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Марија ЛЕОНТИЌ1                                                 

УДК: 811.163.3’373.45:811.512.161’373.611
Оргинален научен труд

Original paper

ТУРСКИТЕ СУФИКСИ ВО РАМКИТЕ НА 
ПОЛИМОРФЕМНИТЕ СУФИКСИ ВО 

МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК

Апстракт: Македонскиот и турскиот народ живееле заедно пет века и 
влијанието на турскиот јазик врз македонскиот јазик е големо. Турскиот јазик 
влијаел врз морфологијата на македонскиот јазик. Влијанието на турскиот јазик 
врз морфолошкиот систем на македонскиот јазик се гледа особено во внесување 
на нови суфикси како што се: -џи/-чи, -ли и -лак. Со текот на времето овие 
турски суфикси се споиле со други суфикси во македонскиот јазик и ги создале 
полиморфемните суфикси.

Во овој труд ќе се анализираат полиморфемните суфикси со турски 
суфикси во македонскиот јазик

Kлучни зборови: македонски јазик, турски јазик, турски суфикси, 
полиморфемни суфикси

Marija, LEONTIK2

TURKISH SUFFIXES WITHIN THE POLYMORPHIC SUFFIXES IN 
THE MACEDONIAN LANGUAGE

Abstract: Macedonian and Turkish people had lived together for five centuries 
and hence the Turkish influence on the Macedonian language is enormous. The Turkish 
language has greatly influenced the Macedonian morphology. The influence of the 
Turkish on the morphological system of the Macedonian language is particularly 
evident in the introduction of new suffixes like -џи/-чи, -ли and -лак. In the course of 
history, these Turkish suffixes merged with other suffixes in the Macedonian language 
creating polymorphic suffixes. 

This paper will analyse polymorphic suffixes with Turkish suffixes in the 
Macedonian language.

Key words: Macedonian language, Turkish language, Turkish suffixes, 
Macedonian suffixes, polymorphic suffixes.

1Филолошки факултет, Универзитет „Гоце Делчев“, Штип marija.leontik@ugd.edu.mk 
2 Faculty of Philology, Goce Delcev University, Stip, Macedonia marija.leontik@ugd.edu.mk 
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1. Вовед

Влијанието на турскиот јазик врз македонскиот јазик може да се следи 
главно од 16 век. Во текот на петвековниот јазичен контакт на македонскиот 
со турскиот јазик турските суфикси почнале да навлегуваат заедно со турските 
лексички заемки. Во рамките на лексичките заемки од турско потекло се наоѓаат 
турските суфикси -џи/-чи (-cı, -ci, -cu, -cü, -çı, -çi, -çu, -çü), -ли (-lı, -li, -lu, -lü), 
-лак (-lık, -lik, -luk, -lük) и -ди/-ти (-dı, -di, -du, -dü, -tı, -ti, -tu, -tü), кои со текот 
на времето во македонските говори навлегле во поголем број во споредба со 
другите суфикси.   

Турските суфикси во македонскиот јазик на почетокот навлегувале 
со изворната форма, но потоа, за да си го утврдат своето место, доживувале 
адаптација и спојување со разновидни суфикси во македонскиот јазик. Турските 
суфикси во македонскиот јазик се споиле со разновидни суфикси за образување 
именки, придавки и прилози со што се создале многубројни полиморфемни 
суфикси. Токму адаптацијата и полиморфемните суфикси придонеле турските 
суфикси да не се  доживуваат како туѓи, лесно да се прифаќаат и да се 
применуваат за градење на нови лексеми. Тоа значи дека турските суфикси 
успеале да најдат начин да го утврдат своето место во мноштвото домашни и 
позајмени суфикси во македонскиот јазик. Тоа е еден долг и неизвесен јазичен 
процес за кој пресудна улога има јазичната меморија, потребата и афинитетот 
на народот. 

Кај полиморфемните суфикси во кои се присутни турските суфикси, 
спојувањето на турските суфикси со разновидните суфикси во македонскиот 
јазик се случува од десна страна (исклучок е полиморфемниот суфикс -штилак/-
штилок со неколку примери). Македонскиот говорител за да ги адаптира 
турските суфикси во македонскиот јазик спонтано на нив ги додавал словенските 
суфикси или одомаќените суфикси од странско потекло кои му биле поблиски. 
Но веројатно ова се должи и на природата на турските суфикси кои прифаќаат 
проширување само од десната страна.  

