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Апстракт: Лексичките заемки со турски суфикси квантитативно и квалитативно го 

имаат збогатено македонскиот јазик и голем дел од нив се употребуваат и денес во 

разновидни сфери. Процесот на восприемање и примена на лексичките заемки со турски 

суфикси се случуваше во долг временски период. Овој рефарат ги опфаќа лексичките 

заемки со турски суфикси во поглед на временската оска, лексички заемки со турски 

суфикси во нестандардната лексика и лексички заемки со турски суфикси во поглед на 

функционалните стилови. 
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Abstract: Lexical borrowings with Turkish suffixes have enriched the Macedonian 

language both in quantity and in quality and a large part are used today in different spheres. The 

process of perception and usage took place over a long period of time. This essay encompasses 

the lexical borrowings with Turkish suffixes with regard to the time scale, lexical borrowings 

with Turkish suffixes in the non-standard lexis and lexical borrowings with Turkish suffixes with 

regard to the functional styles. 
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1. Вовед 

  

 Со внимателно читање на постојните разновидни речници на македонскиот јазик, 

може да се согледа дека лексичките заемки со турски суфикси и лексемите градени по тој 

модел, квантитативно и квалитативно го збогатувале речничкиот состав на македонскиот 

јазик во период пред официјализирање на процесот на стандардизација на македонскиот 

јазик и во периодот по официјализирање на процесот на стандардизација на македонскиот 

јазик. Овој лексички фонд воедно го одразува времето, општествената состојба, 

материјалниот и културниот живот во кој се восприемале, адаптирале, селектирале, 

задржувале, исфрлале од употреба и мотивирале создавање на нови лексеми по пат на 

аналогија според новите потреби на говорителите.  

 Лексемите со турски суфикси во македонскиот јазик можат да се разгледаат како: 



 -лексички заемки со турски суфикси во поглед на временската оска 

 -лексички заемки со турски суфикси во нестандардната лексика 

 -лексички заемки со турски суфикси во поглед на функционалните стилови 

 

 

2. Лексички заемки со турски суфикси во поглед на временската оска 

 

 Во стандардизираниот лексички фонд кој се применува во официјалното општење 

и писмениот јазик, лексичките заемки со турски суфикси во поглед на временската оска 

можат да бидат главно: 

2.1. Неутрална лексика, која е надвременска, неврзана за кое било време. Пр. 

бозаџија, бифеџија, зурлаџија, кавалџија, кафеџија, кираџија, малтерџија, пазарџија, 

тутунџија, шегаџија, бурекчија, занаетчија, симитчија, ќебапчија и др. 

2.2. Архаизми, кои се употребувале во минатото, а денес место нив се применуваат 

современи зборови. Пр. безистенџија / дуќанџија; доганџија / соколар; капиџија / вратар, 

портир; мадемџија / рудар; саиџија / поштар; унерџија / вешт; бичакчија / ножар; 

ѓумрукчија / цариник, небетчија / чувар, стражар; туфекчија / пушкар, оружар и др. 

2.3. Историзми, кои изразуваат територијална поделба или организација, 

институции, функции на лица, појави и предмети што се надминале со промената на 

општествениот поредок или осовременувањето на животот. Пр. акинџија, апсанџија, 

бегликчија, бејтулмалџија, виргиџиа, дервенџија, дерухдеџија, ешкинџија, хараччија, 

топузлија, феселлија, вилаетлија, гедиклија, валилак, баждарлак, беглак, беглербеглак, 

везирлак, кадилак, мудурлак, мутесарифлик, пашалак, спаилак и др.  

 

 

3. Лексички заемки со турски суфикси во нестандардната лексика 

 

Во нестандардниот лексички фонд кој се употребува во секојдневното 

неофицијално општење, односно во разговорниот јазик, лексичките заемки со турски 

суфикси се застапени со: 

3.1. Фамилијаризми, кои им се познати на сите говорители кои живеат на една 

територија, а се применуваат кога сакаме да дадеде интимен, субјективен или експресивен 

израз на исказот. Фамилијаризмите имаат свои еквиваленти во стандардниот македонски 

јазик. Пр. бадијалџија / безделник; бељаџија / напасник; ѓурултаџија / вревач; зијанџија / 

штеточинец, пакосник; комарџија / коцкар; миразџија / наследник; муабетџија / зборлив; 

азганлија / разуздан; бериќетлија / плоден, плодороден; гајлелија / загрижен; касметлија / 

среќен; мераклија / љубител; табиетлија / ќудлив; таксиратлија / несреќен; фајделија / 

корисен; ќефлија / развеселен, расположен и др. 

