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Xülasə. Məqalədə Azərbaycan dili şivələrinin müasir türk dili ilə ortaq 

leksik-semantik xüsusiyyətləri, müasir türk dili ilə eyni və müxtəlif mənalı 

müştərək şivə sözlərinin məna inkişafı araşdırılır.  
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1. Giriş 

Azərbaycan dili şivələrində də leksik-semantik səviyyəyə aid əlamətlər müasir türk 

dili ilə ortaq xüsusiyyətlər içərisində çoxluq təşkil edir. Burada türk dili ilə müştərək leksik 

vahidlər üçün iki məqam əhəmiyyətlidir; ortaq sözlər şivələrimizdə ya semantik dəyişikliyə 

uğrayır, ya da mənaca sabit qalır. Hər iki dil formasında eyni məna ifadə edən ortaq sözlərin 

sayı kifayət qədər çoxdur. Müqayisə olunan dil formalarında eyni və ya çox yaxın mənalar 

ifadə olunsa da, bəzi fərqlənmələr olmamış deyil. Fərqlər məfhumun ifadə üsullarında, 

məzmunun əks olunma səviyyəsində, mənanın dolğunluğunda (yaxud əksinə) müşahidə 

olunur.      

Sözün mənaca inkişafını ümumi semantik sahənin komponentlərə parçalanması 

müşayiət edir. Semantik sahə ümumi halda türkcədə, mənalara üzvlənmiş halda şivələrdə 

özünü göstərir. Yəni ortaq söz türk dilində müsbət səciyyəli mənaları ümumi şəkildə bildirir. 

Azərbaycan dilinin şivələrində isə eyni leksik vahidin müsbət səciyyəli mənaları ayrı - 

ayrılıqda işlənir; hərəsi bir şivə (yaxud areal) ilə bağlı dialekt sözündə təmsil olunur. Ərdəm 
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sözü İmişli, Naxçıvan şivələrində “hünər, bacarıq”, Qazax şivəsində “görkəm, boy-buxun”, 

ərdəmli sözü Ağdam, Culfa, Füzuli, Mingəçevir, Naxçıvan, Ordubad, Şamaxı, Ucar 

şivələrində “güclü, qüvvətli”, “bacarıqlı” mənalarını [1, s.163] ifadə etdiyi halda, türk dilində 

təvazökarlıq, igidlik, doğruluq və bu kimi digər keyfiyyətlərin ümumi adı kimi işlənir. Spor, 

alçak gönüllülük gibi bir erdem aşılar sporcuya [14]. Prof. E.Əzizov erdəm sözünün qədim 

dövrdə  “ləyaqət, şücaət” mənalarının olduğunu qeyd edir [2, s. 268]. Söz M. Kaşğarinin 

“Divani-lüğət-it türk” əsərində  “ərdəm, tərbiyə, fəzilət” mənalarında işlənir. Ərdəm başı til [3, 

s.169]. (Ədəb, tərbiyə, fəzilətin başı dildir). “Kitabi-Dədə Qorqud”un dilində müşahidə 

olunur: Çaya çalmalu, çal qaraquş ərdəmlü, qurqurma quşaqlu, qulağı altun kübəli, Qalın 

Oğuz bəglərini bir-bir atından yıqıcı, Qazlıq Qoca oğlı bəy  Yegnəg çapar  yetdi [4, s. 49]. 

Ümumi semantik sahə müsbət məna aspekti ilə səciyyələndiyi halda, şivədə  müsbət  

olmayan çalar dominantlıq edir və mənanın ayrıca bir inkişaf xətti kimi özünü gösrtərir; 

Naxçıvan, İmişli, Şərur şivələrində ərdəmsiz “tənbəl”, “zəif”, “gücsüz”, “bacarıqsız” 

mənalarında (ərdəmsiz adam deyər: biy işi görmək olmaz; İmişli şivəsində) [1, s.167; 6, 

s.101].  Semantik dəyişmələri ictimai inkişaf, cəmiyyətdə baş verən dəyişikliklər müşayiət 

edir. Məna təyinatını dəyişmiş sözün semantik funksionallığı sosial həyatdakı yeniliklərə 

köklənir. Məsələn, gez sözü türk dilində “oxun kirişə keçən ucundakı kərtik (kəsilmiş yer)” 

anlamını ifadə edir. Lakin yay, ox zamanla silah növü kimi aktuallığını itirdiyindən başqa 

predmetlərin oxşar  hissələrini bildirir. Belə məna təyinatı həm şivədə, həm də türk dilinin 

özündə müşahidə olunur. Türkcədə gez sözü eyni zamanda tüfəng, tapança kimi silahlarda 

göz ilə hədəf arasındakı nişangah, Azərbaycan dilinin Cəbrayıl şivəsində isə “hanada oxların 

yan ağaclarına keçirildiyi yer” anlamındadır [14; 1, s.180]. Oxun ucunu gəzə qoydular 

(Cəbrayıl şivəsi).     

