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Xülasə.  Məqalədə folklor mətnlərində işlənən ərəb və fars dillərindən 

dilimizə keçən bu gün üçün arxaik hesab edilən leksik vahidlərin bir qismi 

təhlil edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, arxaik sözlərin müəyyən bir hissəsi 

bu gün yenidən xalq arasında işlənməyə başlayıb. Bu nəzəri fikirlər folklor 

mətnlərindən gətirdiyimiz nümunələr vasitəsilə əsaslandırılmışdır. 
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Abstract. The article analyzes some of the lexical 

units that are considered archaic today, and which 

have passed into our language from Arabic and 

Persian. Folklore texts were processed for this 

purpose. It is shown that a certain part of archaic 

words today began to be used by the people again. 

These theoretical ideas are based on the examples that 

we give from the folklore texts. 
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AРХАИЧНЫЕ СЛОВА АРАБСКОГО И 

ПЕРСИДСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, 

УПОТРЕБЛЯЕМЫЕ В ФОЛЬКЛОРНЫХ 

ТЕКСТАХ 
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Азербайджан  

 

Резюме. В статье проанализирована часть 

лексических единиц, которые  считаются арха-

ичными на сегодняшний день, и которые 

перешли в наш язык из арабского и персид-

ского языков. Выяснилось, что определенная 

часть архаичных слов сегодня вновь стала 

употребляться в народе. Все эти теоретические 

идеи обосновываются на примерах, которые  

приведены из фольклорных текстов. 

Ключевые слова: Нахичевань, фольклор, 

арабский, персидский, архаический. 

 

1. Giriş 

Dilin lüğət tərkibinin müəyyən bir layını digər dillərdən dilimizə keçən sözlər təşkil 

edir. Bu alınma sözlərin böyük bir qismi ərəb və fars dilindən dilimizə keçmişdir. Təbii ki, 

bunun da müəyyən səbəbləri vardır. Lüğətimizdə yer alan bu alınma sözlər müxtəlif sahələri 

əhatə edir. Qeyd edək ki, “dilə daxil olan yad ünsürlər heç də həmişə dildə yaşamaq hüququ 

qazana bilmir” [7, s.5]. Buna görə də vaxtı ilə işlək olan alınmaların müəyyən bir qismi bu gün 

arxaikləşərək işləklik hüququnu itirir. Dilimizdə olan müəyyən sözlərin arxaikləşməsi yaranan 

neologizmlər hesabına və həmin sözləri ifadə edən əşyaların işlənmə xüsusiyyətini itirdiyinə 

görə olur. Təbii ki, təkcə bu deyilənlərə görə deyil, həmçinin dildə arxaikləşmə dövrün ictimai 

- siyasi durumundan da asılı ola bilir. Onu da qeyd edək ki, dövrün ictimai – siyasi durumu 

folklor materiallarından  daha çox ədəbi dilə təsir edir. Bu proseslər bütün dillər üçün təbii bir 

haldır. Ona görə də qrammatikada arxaizm anlayışı var.  
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Ədəbi dildə mövcud olan bəzi arxaiq sözlər xalq danışıq dilində də müxtəlif zamanlarda 

işlənib. Folklor bir başa xalqa məxsus olduğundan danışıqdakı sözlərin də yaranan örnəklərdə 

əks olunması təbiidir. Bu baxımdan bir çox xalq yaradıcılıq örnəklərinə diqqət etdikdə, 

onlardakı arxaik sözlərin mənasının anlaşılmaması məqamı yaranır. Burada əsas səbəb həmin 

sözlərin çoxunun alınma, yəni ərəb və fars mənşəli olması, digər məsələ isə onların mövcud 

durumunda işlənmə aktivliyindən düşməsi, yəni arxaikləşməsidir. Araşdırmada folklor 

mətnlərində işlənən, həm də əsas mənaya xidmət edən sözlər üzə çıxarılacaq, onların mənşəyi 

müəyyən edilməyə çalışılacaqdır.   

Məqalədə Naxçıvandan toplanan folklor mətnlərində işlənən, hərəm, fərraş, kəniz, 

kəşkül, münəccim, rübənd, əba, izdivac və s. sözlər seçilmiş, araşdırılmış və təhlil süzgəcindən 

keçirilmişdir. Əvvəlcədən qeyd edək ki, folklor mətnlərindən göstərdiyimiz nümunələr kitabda 

olduğu kimi, yəni xalq dilindən toplandığı kimi, heç bir imla dəyişikliyi olmadan veriləcək.  

