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Xülasə. Məqalədə mətn və diskurs ternlərinin bir sıra müxtəlif kontekstlərdə 

bir-birini əvəz etməsi nəticəsində ortaya çıxan bir sıra qarışıqlıqlar 

araşdırılmışdır.  
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Abstract. The article examines the confusion due 

to the interchangeable use of terms Text and 
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Резюме. В статье исследуется ряд недора-

зумений, возникших в результате подмены 

терминов текста и дискурса в разных 

контекстах.  
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1. Giriş 

Funksional dilçilik, linqvistik praqmatika, sosiolinqvistika və tənqidi diskurs təhlili 

kimi sahələrin qovşağında tədqiq olunan mətn və diskurs uzun müddət humanitar və sosial 

elmlər sahələrində araşdırmalar aparan alimlər arasında fikir ayrılıqlarına səbəb olmuşdur. Bu 

iki anlayış arasındakı oxşarlıqlar vurğulanasa da aralarındakı böyük fərqlər qaçılmazdır. 

Zənnimizcə, diskurs təhlilində mətnin önəmindən danışılsa və onun da diskursun bir sıra 

xüsusiyyətlərinə malik olduğu bildirilsə də, bu iki anlayış arasındakı düzgün tərif Enkvist 

(1989, 372) tərəfindən verilmişdir: “Diskurs mətnlə situsiaya komponentinə malik kontekstin 

birləşməsidir. 

İlk öncə bu iki anlayış izahına daha sonra isə onlar arasındakı eynilik və fərqlərə nəzər 

salmaq lazımdır. Mətn nədir və necə istifadə edilir? Diskurs nəyi bildirir və necə tətbiq edilir? 

Suallardan da aydın olduğu kimi qarşıda duran iki əsas yanaşma var. Bunlardan biri Nə? - 

yəni ümumi nəzəriyyə, digəri isə Necə? – yəni təcrübədə tətbiqidir. “Nəyi” anlayıb “necə” 

tətbiq edildiyini bildikdən sonra bu iki fikir daha da anlaşılan olacaq. 

 

2. Mətn nədir və mətn analizi dedikdə nə nəzərdə tutulur 

Mətn nədir? Yazılı və ya çap olunmuş halda bəzi məlumatların toplusuna mətn deyilir. 

İstər povest, istər məlumatlandırma qaydası, istərsə də yol nişanı mətn kimi tərif edilə bilər. 
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Bu bir növ məlumat xarakterli hazırlanmış, işarələr məcmuəsindən ibarət olan ismarıc 

formasıdır. Adətən mətn dedikdə yazılı bir material nəzərdə tuturuq. Mətndə vasitəçinin olub 

olmaması həll edici rol daşımır. Yəni mətndə işın icraçısı ola da bilər olmaya da. Belə olduğu 

təqdirdə vasitəçinin oxucunun anlamasına və ya hisslərinə birbaşa heç bir təsiri yoxdur. Misal 

üçün hər hansı bir dərslik, qəzet materialı və ya elmi məqaləni oxuyarkən bizə onu bilavasitə 

çatdıran biri tələb olunmur. Mətn sadəcə informasiya xarakteri daşıyır və özündə heç bir nitq 

göstəricilərini əks etdirmir. Belə olan təqdirdə oxucu oxumaqla lazım olan informasiyanı heç 

bir müdaxilə olmadan öz anladığı qavram kimi qəbul edir. Linqvistikada mətnin izahı 

aşağıdakı kimi göstərilib: “mətn böyük miqyaslı nitq vahidini təmsil edın paraqraflar 

ardıcıllığıdır.” Bu halda bir da aydın olur ki, qrammatik birləşmə və uzlaşma mətnin əsas 

hissəsini təşkil edir. Mətni təhlil edərkən onun məzmunu ilə yanaşı, onun linqvistik və 

qrammatik quruluşunu da təhlil etmək və yalnız ondan sonra bütün mətn haqqında məlumat 

verilməlidir.  

Mətn əlaqəli diskurs olub, əsas bir fikri ifadə edən cümlələr toplusu ya da ana fikri 

vurğulayan paraqrafların təşkilidir. Ümumi struktur araşdırılmadan mətnun mənasını dərk 

etmək bir sıra problemlərə yol açar. Bir çox hallarda mətn təhlili, sadəcə bəzi qrammatik 

cəhətdən əlaqəli cümlələrin təhlilidir. Mətnin bir sıra növləri vardır: təsviri mətnlər, rəvayət 

edilən mətnlər, izahlı mətnlər, mübahisə əsaslı mətnlər və sairə. 