Mənaca inkişaf böyükdən kiçiyə, yaxud kiçikdən böyüyə doğru həcm, ölçü 

xüsusiyyətlərinə malik predmetlərin üzərində konkretləşir. Türk dilində kova “vedrə” 

mənasını bildirir. Mezarının etrafına toplanan fakirlerden biri balıksırtı yığılan toprağın 

üzerine iki kova su dökdü [14; 10, s. 502]. Qax şivəsində  isə kov “böyük çəllək” mənasında 

işlənir [1, s. 260].          

 Bəzən hər hansı ortaq sözün şivədəki mənası onun türk dilindəki mənadan birbaşa 

yaranmadığını ehtimal etməyə əsas verir. Bu isə leksik-semantik inkişaf prosesində aralıq bir 

mərhələ, vəsilə olduğunu əks etdirir.  Məsələn, köşe sözünün türk dilindəki “künc”mənası ilə 

köşə sözünün Naxçıvan şivəsindəki “qaytan” mənası [6, s.158; 10, s. 508] arasında birbaşa 

bağlılıq (əlaqə xətti)  yoxdur. Leksik mənanın inkişaf istiqamətini (“künc” anlamından 

“qaytan” anlamına doğru) aydın təsəvvür etmək üçün köşə sözünün şivələrdəki digər 

mənalarını da nəzərdən keçirməyə ehtiyac vardır. Köşə sözünün Babək, Şərur şivələrində 

“çarıq tikmək üçün gönün qırağından kəsilən şırım”, Culfa, Füzuli, Ağdam, Kürdəmir, Qazax, 

Qarakilsə, Mingəçevir, Şəki, Tərtər, Tovuz, Yevlax, Zəngilan şivələrində “çarıq tikmək üçün 

göndən nazik şəkildə kəsilmiş hissə” mənaları işləkdir [1, s. 262; 6, s. 158]. Köşəsiz çarıx 

tixʹməy olmaz (Ağdam şivəsi). Qeyd edilən mənaların Naxçıvan şivəsindəki “qaytan” 
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mənasından  fərqli olaraq, köşə sözünün “künc” mənası ilə əlaqəsi aydın və izahediləndir. 

Odur ki, “qaytan” mənasından fərqli olaraq , köşə sözünün “künc” mənası ilə əlaqəsi aydın və  

izah ediləndir. Odur ki, “qaytan” anlamının “hissə”, “sırım” mənalarından, sonuncuların isə 

öz növbəsində  “künc” mənasından yaranması, böyük ehtimal ilə mümkündür. 

 Nəzərdən  keçirdiyimiz nümunələr təkcə semantik sahə daxilində yox, dilformaları 

içərisində də mənanın inkişaf istiqamətlərini müəyyən etmək imkanı verir. Verilmiş ortaq 

sözlərdə mənaların inkişaf istiqamətinin birxətli olduğu birmənalıdır. Yəni verilmiş hallarda 

semantik inkişaf xətti əsasən türk dilindən şivəyə doğru istiqamətlənir. Məsələn, köşe (“künc”, 

türk dilində) – köşə (“qaytan”; şivədə), bezirgan (“tacir”; türk dilində), – bəzirgan (“dəvə 

karvanının başçısı”; şivədə), asmalık (“asma yeri”; türk dilində) –asmalı (“çəngəl, bıçaq, 

qarpız, yemiş asmaq üçün qamışdan və ipdən toxunmuş bağ; şivədə),gebe (“hamilə”; türk 

dilində) – gəbəş (“enli,sallaq qarın”; şivədə), ense (“boyun”; türk dilində) - ənsə (“boyun”, 

“arxa, dal”; şivədə), laf (“söz”; türk dilində)–laf (“mənasız”; şivədə) və s. Əksinə proses də 

müşahidə olunur. Yəni türk dilində məna dəyişməyə və inkişafa məruz qalır və bu dilin 

özünəməxsus inkişaf xüsusiyyətlərinin nəticəsi kimi özünü göstərir. Məsələn: bardax (“küpə”; 

şivədə) – bardak (“stəkan”; türk dilində), cacıx (“yeməli bitki”; şivədə) – cacık (“doğramac”; 

türk dilində), gömü (“qazılmış çala”; şivədə) – gömü (“dəfinə”; türk dilində), merat/merət 

(“sahibi olmayan”, “miras”; şivədə) – meret (“uğursuz”; türk dilində) və s.  