3.2. Дијалектизми, кои им се познати на говорителите кои живеат во одредена 

област во која се употребуваат, но другите говорители можат да ги разберат помалку или 

повеќе успешно. Присутни се и во уметничката литература доколку темата и времето што 

се обработуваат, наметнуваат авторот да примени дијалект за делото да биде автентично. 

Во македонската дијалектологија има богат фонд лексеми со турски суфикси. 

Дијалектизмите во најголем број случаи имаат свои соодветници во стандардниот 

македонски јазик. Пр. накавчија / молер; јаланџија / лажливец; лафчија / зборлив; 

аргафанлија / лилјаков, виолетов; ачик -ѓозлија / итар; бегиритлија / снаодлив; вакатлија / 



имашен; генишлија / спокоен; заифлија / плашлив; инсанлија / човечен; јарамаслија / 

немирен; кедерлиа / болникав; лафазанлија / брборко; немукаетлија / немарен; чичеклија / 

цветен; зулумлук / злодело; артиса / преостане; безердиса / здодее; ѓувендиса / поверува и 

др. Според Ружа Паноска: „Кога го имаме предвид развитокот на македонскиот 

литературен јазик, го имаме предвид и тоа дека од дијалектите е одбрано с# што е 

типично, што има живот во себе и што може да се актуализира и да се афирмира во 

литературниот јазик. Но процесот на црпењето од дијалектните резерви не е ниту 

прекинат ниту завршен. Меѓутоа можеме да констатираме дека дијалектизмите на извесен 

начин веќе се притеснети од општонародниот јазик, односно од литературниот.”
1
  

3.3. Арго, кој е познат само на поединци бидејќи е таен јазик на група луѓе. Пр. 

станџија, провалџија (лице што ограбува станови), трскаџија (момче што „лови” девојки), 

прскаџија (лице што зборува глупости) и др. 

За кој фонд лексички заемки со турски суфикси од стандардната или 

нестандардната лексика ќе се определи и ќе ги употреби говорителот, зависи од неговата 

социјална област на активност и општење бидејќи секоја област карактеристично ги 

применува јазичните средства. Говорителот внимава на изборот и примената на јазичните 

средства за непречено и соодветно да комуницира со другите членови во неговата 

социјална област на активност и пошироко со другите членови на заедницата.  

 

 

4. Лексички заемки со турски суфикси во поглед на функционалните стилови 

 

Специфичниот избор и примена на јазичните средства спаѓа во доменот на 

функционалните стилови. Лексичките заемки со турски суфикси се употребуваат во 

следниве функционални стилови
2
: 

4.1. Разговорниот функционален стил (разговорен јазик) се карактеризира со 

неофицијална, непосредна, спонтана, експресивна, економична приватна реализација на 

јазикот што може да биде од наједноставен до култивирано-сложен, во говорена и во 

пишувана форма. Разговорниот јазик се одликува со голем број лексеми со турски 

суфикси, каде што најмногу доаѓаат до израз фамилијаризмите и дијалектизмите. За 

разговорниот функционален стил се особено карактеристични полиморфемните суфикси -

џија/-чија и -лија. Пр. „Тој е голем финтаџија.”,  „Ама е лимонтабиетлија.”,  „Денес на 

пазар ја нападна еден џепчија.”,  „Мајка му и татко му му даваат голем џепарлак.” 

Лилјана Минова-Ѓуркова со право ќе истакне: „Од јасни причини, во овој 

функционален стил ќе го сретнеме најстарото и најновото од конкретниот јазик. 

Стандардниот јазик, кој се карактеризира со еластична стабилност, се наоѓа, од една 

страна, понапред од разговорниот прогласувајќи некои елементи за застарени, а од друга 

страна – оди по него, затоа што сè уште (во определени фази) не го примил новото, 

наложено од животот и веќе широко прифатено во разговорниот функционален стил.” 

