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Апстракт: Оваа студија ги опфаќа македонските имиња и презимиња што имаат 

турски елементи. Личните имиња и презимиња се многу важен дел од нашата 

идентификација и тие се развивале долго време во минатото. Македонскиот и турскиот 

народ живееле заедно пет века и турското влијание на македонскиот јазик е многу 

големо. Во оваа студија ќе дадеме општ преглед на турското влијание на македонските 

имиња и презимиња на следниве лингвистички нивоа: лексичко, морфолошко и 

фонетско. 

Клучни зборови: имиња, презимиња, турски елементи. 

 

 

TURKISH ELEMENTS IN MACEDINIAN NAMES AND SURNAMES 
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Abstract: This study addresses Macedonian names and surnames which include 

Turkish elements. Personal names and surnames are a very important part of our identity and 

they have been developed over a long time. Macedonian and Turkish people lived together for 

five centuries and Turkish influence on the Macedonian language is great. In this study I shall 

give a general survey of the Turkish influence on Macedonian names and surnames in these 

linguistic areas: lexicological, morphological and phonological. 
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1. Вовед 

 

 Личните имиња и презимиња кај Македонците што имаат турски елементи 

претставуваат спој на минатото и сегашноста на македонскиот народ, но воедно и мост 

кој културно ги поврзува македонскиот и турскиот народ. Турските елементи во 

македонските имиња и презимиња претставуваат историско наследство кое 

квалитативно го има збогатено македонскиот антропонимиски систем.  

 Во денешно време секој човек има лично име и презиме кои служат за 

идентификација на личноста. Личното име се јавило во првобитниот развој на човекот 

и ги имал формите како Глава, Око, Камен, Волк, Орел, Ветер и сл. Нашите предци 

верувале во постоењето на маѓепсници, во самовили, во демони, во змејови и 

чувствувале страв од нивната моќ. Затоа родителите на своите деца им давале заштитни 

лични имиња кои требало да побудат сожалување на злите сили. Пр. Грозен, Гаден, 

Гнаса, Грбавец, Слепец, Крпен, Сиромав, Роб, Сирак, Нехтена, Купена, Стар, Белоглав, 

Стародед, Белобрадец и слично, но исто така им давал и лични имиња кои требале да 

ги заплашат злите сили. Пр. Дракул, Змејко, Гробан. Но нашите предци на своите деца 



им давале и пожелни имиња за долг, среќен и убав живот. Пр. Живко, Живка, Сретен, 

Добрила и др.  

Јужнословенските народи во текот на 8 и 9 век почнале да ја напуштаат 

родовската многубожечка вера и да ја примаат монотеистичката христијанска религија. 

Како резултат на ова именскиот репертоар составен од прасловенски и старословенски 

лични имиња почнал да се збогатува со христијански лични имиња од хебрејско (пр. 

Јоаким, Јован), од грчко (пр. Теодор, Анастасија) и од латинско потекло (пр. Климент, 

Павел). При крајот на 7 век се почувствувало навлегување на лични имиња од српско и 

бугарско потекло како резултат на осамостојувањето на црковниот живот во Србија и 

Бугарија. Во 12 и 14 век се чувствувало навлегување на лични имиња од руско потекло. 

Во 15 век во македонскиот антропонимиски систем почнале да навлегуваат лични 

имиња од турско потекло и да се создаваат нови лични имиња од турски апелативи по 

македонски модели. 

 Во текот на своето истражување авторката има евидентирано 544 лични имиња 

и 4181 презиме кај Македонците кои содржат турски елементи. Авторката верува дека 

овој фонд со натамошни истражувања може квантитативно и квалитативно да се 

збогати. Во овој труд под терминот турски елементи се подразбираат турските лексеми 

и турските суфикси кои навлегле во македонската антропонимија. Турските лексеми ги 

опфаќаат сите лексеми кои преку турскиот јазик навлегле во македонската 

антропонимија без оглед на нивното етимолошко потекло (арапско, персиско и сл.). 