 Tədqiq etdiyimiz nümunələr dil formalarının – istər türkcənin, istərsə də şivələrin 

müasir vəziyyətini əks etdirir. Nəzərə alaq ki, bu sözlər tarixən qədim (ümum) türk dilinə 

mənsub olan vahidlərdir və müasir türk dillərinin diferensiasiyasından sonra (və ya 

formalaşmasına doğru) fonetik tərkibinə görə də, mənaca da fərqlənir və regional 

xüsusiyyətlər kəsb etməyə başlayır. 

  

2. Ortaq sözlərdə məna komponentləri 

Türk dillərinin özünəməxsus xüsusiyyətlərini əks etdirən fonetik, morfoloji və leksik 

areallar mövcuddur. Bu areallar türk dillərini müvafiq olaraq fonetik, morfoloji və leksik 

xüsusiyyətlərinə görə fərqləndirir. Hər bir dil səviyyəsində oolduğu kimi, türk dillərinin 

leksik-semantik səviyyəsində də diferensial əlamətlər kifayət qədər bariz göstərir. 

K. Musayevə görə, müasir türk dillərində ümumi elementlərlə yanaşı, leksika və 

semantikada çoxlu diferensial xüsusiyyətlər mövcuddur [12, s. 31]. Tədqiqatçılar qeyd edir ki, 

müasir türk dillərində onları bir-birindən fərqləndirən çoxlu sözlər mövcuddur. İnsana aid 

bədən üzvləri adlarının çox olmayan hissəsi ümumi sözlərdir. Hətta göz mənasını ifadə edən 

sözlərin işlənməsinə görə türk dillərini iki qrupa ayırmaq mümkündür. Eləcə də hərəkət 

adlarının bəziləri müasir  türk dilləri üçün ümumidir; nitq feilləri içərisində isə yalnız bir söz 

– de feili ümumtürk səciyyəsi daşıyır, yerdə qalanı işlənmə areallarına görə fərqlənir. 

Qohumluq bildirən sözlər də bəzi hallarda işlənmə areallarına görə diferensiallaşdırılır [12, 

s.17].  
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Ortaq sözlər içərisində elə leksik vahidlərə təsadüf olunur ki, diferensial məna 

əlamətlərini daşımaqla digərlərindən fərqlənir. Bunlar məna  yükü ilə birlikdə bir dil forması 

(ya şivə, ya da ədəbi türkcə) üçün səciyyəvi olur və müvafiq türk dili regionuna aid xarakter 

sözü  təmsil edir. Diferensial semantikalı ortaq sözlər bəzi xarakter xüsusiyyətləri ilə diqqəti 

çəkir. Belə sözlər şivədə və ədəbi türkcədə kəskin məna fərqlərinə malik ola bilir. Məsələn, 

mor sözü məna yükü ilə birlikdə türk dili üçün səciyyəvidir. Türk dilində bu söz “bənövşə 

rəngi” (yaxud qırmızıya çalan bənövşə rəngi) anlamındadır [10, s. 598; 14]. Piyanonun 

solmuş və eprimiş mor kadifeden şamdanlıkları vardı [14](Kulin A.). Müqayisə üçün qeyd 

edək ki, eyni məna digər türk dillərində başqa leksik vahidlərlə ifadə olunur: bənövşə  rəngi 

(Azərbaycan dilində), kuyı körən, alhıv kük (başqırd dilində), külgin, külgin- kök (qazax 

dilində), kızıl – kök (qırğız dilində), binefşe, günefşe reng (özbək dilində), kuyı miləvşə (tatar 

dilində), melevşe (türkmən dilində), gülnəpşərən,kırğuş – köküş (uyğur dilində [10, s.598, 

599]). Azərbaycan dilinin Qarakilsə və Naxçıvan şivələrində isə mor sözü “yetişməmiş kal 

meyvə” mənasındadır [1, s.360; 5 s.62]. Ərixʹ hələ yaxşı yetişmiyip, mordu (Naxçıvan 