Турските суфикси -џи/-чи и -ли најмногу зеле учество во градењето на 
полиморфемните суфикси, а суфиксите -лак и -ди/-ти во многу помал обем и 
разновидност.

Но ова е уште една потврда за гореизложениот став. Турските суфикси 
-џи/-чи и -ли најмногу се присутни во рамките на полиморфемните суфикси, 
но исто така во македонскиот лексички фонд имаме најголем број лексички 
заемки и лексеми градени по пат на аналогија со овие суфикси. Тоа значи дека 
полиморфемните суфикси со -џи/-чи и -ли овозможиле овие суфикси да останат 
продуктивни. Полиморфемните суфикси со -лак и -ди/-ти се малубројни, но и 
нивната продуктивност и разновидност е помала во споредба со суфиксите -џи 
и -ли.
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2. Полиморфемни суфикси со суфиксот -џи/-чи  (-cı, -ci, -cu, -cü, -çı, -çi, 
-çu, -çü)

Турскиот суфикс -џи/-чи, иако во турскиот јазик во принцип гради именки, 
во македонскиот јазик во рамките на полиморфемните суфикси гради и 
придавки и прилози. 

2.1. Полиморфемни суфикси со суфиксот -џи кои градат именки
Во македонскиот јазик со суфиксот -џи ги имаме следниве полиморфемни 

суфикси што градат именки: -џија/-чија, -жија, -џиа/-чиа, -жиа, -џика/-чика, 
-жика, -џивка/-џифка/-чифка, -џијка (-џ’ѝјка)/-чијка, -џи(и)ца/-чиица, -џијца, 
-џиче/-чиче, -џивче, -џијче, -џииче, -жијче, -џиство/-чиство, -џиница, -џијница/-
чијница и -џилница/-чилница.

-Полиморфемниот суфикс -џија/-чија се добива со спојување на 
суфиксот -џи/-чи и суфиксот -ја и гради именки кои означуваат пред сè вршител 
на дејство. Пр. абаџија, гемиџија, аферџија,  авџија, алваџија, амамџија, анџија, 
арабаџија, ахчија, бавчанџија, бакарџија, балтаџија, барутчија, басмаџија, 
билетчија, бичакчија, бичкиџија, бозаџија, бојаџија, бонбонџија, бостанџија, 
гајдаџија, есапчија, јабанџија, кафеџија, леблебиџија, мирасчија, ортакчија, 
пазарџија, саатчија, симитчија, тутунџија, чорбаџија, шербетчија, шеќерџија и 
др. 

-Полиморфемниот суфикс -жија е видоизменета варијанта на суфиксот 
-џија и се сретнува во дијалектите. Пр. кавгажија, тутунжија и др.

-Полиморфемниот суфикс -џиа/-чиа е скратена варијанта на суфиксот 
-џија /-чија и се сретнува во дијалектите. Пр. капиџѝа, изметчиа и др. 

-Полиморфемниот суфикс -жиа е скратена варијанта на суфиксот -жија и 
се сретнува во дијалектите. Пр. меанжиа и др. 

-Полиморфемниот суфикс -џика/-чика се добива со спојување на 
суфиксот -џи/-чи и суфиксот -ка и гради именки кои означуваат вршител на 
дејство од женски род. Пр. алваџика, аферџика, барабанџика, гурбетчика, 
журкаџика, кираџика, ораџика, пазарџика, саатчика, сапунџика, скараџика и др.

-Полиморфемниот суфикс -жика е видоизменета варијанта на суфиксот 
-џика/-чика и се сретнува во дијалектите. Пр. абанжика и др.

-Полиморфемниот суфикс -џивка/-џифка/-чифка е проширена форма 
на суфиксот -џика што се создала со додавање на консонантот /в/ и /ф/ помеѓу 
суфиксот -џи/-чи и суфиксот -ка. Овој полиморфемен суфикс гради именки 
кои означуваат вршител на дејство од женски род. Пр. кираџивка, големџифка, 
мајтапчифка и др.

-Полиморфемниот суфикс -џијка (-џ’ѝјка)/-чијка е проширена форма на 
суфиксот -џика што се создала со додавање на консонантот /ј/ помеѓу суфиксот 
-џи/-чи и суфиксот -ка. Овој сложен суфикс гради именки кои означуваат 
вршител на дејство од женски род. Пр. кираџијка, абанџ’ѝјка, изметчијка и др.

