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Abstract. Цел на оваа научно-истражувачка работа е да се укаже на различните аспекти 

на зборовите со турско потекло во македонскиот и во германскиот јазик.  Притоа ваквите 

лексеми се набљудуваат во поглед на времето т.е. дијахрониски и во поглед на јазичната 

употреба, т.е. дијафазички. Од дијарониска перспектива турцизмите во македонскиот јазик 

имаат тенденција да се архаизираат, а од дијафазичка перспетива турцизмите во германскиот 

јазик го добиваат статусот на зборови со ограничена употреба.   
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1. ВОВЕД 

Денес во Германија, но и во 

многу други земји се познати 

зборовите: Döner, Börek, simit, poğaça, 

kaymak, Sucuk, Pastirma, köfte, koko-

reç, börek, gözleme, Çorbalar како 

термини од гастрономијата, бидејќи 

турската кујна е позната и 

посакувана далеку од границите на 

Турција, поради нејзиниот 

извонреден вкус. Исто така, познати 

се и зброви како Harem, Raki, Hamam, 

Sultan и други. Сите тие се странски 

зборови, заемки кои од турскиот 

навлегле во германскиот јазик и се 

именувани како турцизми. Многу од 

нив се од персиско или арапско 

потекло, но бидејќи се дојдени 

посредно преку турскиот јазик, чија 

јазична област се наоѓа во 
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предворјето на Европа, сите вакви 

зборови ќе ги сметаме за турцизми.   

Во македонската лингвистика 

кружат и други дефиниции за поимот 

„турцизам“, кои покрај географскиот 

аспект, земаат предвид и други 

аспекти, т.е. историскиот и 

политичкиот. Така Јашар-Насева ги 

дефинира турцизмите како заемки 

кои се навлезени преку турскиот во 

македонскиот јазик по  

завладејувањето на Османлиите со 

Балканскиот полуостров, т.е. од XIV 

век, без оглед на етимолошкото 

потекло (арапско, персиско, грчко, 

латинско, француско) итн. (сп. 

Јашар-Насева, 2001). Тоа е сосема 

разбирливо, бидејќи, како што е 

познато, од XIV до почетокот на XX 

век Македонија беше под османлиско 

ропство. Овој временски период 

беше доволно долг за да се вкотви 

турската култура, турскиот начин на 

живеење и турската традиција во 

Македонија. Значи имаше 

интеракција меѓу овие две култури, 

што се одрази и врз развитокот на 

јазикот во овие простори. Како 

резултат на историките промени 

денес во секојдневната комуникација 

користиме многу зборови од турско 

потекло, кои првобитно потекнуваат 

од арапскиот или персискиот јазик. 

Потеклото на таквите зборови 

воопшто не се забележува во 

комуникацијата, бидејќи тие се долго 

време присутни во македонскиот 

јазик и звучат природно. Тие го чинат 

најголемиот број на заемки во 

македонскиот јазик.  

Предмет на ова истражување е 

токму анализата на турските зборови 

во македонскиот и во германскиот 

јазик, но од различни перспективи. 

Всушност турцизмите во 

македонскиот јазик ги набљудуаме 

од дијахрониски аспект, т.е. во поглед 

на времето, и ги сметаме за архаизми, 

а, пак, турцизмите во германскиот 

јазик, ги сметаме за јазични 

варијации од дијафазички аспект, 

односно за странски зборови, заемки.    

 

2. ТУРЦИЗМИ ВО 

МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК ОД 

ДИЈАХРОНИСКА ГЛЕДНА 

ТОЧКА  

 

Појавата на турцизмите во 

македонскиот јазик е поврзана со 

политичкие услови на македонскиот 

народ. Како што веќе кажавме, многу 

турски зборови се толку длабоко 

навлезени во македонскиот јазик, 

што веќе звучат природно. Па, затоа, 

кога зборуваме за турцизмите во 

македонсиот јазик, не ги третираме 

како странски, позајмени зборови, 

туку како архаични зборови. Ова 

важи дотолку повеќе, што за голем 

број од ваквите зборови не постојат 
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домашни замени. Таков еден турски 

збор е на пр. зборот  к’смет (kısmet) 

кој честопати се поистоветува со 

судбина. Но судбина не ги покрива 

сите семантички полиња на зборот 

к’смет, кој исто така содржи и 

семантички полиња од среќа, 

предодреденост и сл.  Со други 

зборови, под тој збор се подразбира 

моќ, за која се верува дека одлучува 

за иднината на луѓето. Во прилог 

следува листа на турцизми во 

македонскиот јазик со нивните 

значења.  

 

Преглед на турцизмите во 

македонскиот јазик  

Макед. Тур.   Значење 

абер  haber  вест, порака, новост  

адет  âdet   обичај, навика 

бавча bahçe  градина за одгледу-  

     вање на зеленчук,  

     овошје и сл.  

