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ИНЕШ ҺҮҘ

Башҡортостан Республикаһында (БР) ҡулланылған төрки
сығанаҡлы исемдәр массивы авторҙарҙың береһе тарафынан
35 йылдан артыҡ ваҡыт эсендә бик күп төрлө сығанаҡтарҙан
йыйылды. Оҙаҡ йылдар буйына халыҡ менән осрашып исем
дәр теҙмәһенең төп өлөшө тупланды. Был теҙмәгә Бөйөк Ва
тан һуғышы йылдарында (1941 - 1945) фронтта һәләк булған
Башҡортостан яугирҙарының хәтер китабынан (бөтәһе 24 том)
һәм БР сәйәси золом ҡорбандарының хәтер китабынан (6 том)
алынған исемдәр өҫтәлде, һуңынан БР загс идаралығының
үҙәк архивынан алынған исемдәр менән тулыландырылды.
Шулай итеп, бында килтерелгән исемдәр массивының шаҡ
тай ҙур һәм ышаныслы нигеҙе бар.
Исемдәрҙең күп кенә өлөшө ике, өс төрлө этимологиялы
онимдарҙан тора. Был исемдәрҙәге онимдарҙың береһе генә
төрки сығышлы булған хәлдә лә, улар беҙҙең исемлеккә ин
дерелде. Бындай исемдәргә ингән һәр онимға һүҙлектә айы
рым аңлатма бирелә. Мәҫәлән: А бдулхан ҫ., т. - абдул (ҡол,
Алла ҡоло; мәңгелек; юлдаш) + хан (төрки һәм монгол ха
лыҡтарында дәүләт башлығы титулы һәм шул титулды
йөрөткән кеше), һәр бер онимдың мәғәнәһе йәйә эсендә би
релә. Исемдән аҙаҡ, онимдарҙың аңлатмаһынан алда, исем
дең ниндәй тел онимдарынан торғанлығы күрһәтелә. Беҙҙең
миҫалда — ҫ., т. йәғни абдул онимы ғәрәп теленән, хан онимы
төрки телдәрҙән.
Башҡорт исемдәрен яһауҙа даими ҡулланылған һүҙҙәр һәм
ялғауҙарҙың мәғәнәләре, ғәҙәттә, бик киң. Абдул (әбдел,
абд) һүҙе, мәҫәлән, ҡол, Алла ҡоло, бәндә, мәңгелек, тыңлау
сан, баш эйеүсе (рус милләтендә - ваш покорный слуга),
юлдаш мәғәнәләренә эйә. Исем яһауҙа йыш ҡына боронғо
төрки телдән сыҡҡан, күк йөҙөндәге есем, Ер планетаһының
юлдашы атамаһы булған ай һүҙе һылыу, матур, аҫыл; изге;
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аҡ, пак, яҡшы, нурлы; аҡыллы; ҡиммәтле; мул; бәхетле һ.б.
күсмә мәғәнәләрҙе белдереп, был мәғәнәләрҙең сихри, роман
тик эпитеты булып тора. Төрки телдән сыҡҡан аҡ һүҙе аҡ
төҫтө белдҫреүҙән тыш, сафлыҡ, изге, керһеҙ, паклыҡ, яҡты,
нурлы; яҡшы теләк, ышаныс, тоғролоҡ, намыҫлылыҡ, күркәм,
гүзәл, аҫыл, бәхет, шатлыҡ һ.б. ыңғай күсмә мәғәнәләргә лә
эйә. Бай һүҙе (боронғо төрки телдән) мал-мөлкәтле, хужа,
әфәнде, юғары дәрәжәле кеше, изге мәғәнәләрен белдерә.
Боронғо төрки телдән сыҡҡан ҡара һүҙе исемдәргә ҡара
төҫ, дәһшәтле, көслө, ҡеүәтле; күп, мул, бай; баш, бөйөк;
ябай, ҡара халыҡ; ер, тупраҡ; ҡара, күр, баҡ, тыу, донъяға
кил һ.б. мәғәнәләрҙе бирә. Исем яһауҙа йыш ҡулланылған
булды , килде, бирҙе, баҡты тигән башҡорт һүҙҙәре бала тыу
ҙы, донъяға килде тигәнде аңлата.

Шартлы кыҫкартыуҙар
б.

башҡорт телендә

бор.

боронғо

гр.