-Полиморфемниот суфикс -џи(и)ца/-чиица се добива со спојување на 
суфиксот -џи/-чи и суфиксот -ица, -ца и гради именки кои означуваат вршител 
на дејство од женски род. Пр. амамџица, бадијалџица, гајдаџиица, големџица, 
тутунџица, чорбаџица, тутунџица, акчиица, јан-кесеџиица, меанџиица, 
чорбаџиица и др.

ТУРСКИТЕ СУФИКСИ ВО РАМКИТЕ НА ПОЛИМОРФЕМНИТЕ СУФИКСИ 
ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК
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-Полиморфемниот суфикс -џијца е проширена форма на суфиксот -џица 
што се создала со додавање на консонантот /ј/ помеѓу суфиксот -џи и суфиксот 
-ца. Овој полиморфемен суфикс гради именки кои означуваат вршител на 
дејство од женски род и е карактеристичен за дијалектите. Пр. чорбаџијца и др.

-Полиморфемниот суфикс -џиче /-чиче се добива со спојување на 
суфиксот -џи/-чи и суфиксот -че и гради именки кои имаат деминутивно-
хипокористично значење. Пр. гајдаџиче,  конакчиче и др.

-Полиморфемниот суфикс -џивче е проширена форма на суфиксот -џиче 
што се создала со додавање на консонантот /в/ помеѓу суфиксот -џи и суфиксот 
-че и гради именки кои имаат деминутивно-хипокористично значење. Пр. 
кавгаџивче и др.

-Полиморфемниот суфикс -џијче е проширена форма на суфиксот -џиче 
што се создала со додавање на консонантот /ј/ помеѓу турскиот суфикс -џи и 
суфиксот -че и гради именки кои имаат деминутивно-хипокористично значење. 
Пр. куменџијче и др.

-Полиморфемниот суфикс -џииче гради именки кои имаат деминутивно-
хипокористично значење. Пр. симиџииче и др.

-Полиморфемниот суфикс -жијче е видоизменета варијанта на суфиксот 
-џијче. Пр. занданжијче и др.

-Полиморфемниот суфикс -џиство/-чиство се добива со спојување на 
суфиксот -џи/-чи и суфиксот -ство и образува пред сè именки кои означуваат 
занимање, професионална дејност, стопанска гранка што се карактеризира со 
значењето на основата (пр.  абаџиство, бавчанџиство, бојаџиство, бонбонџиство, 
бостанџиство, гајтанџиство, гемиџиство, дограмаџиство, казанџиство, 
кираџиство, кујунџиство, ловџиство, тенеќеџиство, гурбетчиство, занаетчиство, 
чифчиство и сл.), именки кои означуваат титула, звање, функција, служба или 
општествен статус (пр. чорбаџиство, бунтаџиство, комитаџиство), и именки 
кои означуваат апстрактни особини (пр. големџиство, дркаџиство, кавгаџиство, 
паролџиство, силеџиство, сметкаџиство, фалбаџиство и сл.).

-Полиморфемниот суфикс -џиница се добива со спојување на турскиот 
суфикс -џи и суфиксот -ница и гради именки кои именуваат називи на места, 
односно просторија или простор за работа. Пр. варџ’ѝница, вурнаџиница и др. 

-Полиморфемниот суфикс -џијница/-чијница е проширена форма 
на суфиксот -џиница што се создала со додавање на консонантот /ј/ помеѓу 
суфиксот -џи/-чи и суфиксот -ница. Пр. икимџијница, акчијница, ахчијница, 
ракиџијница и др. 

-Полиморфемниот суфикс -џилница/-чилница се добива со спојување 
на суфиксот -џи/-чи и суфиксот -илница и гради именки кои именуваат називи 
на места. Овие називи на места означуваат простории или простори каде што 
се реализира дејството или се врши дејноста. Пр. абаџилница, акшамџилница, 
алваџилница, бичкиџилница, бозаџилница, бојаџилница, бонбонџилница, 
бурекчилница, варџилница, јорганџилница, казанџилница, кантарџилница, 
комарџилница, кондураџилница, леблебиџилница, лимунадџилница, 
самарџилница, сапунџилница, скараџилница, содаџилница, тенеќеџилница, 
ќебапчилница, ќумурџилница, чкембеџилница, џамџилница, шарлаганџилница, 
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шеќерџилница, шкембеџилница, чкембеџилница, акчилница, ахчѝлница, 
ашчилница, бурекчилница, ѓеврекчилница, екмекчилница, зарзаватчилница, 
ракиџилница, ќебапчилница и др. 