 

2. Folklor mətnlərində işlənən ərəb mənşəli arxaik sözlər 

Hamıya məlumdur ki, ərəb xilafəti uzun illər Azərbaycanda hakimiyyətdə olmuş buna 

görə də bütün ölkəni ərəbləşdirməyə çalışmışdır. Beləliklə də ərəb siyasəti Azərbaycan dilinə, 

əlifbasına, məişətinə də güclü təsir etməyi bacardı. Elə həmin dövrlərdə dilimizin lüğət 

tərkibinə, o cümlədən folklor dilinə çoxlu miqdarda ərəb mənşəli söz daxil oldu. Bu sözlərin 

bir qismi müəyyən səbəblərdən - inkişafdan, müasirləşmədən, dövrün ictimai-siyasi 

durumundan asılı olaraq zaman-zaman işləkliyini itirərək dilin aktiv fondundan çıxıb pasiv 

fonduna keçərək arxaikləşdi. Bu qəbildən olan sözlərin folklor materiallarında işlənmə yerinə 

nəzər salaq: 

Hərəm - ərəb dilindən dilimizə keçmişdir, Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində mənası: 

“arvad, zövcə” [3, s. 370] kimi izah olunur. Bu gün üçün işlək olmayan bu leksik vahid folklor 

mətnlərində işlək olan sözlər sırasında durur. Dastanlarda işlənmə yerinə nəzər salaq: 

“Bu əhvalatı eşidən Əmir padşah çox şad oldu, qulluqçunu çağırıb əmr elədi ki, onun 

öz hərəmilə qardaşının hərəmini yanına gətirsinlər. Elə ki, hərəmləri gətirdilər, almanı yarı 

bölüb, hərəsi öz hərəmi ilə yedi” [10, s.499].  

“Arzu-Qəmbər” dastanında da müşahidə edirik:  

“Bu almanı tən ortadan bölün, yarısını sən özün öz hərəminlə, yarısını da qardaşın öz 

hərəmiylə yeyər” [10, s.686]. 

Və yaxud: 

“Padşahın baş hərəmi öz vəzirinin bacısı idi” [8, s.132]. 

Təbii ki, qədim dövrlərdə bir kişinin bir neçə hərəmi olmuşdur. Ona görə də sonuncu 

nümunədə padşahın baş hərəmi olaraq ifadə edilmişdir. Bu hərəmlərin sayı çox olduğuna görə 

onların ayrıca qaldığı yerlər, otaqlar olub ki, həmin yerlər də hərəmxana adlanıb. Bildiyimiz 

kimi xana “yer, məkan” bildirir. Burada da hərəmlərin qaldığı yer, otaq hərəmxana 
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adlandırılmışdır. Hərəmxana-ərəb (hərəm) və fars (xanə) sözlərinin birləşməsindən yaranan bu 

söz folklor örnəklərində də rastımıza çıxır. “Yeddi bulaq əfsanəsi”ndən oxuyuruq: 

“Yеddi bacı оlur bu ərazidə. Çоban qızıymışlar. Оnnarın gözəlliyini еşidəndə, Şahmar 

şah оnnarı öz hərəmxanasına aparmax istiyir” [10, s.71]. 

Müasir dövrümüzdə çəkilən tarixi film və seriallarda yenə hərəm sözü ilə qarşılaşırıq, 

çünki filmlər qədim dövrü əhatə etdiyinə görə köhnə sözlərin işlənməsi də təbii haldır.   

Dastanlarda qarşımıza çıxan arxaik dil vahidlərindən biri də fərraş sözüdür. Ərəb 

kökənli olan bu dil vahidinin mənası Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində aşağıdakı kimi verilib:  

“Müxtəlif tapşırıqları yerinə yetirən xidmətçi” [3, s.186]. Zamanında çox işlənən bu dil 

vahidinə də folklor materiallarında rast gəlirik. Məsələn, 

“Qorhma, xan yaxcı sazı xoşduyur. Ürəhli get, bəlkəm də sa ənam verəcəh. Taleh 

fərraşdara qoşulup saraya gəldi. Ədəp-salamanı yerinə yetirdi” [10, s.506]. 

