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Xülasə. İngilis dilinin məişət leksikasında yeni söz və ifadələrin əmələ 

gəlməsi bir neçə leksik, semantik və morfoloji üsulla baş verir. Məqalədə 

məişət leksikasında bu üsullarla  yaranmış sözlərin və ifadələrin funksiyası 

bir sıra misallarla göstərilir.  
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Резюме. Образование новых слов и выражений 

в бытовой лексике английского языка происхо-

дит некоторыми способами: лексическим, се-

мантическим, орфологическим и синтактичес-

ким. В статье на примерах проясняются функ-

ции бытовой лексики образованной этими спо-

собами. 
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1. Giriş 

Dildə məişət sözləri ayrıca leksik lay olaraq fərqləndirilir. Bu laya münasibətdə müxtəlif 

elmi fikirlər irəli sürülür. Məişət leksikası məişətə, ev və təsərrüfat fəaliyyətinə, dil daşıyıcılarını 

əhatə edən şəraitə aid əşya və hadisələrin adlarını bildirən söz, eləcə də söz birləşmələrinin 

toplusu kimi təyin olunur. Bu leksikaya һəm məhdud dairədə işlənən, həm də ümumişlək sözlərin 

müəyyən hissəsi daxil edilir. 

Məişət leksikası xalqın tarixi boyu onun həyatında baş verən, meydana gələn 

hadisələrdə zənginləşir, onlara adlar vermək yolu ilə təkmilləşir. 

İngilis dilinin məişət leksikası (mətbəx-kulinariya əşyaları adları, geyim adları, məişət 

əşyaları adları, xalq təbabəti və dərman bitkiləri adiarı, ev quşları və heyvanlarının adları, 

mərasim və adət-ənənə realiləri adları) geniş tematik yarımsistemdir; buraya nominasiyaların 

ən qədim dövrlərindən müasir dövrədək bütün şəkilləri - arxaik adlar, ən yeni leksem və söz 

birləşmələri daxildir. Qədim və yeni nominasiyalar arasında sıx əlaqələr mövcuddur və bu 

əlaqələr aktual və qanunauyğundur. 

Dildə söz yaradıcılığında dilin öz vasitələri əsas rol oynayır. Yeni söz yaradılarkən, ilk 

növbədə, dildaxili materiala müraciət olunur. Dilin lüğət tərkibində olmayan yeni sözlərin 

yaradılması ilə yanaşı, dilin leksik fondunda yer almış sözlər hesabına da yeni sözlər 
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düzəldilir. Belə söz yaradıcılığı, çox zaman yeni mürəkkəb, düzəltmə sözlərin və söz 

birləşmələrinin yaradılması prosesində üzə çıxır. İngilis dilinin məişət leksikasının 

zənginləşməsində iki mənbədən istifadə olunur: 1) Dilin daxili imkanları; 2) Başqa dillərdən 

söz almaq. 

Dilin daxili imkanları əsasında məişət leksikası aşağıdakı yollarla zənginləşir: 1. Yeni 

söz уə ifadələr yaratmaqla. 2. Dialekt və şivələrdən söz götürməklə. 3. Kalka üsulu ilə söz 

yaratmaqla. 4. Fonetik dəyişmə hesabına söz yaratma. 

Məişət leksikasına aid yeni söz və ifadələrin yaradılması bir sıra üsullarla baş verir: a) 

leksik üsul; b) semantik üsul; c) morfoloji üsul; d) sintaktik üsul.  

 

2. Leksik üsulla yaranmış məişət texnikasının adını bildirən sözlərin semantikası 

Bu üsulla sözlərin əmələ gəlməsinin mahiyyəti odur ki, yeni əmələ gələn leksik 

vahidlər hazır şəkildə dilə daxil olur. Bunlara aşağıdakı sözləri misal göstərmək olar: apparel, 

attire, clothes, clothing, costume, garment, shirt, dress, skirt, trousers/pants, gown, blouzer, 

jacket, frock, tuxedo, coat, suit, apron. 

Sözdüzəltmədə leksik-semantik üsul о üsuldur ki, yeni sözlər mənanın dəyişməsi və ya 

keçirilməsi vasitəsi ilə baş verir. Bununla belə sözün köhnə və yeni mənası arasındakı əlaqə 

müasir dildə nəzərə çarpmır, səs kompleksi isə olduğu kimi qalır. Qədim ingiliscə deor - 

müasir deer əvvəllər maral adlanmırdı, bu sözlə һər hansı bir vəhşi heyvanı adlandırmaq 

olardı. Qədim ingiliscə fuzol - müasir foul əvvəllər daha geniş “quş” mənasına malik idi. 