2.2. Полиморфемни суфикси со суфиксот -џи кои градат придавки
Во македонскиот јазик со суфиксот -џи се јавуваат следниве полиморфемни 

суфикси што градат придавки: -чиин, -џиов/-џиова/-џиово, -џиски/-чиски/, 
-џиска/-чиска, -џиско/-чиско (-чки, -шки), -жиски, -џијски, -џински и -џијцки.

-Полиморфемниот суфикс -чиин се добива со спојување на суфиксот 
-чи и суфиксот -ин и гради односни придавки кои имаат посвојно значење. Пр. 
ѓумрукчиин и др.

-Полиморфемниот суфикс -џиов /-џиова /-џиово се добива со спојување 
на суфиксот -џи и суфиксот -ов/-ова/-ово и гради односни придавки кои имаат 
посвојно значење или значење што се однесува на основата на придавката. 
Бидејќи во македонскиот јазик придавката се усогласува со родот на именката, 
овој полиморфемен суфикс се јавува со варијантите: -џиов, -џиова, -џиово. Пр. 
кујумџиов, турунџиова и др.

-Полиморфемниот суфикс -џиски /-чиски, -џиска /-чиска, -џиско 
/-чиско (-чки, -шки) се добива со спојување на суфиксот -џи/-чи и суфиксот 
-ски и гради односни придавки кои имаат значење на припадност, особина, 
намена или значење што се однесува или што е својствено на основата на 
придавката. Бидејќи придавката се усогласува со родот на именката, овој 
полиморфемен суфикс може да се јави со варијантите: -џиски/-чиски, -џиска/-
чиска, -џиско/-чиско. Пр. абаџиски, аберџиски, алваџиски, арабаџиски, 
бавчанџиски, бадијалџиски, баждарџиски, бакарџиски, барабанџиски, 
беќарџиски, бифеџиски, бичкиџиски,  бозаџиски, бојаџиски, бонбонџиски, 
бостанџиски, бунарџиски, бунтаџиски, бунџиски, варџиски, водоводџиски, 
гагаџиски, гајдаџиски, гајтанџиски, гемиџиски, големџиски, даваџиски, 
давуџиски, дајреџиски, далаверџиски, дервенџиски, дерменџиски, дермонџиски, 
доганџиски, дограмаџиски, драмџиски, дркаџиски, дузенџиски, дуќанџиски, 
ѓемиџиски, ѓозбојаџиски,  ѓубреџиски, ѓумругџиски, ѓурултаџиски, евтинџиски, 
ефтинџиски, егленџиски, екмегџиски, екранџиски, ефтинџиски, илеџиски, 
исполџиски, јазаџиски, јорганџиски, кавалџиски, кавгаџиски, казанџиски, 
калајџиски, камионџиски, кантарџиски, карванџиски, кафеанџиски, кафеџиски, 
кираџиски, кириџиски, комарџиски, комитаџиски, коморџиски, кондураџиски, 
кувенџиски, кујунџиски, ловџиски, малтерџиски, меанџиски, мутавџиски, 
нишанџиски, пазарџиски, пајтонџиски, паролџиски, пиштолџиски, самарџиски, 
сапунџиски, сеирџиски, сергиџиски, силеџиски, симиџиски,  скелеџиски, 
сметкаџиски, содаџиски, тенеќеџиски, тупаџиски, фалбаџиски, фурнаџиски, 
чорбаџиски, џамџиски, шајкаџиски, шарлаганџиски, шегаџиски, шеќерџиски, 
бурекчиски, гурбетчиски, ѓеврекчиски, ѓумрукчиски, екмекчиски, екмегџиски, 
есапчиски, еснафчиски, занаетчиски, зарзаватчиски, инаетчиски, памукчиски, 
папуџиски, папукчиски, саатчиски, симитчиски, туфекчиски, ќебапчиски, 
ќурчиски, чифчиски и др. Варијантите на полиморфемниот суфикс -џиска (пр. 
самарџиска) и полиморфемниот суфикс -џиско (пр. калајџиско) се јавуваат во 
помал број примери.