 

 

2. Навлегување на турските елементи во македонските имиња и презимиња 

 

 Присуството на турските елементи во личните имиња и презимиња кај 

Македонците се должи на неколкувековниот контакт на македонскиот со турскиот 

народ и на македонскиот јазик со турскиот јазик. На територијата на Македонија и пред 

османлискиот период се наоѓале турски племиња, но нивното влијание на 

македонскиот јазик и култура биле мали по обем. Со доаѓањето на Османлиите на 

територијата на Македонија и воспоставувањето на нивната административна управа, 

контактот на македонскиот и турскиот народ бил интензивен и траел со векови. Како 

резултат на овој долг и интензивен контакт, турскиот јазик како државен јазик на 

Османлиската Империја почнал да влијае на македонскиот јазик. Тоа било нормално 

бидејќи Османлиите на територијата на Македонија не ја донеле само својата 

административна управа туку и својата материјална и духовна култура. Македонскиот 

народ во допир со турскиот народ ги восприемал материјалните предмети, ги учел 

занаетите кои освојувачот ги донел со себе за да ги подобри своите животни услови. 

При овој процес почнал да ги восприема нивните термини кои пополека но сигурно 

навлегувале во македонскиот говор и во текот на неколку века си го утврдиле своето 

место. Турските елементи многу добро навлегле во македонскиот говор и народот не ги 

чувствувал како туѓи, туку како свои, народни. Откако турските елементи го утврдиле 

своето место во македонскиот народен говор, почнале да навлегуваат и во личните 

имиња и прекарите кои подоцна заедно со апелативите станале основа на презимињата 

кај Македонците. 

 Причините за присвојување и создавање на лични имиња со турски елементи од 

страна на македонското население се различни. На почетокот, кога македонското 

население масовно не го познавало турскиот јазик, родителите ги одбирале турските 

лични имиња како заштитни имиња за да го заштитат своето дете од злите сили 

сметајќи дека тие нема да го разберат неговото значење. Честопати во семејства во кои 

децата умирале, на новороденчињата им се давале турски лични имиња што станало 



обичај на Балканот. Подоцна, кога македонскиот јазик се нашол во интензивен контакт 

со турскиот јазик, голем дел од македонското население го знаел турскиот или, пак, го 

разбирал. Посебно печалбарите кои оделе во Цариград, Едрене и други градови добро 

го совладувале турскиот јазик, но и поради секојдневниот контакт со турското 

население најбрзо примале елементи од турскиот јазик. Како резултат на оваа состојба 

македонското население турските лични имиња почнало да ги присвојува како пожелни 

лични имиња или да гради лични имиња со турски елементи по македонски модели. 

Овие лични имиња народот ги доживувал како современи и модерни лични имиња.  

Презимињата во споредба со личните имиња се јавиле многу подоцна. 

Презимето прво се јавило во Италија во 11 век, а потоа со векови се распространувало и 

во другите земји. Кај Македонците првите белези на презимињата се сретнуваат рано, 

но со презименски суфикс се појавуваат и утврдуваат во 19 век, а се нормираат во 20 

век. Тоа се должи на општествениот развој, на слабите контакти на Македонците во 

средниот век, па и подоцна со европските земји, а на интензивните и блиски контакти 

со Турците, Евреите, Грците, Србите и Бугарите кај кои презимето не било утврдена 

антропонимиска категорија. 

 Но, презимињата кај Македонците не се јавиле одеднаш во 19 век. Зачетоците на 

македонските презимиња се наоѓаат во минатото кога нашите предци освен имиња 

почнале да употребуваат прекари (пр. Шеќерка Мара), родовски (фамилијарни) имиња 

(пр. Руменовци, Јанковци), именување според мажот (пр. Стојаница) и дополнителни 

определби на личните имиња. Личното име можело да добие дополнителна определба 

што означува татково име, етничка припадност, сталешки статус, професија или 

карактеристична особина на таткото (пр. Тодор Милош
1
; Димитри, син на Гркот

2
; 

Радован, син на касап
3
; Дујко, син на слеп

4
), семејни релации или статус во семејството 

(Стојан, брат на Димо
5
; Јован Домазет

6
), етничка припадност (Дабижив Власин

7
), 

место на потекло или живеење (Којо Охриѓанинот
8
), сталешки статус (Неделко 

Владика
9
), занимање (Манол, ткајач

10
), прекар (Никола Прејак

11
) и сл. Личните имиња 

понекогаш добивале и повеќе дополнителни определби во системот на именувањето кај 
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Македонците. Пр. Панајот, терзија, неженет
12

; Скопјано Димо, неженет
13

; Манол 

Димитри, градител
14

. Дополнителните определби на личните имиња се предвесници и 

претходници на денешните презимиња. Идентификацијата со лично име и 

дополнителни определби слободно и без притисоци се развивале во текот на 

османлиската управа, а во 19 век се појавиле презимиња со презименски суфикси. 