Fərraş sözü mərasimlərdə də müşahidə edilir. “Xan bəzəmə” mərasimindən oxuyuruq: 

“Xan gərək qaş – qabaqlı, sözü ötkəm adam olsun. Ona bir vəzir, bir vəkil, üç fərraş, bir 

də bir cəllad seçib verin” [8, s.109]. 

“Valehinən Taleh “ dastanında da fərraş leksik vahidinə rast gəlirik: 

“Taleh oturmuşdu. Çalıp oxuyurdu, anqərip fərraşdar bıra girdilər. Dedilər ki, xan sənı 

gözdüyür” [10, s.697]. 

Nümunələrdən də göründüyü kimi, fərraş sözü lüğətdə verilən mənada işlənmişdir. 

Təbərzin - ərəbcədən dilimizə keçən bu leksik vahid, qədim dövrlərə aid silah növüdür. 

Bu gün dilimizin aktiv fondunda bu sözə rast gəlmirik.  

“Bir gün öz-özünə fikir elədi ki, yaxşı, sən qüvvətli pəhləvan olasan, camaatın üzünə 

çıxmayasan? Beçə dərviş paltarını geyinib, kəşkül və təbərzini də götürüb bazara çıxdı”  [10, 

s.263]. 

Qeyd edək ki, ölkəmizin müasirləşməsi və dövrün ictimai-siyasi inkişafı ilə əlaqədar 

olaraq, yeni nəsil silah növləri yaranmış, bunun da nəticəsi olaraq qədim silah növləri öz 

işləkliyini itirmişdir.  Təbərzin də işləkliyini itirən silah növlərindən biridir.  

Münəccim - ərəb dilindən dilimizə keçən bu leksik vahid bu gün dilimizdə köhnəlmiş 

sözlər cərgəsində yer alır. Nağıllarda rastımıza çıxır: 

“Nə qədər həkim gəlirsə, dərdinə əlac eləyə bilmir. Münəccim çağırırlar. Rəml atıb 

deyir” [10, s.293]. 

“Qırx qönçə xanım” nağılında da bu köhnəlmiş leksik vahidə rast gəlirik. Nağıldan 

oxuyuruq: 

“Bu padşah çox arvad alır, heç birindən övladı olmurdu. Münəccimlər bunun taleyinə 

baxıb deyirlər ki, gərək bir naxırçı qızı alasan, ondan övladın olsun. Padşah münəccimlərin 

sözündən çıxmayıb, fağır bir naxırçı qızı alır” [8, s.132]. 

Folklor janrlarında münəccim leksik vahidi ona görə çox işlənib ki, o dövrdə 

münəccimlik edən çox idi. Hər kəs onlara inanır, nə deyirdilərsə, ona əməl edirdilər. Bu da çox 

ehtimal ki, xalqın çox məlumatlı olmamasından irəli gəlib. 
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İzdivac - bu dil vahidi ərəb kökənli olub, mənası “evlənmək” deməkdir. Folklor 

mətnlərini araşdırdığımızda bu leksik vahidi də müşahidə edirik. “Məhəmməd və Pərinin 

nağılı”ndan oxuyuruq: 

“Sərv ağacındakı quş çönüp qız olur. Məhəmməd onunla izdivac qurur” [10, s.245]. 

“Qız da Maliki İbrahimi sevir. Lakin sultan bu izdivaca razı olmur. Maliki İbrahim qızı 

götürüb qaçır” [6, s.138]. 

Qeyd edək ki, bu söz ədəbi dildə arxaikləşsə də dialekt və şivələrdə yaşlı nəsillərin 

dilində işlənir.  

Mülk- ərəb kökənli olan bu dil vahidi Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində köhnəlmiş 

söz kimi göstərilmişdir [4, s.420]. Mülk dil vahidinin işləndiyi bir neçə örnəyə diqqət yetirək: 

“İlanlar padşahlarının böyük mülkü, tükənməz xəzinələri varmış. Ancaq bu mülk, 

xəzinə İrandakı ilanlar padşahına az görünürmüş” [8, s.80]. 

“Padşaha xəbər apardılar ki, qibleyi – aləm sağ olsun fərmayışınızla kimininsə malı – 

mülkündə gözü qalmıyan, halal əkib – halal biçənnər saraya təşrif gətiriblər” [8, s.171].  