Потоа Лилјана Минова-Ѓуркова истакнува: „Разговорниот функционален стил претставува 

непресушен извор за уметничката литература, како и за средствата за јавно општење, 

                                                           
1
 Panoska, Ружа. (1972). Dijalektnite osobenosti vo prozata na nekoi makedonski sovremeni prozaisti. Makedonski 

jazik - Skopje. God. (23), 217 
2
 Site termini vo ova poglavje se usoglaseni so terminite na Liljana Minova \urkova, koja golem del od svoeto 

tvore{tvo go ima posveteno na ovaa tema. 



особено во поново време.”
3
 Според ова, лексичките заемки со турски суфикси кои се 

среќаваат во голем број во разговорниот функционален стил, реално е да се рефлектираат 

и да ги сретнеме во јазикот на уметничката литература и во јазикот на средствата за јавно 

информирање.   

4.2. Уметничколитературниот функционален стил (јазикот на уметничката 

литература) се одликува со создавање на уметничка литература (книжевност) во која се 

одразува речничкото богатство на јазикот со основните, секундарните и терцијалните 

значења на зборовите. Јазикот на уметничката литература содржи бројни лексеми со 

турски суфикси, посебно во делата кои го отсликуваат периодот на Османлиската 

Империја, но и во творбите кои го опишуваат современиот живот во различни средини, а 

во кои дијалектизмите доаѓаат до израз. Дијалектизмите со турски суфикси се 

применуваат за да се актуализира времето и средината во кое се одвива дејството, но и за 

да се постигне автентичност на исказите на ликовите во делото. Пр.  

 

„...Најмногу земаше ќеманеџијата, после идеше ред на утот, па на гарнетчијата и, 

на крајот, дури беше дајреџијата. Таков си беше редот, од век, меѓу чалгаџиите...” 

  (Иван Точко „Дајреџијата”)
4
 

 

Со уметничколитературниот функционален стил се реализираат и литературните 

преводи и препеви од турски на македонски јазик каде што турските лексеми со турски 

суфикси исто така заземаат видно место. Пр. во препевот на Илхами Емин: 

 

Од град во град с# патувам 

И шејхови се прашувам 

Гурбетлакот силно гори 

Види љубовта што ми стори. 

  (Јунус Емре „Чекорејќи в оган горам”)
5
 

 

Тука сме должни да истакнеме дека лексеми со турски суфикси најмногу се наоѓаат 

во јазикот на народната литература. Пр.  

 

Твоје лице лице,  

дукат чело амајлија, 

дукат чело амајлија, 

руса коса срмаллија, 

руса коса срмаллија, 

танќи веѓи гајтанлии 

танќи веѓи гајтанлии, 

црни очи бадемлии, 

црни очи бадемлии, 

твоја уста шеќерлија, 

твоја уста шеќерлија, 

                                                           
3
 Ѓуркова Minova, Лилјана. (2003). Stilistika na sovremeniot makedonski jazik. Magor - Скопје,  218-219 

4
 Nasteva Јашар, Оливера. (1972). Funkcioniraweto na turcizmite vo makedonskiot kni`even jazik. Makedonski 

jazik - Skopje). God. XXIII,  94 
5
 Emre, Јунус. (1991). Da sakame da n# sakaat. Prepev od turski: Ilhami Emin. Birlik - Скопје, 225 



бело грло шербетлија, 

бело грло шербетлија, 

рамна става биналлија.
6
 

  („Ој, невесто јубавесто”) 

 

4.3. Публицистичкиот функционален стил (јазикот на средствата за јавно 

информирање и на публицистиката) е наменет за информирање на аудиториумот на една 

говорна заедница (читатели, слушатели, гледачи) за важни или интересни настани од 

земјата или од странство. Јазикот на средствата за јавно информирање, посебно 

новинарскиот потстил содржи бројни лексеми со турски суфикси. Ова се должи пред с# на 

фактот што во последно време во новинарскиот потстил се користат лексички елементи од 

разговорниот јазик за да се одбегне монотонија, да се привлече внимание и да се постигне 

живост и разновидност во изразот. Овој тренд посебно се согледува во новинарските 