грек телендә

ғ.

ғәрәп телендә

инг.

инглиз телендә

й.

йәһүд телендә

күс.

күсмә мәғәнә

к.

ҡарағыҙ

монг.

монголса

неол.

неологизм

Р-

рус телендә

сағ.

сағыштырып ҡарағыҙ

т.

төрки телендә

таж.

тажик телендә

ф.

фарсы телендә
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Ир-ат исемдәре
А
Абай бор. т. -

1. иғтибарлы, һаҡ, һиҙгер; 2. “оло ир

туған” мәғәнәһендәге дөйөм төрки туғанлыҡ термины
аба (аға) һүҙенә иркәләү ялғауы ай ҡушып яһалған
исем
Абайдулла бор. т., ҙ. - Алланың абай (к.) кешеһе
Абайтулла - к. Абайдулла
Абдулхай гг , т. - абдул (ҡол, Алла ҡоло; мәңгелек; юл
даш) + хан (төрки һәм монгол халыҡтарында дәүләт
башлығы титулы һәм шул титулды йөрөткән кеше)
Аблай б. - дегәнәк (баланы яуыз көстәрҙән һаҡлау
теләге менән ҡушылған боронғо исем)
Абыз бор. т., б. - уҡымышлы, ғалим, тәжрибәле кеше;
ил ағаһы, аҡһаҡал
Абызбай бор. т., б. - абыз + бай; бай аҡһаҡал, ғалим
Абызбаҡый бор. т., г;. - абыз (к.) + баҡый мәңге
йәшәүсе, мәңгелек, оҙон ғүмерле абыз
Абызгилде бор. т., б. - абыз (к.) + килде
Абызгәрәй бор. т., б., ф. - абыз (к.) + гәрәй (эйәреүсе,
дауам итеүсе, хөрмәтле)
Абызғәле т., б., ҫ., - абыз (к.) + ғәле; бөйөк, оло абыз
Абы зғәли- к. Абызғәле
Агиш бор. т., б. - аҡ + иш (дуҫ, тиң)
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Ағышбай б. аҡ + иш + бай;
Аҙанбай ҫ., 6. - аҙан + бай; аҙан әйткән,йәғни намаҙға
саҡырған мәлдә тыуған ир бала
Аҙанғол ҫ., б. - намаҙға саҡырыусы ҡол
Аҙаубай б. - ярһып торған бай (егелмәгән атһымаҡ)
Аҙнабай ф., б. - аҙна + бай; йома көн тыуған
Аҙнагилде ф., б. - аҙна + килде; йома көн тыуған
Аҙнағол ф., б. - аҙна + ҡол; йома көн тыуған
Азнабай - к. Аҙнабай
Аҙнағол - к. Аҙнағол
Айбак б. - айҙан бағыуҙы теләп ҡушылған исем
Айбаҡты б. - ай кеүек матур, ҡиммәтле, бәхетле бала
тыуҙы
Айбар б. - ташып торған көс, ғәйрәт, ажар
Айбар бор. т., бор. й. - ай + бар (ул, ир бала); ай
һымаҡ матур, аҡыллы, ҡиммәтле, бәхетле бала
Айбарс бор. т. - ай + барс (юлбарыҫ); ай кеүек матур,
аҡыллы, бәхетле, юлбарыҫ һымаҡ көслө, етеҙ булһын
тигән теләк менән ҡушылған
Айбат б. - ай батҡан мәлдә тыуған ир бала
Айбатулла б.,ҫ. - айбат + алла; Алланың ай батҡан
мәлендә тыуған улы
Айбатыр б. - ай + батыр; ай кеүек матур, изге,
аҡыллы, ҡиммәтле батыр, ҡыйыу, үткер баһадир
Айбик б. - ай һымаҡ аҫыл, изге, аҡыллы бәк (түрә,
башлыҡ)
Айбул б. - ай + бул; ай һымаҡ матур, изге, бәхетле,
аҡыллы, мәңгелек бул
Айбулат б., ф. - ай + булат; ай һымаҡ бик шәп, булат
ҡоросо һымаҡ ныҡ
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Айбүләк б. - ай + бүләк; ай һымаҡ күркәм бүләк.
Боронғо төрки ғөрөф-ғәҙәт буйынса бала тыуғансы
атаһы үлгән сабыйға “бүләк” һүҙе менән яһалған
исем биргәндәр, “был бала атаһының бүләге” тигән
мәғәнәне аңлата
Айбәк - к. Айбиҡ
Айбәхет б. - ай һымаҡ аҫыл, изге, яҡты, нурлы,
бәхетле кеше
Айвар б., ф., йәки инг., неол. - ай һымаҡ матур, күркәм,
бәхетле. Инглиз телендә “Айвар” исеме Алла, хаким,
хужа, әфәнде мәғәнәһен белдерә
Айгиз б., ф., неол. - айға сәйәхәт ит; ай һымаҡ
сәйәхәтсе бул
Айгизәр б., ф., неол. - айға сәйәхәтсе, айға менәр; ай
һымаҡ сәйәхәт итеүсе
Айгилде б. - ай һымаҡ матур, күркәм, ҡиммәтле бала
булды
Айғол б. - ай һымаҡ матур (ҡол)
Айғыуак б. - ай һымаҡ матур, күркәм ҡыуаҡ
Айғәле б., гг - ай + ғәле; ай һымаҡ бөйөк, оло,
бәхетле, ҡәҙерле
Айғәли - к. Айғәле
Айдар бор. т., ф. - ай + дар; ай сифаттарына эйә һылыу, изге, аҡыллы, бәхетле, ҡәҙерле. Ҡайһы бер
авторҙар Айдар исемен ғәрәптәрҙән кергән Хәйҙәр
(Арыҫлан) исеменең фонетик варианты тип иҫәпләй
Айдауыт б., й., ҫ. - ай һымаҡ матур, нурлы, һөйкөмлө
Айдимир б. — аң һымаҡ матур, тимер һымаҡ ныҡ
Айдус б. - ай һымаҡ һөйкөмлө, күркәм дуҫ
Айҙағол б. - ай һымаҡ һөйкөмлө ҡол