баклава baklava  многу благо турско  

     печиво  

бериќет bereket   благодет, плодност  

бурек börek  печиво од листесто  

     тесто, полнето со  

     мелено месо, сире-  

     ње или зеленчук 

душман  düşman   најголем,  

најлош непријател 

занает sanat   занает 

зијан ziyan  штета, загуба 

кабает kabahat   виновен 

кирија kira   закуп 

конак konak  зграда како палата 

кусур kusur   ситна пара што се 

      враќа како остаток  

машала  maşallah  извик при воодуше- 

вување, пофалба  

мезе  meze  јадење, што се  

     служи заедно со 

алкохолен пијалок  

мерак merak  желба, посакување  

     нешто да се направи  

     или да се има  

мердевен merdiven   скала, скали  

муштерија Müşteri   купувач 

памук pamuk  памук 

пенџере pencere  прозорец  

перде perde   завеса 

ракија rakı   турски алкохол 

сабајле sabah  рано наутро  

сандак  sandık   ковчег 

сокак  sokak   тесна улица 

туршија  turşu   свеж зеленук, пре-  

     лиен со раствор од  

     киселина, сол и вода 

ќар   kâr    добивка, корист  

ќеиф  keyif   задоволство, радост  

филџан  fincan   мала чаша 

чардак  çardak  чардак, трем 

чаршија  çarşı   центар во градот,  

     каде што се   

     најголемиот дел од  

     продавниците  

чирак çırak   ученик, практикант  

шира şıra    нескиселен сок од  

     грозје  

 

3. ТУРЦИЗМИТЕ ВО 

ГЕРМАНСКИОТ ЈАЗИК ОД 

ДИЈАФАЗИЧКА ГЛЕДНА ТОЧКА  
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Исто така и турцизмите во 

германскиот јазик се појавиле во 

германско-јазичниот простор во 

одреден временски период во 

минатото. Но тој временски период 

се наоѓа некаде во поблиското минато 

(во времето на големата миграција на 

турските работници), а процесот на 

заемање сè уште трае и веројатно ќе 

се засили тогаш кога Турција ќе ја 

добие визната либерализација од 

Европската Унија. Но, овие 

варијации во јазикот се јавуваат во 

лексиката врз основа на јазичната 

употреба. Затоа за турцизмите 

зборуваме како за странски зборови, 

т.е. заемки од турскиот јазик. Во 

прилог следува листа на турцизми во 

германскиот јазик и нивните значења.   

 

Преглед на турцизмите во 

германскиот јазик   

 

Герм. Тур.   Значење 

Auran ayran  турски пенест,  

     мешан напиток од  

     кисел јогурт, вода  

     и сол 

Baklava baklava  многу благо турско  

    печиво  

Börek börek  печиво од листесто  

     тесто, полнето со  

     мелено месо, сире-  

     ње или зеленчук  

Islam İslam  религија 

Kabel  kablo  сајла, жица 

Kebap kebap  јадење од мелено  

     месо  

Kismet kısmet  судбина, среќа  

Konak konak  зграда како палата  

Makramee makrama  врзан превез 

Nadir  nazar  спротивната точка 

на зенитот  

Pastrami pastırma  зачинето, саламурно  

и чадено говедско 

месо  

Raki  rakı   турски алкохол 

Sofa  sofa   мебел за седење  

обвиткан со платно  

Tarif   tarife  ценовник 

Trafik  trafik   поделба, делба,  

     малопродажба  

Schachmatt şah mat  крај на шаховската  

     игра  

Sirup  şurup   многу густ, концен-  

    триран раствор  

    (конценрат)   

Sorbet şerbet  ориентален напиток  

     од шеќер и вода  

Zucker  şeker  кристален намирник  

     од сахароза со благ  

     вкус  

 

 

4. ДИСКУСИЈА 

 

Од листите со турцизи во двата 

јазика, во македонскиот и во 

германскиот може да се види дека 

турцизмите во македонскиот јазик се 

или премногу силно вкотвени, така 

што не може да се препознае дека е 

работи за турцизми (филџан, ракија, 
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занает) или се третираат како 

архаизми, т.е. нивната употреба се 

ограничува на разговорен јазик или 

на литературни дела, пред сè постари. 

Во меѓувреме се пронајдени нивни 

замени во македонскиот стандарден 

јазик, на кои им се дава предност (на 

пр. мердевен, во меѓувреме е заменет 

со скала, скали).  

Турцизмите во германскиот 

јазик, кои ги набљудуваме од 

дијафазички аспект, ги поврзуваме со 

турското малцинство во 

германско-јазичните простори. 

Ваквите зборови се користат само во 

одредени ситуации и секогаш во 

врска со турската култура, на пр. на 

полето на гастрономијата (Döner 

Kebap, Auran, Pastrami, Sorbet). 

 Само малку лексеми ја имаат 

изгубено врската со нивното потекло, 

т.е. со турската култура и звучат 

природно, и тоа кога се дојдени преку 

некој друг јазик (на пр. преку 

францускиот, италијанскиот, 

шпанскиот) (на пр. Kaffee, Zucker, 

Sofa)   

5. ЗАКЛУЧОК 

 

Турцизмите се интензивно 

присутни во германскиот и во 

македонскиот јазик. Но во развитокот 

на јазиците тие следат различни 

патеки. Имено, турцизмите во 

македонскиот јазик имаат тенденција 

постепено да застаруваат и да 

изумираат а на нивно место доаѓаат  

замени кои се исконски македонски 

зборови, или, пак, се позајмени од 

други јазици.  Новите заемки од 

српскиот, бугарскиот, но и од 

англискиот, францускиот, 

италјанскиот и др. настапуваат како 

резултат на постојаните промени на 

политичката сцена.   

Од друга страна, пак, во 

германскиот јазик се појавуваат сè 

повеќе турцизми, пред сè како 

странски зборови, како неологизми. 

Ова се должи на сè поголемата 

глобализација и на растечкиот курс 

на миграција од земјите источно од 

Европа.   
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