilə ardıcıl daxili məna əlaqəsində olan cümlələrin daha böyük vahiddə birləĢməsi, 

belə birləĢmənin tam kimi dərk olunmasını təmin edən mətndir”. Hekayəni, məqaləni, çıxıĢı, 

Ģeri, diskurs hesab etmək olar. Cümlə hökmə qarĢı qoyula bildiyi kimi, mətn də diskursa qarĢı 

qoyula bilər [22, s.56-63].  

Ġ.P.Susov diskursu belə təyin edir: “Nitq aktlarının bir-biri ilə bağlanmıĢ, əlaqələnmiĢ 

ardıcıllığı diskurs adlanır. DanıĢandan dinləyənə ötürülən hökmlər (və ya hökmlər ardıcıllığı) 

yazıda (və ya səsyazıcı qurğuda) ifadəsini tapdıqda mətnə çevrilir. Beləliklə, mətn baĢ vermiĢ 

diskursun “informasiya izi”dir [19, s.40]. 

Kommunikativ dilçiliyin inkiĢafı üçün dilçilikdə, sosiologiyada, psixologiyada, 

etnoqrafiyada, fəlsəfədə, mədəniyyətĢünaslıqda iĢlənmiĢ ideyaların sintezinin nəzərə alınması 

vacibdir. Elə ona görə də müasir dövrdə “diskurs” termini mətn dilçiliyi hüdudlarından kənara 

çıxmıĢdır. 

Ünsiyyətin, fərdlərin kommunikativ qarĢılıqlı təsirinin təhlili üçün dilin iĢarələr 

sistemi kimi öyrənilməsi kifayət deyil. Eləcə də, nitq aktları nəzəriyyəsində aĢkara çıxarılmıĢ 

praqmatik hökm tipləri danıĢanın nitq strategiyasının tam səciyyəsini üzə çıxarmır, nitqin ən 

yüksək effektivliyinə necə nail olmaq, qarĢıya qoyulmuĢ məqsəddən asılı olaraq hansı 

vasitələrdən istifadə etmək kimi suallara, hələ ki, cavab verilmir.   

Aydındır ki, bu suallara cavab almaq üçün diskursu mətndən yuxarı tərtibə aid olan 

vahid kimi ətraflı təhlil etmək lazım gəlir. Digər tərəfdən, diskurs vahidləri paradiqmasına 

sosial, psixoloji, etnoqrafik və kinetik məqamları daxil etdikdə, belə təhlil çətinləĢir. Qeyd 

olunan istiqamətdə tədqiqatda ayrıca subyektin hökmü deyil, adresant və adresatın bir-birinə 

nitq təsiri öyrənilir. Bu mənada diskurs ekstralinqvistik, praqmatik, sosiokulturoloji, psixoloji 

və digər amilləri olan mətndir. 

Mətni əmələ gətirən kommunikativ hadisə müəyyən biliklərlə, həmçinin 
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mətnyaratmanın və onu qavramanın  konkret modelləri ilə bağlı olur [23, s.106]. 

DanıĢanın nitq fəaliyyətində (monoloq və dialoq) yalnız bir istiqamətli informasiya 

olmur. Nitqdə subyektiv, sosiolkulturoloji mahiyyət də özünə yer alır. DanıĢan kommunikativ 

Ģəraitdə özünün nitqini yaradır və bu zaman adresatla ümumi olan denotativ Ģəraiti, öz 

intensiyasını, emosiyasını, qiymətləndirməsini nəzərə alaraq hökm və ifadələrini mətnin 

məzmun və quruluĢ tamlığına uyğun Ģəkildə əlaqələndirir. 

Bununla yanaĢı, qeyd etmək lazımdır ki, “diskurs” anlayıĢı yarandığı dövrdən bu yana 

bir sıra dəyiĢikliklərə uğramıĢdır. Əgər XX əsrin 70-ci illərində diskurs nitq aktları ardıcıllığı, 

əlaqəli mətn, mətnin Ģifahi danıĢıq forması, dialoq, bir-biri ilə bağlı olan hökmlər ardıcıllığı 

kimi izah olunurdusa, müasir dilçilik diskursa baĢqa cür tərif verir. “Diskurs” mətndən baĢqa, 

mətni baĢa düĢmək üçün zəruri olan ekstralinqvistik amilləri (dünya haqqında biliklər, 

münasibət, adresatın məqsədi və s.) özündə birləĢdirən mürəkkəb kommunikativ hadisədir, 

diskurs nitq axını, daimi fəaliyyətdə olan dildir. 

    Nəticə. Göstərilir ki, diskurs və mətn fərqli anlayıĢlardır. Diskurs aktuallaĢmıĢ, 

tələffüz olunmuĢ və ya olunan mətndir. Mətn isə deyilmiĢin mücərrəd qrammatik 

strukturudur. Diskurs aktual nitq fəaliyyəti və nitq təsirinin nəticəsidir. Mətn isə dil sisteminə 

aid anlayıĢdır. Diskurs hər zaman konkret obyekt və konkret Ģəraitlə bağlı olur. 
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