Mətn analizi dil işarələri, simvolları, və təsvirləri ilə hər hansısa bir məlumatın yazılı 

şərhidir. Adətən bu mövzular sosial, siyasi, tarixi, mədəni sahələri əhatə edən geniş miqyaslı 

məzmunları ifadə edir. Mətn termini əslində göründüyündən çox geniş bir sahəya aid edilir. 

Mətnin təhlili bəzən kəmiyyətli yanaşma kimi də qəbul edilir. Bu zaman mətnlərdə sözlərin 

və ifadələrin təkrarlanma sayı diqqətə alınır. Linqvistikada isə mətn təhlili zamanı sadəcə 

mətnin tərkibi deyil, eyni zamanda müəllifin niyyəti, yazı tonu, üsulu və mövzusu da 

müzakirə obyektinə daxil olur. 

 

3. Diskurs nədir və diskurs təhlili nəyi əhatə edir 

Diskurs nədir? Diskurs terminin bir sıra mənası və izahı var. İlk öncə bu ifadə danışan 

və dinləyən arasındakı qarşılıqlı əlaqəni şərh edən – dialoq kimi istifadə edilmışdi. Beləliklə, 

diskurs geniş miqyaslı ünsiyyət kontekstinə daxil olan şifahi gündəlik nitqi daha da çox 

təcəssüm etdirirdi. Daha sonralar isə bu terminin istifadəsi daha da geniş vüsət alaraq, xüsusi 

terminologiya tələb edən ciddi sahələrdə (tibbi müzakirələr, hüquqi danışıqlar, elmi ünsiyyət, 

işgüzar kommunikasiyalar və s.) öz əksini tapdı. Bu terminlə bağlı müxtəlif elm adamlarının 

fərqli yanaşmaları var. Dilçilikdə diskurs, ümumiyyətlə, yazı və ya danışıq dilnin sosial 

məzmunda istifadəsi kimi təqdim olunur. Diskurs tək başına mövcud olmur, o interaktiv 

xarakter daşıdığından mütləq bir vasitəçiyə ehtiyac duyulur. Başqa sözlərlə izah etsək, diskurs 

dinləyən və danışanın fikirlərinin bir birinə ötürülməsi üslubudur. Buna görə də dilçilikdə 

diskursu tərif edərkən onun sosial məzmunda vizual və səsli komponentləri özündə cəmləyən 
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bir ünsiyyət forması kimi təqdim edirlər. Burdan bir daha aydın olur ki, diskursda əsas tələb 

interaktivlikdir və danışıqda vasitəçinin olması əsas şərtdir.Bu səbəbdən də bir söhbəti təhlil 

etmək üçün vasitəçinin olması, sosial kontekstə istifadəsi, yazılı və ya şifahi olması, səsli və 

vizual vasitələrdən istifadəsi kimi bir sıra xüsusiyyətləri araşdırmaq lazımdır. Yalnız bunların 

təhlili nəticəsində diskursun mənası aydın ola bilər. Diskursun məqsədi məlumatlandırmaq 

(faktlar, təlimatlar, yönəltmələr göstərmək), inandirmaq (hisslərinə təsir etmək və ya nəyisə 

etmək fikrindən yayındırmaq), əyləndirmək (əyləncəli məlumat vermək və ya xoş təəssurat 

yaratmaq) kimi hesab edilir. 

Diskurs təhlili isə yazılı və şifahi nitqin sosial məzmunda təcəssümünü ifadə edərək, 

daha çox keyfiyyət yanaşması üzərindən irəliləyir. Bu zaman məqsəd real həyat şəraitində 

dilin istifadəsi qaydasıdır. Burada dilin müxtəlif sosial qruplar arasında yaratdığı ünsiyyət 

zamanı məzmunun ötürülməsi təhlil edilir. Məzmun daxilindəkı hər bir komponent təhlil 

obyektinə daxil edilir. Diskurs təhlilinin hansi sahələrdə nəyi təhlil edərək diskursun məqsəd 

və niyyətini aydın etdiyinə cədvəldə nəzər salaq: 

 

Lüğət Sözlər və ifadələr bildirdikləri fikrə,formallığına, əsl və məcazi mənalarına görə  

Qrammatika Cümlə quruluşlarına (zamanlara, məlum-məchul növlərə, cümlə formalarına) görə 