 По периодот на османлиската управа, Македонците зависно од владејачката 

административна управа (српска, бугарска или грчка) морале да го преправаат своето 

презиме во онаа форма која ќе била наложена посебно во поглед на презименскиот 

суфикс.  

 По НОБ и формирањето на СФРЈ, законски на Југословените им се овозможи 

слободен избор. По распаѓањето на СФРЈ и конституирањето на самостојна Р. 

Македонија, Законот за лични имиња и презимиња исто така на своите граѓани им 

овозможи слободен избор. 

 Во денешниот современ презименски репертоар кај Македонците како 

наследство од минатото имаме презимиња со турски елементи.  

 

 

3. Структурата на личните имиња кај Македонците 

 

 Личните имиња кај Македонците што содржат турски елементи според својата 

структура можат да бидат прости, изведени или сложени лични имиња.  

 Простите лични имиња кај Македонците во својата основа имаат турски лични 

имиња, турски апелативи и етници кои македонскиот народ ги земал во целосна или 

скратена форма или само фонолошки ги адаптирал на македонскиот јазик без да додава 

суфикси кои се типични за македонската антропонимија. Простите лични имиња кај 

Македонците што содржат турски елементи можат да бидат: 

 1. лично име изведено од турско лично име во целосна форма: м.л.и. Кадри < 

т.м.л.и. Kadri: вреден, драгоцен; ж.л.и. Фатима < т.ж.л.и. Fatıma: жена која го одделува 

детето од доење со млеко; 

 2. лично име изведено од турско лично име во скратена форма: м.л.и. Баки < 

т.м.л.и. (Abdül)baki: вечен слуга на Господ; ж.л.и. Лела < т.ж.л.и. Le(y)la: многу црна 

ноќ, жена со црна коса како ноќ; 

 3. лично име изведено од турски апелатив во целосна форма: м.л.и. Гајтан < 

тур. апел. kaytan: гајтан, лента; ж.л.и. Севда < тур. апел. sevda: љубов; 

4. лично име изведено од турски апелатив во скратена форма: м.л.и. Сербес < 

тур. апел. serbes(t): слободен, независен; ж.л.и. Урма < тур. апел. (h)urma: урма; 

 5. лично име изведено од етник: м.л.и. Аламан < етн. Alman: Германец, 

германски. 

 Но македонскиот народ воедно, според својата јазична свест и естетски вкус, 

турските лични имиња, апелативи, етници и топоними ги изведувал со шеесет 

македонски антропонимиски суфикси кои ги забележавме кај личните имиња кај 

Македонците со турски елементи. Во структурата на личните имиња кај Македонците 

се забележува дека македонските суфикси се додаваат на полна или скратена основа на 
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турските лични имиња, апелативи, етници и топоними. Изведените лични имиња кај 

Македонците што содржат турски елементи можат да бидат: 

1. лично име изведено од турско лично име во целосна форма: м.л.и. Лутвија < 

т.м.л.и. Lütfi: кој е поврзан со добрина и убавина + ја; ж.л.и. Ѓулизара < ж.л.и. Gülizar: 

која е со ружа образи, која е со румени образи + а; 

 2. лично име изведено од турско лично име во скратена форма: м.л.и. Бесо < 

т.м.л.и. Bes(im): насмеан човек + о; ж.л.и. Кадрина < т.ж.л.и. Kadri(ye): вредна, 

драгоцена, почитувана + на; 

3. лично име изведено од топоним: м.л.и. Стамболе < (I)stanbul: Истанбул + е; 

ж.л.и. Станболка < (I)stanbul: Истанбул + ка; 

4. лично име изведено од апелатив: м.л.и. Узунко < тур. апел. uzun: долг, 

долготраен + ко; ж.л.и. Везира < тур. апел. vezir: везир + а. 