ТУРСКИТЕ СУФИКСИ ВО РАМКИТЕ НА ПОЛИМОРФЕМНИТЕ СУФИКСИ 
ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК
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Во македонскиот јазик кога суфиксот -ски се додава на основи што 
завршуваат на консонантите /к/, /ч/, /ц/ доаѓа до гласовна промена и суфиксот 
-ски се реализира како -чки (пр. човечки). Иако почетокот на овие полиморфемни 
суфикси е -џи, веројатно по пат на аналогија во многу мал број примери доаѓа до 
спојување на суфиксот -џи и -чки во сложениот суфикс -џички (пр. дервенџички). 
Во дијалектологијата се среќаваат примери суфиксот -ски да се промени во -цки 
со што се добива полиморфемниот суфикс -џицки (пр. кăвиџѝцки).

-Полиморфемниот суфикс -жиски е видоизменета варијанта на 
полиморфемниот суфикс -џиски и се сретнува во македонските дијалекти. Пр. 
анжиски, бојажиски и др. 

-Полиморфемниот суфикс -џијски е проширена форма на суфиксот 
-џиски што се создала со додавање на консонантот /ј/ помеѓу суфиксот -џи/-чи 
и суфиксот -ски. Пр. арабаџијски, бостанџијски, бостанџијски, варџијски и др. 

-Полиморфемниот суфикс -џински се образува со спојување на трите 
суфикси -џи, -ин и -ски и означува припадност или посесивност. Пр. кираџински, 
екмекџински и др.

-Полиморфемниот суфикс -џијцки е видоизменета варијанта на 
полиморфемниот суфикс -џијски. Пр. кираџијцки и др. 

3. Полиморфемни суфикси со суфиксот -ли (-lı, -li, -lu, -lü)
Во македонскиот јазик со суфиксот -ли ги имаме следниве полиморфемни 

суфикси: -лија, -лика, -ли(ј)ка, -личка, -личе, -лијче, -лиски/-лиска, -лијски и 
-лисан.

-Полиморфемниот суфикс -лија се образува со спојување на суфиксот -ли 
и суфиксот -ја и гради придавки кои пред сè означуваат својства. Пр. кајмаклија, 
пубертетлија, занатлија и др. 

-Полиморфемниот суфикс -лика се добива со спојување на суфиксот 
-ли и суфиксот -ка и гради именки кои означуваат карактеристики на жена. Пр. 
арамлика, арчлика, барјаклика, бојлика,  дојранлика, еснафлика, касабалика, 
кркмајлика, крчменлика, мüрфитлѝка, мераклика, миразлика, сарансаклика и 
др.

-Полиморфемниот суфикс -ли(ј)ка е проширена форма на суфиксот -лика 
што се создала со додавање на консонантот /ј/ помеѓу суфиксот -ли и суфиксот 
-ка. Пр. ạкạлѝ(ј)кạ, дојранлика, кăркаклијка, касабалика, катранлијка, 
крчменлика, марифетлијка, мераклијка и др.

-Полиморфемниот суфикс -личка се гради со спојување на суфиксот 
-ли и суфиксот -ичка и се добиваат деминутивно-хипокористични називи. Пр. 
заваличка и др.

-Полиморфемниот суфикс -личе се образува со здружување на суфиксите 
-ли и -че со што се добива деминутивно-хипокористично значење. Пр. басмаличе 
и др.

-Полиморфемниот суфикс -лијче е проширена форма на суфиксот -личе 
што се создала со додавање на консонантот /ј/ помеѓу суфиксот -ли и суфиксот 
-че. Пр. назлијче и др. 

Марија ЛЕОНТИЌ
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-Полиморфемниот суфикс -лиски /-лиска се гради со спојување 
на суфиксот -ли и суфиксот -ски и има значење што се однесува или што е 
својствено на основата. Пр. ајталиски, арамлиски, довлетлиски, ербаплиски, 
еснафлиски, казанлиски, касабалиски, лезетлиски, мекамлиски, мераклиски, 
севдалиски и др. Бидејќи во македонскиот јазик придавката се усогласува со 
родот на именката, овој полиморфемен суфикс се јавува и со варијантата -лиска. 
Пр. одалиска и др.

-Полиморфемниот суфикс -лијски е проширена форма на суфиксот 
-лиски што се создала со додавање на консонантот /ј/ помеѓу суфиксот -ли и 
суфиксот -ски. Пр. касабалијски и др.

-Полиморфемниот суфикс -лисан се добива со спојување на суфиксот 
-ли и суфиксот -сан (образуван од суфиксите -са и -ан) и гради придавки кои 
означуваат поим поврзан со основата. Пр. кирлѝсан, муурлисан и др.