 

3. Morfoloji üsulla yaranmış məişət leksikasının semantik xüsusiyyətləri 

Ümumiyyətlə, termin (o cümlədən, məişət leksikası - A.G.) yaradıcılığında morfoloji üsul 

məhsuldar xarakter daşıyır. Bu isə elmin inkişafı ilə əlaqədar yaranmış anlayışların yeni 

terminlərlə ifadə edilməsi zərurətindən, alınma söz əvəzinə dilin öz qanunları əsasında yeni 

vahidlərin düzəldilməsi meylindən irəli gəlir [1, s.76]. 

İngilis dilində məişət leksikasında düzəltmə quruluşa malik leksik vahidlər əsas 

yerlərdən birini tutur. Morfoloji üsulla, yəni çeşidli sözdüzəldici şəkilçilərin söz kökünə 

əlavəsi ilə yaranan belə sözlər məişət leksikasında müxtəlif anlayışlar - məişətlə bağlı əşya, 

hadisə və prosesləri bildirir. İngilis dilinin məişət leksikasına daxil olan düzəltmə quruluşlu 

sözlər öz yaranma üsuluna görə məişət leksikasına daxil olmayan digər düzəltmə quruluşlu 

sözlərdən, demək olar ki, fərqlənmir. Lakin bunu burada qeyd etmək lazımdır ki, ingilis dilinə 

məxsus bütün leksik şəkilçilər məişət leksikasının yaranmasında heç də hamısı fəal iştirak 

etmir. Onlardan məişət leksikasında yaratdıqları mənalar da azdır. 

Məişət leksikasına aid düzəltmə quruluşlu leksik vahidlər aşağıdakı affiksal 

morfemlərin söz köklərinə artırılması yolu ilə əmələ gəlir. 

Morfoloji yolla (adlardan) ad düzəldən şəkilçilər iki yerə ayrılır: a) adlardan ad 

düzəldənlər; b) fellərdən ad düzəldənlər. 
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a) adlardan ad düzəldənlərə juicer söziində juice - şirə, er - sözdüzəltmə şəkilçisi, 

rounders sözündə round - yumru, er - sözdüzəltmə şəkilçisi, s - cəm şəkilçisi, loafer sözündə 

loaf - çörək, еr - sözdüzəltmə şəkilçisi, hammer sözündə ham - mal əti, m qoşalaşır, er - 

sözdüzəltmə şəkilçisi. 

b) adlardan ad düzəldən şəkilçilərlə məişət sözləri yarandığı kimi, feldən ad düzəldən 

şəkilçilərlə də belə leksik vahidlər əmələ gəlir. Fellərdən ad düzəldənlərə slipper sözündə slip 

- sürüşmək, p qoşalaşır, er - sözdüzəltmə şəkilçisi, fryer sözündə fry - qızartmaq, er - 

sözdüzəltmə şəkilçisi, opener söztində open - açmaq, er - sözdüzəltmə şəkilçisi, peeler 

sözündə peel - soymaq, er - sözdüzəltmə şəkilçi, drawer sözündə draw - çəkmək, er - 

sözdüzəltmə şəkilçisi, trainer sözündə train - məşq etmək, er - sözdüzəltmə şəkilçisi, trainer 

sözünün sinonimi olan sneakers sözündə də sneak - gizlincə yaxınlaşmaq, er - sözdüzəltmə 

şəkilçisi, s - cəm şəkilçisi, freezer sözündə freeze - donmaq, er - sözdüzəltmə şəkilçisi. 

Apardığımız təhlil nəticəsində məlum olur ki, məişətlə bağlı sözlərin içərisində ən çox 

qarşımıza çıxan morfoloji yolla ad düzəldən sözdüzəltmə şəkilçisi er şəkilçisidir. Bu şəkilçi 

həm adlardan, həm də fellərdən ad düzəldir. 

Buradan aydın olur ki, düzəltmə quruluşa malik məişət sözlər arasında adlardan ad 

düzəldən şəkilçilər vasitəsilə yaranmış leksik vahidlər geniş semantikaya malikdir. Lakin bu 

affiksal morfemlərin əmələ gətirdiyi məna məişət leksikasında özünü heç də tam göstərə 

bilmir. Feldən ad düzəldən şəkilçilərlə əmələ gələn məişət sözləri ingilis dilinin leksik 

quruluşunda əhəmiyyətli yerlərdən birini tutur. 

Çox vaxt dişi və erkəklərin adları sözdüzəltmə vasitəsi kimi işlənir. Məsələn, dog-fox - 

erkək tülkü, cock-bird - erkək quş, hen-bird - dişi quş, she-goat - dişi keçi 

Bəziləri isə suppletiv yolla əmələ gəlir. Məsələn, bull - öküz, cow - inək, ram - erkək 

qoyun, ewe - dişi qoyun, stallion – dayça, move - dişi at 

Beləliklə, sözdüzəltmə suffikslərinin uyğunluğu çox məhduddur və sözlərin semantik 

bütöv kateqoriyası sözdüzəltmənin müxtəlif tisul və metodları ilə düzəlir. 