Qeyd etməliyik ki, bu söz günümüzdə işlək olan sözlər cərgəsinə keçir. Ehtimal ki, yeni 

nəşr olunacaq lüğətdə köhnəlmiş söz kimi göstərilməyəcək. 

Zikr - ərəb kökənlidir. Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində köhnəlmiş söz kimi 

göstərilmişdir. Folklor janrlarında da bu leksik vahidlə qarşılaşırıq. Məsələn, deyimlərə nəzər 

salaq: 

“Dərvişin fikri nəsə, zikri də odur” [10, s. 419]. 

Bu dil vahidi də lüğətdə köhnəlmiş söz kimi göstərilsə də, günümüzdə işlək olan sözlər 

cərgəsindədir. Ümid edirik ki, yeni nəşrdə işlək olan sözlər sırasına daxil olacaqdır.  

Əba - ərəb dilindən keçmədir. “Müsəlman rühanilərin və mömin adamların üstdən 

geydikləri qolsuz və ya gödəkqollu, yaxası açıq uzun kişi paltarı (əslində ərəb milli paltarıdır)” 

[2, s.26].  

“Mоlla əmi, utanıram da sənnən sоruşam, biz еlə vaxtımızı, sahatımızı xоruznan 

bilirdih. Mən suya gеdəndə sən də qapıdaydın, xоruz da. İndi xоruz yоxdu. Mоllanın da əbası 

cırığımış. Оrdan xоruzun quyruğu görünürmüş. Mоlla and içir ki, mən hеylə iş görərəm?” [10, 

s.396]. 

Uşaqlar üçün maraqlı olan tapmacalarda da əba dil vahidi ilə rastlaşırıq. Məsələn, 

Sarı əbası var bunun, 

Büzmə yaxası var bunun. 

Üstü sarı, hamar-hamar, 

Gör nə səfası var bunun (limon) [12, s.50]. 

Bəzi geyimlər var ki, bu gün xalq tərəfindən istifadə edilməsə də, yenə də bəyənilir. Əba 

da bu geyimlərdəndir. Bu geyimlərin bir çoxuna evlərdə rast gəlmək olur. Evində bu 

geyimlərdən heç vaxt olmayan insanlar isə ən azından muzeylərdə görüb məlumatlanıblar. 

Muzeylərin olması bu yöndən təqdirəlayiqdir. 
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3. Folklor mətnlərində işlənən fars kökənli arxaik sözlər 

Kəniz-fars dilindən dilimizə keçmişdir. “Xidmətçi qız, qulluqçu” [3, s.684]. Məhz 

dastanlarda da bu söz “xidmətçi qız, qulluqçu” mənasında işlənmişdir.  

“Oğlan onu görən kimi özünü itirib durdu ayağa, bilmədi ki, neyləsin. Şövkət xanım 

parçanın ən gözəlindən bir top götürüb kənizin qucağına verdi” [8, s.496]. 

Və yaxud: 

“Gözünə döndüyüm Simuzər xanım davam gətirə bilməyib, gecəynən kənizləri Beçə 

dərvişin yanına göndərdi ki, aman günüdü, ondan ötrü ölürəm, tez özünü mənə yetirsin” [10, 

s.270].  

Kəniz sözü bayatılarda da işlənmişdir: 

Aşıq irza sənindir, 

İmam Rza sənindir. 

Qalsan kənizin ollam, 

Getsən irza sənindir [8, s.356]. 

Oxşamalar və əzizləmələrdə də işlənmişdir: 

Çaydır, dənizdir, 

Quldur, kənizdir, 

Balam hər nədir, 

Mənə əzizdir [11, s.29]. 

Nümunələrin sayını istənilən qədər artırmaq mümkündür. Çünki kəniz dil vahidi folklor 

mətnlərində işlənmə tezliyi yüksək olan arxaik sözlərdəndir. O dövrdə padşahların, varlıların 

hamısının kənizi olubdur. Bu da təbii olaraq folklor örnəklərinə yansımalıdır.  

Kəşkül – fars mənşəli olan bu söz köhnəlmiş söz kimi lüğətimizdə yer alıb. Mənası 

“hind qozunun qabığından qayrılıb dərviş və qələndərlərin əllərində gəzdirdikləri və 

diləndikləri şeyləri içinə qoyduqları qab” [3, s.697].  