Личните имиња кај Македонците со турски елементи, освен со еден македонски 

суфикс може да се образуваат и со повеќе македонски суфикси. Пр. м.л.и. Асенчар < 

т.м.л.и. (H)asan: убав, личен + ч(о) + ар; ж.л.и. Севдалинче < тур. апел. sevd(a): љубов + 

алин(а) + че. 

 Сложените лични имиња во својата основа имаат турски лични имиња и турски 

апелативи или турски апелативи во комбинација со македонски лични имиња и 

апелативи. Пр. м.л.и. Јамандил < тур. апел. yaman: извонреден + тур. апел. dil: јазик, 

говор; м.л.и. Карабогдан < тур. апел. kara: црн + м.м.л.и. Богдан; м.л.и. Карабаш < тур. 

апел. kara: црн + тур. апел. baş: глава. 

 Должни сме да истакнеме дека во овој инвентивен процес македонскиот народ 

од турските елементи кои му биле омилени создавал оригинални лични имиња со 

турски елементи кои во таа форма не постоеле во турскиот антропонимиски систем. 

Пр. м.л.и. Наре < nar: калина, калинка + е; м.л.и. Дерменко < değirmen: воденица + ко; 

м.л.и. Акамир < ak: бел + а + мир. 

 

 

4. Структурата на презимињата кај Македонците 

 

Презимињата кај Македонците кои содржат турски елементи во својата основа 

имаат лични имиња, апелативи и етници кои според својата структура можат да бидат 

прости, изведени и сложени.  

Простите лични имиња, апелативи и етници кои се наоѓаат во основата на 

презимињата кај Македонците кои содржат турски елементи можат да бидат 

образувани од турски лични имиња (пр. Муратовски < т.м.л.и. Murat: желба, волја), 

турски апелативи (пр. Авукатов < тур. апел. avukat: адвокат), етници (пр. Ингилизов < 

етн. Ingiliz: Англичанец, англиски) без да примат суфикси кои се типични за 

македонските лични имиња. 

Изведените лични имиња, апелативи и етници кои се наоѓаат во основата на 

презимињата кај Македонците ги имаат следниве творбени модели: 

1. т.л.и. + мак. суф (пр. Кенков < Кенко < Ken(an): убав, личен + к(о) + ов); 

2. тур. апелатив + мак. суф. (пр. Катранушев < katran: катран + уш + ев); 

3. тур. етник + мак. суф. (пр. Татарчева < Татарче < Tatar: Татарин, татар, 

гласник, курир + ч(е) + ева); 

4. мак. апелатив + тур. суф. (пр. Големџиоска < голем + ci + оска); 

5. тур. апелатив + тур. суф. (пр. Алтанџиев < altın: злато + ci + ев); 

6. тур. апелатив + странски суф. (пр. Бојаџијан < boyacı: продавач на боја, лице 

кое бојадисува + yan (ерм. суф). 



Презимињата кај Македонците со турски елементи содржат лични имиња кои се 

изведуваат со триесет и три македонски суфикси, турски апелативи кои се изведуваат 

со триесет и девет македонски суфикси и турски етници кои се изведуваат само со три 

македонски суфикси. 

Во презимињата кај Македонците со турски елементи се забележува дека 

основата може да се образува од турски лични имиња и турски апелативи кои се 

изведени:  

1. со повеќе македонски суфикси:  

Шенгуловски < м.л.и. Шенгул < şen: радосен, весел + г(о) + ул + овски;  

Бабинков < bab(a): татко, фиг. добротвор, доброчинител + ин + к(о) + ов. 

2. со македонски и турски суфикс: 

Гајдарџиски < gayd(a): гајда + ар + ci + ски; 

Варошлија < топ. Варош + li + ја. 