Айҙар бор. т.,ф. - к. Айдар
Айҙарбәк бор. т., б. - айдар (к.) + бәк (түрә)
Айҙарғәле бор. т., ҫ. - аңдар (к.) + ғәле; ай сифаттарына
эйә булған ҡәҙерле бөйөк кеше
Айҙарғәли - к. Айҙарғәле
Айҙархан бор. т., б. - айҙар + хан; айҙар (к.) сифатлы
хан
Айҙаш б. - ай һымаҡ, ай сифатлы, айға тиңдәш
Айҙыл б. - ай һымаҡ матур
Айегет б. - ай + егет; ай һымаҡ матур күркәм егет
Айзат б., ф. - матур, бәхетле, ай затынан
Аймай бор. б. - ай һымаҡ; айлы төндә тыуған
Айморат б., ҙ, - ай + морат; ай һымаҡ изге, ҡиммәтле
теләк
Аймөхәммәт б., <ҙ. - ай һымаҡ изге, ҡиммәтле мөхәм
мәт - данлы, маҡтаулы
Аймырҙа б.,ф. - ай һымаҡ изге, ҡиммәтле мырҙа
Айназ б., ф. - ай + наҙ; ай уятҡан
изге, рәхәтлек,
иркәләү хисе
Айназар б., ҫ, - ай + назар; ай һымаҡ яҡты, нурлы
ҡарашлы
Айнур б., <?. - ай + нур; ай һымаҡ яҡты, нурлы,
матур
Айсар б. - ай һымаҡ
Айсаф б., ц. - ай + саф; ай һымаҡ изге
Айсолтан б., ҫ. - ай + солтан, ай һымаҡ матур, изге,
аҡыллы, күркәм солтан (дәүләт башлығы)
Айсыуаҡ б. - ай + сыуаҡ; айлы төндә тыуған
Айтнмер б. - ай + тимер; ай һымаҡ матур, тимер
һымаҡ ныҡ
2 - 2.0025.06