Bu köhnəlmiş sözə “Beçə Dərviş nağılı”nda rast gəlirik: 

“Bu, kişilikdən deyil. Odu ki, durub ayağa dərviş paltarını geyib, kəşkülünü əlinə alıb, 

təbərzini qoluna salıb bazara çıxdı” [10, s.262].  

Günümüzdə dərviş olmadığına görə onların istifadə etdikləri əşyalar da işləkliyini 

itirmiş olur.  

Bazubənd-fars dilindən keçmə olan bu leksik vahid lüğətimizdə köhnəlmiş söz kimi 

görməsək də işlək deyil. Bu qəbildən olan sözlər dilimizdə xeyli saydadır. Lüğətdə köhnəlmiş 

dil vahidi kimi qeyd olunmayıb, ancaq dilimizdə işlək də deyil. Nümunələrdə işlənmə yerinə 

nəzər salaq: 

“Cəlayvətən 17-18 yaşına dolanda anası polad bazubəndi onun qoluna bağlayıb ərinin 

dediklərini oğluna danışdı” [10, s.344].    

“Mənim sənə tapşırığım budur ki, əgər uşağımız оğlan оlarsa, adını Qurbani qоyarsan 

və məndən оna yadigar оlan bu qızıl bazubəndi оnun qоluna salarsan” [9, s.430]. 
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Bac - köhnəlmiş söz kimi lüğətimizdə yer alan bu dil vahidi fars kökənlidir. “Mal və s. 

alınan rüsum, vergi” mənasında işlənən bu dil vahidi folklor mətnlərində yox deyil: 

“Mən qırx ölkədən bac–xərac alan bir padşah oğluyam. Bu Gül də mənim baş hərəmim 

idi” [8, s.166]. 

Aşıq yaradıcılığında da bu leksik vahidə rast gəlirik. 

Yaminəm, həsrətim gözümdə qaldı, 

Dərd əlindən ahım göyə ucaldı, 

Düşmən məndən yaman yerdə bac aldı, 

Dərdi o bağımdan nar, şirin-şirin [10, s.641].  

Holavarlarda da bu sözə rast gəlirik.  

Qara öküz azanda, 

Çıxar gün qızaranda, 

Hodax murada çatar, 

Torpaqdan bac alanda [9, s.266]. 

Araşdırma zamanı “Hazarandastan bülbülü” nağılında qarşımıza çıxan bir ifadə diqqət 

çəkdi. Burada bac sözü məcazi mənada işlənmişdir. Nağıldan oxuyuruq: 

“Bu qəsrin balaxanasında bir qız oturub, bir qız oturub ki, gözəlliyi göylərdən bac 

istəyir” [8, s.178]. 

Ədəbi dilimizdə bu dil vahidi vergi, rüsum sözləri ilə əvəzlənərək işlənir.  

Sövdəgər - ərəb (sövdə), fars (gər) sözlərinin birləşməsindən yaranan bu leksik vahid 

dildə yaşamaq hüququnu itirmiş, lüğətimizdə köhnəlmiş sözlər cərgəsinə daxil olmuşdur. 

Mənası “parça alveri ilə məşğul olan adam, tacir, parça mağazası sahibi” [5, s.146] deməkdir. 

Bu dil vahidi də folklor materiallarında işlənmişdir. Məsələn, 

“Yanına bir adam çağırıb dedi:  

– İsfahanda Qara sövdəgəri tanıyırsan?  

Çağırdığı adam dedi:  

– Bəli, şah. İsfahanda Qara sövdəgəri tanımayan tapılmaz” [8, s.238].   

Və yaxud: 

“Kürəkənlər baxdılar ki, bu bir əntiqə oğlandı, özü də deyəsən sövdəgərdi” [8, s.155]. 

Süvar - fars mənşəlidir. Lüğətdə mənası “ata və ya başqa heyvana minmiş” kimi izah 

edilir [5, s.178]. Bu arxaik sözə tapmacalarda rast gəlirik: 

Aşıq bir sərbaz gördü,  

Suvar olub üç ata  (Qoca, iki qılça və bir çəlik) [8, s. 336]. 

Süvar dil vahidi nağıllarda da işlənmişdir. “Qırx qınçə xanım” nağılından oxuyuruq: 

At dedi:  

-Elə isə min üstümə, yola düşək.  