4. Полиморфемни суфикси со суфиксот -лак (-lık, -lik, -luk, -lük)
Турскиот суфикс -лак, во македонскиот јазик гради само два полиморфемни 

суфикси: -штилак и -штилок. Во македонскиот јазик овие полиморфемни 
суфикси се употребува при образување именки.

Многу е поголем фондот на зборови во кои турските суфикси -џи и -лак 
градат полиморфемен суфикс. 

-Полиморфемниот суфикс -штилак се добива со контаминација на 
суфиксот -штина и суфиксот -лак. Пр. будалаштилак, големштилăк, госпоштилак, 
граѓанштилак, ѓаволштилак, ѓупштилак, еѓупштилак, магарштилак, 
македонштилак, мудроштилак, немаштилак, поганштилак, сиромаштилак, 
циганштилак, човештилак и друго. 

-Полиморфемниот суфикс -штилок е видоизменета варијанта на 
полиморфемниот суфикс -штилак. Пр. зенгинштилок, ѕверштилок и др. 

5. Полиморфемни суфикси со суфиксот  -џи/-чи (-cı, -ci, -cu, -cü, -çı, -çi, 
-çu, -çü) и -лак (-lık, -lik, -luk, -lük)

Голем е фондот на зборови во кои турските суфикси -џи и -лак градат 
полиморфемен суфикс. 

-Полиморфемниот суфикс -џилак /-џилик /-џилăк /-џилок /-чилак 
/ -чилок /-чилăк: се образува со спојување на варијантите на турскиот 
суфикс -џи/-чи и на турскиот суфикс -лак. Во турскиот и во македонскиот 
јазик овој полиморфемен суфикс се употребува при образување именки. 
Овој полиморфемен суфикс е навлезен со бројни турски лексички заемки во 
македонскиот јазик. Пр. абаџилак, абанџилăк, абаџилок, авџилăк, ạјнаџилăк, 
арабаџилак, арабаџилик, арманџилăк, афчилок, бавчанџилак, батакчилак, 
батакчилок, батакчилăк, бозаџилак, бојаџилак, вурнаџилак, гемиџилак, 
гимиџилăк, гурбетчилак, дограмаџилак, догрạмаџилăк, екмеџилак, екмеџилук, 
инаетчилак, јанкесеџилак, кавгаџилак, казанџилак, касканџилак, кăскăџилăк,  
кираџилак, кираџилăк, ќираџилăк, комарџилак, кондураџилак, кујунџилак, 
менџилак, небетчăлăк, пајтонџилак, папуџилак, рушветчилак, саатчилăк, 
самарџилăк, ќурчилак, фурнаџилак, чифчилак, џеваирџилăк и др. 

ТУРСКИТЕ СУФИКСИ ВО РАМКИТЕ НА ПОЛИМОРФЕМНИТЕ СУФИКСИ 
ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК
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Овој полиморфемен суфикс се осамостоил од лексичките заемки и по 
пат на аналогија се додал на зборови во македонскиот јазик. Пр. големџилак, 
големџилок, јамаџилак, комитаџилак, комитаџилăк, крчмаџилак, ловџилак, 
наводаџилак, пантаџилак, сиромáшчилак, содаџилак, фал’баџилок, 
црноборсаџилак, шамиџилак и др.

Голем е бројот на примери каде што овој полиморфемен суфикс по 
пат на аналогија се додава и на турски зборови. Пр. бинџилик, гајтанџилак, 
даваџилук, дуќанџилак, ѓерисчилăк, ѓозбојаџилак, кесеџилăк, марифетчилак, 
мутавџилак, муфтаџилак, тавминџилак, тавминџилăк, чорбаџилак, чорбаџилăк, 
џеваирџилăк, големџилак, големџилок, јамаџилак, комитаџилак, комитаџилăк, 
крчмаџилак, ловџилак, наводаџилак, пантаџилак, сиромáшчилак, содаџилак, 
тавминџилак, тавминџилăк, фал’баџилок, црноборсаџилак, шамиџилак и др. 