 Презимињата кај Македонците со турски елемент можат да содржат повеќе 

лични имиња, повеќе апелативи или лично име и апелатив во чија основа има турски 

елемент. Овие презимиња се јавуваат со следниве творбени модели: 

 1. т.л.и. + м.л.и. (пр. Халембакова < Halim: благ, нежен, кроток + Бак(о) + ова); 

 2. тур. апел. + м.м.л.и. (пр. Хаџи - Манова < hacı: аџи + Ман(о) + ова);  

 3. т.л.и. + тур. апел. (пр. Делиасанов < deli: луд, буен + (H)asan: убав, личен + 

ов); 

 4. тур. апел. + тур. апел. (пр. Каракашова < kara: црна + kaş: веѓа + ова); 

 5. тур. апел. + мак. апел. (пр. Белкочевски < бел + koҫ: овен + евски). 

 

  

5. Турски лексички елементи во имињата и презимињата кај Македонците 

 

 Личните имиња и презимиња кај Македонците кои имаат турски елементи 

содржат 1304 турски лексеми. Во корпусот на лични имиња и презимиња со турски 

елементи овие лексеми според својата природа се: 

1. именки 

-турски машки лични имиња: Бајрамче < т.м.л.и. Bayram: празник, фиг. радост; 

-турски женски лични имиња: Лејла < т.ж.л.и. Leyla: црна ноќ, жена со црна коса 

како ноќ;  

-именки што изразуваат географски поими: Стамбол < м.л.и. Стамболе < тур. 

им. İstanbul; Едрене < ж.л.и. Едренка < тур. им. Edirne; 

-именки што изразуваат етничка, национална и родова припадност: Арнаут(ин) 

< през. Арнаутовски < тур. им. Arnavut: Арнаутин; 

-именки што изразуваат верски поими: Бабилкоски < тур. им. Babilik: верско 

учење на Али Мухамед Баб; 

 -именки што изразуваат општи називи за човекот и разни делови на човечкото 

тело: баџак < през. Баџаков < тур. им. bacak: нога; 

 -именки што изразуваат семејни, роднински релации и определен статус на 

членовите на семејството: беќар < през. Беќароски < тур. им. bekar: ерген; 

 -именки што изразуваат дејност, занимање, занает: терзија < през. Терзиевска < 

тур. им. terzi: кројач; 

 -именки што изразуваат дејство: јузме < през. Јузмески < тур. им. yüzme: 

пливање; мак. јаз. анал. знач. лице кое добро плива; 

 -именки што изразуваат состојба: чалам < през. Чалмовски < тур. им. çalım: 

надуеност, горделивост; 



 -именки што изразуваат припадност кон одредена социјална структура: везир < 

през. Везироски < тур. им. vezir: везир, прв султански помошник; 

 -именки што изразуваат административни термини: санџак < през. Санџаковски 

< тур. им. sancak: санџак, административна територијална единица во Османлиското 

Царство; 

 -именки што изразуваат фауна и нивни делови: арслан < през. Арслановски < 

тур. им. arslan: лав; 

 -именки што изразуваат флора и нивни делови: чам < през. Чамоски < тур. им. 

çam: бор 

 -именки што изразуваат болест и интензивна склоност кон нешто: кудуз < през. 

Кудузов < тур. им. kuduz: беснило; 

 -именки што изразуваат руда, метал и скапоцени камења: алтан < през. Алтнова 

< тур. им. altın: злато; 

 -именки што изразуваат географски и топонимиски поими и појави: балкан < 

през. Балканов < тур. им. balkan: шумовит планински венец; 

 -именки што изразуваат атмосферски природни поими и појави: појраз < през. 

Појразов < тур. им. poyraz: североисточен ладен ветар; 

 -именки што изразуваат време, отсек од време, денови, месеци, етапи и годишни 

времиња: заман < през. Замановски < тур. им. zaman: време; 

 -именки што изразуваат разни материјали и мерки што се користат во одредени 

дејности или кои се дел од разни предмети: басма < през. Басмаков < тур. им. basma: 

памучна ткаенина; 

 -именки што изразуваат институции, локали, градби, делови на градби, 

простории и места за работа и живеење или дела кои се резултат на човекот: кафана < 

през. Кафанов < тур. им. kahvehane: кафеана;   

 -именки што изразуваат предмети: тенџере < през. Тенџеревски < тур. им. 

tencere: тенџере; 

 -именки што изразуваат игри: барбут < през. Барбутовски < тур. им. barbut: вид 

коцкарска игра со зарови; 

 -именки што изразуваат облека, чевли, чанта, украсни предмети и нивни делови: 

шалвар < през. Шалварева < тур. им. şalvar: шалвари; 

 -именки што изразуваат исхрана: симит < през. Симитков < тур. им. simit: 

симид, ѓеврек; 

 -именки што изразуваат верско учење, верски лица и верски изрази: ишљам < 

през. Ишљамовски < тур. им. İslam: Муслиман; 

 -именки што изразуваат лица со различни особини, склоности: кавгаџија < през. 