Oğlan ata süvar oldu, atı məhmizləyib yola düşdü [8, s.141]. 
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Rübənd – leksik vahidi fars dilindən dilimizə keçmişdir. Qədimdə qadınların üz örtüyü 

kimi istifadə etdikləri bu geyim folklor mətnlərində ara-ara qarşımıza çıxır. İlk olaraq 

bayatılarda işlənmə yerinə diqqət yetirək.  

İstəkana saldım qəndi,  

Kəsdim bərəni-bəndi.  

Gördüm ki, sən gəlirsən,  

Atdım üzdən rübəndi [8, s.371]. 

“Rübəndini üzünə salıb gəlir. Oturur, rübəndini üzündən götürüb padşaha özünü tanış 

verir və arzusunu padşaha xatırladır” [6, s.148]. 

 “Ziyad- Şövkət” dastanından oxuyuruq: 

“Şövkət xanım pərdənin dalından çıxdı, rübəndin üzündən götürüb dedi:  

– Camaat, eşidin – bilin, mən Ziyadın nişanlısıyam. Cavad tacir məni zorla gətirib” [8, 

s.508]. 

“Süleyman peyğəmbərin nağılı”nda da rastımıza çıxır:  

“Padşah şübhələndi. Həmən hərəm sudan çıxanda onun üzündəki rübəndi götürdü. 

Gördü bu bir bığıburma kişidi” [10, s.330]. 

Əvvəllər naməhrəm kişilərdən utanmaq, abır etmək mənasında üz örtüyü kimi istifadə 

edilirdisə, bu gün dinlə əlaqəli istifadə edilir. Çünki dində qadının üzünü naməhrəm kişilər 

görməməlidir. Bu gün daha çox dinin dərinliklərinə gedən qadınlar rübənddən istifadə edirlər. 

Əvvəllər işlək olub, sonra istifadə olmayan bu geyim köhnəlmiş leksi vahid kimi lüğətimizdə 

qeyd olunub. Müəyyən zaman keçdikdən sonra yenidən bu geyimdən istifadəyə başlandığına 

görə lüğətimizin passiv fondundan çıxıb aktiv fonduna keçir. Fikrimizcə, yeni nəşr olunacaq 

izahlı lüğətdə bu geyim adı da köhnəlmiş sözlər sırasından çıxıb, aktiv söz fonduna keçəcəkdir.  

Nəticə. Aparılan tədqiqatlardan belə nəticəyə gəlinir ki, bu gün ədəbi dilimizdə yer alan 

ərəb və fars mənşəli arxaik sözlər folklor mətnlərində xeyli sayda müşahidə olunur. Məqalədə 

həmin sözlər aşkara çıxarıldı. Baxmayaraq ki, həmin sözlər arxaikləşib, onlar folklor mətninin 

mahiyyətində müəyyən rol oynayır. Həmin sözlər mətndə təsvir olunan əsas hadisəni bəzən 

ifadə etməyə xidmət etdiyindən arxaikləşmə və məna anlaşılmaması kimi məsələlər onların 

mövcudluğuna təsir etmir. Odur ki, məqalədə həmin sözlər aşkara çıxarılaraq, mənşəyi 

müəyyən olunaraq mətndəki əhəmiyyəti göstərildi. Məlum oldu ki, bu arxaik sözlərin bəziləri 

hamı tərəfindən tam aydın başa düşülür, çox az qismi uşaqlar tərəfindən mənası anlaşılmır. 

Ancaq bunlara baxmayaraq, folklor dili ağırlaşmamış, hər zaman öz axıcılığını, öz sadəliyini 

qorumuşdur. Eyni zamanda müəyyən olmuşdur ki, bəzi arxaik sözlər günümüzdə yenidən aktiv 

işlənməyə başlamışdır. Bu da həmin sözlərin, ifadələrin yenidən xalq arasında istifadəsindən 

irəli gəlir.  

Qeyd etməliyik ki, zaman-zaman belə arxaik sözlərin sayı daha da çoxalacaq. Çünki nə 

qədər yeniləşmə, müasirləşmə var, dilə yeni sözlər gələcək bunun da əsasında bir qisim sözlər 

köhnələrək dildən çıxacaq. Bu da bütün dillərdə müşahidə olunan bir prosesdir.  
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