наслови во кои лексемите со турски суфикси навистина се применуваат мајсторски за да 

се привлече вниманието на читателот. Пр. „Гемиџијата Шатев одделен од илинденците”
7
, 

„ФАМУ ќе ги обедини балканските филмаџии во Охрид”
8
, „Прегазен моторџија”

9
, „Ранет 

гонел пиштолџија”
10

, „Ловџија пронајден мртов”
11

, „Камионџиите ни ги тепаат, грчката 

полиција гледа”
12

, „Митаџии го олесниле буџетот за над 50 милиони евра”
13

, 

„Моторџиска свадба во Водоча”
14

, „Околу 1500 идни академци од внатрешноста – 

кираџии”
15

, „Ако му смрдат нозете на пубертетлијата - ставете му ботокс!”
16

 и др. Но 

освен во наслови, овој вид на лексеми се користат и во самиот текст. Пр. „Помладиот 

Чокре е познат скопски шемаџија и еден од најпожелните ергени во државата.”
17

, 

„Филмаџиите реагираат на оддолжувањето на постапката за нов директор, со што 

предупредуваат дека за новиот тоа ќе значи катастрофален почеток.”
18

 

Исто така, и во крстозборите, кои спаѓаат во новинарскиот потстил, лексемите со 

турски суфикси се застапени со многу примери.  

Во разговорниот, во уметничколитературниот и во публицистичкиот функционален 

стил се застапени лексеми со турски суфикси кои се карактеризираат со експресивност. 

Семантички, експресивните лексеми со турски суфикси можат да бидат: 

- Деминутиви и хипокористици, кои означуваат мали или мили лица, животни и 

предмети, или позитивен однос кон нив. Пр. алваџиче, бозаџивче, бостанџиче, гајдаџиче, 

                                                           
6
 (1962). Makedonskite melografi od krajot na HXH vek. Redakcija: @ivko Firfof i Metodija Simonovski. Institut za 

folklor - Скопје, 140 

7
 Dnevnik (Skopje). Br. 3814, 08. HX 2008, 7 

8
 Utrinski vesnik (Skopje). Br. 2711, 14-15. VX 2008, 17  

9
 Vest (Skopje). Br. 2381, 24-25. V 2008, 12 

10
 Vest (Skopje). Br. 2386, 30. V 2008, 12 

11
 Dnevnik (Skopje). Br. 3792, 13. XH 2008, 13 

12
 Dnevnik (Skopje). Br. 3666, 13. V 2008, 1 

13
 Dnevnik (Skopje). Br. 3657, 2. V 2008, 15 

14
 Vest (Skopje). Br. 2469, 9. XH 2008, 1 

15
 Ve~er (Skopje). Br. 13916. 2. H. 2008, 9 

16
 Ve~er (Skopje). Br. 13916. 2. H. 2008, 25 

17
 Vest (Skopje). Br. 1597, 22. XH 2005 

18
 Vest (Skopje). Br. 2551, 17. HXX 2008, 17 

 



гемиџиче, дуќанџиче, кавгаџивче, казанџиче, кафеџиче, меанџиче, арамличе, басмаличе, 

назлијче и др. 

- Аугментативи и пејоративи, кои означуваат преувеличување на лица, животни и 

предмети, или негативен однос кон нив. Пр. јабанџишче, пубертетлија, шмеќарлак и др.  

 

 

5. Заклучок 

 

Лексемите со турски суфикси во поглед на временската оска се застапени во 

неутралната лексика, архаизмите и историцизмите; во нестандардната лексика се 

застапени со фамилијаризмите, дијалектизмите, аргото; а во поглед на функционалните 

стилови се употребуваат во разговорниот функционален стил, уметничколитературниот 

функционален стил и публицистичкиот функционален стил. 

Лексемите образувани со турски суфикси, и воопшто турцизмите, не се застапени 

во административниот и во научниот функционален стил затоа што во историскиот развој 

на македонскиот јазик турцизмите сè повеќе го губеа своето неутрално обележје и 

стануваа стилски обоени. Оваа тенденција се случуваше во долг временски период 

паралелно со стандардизацијата на македонскиот јазик и осовременувањето на условите за 

живот и работа. 
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