О

Айтирәк б. - ай + тирәк; ай һымаҡ күркәм; тирәк
һымаҡ ҙур, бейек. Тирәк изге ағас булып һаналған
Айтуған б. - ай + тыуған; ай һымаҡ матур, күркәм
бала тыуған
Айтыуар б. - ай + тыуар; ай тыуғанда донъяға килгән
Айшан бор. б. - айлы урын, ай яҡтыһы
Айшат б., ф. - шатлыҡлы ай; ай һымаҡ шатлыҡ килте
реүсе
Айытбай гг , б. - айыт (байрам, ғәйет) + бай; байрам
көнө тыуған бай
Айыткол ҫ., б. - айыт (байрам) + ҡол; байрам көнө
тыуған
Айыуғолак б. - айыу + ҡолаҡ
Айыукас б. - айыуға оҡшаған, айыу кеүек
Айыухан б. - айыу һымаҡ көслө, ныҡ хан булһын
тигән теләкте аңлата
Акай б, - ағай һүҙенең диалект формаһы; хөрмәтле,
абруйлы мәғәнәһендә. Башҡорт халҡының 1735 1737 йылдарҙағы ихтилал етәкселәренең береһенең
исеме
Акан б. - ағай һүҙенең диалект формаһы; хөрмәтле,
абруйлы
Аканай б. - Аҡан (к.) исеменең иркәләү формаһы
Акбала б. - аҡ + бала
Акбарс б. - аҡ + барс; изгелекле, саф булһын, барс
һымаҡ көслө, йылғыр булһын тигән теләктән
ҡушылған
Акбатыр б. - аҡ + батыр; изгелекле, саф, ғәҙел батыр
Акбаш б. - аҡ + баш; изгелекле, саф, зирәк
Акбирҙе б. - изге, бәхетле бала тыуҙы
ю

Аҡбулат
б., ф. - аҡ + булат; изгелекле, саф, ҡорос
һымаҡ ныҡ булһын тип ҡушылған исем
Акбулды
б. - аҡ + булды; изгелекле, бәхетле бала
булды
Аҡбура б. - аҡ + бура; бәхетле, изгелекле дөйә
Акбута бор. б. - 1. аҡ + бута (дөйә балаһы); бәхетле,
изгелекле балаҡай; 2. аҡ алтын, платина
Акбута б., ф. - аҡ + бута; 1. ҡыуаҡ, ҡыуаҡлыҡ; 2.
ҡиммәтле туҡыма
Аҡбүләк б. - аҡ + бүләк; боронғо йола буйынса атаһы
үлгәндән һуң тыуған балаға “бүләк” һүҙе менән исем
биргәндәр - атайҙан ҡалған аҡ бәхетле аҡ бүләк
Акдам б.
- аҡ + дам (өмөт); ҙур, саф, бәхетле өмөт
Аҡдәүләтб., ҙ. - аҡ + дәүләт; аҡ дәүләтле, аҡ бәхетле
Аҡйегет б. - изге, яҡшы; бәхетле егет
Акйән б., ф. -- аҡ, изге, саф күңелле
Аҡкилде б. - изге, бәхетле бала тыуҙы
Аҡкөбәк б. - аҡ + кәбәк (эт - батыр, иптәш), һаҡлай
торған исем
Аҡкөсөк б. - аҡ + көсөк; боронғо йола буйынса балаға
һаулыҡ, оҙон ғүмер теләп ҡушылған исем
Аҡҡол б. - саф, изге кеше, бәндә
Аҡҡош б. - тотем, изге ҡош исеменән
Аҡҡужа - к. Аҡхужа
Аҡҡусҡар б. - аҡ + ҡусҡар (һарыҡ тәкәһе); боронғо
йола буйынса хайуан исемдәрен кешеләргә лә ҡуш
ҡандар һәм тәүгеләрҙең яҡшы сифаттарын кешеләргә
лә юрағандар
Аҡмай б. - аҡма һүҙенән; көслө ташҡын булып аҡҡан
ямғыр йәки ҡар һыуы һымаҡ ғәйрәтле