şivəsində). Azərbaycan dilinin şivələrində mor sözünün rəng anlamı da işlənir. Türk dilindən 

fərqli olaraq, Bərdə, Cəbrayıl, Xocavənd şivələrində mortut birləşməsində “qonur (şabalıdı, 

açıq şabalıdı) rəng”, Cəbrayıl şivəsində isə mor keçi birləşməsində “boz rəng” mənaları vardır 

(Mortut şirin olur; Mor keçi sürünün qabağınca gedir [1, s. 360]). Yaxud kedi sözü də türk 

dilinin lüğət tərkibi üçün səciyyəvi leksik vahidlərdəndir. “Pişik” mənasını ifadə edir. Mebus 

dizlerine tırmanan bir kediyi okşuyor, ona sofra artıklarıyle ziyafetçekiyordu [9, s.11]. Bu 

mənanı da digər türk dillərində başqa sözlər bildirir: pişik (Azərbaycan, türkmən dillərində), 

pisi (tatar dilində), bisəy (başqırd dilində), mısık (qazax dilində),  mışık (qırğız dilində), 

müşük (özbək dilində), möşük (uyğur dilində [10, s. 462,463]). Azərbaycan dilinin Ağdam, 

Qazax, Gədəbəy şivələrində isə kədi sözü “faraş doğulmuş buzov” anlamındadır, Gördü:n 

dana ha dö:y, kədidi (Gədəbəy şivəsi [1, s.246]). 

Diferensial semantikalı ortaq sözlərin şivə və ədəbi türkcədəki formaları arasında 

məna yaxınlığı olmur. Yaxud biri digərinin leksik-semantik inkişafı nəticəsində təşəkkül 

tapmır. Çəlimsiz/çelimsiz sözünün şivədəki “pis, xosagəlməyən” (Şəki şivəsi) və türk  ədəbi 

dilindəki “gücsüz, zəif” anlamlarını [1, s.94; 14] zahirən heç bir əlaqə xətti birləşdirmir. 

Durum sözünün şivədəki (“quyu dibinə çökmüş palçıq”; Bakı şivəsində) və türkcədəki 

(“vəziyyət”) mənaları [1, s.146; 10, s.192] arasında da əlaqə xətti yoxdur. Yaxud xorlamaq 

sözünün Gəncə şivəsində işlənən “bəyənməmək” (informant) və horlamak sözünün türk 

dilindəki “pis rəftar etmək” [10, s.347] anlamlarından birinin digərindən yaranması da 

mümkün deyil.Bu cür sözlər adətən bir, ya iki şivədə işlənir, geniş yayılma arealına malik 

olmur. Türk dilində sıkma sözü “şalvar” mənasını bildirir. Sıxma sözü isə “isti qadın koftası” 

anlamında yalnız Borçalı şivəsində müşahidə olunur [1, s.432; 14]. Pirinç sözü Türkiyə 

türkcəsində “düyü” mənasında, perinç sözü isə “taxıl” mənasında ancaq Dərbənd şivəsində 

işlənir [10, s.706; 1, s.395]. Məna inkişafına məruz qalmaqla semantikasını dəyişən ortaq 

sözlər isə bəzən şivələrdə daha geniş coğrafiyaya yayılır. Məsələn, köşə  sözü təkmənalı söz 
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kimi türkcədə işləndiyi halda, “göndən kəsilmiş hissə, bağ” mənalarında on dörd şivədə 

(Culfa, Füzuli, Kürdəmir, Qazax, Mingəçevir, Şəki, Ağdam, Tərtər, Tovuz, Yevlax, Zəngilan, 

Naxçıvan,Babək, Şərur şivələri) işlənir [10, s.508; 1, s.262; 6, s.158]. Bəzən diferensial 

semantikalı ortaq leksik vahidlər də bir deyil, bir çox şivədə işlənə bilər. Buzaman leksik 

mənada fərqlər olmamalı, fonetik tərkib əsasən sabit qalmalıdır. Məsələn: dəbbələmək sözü 

Beyləqan, Çənbərək, Göyçay, Kürdəmir, Qazax, Qarakilsə, Masallı, Ucar şivələrində 

“sözündən qaçmaq” mənasında və türk dilində debelenmek “çapalamaq”, tasalanmax sözü  