Кавгаџиски < тур. им. kavgacı: лице склоно кон караници; 

 -именки што изразуваат разни состојби на човекот: фукара < през. Фукароски < 

тур. им. fukara: сиромашен; 

 2. Придавки: абдал < през. Абдалова < тур. им. abdal: глупав човек; 

 3. Глаголска именки: саклама < през. Сакламаев < тур. гл. им. saklama: криење; 

 4. Глаголска придавки: кошулан < през. Кошулански < тур. гл. прид. koşulan: 

што се поттикнува да трча; 

5. Броеви: докуз < през. Докузовска < тур. бр. dokuz: девет; 

6. Заменки: бизим < през. Бизимовски < тур. зам. bizim: наш; 

7. Прилози: бизат < през. Бизатовски < тур. прил. bizat: лично; 

8. Глаголи: кошмак < през. Кошмакова < тур. гл. koşmak: трча; 

9. Извици: улан < през. Улански < тур. гл. ulan: еј. 

 



 6. Влијанието на турските морфолошки елементи на имињата и 

презимињата кај Македонците 

 При анализата на личните имиња и презимиња кај Македонците констатиравме 

дека влијанието на турскиот јазик се чувствува и на морфолошки план. На овој план 

интересна е појавата на осамостојување на турските суфикси од турските лексеми и 

нивно додавање на македонските лексеми или што е уште поинтересно на турски 

лексеми по пат на аналогија. Со вакви карактеристики во македонската антропонимија 

се појавуваат турските суфикси –ci (-џи) и –li (-ли) и суфиксот –lar (-лар) во единечни 

примери. Ова се јавило како резултат на големиот број лексички единици од турско 

потекло градени со суфиксите –ci и –li кои навлегле во македонскиот јазик и станале 

многу омилени и дел од многу полиморфни суфикси во македонскиот јазик.  

Суфиксот -ci во турскиот јазик дава значење на професија, дејност, означува 

лица кои работат одредена работа или лица кои се карактеризираат со одредена црта од 

личноста. Во македонскиот јазик овој суфикс додаден на турски зборови или на 

македонски зборови по пат на аналогија пак го добива истото значење. Пр. Астарџиева 

< astar: постава + ci + ева, Варџиски < вар + ci + ски, Големџиски < голем + ci + ски. 

Суфиксот –ci честопати се додава на турски зборови и гради поими за кои веќе има 

постоен збор и во македонскиот и во турскиот јазик. Ова може да го илустрираме преку 

презимето Алтанџиев (altın + ci). Македонскиот народ со додавање на турскиот суфикс 

-ci на турскиот збор „altın: злато", го формирал зборот „алтанџи" кој го добил 

значењето „златар". Ова говори за големата експресивност на суфиксот –ci, затоа што 

за истиот поим и македонскиот јазик го имал зборот „златар" и турскиот јазик 

„kuyumcu".  

 Суфиксот –li означува потекло, припаѓање, сопственост или поврзаност. Во 

македонскиот јазик овој суфикс го дава истото значење. Во антропонимијата, турскиот 

суфикс –li одделно како морфолошки елемент се покажува посебно погоден за 

образување на етници од македонски или странски топоними. Пр. Кромидлиев < 

кромид + li + ев, Стругалиоски < Струга + li + оски; Сарајлиев < Сарај + li + ев. 

Суфиксот –lar изразува множина во турскиот јазик. Истата функција ја задржува 

и во македонската антропонимија. (Пр. Ситларовски < сит(о) + lar + овски). 