Акман бор. т. - ғинуар айының боронғо атамаһы;
ғинуар айында тыуған
Аҡморат б., ҫ. - аҡ + морат (теләк); изге теләк
Аҡмөхәмәт б., ҫ. - аҡ + мөхәмәт (данлы, маҡтаулы);
изгелекле, бөйөк, данлы
Акмулла б., ҫ. - аҡ + мулла (уҡымышлы кеше, өйрә
теүсе, уҡытыусы; дингә өйрәтеүсе; рухани дәрәжә)
Акмырҙа б., ф. - аҡ + мырҙа (к. Мырҙабай)
Акназар б., ҫ. - аҡ + назар; изге ҡараш, иғтибар, ярҙам
Аксабир б.,ҙ. - аҡ + сабир; изге, түҙемле, сабыр
Аксамат б., гг - мәңге йәшәй торған изге кеше; башлыҡ
Аҡсолтан б., ҙ. - аҡ + солтан (к. Солтанбай)
Аҡсулпан б. - бәхетле таң йондоҙо (Зөһрә, Венера
планетаһы)
Аксура б. - аҡ + сура; бәхетле хан, батыр егет;
бәхетле дуҫ
Аксәит б., ҫ. - бәхетле түрә, башлыҡ
Аксәй б. - аҡсай, аҡ ябалаҡ (ҡош)
Актай б м о н г . - аҡ, саф күңелле
Актимер б. - изгелекле, бәхетле туған, ҡәрҙәш; дуҫ
Актүш б. - һыу турғайы (һыуҙағы оҫталыҡтары менән
билгеле)
Аҡхужа б., ф. - изге кеше, хужа
Акылбай б. - аҡыллы
Акъюл б. - хәйерле сәфәр, хәйерле юлда булһын
Акъяр б., ф. - изге дуҫ
Акъярулла б., ф., ҫ. - Алланың изге дуҫы
Албак б. - бәхетле бул
Алгиз б., т. - беренсе бала
Алғыш бор. б. - маҡтау, дан; яҡшы, изге теләк
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Алғышай бор. б. - маҡтаулы, данлы
Алдаҡай б. - алдынғы, беренсе; алда һүҙенең иркәләү
варианты
Алдарбай монг., б. - алдар (данлыҡлы) + бай
Алдар батыр монг., б. - алдар (данлыҡлы) + батыр
Алибәк
б. - али + бәк; бөйөк түрә, башлыҡ
Аллабирҙе ҙ., б. - Алла биргән бала
Аллағол ҫ., б. - Алла ҡоло, Алла бәндәһе
Аллайыһанғол ҫ., ф., б. - Алланың ҙур (йыһан) ҡоло
Аллаһөйәр ҫ., б. - Алланың яратҡаны, һөйөнөсө
Алмаз б. - донъяла иң ҡаты аҫыл таш (минерал)
Алмакай б. - алма һүҙенең иркәләү варианты
Алмас - к. Алмаз
Алсыкбай б. - алсаҡ + бай; көләс, илгәҙәк, асыҡ сы
райлы
Алсын бор. б. - ыласын, ҡош атамаһынан
Алсынғужа б., ф. - ыласын һымаҡ етеҙ, ҡеүәтле
Алтын б. - алтын, алтын һымаҡ ҡәҙерле, ҡиммәт
Алтынаман б., ҫ. - алтын һымаҡ ҡәҙерле һәм аман,
иҫән-һау
Алтынбай б. - алтын һымаҡ ҡәҙерле бай
Алтынбулат б., ф. - алтын һымаҡ ҡәҙерле һәм булат
һымаҡ ныҡ
Алтынбәк б. - алтын һымаҡ ҡәҙерле бәк (түрә, башлыҡ)
Алтынғол б. - алтын (к.) + ҡол
Алтынғужа б., ф. - алтын һымаҡ ҡәҙерле хужа
Алтынғәле б., ҫ. - алтын һымаҡ ҡәҙерле һәм бөйөк
Алтынғәли - к. Алтынғәле
Алтынгәрәй б., ф. - алтын һымаҡ ҡәҙерле һәүәҫкәр,
тырышыусы
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Алтынсура б. - алтын + сура (к.)
Алтынша б., ф. - алтын һымаҡ ҡиммәтле шаһ (батша,
солтан)
Аманбай ҫ., б. Амангилде ҫ., б.
Аманғол ҙ., б. Аманъюл ҫ., б. бала

аман (иҫән-һау, имен) + бай
- имен-аман килде (тыуҙы)
иҫән-һау, имен (ҡол)
имен юл, хәйерле сәфәр; юлда тыуған