Ağcabədi, Borçalı, Beyləqan, Cəbrayıl, Gədəbəy, İmişli, Şəki, Şuşa, Hamamlı şivələrində 

“ürəyi sıxılmaq, darıxmaq” və türk dilində tasalanmak feili “qayğılanmaq” mənalarında; 

simsar sözü Cəlilabad, Kürdəmir, Qəbələ, Salyan, Goranboy,Kəlbəcər, Şəki, Zaqatala, Gəncə, 

Qazax, Mingəçevir şivələrində qohum və türk dilində simsar “makler”, “dəllal” mənalarında 

işlənirlər [1, s.122; 10, s.152; 1, s.482; 10, s.852; 1, s.438; 10, s.782].  

 Diferensial semantikalı ortaq  sözlər türkcədə və şivədə tam fərqli mənaları bildirsə 

belə, onlar məna konseptlərində birləşə bilir. Əksər halda mənalar hər iki dil formasında 

mənfi anlayış üzərində konkretləşir. Kirnas sözü Basarkeçər və Borçalı şivələrində, kırnas 

Şirvan, Ordubad şivələrində, kırnıs Cəlilabad, İmişli Saatlı şivələrində, kirnis Şamaxı, Salyan, 

Zərdab şivələrində “xəsis” mənasını ifadə edir [1, s.253, 256] (Kirnas adam malın yeməz;  

Borçalı şivəsi). Kurnaz forması isə  türk dilində “hiyləgər” anlamında işlənir [10, s.518]. 

Borçalı şivəsində haytalı “hirsli, acıqlı”, Borçalı, Çənbərək, Gədəbəy, Qazax, Şəmkir 

şivələrində hayta “hirs, acıq” mənalarında, türk dilində haytalık sözü “sərsərilik, qoçuluq, 

xuliqanlıq” anlamında işlənir [1, s.196; 14]. Şivədə (Şəki) çəlimsiz “pis, xoşagəlməyən”, 

türkcədə çelimsiz “gücsüz, zəif” mənalarında, şivədə xorlamaq  “bəyənməmək”, türk dilində 

horlamak “pis rəftar etmək, xatirinə dəymək” anlamında [1, s.94; 10, s. 347] işlənir. 

Çox az təsadüf edilsə də, mənalar müqayisə edilən dil formalarında müsbət mənalı 

anlayış üzərində konkretləşir. Mingəçevir şivəsində imirəmməx “güvənmək”, Türkiyə 

türkcəsində imrenme  “qibtə etmə” mənalarındadır [1, s.233; 10, s.388].  

Ortaq sözün hər iki dil formasındakı fərqli mənaları üçüncü bir anlayışın semantik 

sahəsinə aid elementləri ifadə edir. Azərbaycan dilinin Naxçıvan şivəsində çim  sözü “ot kökü 

ilə bərkimiş toz - torpağın bel ilə götürülən hissəsi”ni, türk dilində çim “alaq otu”nu ifadə edir 

[6, s.71; 10, s.134].  Görünür ki, dil formalarındakı mənaların hərəsində yer, torpaq anlayışına 

aid olan bir-biri ilə əlaqədar bir sem dominantlıq edir: şivədə torpaq, türkcədə ot.  

 Asırğa. Göygöl şivəsində dərman bitkisinin adını bildirir [1, s.26] (Asırğanın kökünü 

qurudullar, döyüllər, qəndə qatıf ye:llər qurdu tökür). Ortaq şivə sözünün Türkiyə 

türkcəsindəki qarşılığı ısırğan sözüdür. Leksik vahid “dişləmək” mənasında ısır-feilindəndir. 

Türkcədə həmin kökdən düzəlmiş  ısırgan sözü “kicitkan” mənasını ifadə edir [13, s. 532]. Bir 

de, ısırgan otlarından kurtulmasını bilemiyorlardı; her seferinde bacaklarına saldıran bu arsız 

otlar yüzünden kaşınıp duruyorlardı [7, s.252]. Göygöl şivəsindəki forma, bizcə, fonetik 

dəyişikliyə (səs əvəzlənməsi və səsdüşümünə) uğramış variantdır.   
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Buçuk. Azpuçux sözü Göygöl şivəsində “azacıq” mənasında işlənir [1, s.32] 

(Oradakılar da hamsı köçüf, azpuçux qalan da gələr, orda qalmaz – şivədə). Quruluşca 

mürəkkəb sözün ikinci komponenti türk dilində “yarım” mənasını ifadə edən buçuk sözünün 

[10, s.82; 13, s.438] fonetik dəyişikliyə uğramış şəklidir (Çok çok bir buçuk iki ay sonra 

kocasına, çocuğuna kavuşa bilirdi  - O.Kemal [11, s. 248]). Mürəkkəb söz tərkibində həm 

ikinci tərəfin mənası itir, həm də birinci tərəfin məna parametrləri dəqiqləşir (qismən dəyişir). 