Struktur Vurğunun istifadəsi, nəql etmənin formasına görə 

Janr Rəsmi və ya gündəlik tərzində (qurultaylar, nitqlər, jurnal məqalələri və ya söhbətlər) 

olmasına görə 

Sözsüz əlaqə Səs tonu,  fasilələr, jestlər, hətta bəzi xırda boşluq dolduran səslərə görə 

Danışıq üsulları İnsanlar arasındakı söhbət, növbəli müzakirə, söz kəsmə, rəy yürütmə kimi danışıq 

formalarına görə 

 

4. Mətn və diskurs arasındakı oxşarlıq və fərqlərın səciyyəvi xüsusiyyətləri 

Mətn və diskurs arasındakı oxşarlıq nədir? Həm mətn həm də diskursun əsas məqsədi 

bir biriylə əlaqəli cümlələri məlumat xarakteriylə çatdırmaqdır. 

Mətn və diskurs arasındakı fərq nədir? Mətn və diskurs arasında bir sıra fərqlər var. 

Bu iki anlayışın bir birini əvəz edə biləcəyi ilə bağlı bir sıra mübahisələr var. Bəzi dilçilər 

üçün mətn və diskurs oxşar mənanını ifadə etsə də, bəziləri üçün isə bu analyışların ifadə 

etdikləri məna köklü surətdə fərqlənir. Bəziləri isə bu iki anlayışı sinonim kimi istifadə edir. 

Məsələn, Widdowson (1973) mətnin cümlələrdən ibarət olduğunu və uyğunlaşma 

xüsusiyyətinə sahib olduğunu, diskursun isə ifadələrdən təşkil olub əlaqəlilik ifadə etdiyini 

bildirir. Növbəti işlərində isə o diskursun cümlələrdən təşkil olunduğunu vurğulayaraq, mətn 

haqqında bəhs etməkdən çəkinir. 

Bu iki yanaşmayla bağlı ən böyük qarışıqlıq “cümlə” (sentence) və “fikrin ifadəsi” 

(utterance) arasındakı fərqi anlamaqdır. Daha bir fərq isə ondan ibarətdir ki, mətn hazır 
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məhsuldur və mənaya deyil də məlumata yönəlmişdir, diskurs isə proses olub, iki tərəf 

arasındakı mənanın ötürülməsinə əsaslanıb.  

Mətn və diskurs arasındakı fərqlərə aşağıdakı cədvəldə nəzər salaq. 

 

MƏTN DİSKURS 

Oxunula bilən istənilən yazılı materiala istinad edə bilər. Dilin sosial konteksdə istifadəsidir. 

İnteraktiv bir ünsiyyət vasitəsi deyildir. İnteraktiv bir ünsiyyət vasitəsidir. 

Vasitəçinin olması önəm daşımır. Vasitəçi çox vacibdir. 

Qrammatik vəhdət və cümlələrin strukturu təhlil edilir. Ünsiyyət vasitəçi vasitəsilə ötürülür, və bu zaman 

sosial məzmun və işlənmə yeri təhlil edilir.  

Əsas bir ideyanı ifadə edən cümlələr toplusudur. Xüsusi məqsəd və ayırıcı xüsusiyyət bildirən 

mətndir. 

Koheziya – birlik, vəhdət.Hissələr bir biriylə bağlıdılar. Koherentlik- əlaqəlilik, rabitəlilik. Bütün mətnin 

mənası var. 

Adətən yazılı formada olur. Yazılı, şifahi, vizual və səsli formatda olur. 

Qrammatik birləşmə xüsusiyyətinə malik cümlələrdən 

ibarətdir. 

Tutarlılıq xüsusiyyətinə malik deyimlərdən ibarətdir. 

Məlumatların təsvir edilməsi, nəql edilməsi, izah 

edilməsi və sairdir. 

Düşüncələrin və ya fikirlərin mütəşəkkil və məntiqi 

şəkildə geniş ifadəsidir. 

Kütləvi informasiya vasıtələri; xüsusilə qəzet və jurnal 

məqalələri, yol nişanları, sənədlər və s. 

Dialoqlar, söhbətlər, audio-vizual verilişlərdəki 

danışıqlar 

 

Nəticə. Belə nəticəyə gəlmək olur ki, bu iki anlayışın necə istifadə olunması çox 

önəmlidir. Mətn cümlələrdən təşkil olunub məlumatı bildirir, diskurs isə həmin məlumatın 

sosial zəmində yaratdığı ünsiyyət formasını əks etdirir. 
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