Аралбай б. - арал + бай; йылға уртаһындағы утрауҙа
тыуған бала
Арғынбай б. - арғын (логик баҫым) + бай; башҡалар
ҙан айырылып торған бай, бәлки арғын этнонимынан
Ардашир бор. т. - аралаш; ғаиләлә беренсе булып
тыуған баланан дүрт-биш йыл ваҡыт уҙғас, йәғни
байтаҡ ара яһап, аралаш булып тыуған ир балаға
ҡушыла торған йола исем
Арсай б. — көньяҡта үҫә торған мәңге йәшел ҡыуаҡлыҡ
атамаһынан яһалған
Арслан т. - к. Арыҫлан
Арсланбай - к. Арыҫланбай
Арсланбәк - к. Арыҫланбәк
Арслангәрәй - к. Арыҫлангәрәй
Арсланғазы б., ҫ. - арыҫлан һымаҡ ғәйрәтле бүләк
Арсланғол - к. Арыҫланғол
Арсланғәле - к. Арыҫланғәле
Арсланғәли -к. Арыҫланғәле
Арыҫлан б. - борон-борондан йәнлектәр батшаһы арыҫ
лан көс һәм йылғырлыҡ, азатлыҡ символы булып
һанала
Арыҫланбай б. - арыҫлан (к.) + бай
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Арыҫланбәк б. башлыҡ (бәк)