6. Полиморфемни суфикси со суфиксот -ди/-ти (-dı, -di, -du, -dü)
Во македонскиот јазик со суфиксот -џи се јавуваат следниве полиморфемни 

суфикси: -дисан/-дисăн/-тисан, -тисано, -тисаност и -дисување/-тисување.
-Полиморфемниот суфикс -дисан/-дисăн/-тисан се добива со спојување 

на суфиксот -ди/-ти и суфиксот -сан (образуван од суфиксите -са и -ан) и гради 
придавки кои означуваат поим поврзан со дејство. Пр. аздисан, далдисан, 
зурлудѝсăн, каздисан, кăздѝсăн, кондѝсан, кулундрѝсăн, саштисан, чалдисан и 
сл.  

-Полиморфемниот суфикс -тисано се добива со спојување на суфиксот 
-ти и суфиксите -сан и -о и гради прилози образувани пред сè од придавки. Пр. 
саштисано и сл.  

-Полиморфемниот суфикс -тисаност се добива со спојување на суфиксот 
-ти и суфиксите -сан и -ост и гради именки образувани пред сè од придавки. Пр. 
саштисаност и сл. 

-Полиморфемниот суфикс -дисување/-тисување се добива со спојување 
на суфиксот -ди/-ти и суфиксите -сува (образуван од суфиксите -са и -ува) и 
суфиксот -ње и гради глаголски именки од изведени несвршени глаголи. 
Пр. ашладисување, бајалдисување, бактисување, бендисување, битисување, 
боздисување, каврадисување, казандисување, каздисување, кајдисување, 
кандардисување, кандисување, капладисување, каскандисување, курдисување, 
леќедисување, назландисување, нишандисување, сајдисување, сакалдисување, 
саклетисување, салдисување, сардисување, саштисување, сиктердисување, 
ујдисување, чалдисување, чурудисување, шашардисување, шаштисување и сл. 
Во народните говори во единечни примери се забележува испуштање на вокалот 
/у/ од суфиксот -сува (пр. супурдисвање) и варијантата -сава (пр. ујдисавање). 

7. Заклучок
Јазиците во контакт најбрзо ги примаат и најдолго ги чуваат лексичките 

заемки, а најтешко ги примаат и најбргу ги губат морфолошките заемки во 
својот јазичен систем во македонскиот јазик. Ова губење е изразено доколку 
јазиците во контакт типолошки припаѓаат на различни групи, како што турскиот 
кој е алтајски јазик спаѓа во јазици од аглутинативен тип, а македонскиот кој е 
индоевропски јазик спаѓа во јазици од флективен тип.

Марија ЛЕОНТИЌ
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Во рамките на лексичките заемки од турско потекло се наоѓаат турските 
суфикси -џи/-чи (-cı, -ci, -cu, -cü, -çı, -çi, -çu, -çü), -ли (-lı, -li, -lu, -lü), -лак (-lık, -lik, 
-luk, -lük) и -ди/-ти (-dı, -di, -du, -dü, -tı, -ti, -tu, -tü), кои по долготрајна употреба 
доживувале адаптација и спојување со разновидни суфикси во македонскиот 
јазик со што се создале многубројни полиморфемни суфикси.

Во македонскиот јазик со суфиксот -џи ги имаме следниве полиморфемни 
суфикси: -џија/-чија, -жија, -џиа/-чиа, -жиа, -џика/-чика, -жика, -џивка/-џифка/-
чифка, -џијка (-џ’ѝјка)/-чијка, -џи(и)ца/-чиица, -џијца, -џиче/-чиче, -џивче, 
-џијче, -џииче, -жијче, -џиство/-чиство, -џиница, -џијница/-чијница, -џилница/-
чилница, -чиин, -џиов/-џиова/-џиово, -џиски/-чиски/, -џиска/-чиска, -џиско/-
чиско (-чки, -шки), -жиски, -џијски, -џински и -џијцки.

Во македонскиот јазик со суфиксот -ли ги имаме следниве полиморфемни 
суфикси: -лија, -лика, -ли(ј)ка, -личка, -личе, -лијче, -лиски/-лиска, -лијски и 
-лисан.

Турскиот суфикс -лак во македонскиот јазик гради само два полиморфемни 
суфикси: -штилак и -штилок.

Во македонскиот јазик со суфиксот -џи се јавуваат следниве полиморфемни 
суфикси: -дисан/-дисăн/-тисан, -тисано, -тисаност и -дисување/-тисување.

Токму гореизложените полиморфемни суфикси придонеле турските 
суфикси да не се доживуваат како туѓи, лесно да се прифаќаат, да се применуваат 
за градење нови лексеми, а со тоа да се одржат и во современиот македонски 
јазик кој типолошки е различен од турскиот јазик.
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