 

4. Sintaktik üsulla yaranmış məişət leksikasının semantikası 

 Adından göründüyü kimi, burada ən azı iki leksik vahid söz yaradıcılığında iştirak 

edir. Sintaktik üsulla mürəkkəb isimlər meydana gəlir. Sintaktik üsulla mürəkkəb sözlərin 

komponentləri arasında tabesizlik və tabelilik əlaqələrindən biri özünü göstərir. Deməli, 

mürəkkəb sözlər sintaktik yolla həm tabesizlik, həm də tabelilik əlaqəsi əsasında əmələ gəlir. 

Tədqiqatçıların qeyd etdiyi kimi, sintaktik üsulla söz yaradıcılığı dedikdə, daha çox 

mürəkkəb sözlərin yaranması başa düşülür. Lakin terminlərin (o cümlədən də, məişət 

leksikasının - A.G.) sintaktik üsulla formalaşması zamanı mürəkkəb sözlərdən daha çox söz 

birləşmələrinə müraciət olunur . Bu barədə L.Blumfildin olduqca dəyərli fikirləri diqqəti cəlb 

edir: “Mürəkkəb sözləri fərqləndirən qrammatik xüsusiyyətlər müxtəlifdir və hətta bəzi dillərdə 

bu qəbildən olan formalar, ümumiyyətlə, yoxdur. Söz və söyləm arasında dərəcələnmə olduqca 
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çox ola bilər: əksərən onlar arasında kəskin fərq qoymaq mümkün deyildir. Mürəkkəb sözlər 

sinfinə ayırd etdiyimiz formalar elə xüsusiyyətlərə malikdir ki, onlar aid olduqları dillərdə 

söyləmlərlə müqayisədə tək sözlər kimi xarakterizə edilir” [2, s.219].  

İngilis dilində sintaktik yolla yaranan məişət leksikasına söz birləşmələrini də daxil 

etmək istərdik. 

Söz birləşmələrinə cocktail dress, evening dress, fancy dress, dinner jacket, donkey 

jacket, smoking jacket, flak jacket, life jacket, duffel coat, frock coat. 

Məişət leksikasına aid mürəkkəb sözlərini bitişik yazılan və defis ilə yazılanlara 

bölmək olar. 

Bitişik yazılan mürəkkəb sözlər earmujf, corkscrew, chopsticks, cupboard, headdress, 

straitjacket, sundress, ocercoat, trenchcoat, greatcoat, tail coat, petticoat, waistcoat, 

screwdriver, handsaw, bridegroom, bridemaid, horseshoe, honeymoon, gravestone, 

elecampane sözlərini misal göstərmək olar [3]. 

Defislə yazılan mürəkkəb sözlərə stove-pipe hatt flip-flop, tea-spoon, table-spoon, 

egg-cup, tin-opener, tea-pot, tea-towel, fridge-freezer, single- breasted jacket, double-

breasted jacket sözlərini misal göstərmək olar [4]. 

Bütün bu deyilənlərdən məlum olur ki, “mənanın dəyişməsi” deyərkən sözün yeni 

mənalarla zənginləşməsinə və çoxmənalılığın inkişafına gətirən polisemiya adlanan proseslər 

başa düşülür və ya köhnə mənanın yeni ilə dəyişməsi prosesi nəticəsində yeni məna alan söz 

çoxmənalılıq əldə etmir, bununla da lüğət tərkibindəki sözlər artmır. 

İngilis dilinin məişət leksikası, əsasən, anqlo-sakson ingilislərin, habelə kelt vallann 

(uelslilərin), şotlandların və irlandların məişət leksikası əsasında inkişaf etmişdir və bu xarakterli 

məişət leksikasının təhlili göstərir ki, həmin leksik vahidlərin çoxu ingilis dilinə məxsusdur, 

digərləri isə fransız və latın dillərindən alınmadır. 

Məişət leksikasına daxil olan leksik vahidlərin bir qismini dialektizmlər təşkil edir. 

Məişət leksikası uzun müddətli tarixi inkişafın məhsulu olduğundan onda müasir dövr üçün 

arxaizmlərə da rast gəlmək olar. 

Məişət leksikasına daxil olan sözlər, terminlər kimi, konkret əşya və hadisələrin, əmək 

və s. proseslərinin adlarını ifadə edir. Bu sözlər konkret mənaya malik olduğu üçün mücərrəd 

mənalı sözlərdən fərqlənir; məişət leksikası sözlərində çoxmənalılıq yoxdur. 
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