Bu zaman leksik mənasından uzaqlaşmış müştərək söz birinci tərkib hissənin semantik 

əhatəsinə daxil olur.   

Barınmax. Ağdam, Bərdə, Qazax, Şuşa, Ucar şivələrində “varlanmaq, dövlətlənmək” 

mənasını bildirir. Qarayerdə taxıl əkənnər biyil barınıflar [1, s.40]. Türk dilində isə barınmak 

sözü “yerləşmək, yaşamaq üçün uyğun şərtlər taparaq oturmaq”, “bir yerdə yataraq gecəni 

keçirmək” mənasındadır [13, s.423]. Fakat bu teneffüshanede karda kışta yüzlerce çocuk 

barınacak [9, s.10] . 

Başdıx. Təbriz şivəsində “əldə toxunan yaylıq” mənasındadır [1, s.42]. Bala vəxləri 

başdıxʹ əlcəxʹ toxumağı öyrənirux. Türk dilində “baş geyimi”ni bildirir [13, s.426]. İyi ki 

güneş açmış, sıcak basmış da başlığını sıyırınca yüzünü görmüş, tanımışlardı [14]. Eyni leksik 

vahid eyni morfoloji quruluşda təmsil edilsə də, müxtəlif lakin etioloji cəhətdən bir-birinə 

yaxın anlayışlarla əlaqələnir; biri geyimi, digəri geyim aksessuarını bildirir. 

Bay. Qazax şivəsində birləşmə daxilində “xoşbəxt” mənasını ifadə edir. Bay olmax –

“xoşbəxt olmaq”. Səni görüm balaların bay olsun. Gəncə şivəsində eyni fonetik tərkibdə 

“ərköyün” anlamında işlənir: Kərim oğlunu çox bay böyüdür [1, s.44]. Türk dilində bay sözü 

“varlı, zəngin” [8, s.121] mənasındadır. Eyni zamanda “kişi” mənasında və kişilərin ad və 

soyadlarının önündə hörmət əlaməti olaraq işlədilir (Bay Doğan). Bir bay sizi arıyor [14]. 

Nəticə. Ortaq sözün məna dəyişmələri kommunikasiya prosesində yaranır; ümumişlək 

söz arqoya çevrilir. Bu əsasən türk dilində özünü göstərir. Türk dilində geyik (o cümlədən 

Azərbaycan dilinin Tabasaran şivəsində keyik) sözü “maral” mənası ilə yanaşı, “arvadı 

xəyanət etmiş kişi” anlamını bildirir [1, s.281; 10, s.270; 14]. Bir sözlə, məna dəyişmələrini 

bəzən leksik-semantik inkişaf müşayiət edir, bəzən də sadəcə məna diferensiallığı kimi özünü 

göstərir. 

Ortaq şivə sözlərini yayılma arealı baxımından hər hansı şəkildə qruplaşdırmaq da 

asan deyil. Çünki vaxtilə dialekt subyektləri arasında çoxlu yerdəyişmələr miqrasiyalar baş  

verdiyindən mənanın dəyişməsində və ya sabit qalmasında dialektlərin türk dilinə ərazi 

baxımdan  yaxın olub-olmamasının prinsipial əhəmiyyəti yoxdur. Lakin bu işdə az-çox rol 

oynamış keçid şivələrin mövcudluğunu  da yaddan çıxarmaq (inkar etmək) olmur. Bununla 

belə, Türkiyə türkçəsi ilə ortaq şivə sözlərinin geniş yayılma arealı, fərqli fonetik və semantik 

xüsusiyyətlər onların müəyyən tarixi inkişaf yolu keçdiyini əks etdirir. Ehtimal ki, sözlər 

geniş areallara yayıldıqda daha geniş coğrafiyanı əhatə etdikcə, keçid şivələrdən uzaqlaşdıqca 

müxtəlif fonetik və semantik dəyişmələrə məruz qala bilmişdir. 
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