 

 

7. Фонетски промени на турските елементи во имињата 

и презимињата кај Македонците 

 

Турските елементи кога навлегувале во имињата и презимињата кај 

Македонците се прифаќале такви како што се или пак доживувале мала или поголема 

адаптација. Како резултат на оваа адаптација доаѓало до следниве фонетски промени: 

 1. вокална промена (пр. ж.л.и. Алтана < т.ж.л.и. Altın: злато, м.л.и. Билбил < 

bülbül: славеј, Димирџиев < demirci: железар, ковач) 

 2. испаѓање (елизија) на вокали (м.л.и. Зизо < т.м.л.и. Aziz: кој е достоен за 

почит, ж.л.и. Јасмина < Yasemin: јасмин, Верџиева < ver(i)ci: давател + ева) 

 3. испаѓање на хијатот (пр. м.л.и. Алдо < Allaadin: кој работи за возвишување на 

верата, Алдовски < Allaadin: кој работи за возвишување на верата) 

 4. Вметнување (протеза) на вокали (пр. м.л.и. Алимаско < Elmas: дијамант, фиг. 

драг, драгоцен, ж.л.и. Кумбурија < Kumru: грлица, Ќоротошев < kör: слеп + Тоше) 

 5. Нарушување на хијатот (пр. Шурбановска < şuur: ум, разум, сознание + бан) 

 6. Консонантски промени (пр. м.л.и. Мержан < mercan: корал, ж.л.и. Видана < 

Fidan: фиданка, фиг. витка, со убава става, Чешуроска < Cesur: храбар, смел) 



 7. Испаѓање на консонанти (пр. м.л.и. Капан < Kaplan: тигар, ж.л.и. Сева < sevda: 

љубов, Алабанов < balaban: крупен, огромен, дебел) 

 8. Испаѓање на (геминати) удвоени консонанти (Мукаетова < mukayyet: 

поврзан, запишан) 

 9. Вметнување (протеза) на консонанти (м.л.и. Јумер < Ӧmer: живот, ж.л.и. 

Сејдефка < Sedef: седеф, Памбукоски < pamuk: памук, фиг. добар човек) 

 10. Нарушување на (геминати) удвоени консонанти (пр. м.л.и. Сарафин < sarraf: 

банкар, Туџаровска < tüccar: трговец, продавач) 

 11. Метатеза (пр. Барјактаровски < bayraktar: знаменосец) 

 12. Изоставување на слог (пр. м.л.и. Јасе < Yasemin: јасмин, Бакиовски < 

Abdülbaki: вечен слуга на Господ) 

 

 

8. Заклучок 

 

 Во 544 лични имиња и 4181 презиме кај Македонците со турски елементи, 

најмногу се застапени турските лексички единици чиј број изнесува 1304 лексеми. Но 

оваа бројка ни оддалеку не ја покажува вистинската состојба на застапеноста на 

турските лексеми во македонската антропонимија, бидејќи најголемиот дел од 

горенаведениот фонд на турски лексеми имаат голема фреквенција и се 

карактеризираат со хомонимија. Овие лексеми се од најразлични области чии траги има 

и денес во современиот македонски јазик.  

 На морфолошко ниво констатиравме осамостојување на турските суфикси –ci, –

li и –lar во македонските лични имиња и презимиња. 

 На фонетско ниво заклучивме дека турските елементи во личните имиња и 

презимиња кај Македонците поретко се примале во иста форма, во најголем број на 

случаи тие доживувале фонетски промени како резултат на адаптацијата на 

македонскиот јазик. 

 Со текот на времето можеби еден дел од овие турцизми кои се наоѓаат во 

личните имиња и презимиња кај Македонците нема да бидат во активна употреба или, 

пак, ќе прејдат во архаизми и дијалектизми, или, пак, ќе се заменат со други синонимни 

зборови. Но сите тие благодарение токму на личните имиња и презимињата во чија 

основа има лични имиња, апелативи, етници и топоними со турски елементи ќе 

продолжат да живеат и да се пренесуваат од генерација на генерација.   

 

 

КРАТЕНКИ 

 

апел.  апелатив 

анал. знач.  значење добиено по пат 

на аналогија 

гл. им.  глаголска именка 

етн.  етник 

им.  именка 

ж.л.и.  женско лично име 

м.л.и.  машко лично име 

т.ж.л.и. турско женско лично  име 

т.м.л.и. турско машко лично   име 

мак.  македонски 

през.  презиме 

суф.  суфикс 

тур.  турски 
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