арыҫлан (к.) һымаҡ көслө, йылғыр

Арыҫлангәрәй б., ф. - арыҫлан (к.) + гәрәй (хөрмәтле)
Арыҫланғол б. - арыҫлан (к.) + ҡол
Арыҫланғәле б., ҫ. - арыҫлан (к.) + ғәле; көслө, ғәй
рәтле, бөйөк, ҡәҙерле
Арыҫланғәли - к. Арыҫланғәле
Арыҫланзада б., ф. - арыҫлан затынан
Асанбай б. - асан (иҫән) + бай
Аскар - к. Асҡар
Аскар б. - иң бейек тау, ҡая; таяныс, терәк
Аскарйән б., ф. - асҡар (к.) + йән
Аскәрйән - к. Асҡарйән
Аслан т. - арыҫлан (к.)
Асылбай ҫ., б. - ысын, күркәм бай
Асылбәк ҫ., б. - күркәм башлыҡ, түрә
Асылхан ҫ., б. - күркәм, иң яҡшы хан (башлыҡ)
Аҫылбай - к. Асылбай
Аҫылбәк - к. Асылбәк
Аҫылхан - к. Асылхан
Атайсал б. - ата-бабаларҙың төйәге, таянысы
Атан б. - тоҡом өсөн ҡалдырылған айғыр дөйә
Атанбай б. - атан (к.) + бай
Атанғол б. - атан (к.) + ҡол; ҡеүәтле һәм тыңлаусан
Атау б. - утрау, утрауҙа тыуған бала
Атаулла б. - Алланың утрауҙа тыуған улы
Атъйетәр б. - ат һымаҡ ҡеүәтле
Ауыҡтан гг, б. - ауыҡ (ваҡыт) + таң; таң мәлендә тыуған
Ауынбай б. - ауын (ҡош тота торған ау) + бай; ҡош
тотоусы бай
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Ахунбай ф.,б. - ахун (дин әһеле, остаз; ҡәрҙәш) + бай
Аяҙ б. - асыҡ, саф, аяҙ
Аяз б. - к. Аяҙ
Аяҙбай б. - саф күңелле; аяҙ көндә тыуған
Аяҙғол б. - аяҙ (к) + ҡол
Б
Бабич б - ата-баба (к. Бабиш)
Бабиш б. - ата-баба, олатай мәғәнәһендәге баба һүҙенән
алынған. Ата-бабаларҙы хөрмәтләү йолаһына бәйле
боронғо исем
Бабсак б. - баба-саҡ (рухи теүәллек, бөтөнлөк); теүәл,
аҡыллы заттан. “Күсәкбей” эпосындағы герой исеме
Бабухәбир б., гг - баба + хәбир; ата-бабаларҙы белеүсе,
белекле
Баҙарбай ф., б. - баҙар + бай; баҙар көнө тыуған бай
Баҙарғол ф., б. — баҙар + ҡол; баҙар көнө тыуған
Баҙик - к. Баҙыҡ
Баҙык б. - ныҡ көслө; сағыу
Баҙьгкша б., ҙ. — баҙыҡ (к.) + шаһ; көслө, сағыу шаһ
Баимбәт б., ҙ. - бай өммәт (халыҡ, милләт), йә изге
өммәт
Баиш бор. т. - бай иш, юлдаш, изге иш
Байбак б. - һыуыр-тейендәр ғаиләһенә ҡараған йәнлек
Байбакгы б. - бай бағыу; бай бала тыуҙы, изге бала
Байбул б. - баланың бай булыуын, изге булыуын теләү
Байбулат б., ф. - ҡорос булат һымаҡ ныҡ, бай
Байбулды б. - бай тыуҙы, изге булды
Байбура б. - изге дөйә
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Байбүре б. - изге бүре. Борон ир бала тыуғанда уҡ
тешле булып тыуһа, йәки уға оҙаҡ ваҡыт теш сыҡ
маһа, бүре һүҙе кергән исем ҡушҡандар
Байбәк б. - бай + бәк (түрә), изге түрә
Байгилде б. - бай тыуҙы, изге килде, ир килде, хужа
килде
Байгөбәк б. - бай + күбәк (батыр, ҡыйыу; иптәш; эт).
Бала сирһеҙ, талымһыҙ булһын тигән теләктән сығып
ҡушылған
Байгәрәй б., ф. - эйәреүсе, дауам итеүсе бай; хөрмәтле
изге гәрәй
Байғабул б. - бай + ҡабул, изге ҡабул ителде
Байғазы б., ҙ. - 1. бай + бүләк; 2. еңеүсе; 3. изге бүләк
Байғар - к. Байғара
Байғара б. - төйлөгән (ҡош),
Байғол б, - бай кеше, изге ҡол
Байғотло б. - бай + ҡотло; бәхетле бай бала, изге,
бәхетле
Байғотдин б. - бай + ҡот + дин; диндең бәхетле
байы, изгеһе
Байғужа б., ф. - бай + хужа, изге хужа
Байҡускар б. - ҡусҡар (тәкә мөгөҙө рәүешендә си
гелгән биҙәк); биҙәкле бай (хужа); изге ырыу тәкәһе
Байғүбәк - к. Байгөбәк
Байғыуат б., гг - бай + ҡеүәт; ҡеүәтле, ғәйрәтле хужа,
изге, ҡеүәтле
Байғыүәт - к. Байғыуат
Байғәле б., ҙ. - бай + ғәле (бөйөк, ҡәҙерле), изге ғәле
Байғәли - к. Байғәле
Байдулла б., ҙ. - бай + алла; Алланың изге кешеһе
3 - 2.0025.06
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Баеш б. - к. Баиш
Байдәүләт б., ҙ. - бай + дәүләт; мал-мөлкәтле, бай
(хужа), изге, бәхетле
Байзауи б., ҙ. - бай + зауыҡ (зауыҡ - рухи ләззәт,
рәхәтлек); илһамлы бай (әфәнде), изге зауыҡлы
Байислам б., ҙ. - ислам диненең байы, йәки изгеһе
Байслам - к. Байислам
Байегет б. - бай + егет, изге егет
Байморат б., ҙ. - бай + морат (теләк, ниәт); данлыҡлы
әфәнде, изге ниәт
Баймырҙа б., ф. - бай + мырҙа (к. Мирзабай), изге
мырҙа
Баймәт - к. Баймөхәмәт
Байнадир б., ҙ. - бай + надир (алтын; сәсәк атыусы);
сәсәк атыусы әфәнде, изге надир
Байназар б., гг -- бай + назар (уй, иғтибар; ярҙам);
иғтибарлы, ярҙамсыл бай (хужа), изге назар
Байрак б. - байраҡ, флаг; маяҡ
Байракай б. - байраҡ һүҙенең иркәләү варианты
Байрам б. - байрам көнө тыуған бала
Байрамғол б. - байрамда тыуған ҡол, кеше
Байрамғәле б., ҙ. - байрамда тыуған бөйөк, ҡәҙерле
Байрамғәли - к. Байрамғәле
Байрамғәлим б, ҙ. - байрамда тыуған уҡымышлы ғалим
Байрамша б., ҙ. - байрамда тыуған шаһ (хаким, батша)
Байрас б. - байрамда тыуған
Байраш - к. Байрас
Байрулла б. - Алланың байыр йәки изге кешеһе
Байсал т. - бай, мөлкәтле, изге, бөйөк
Байсар т. - к. Байһар
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Байсары т. - к. Байһар
Байсолтан б., ҫ. - бай + солтан (хаким, батша), изге
солтан
Байсура б. - бай + сура (к.), изге сура
Байсыртлан б. - бай + сыртлан (сабыр арыҫлан - ба
тырлыҡ билдәһе), изге сыртлан
Байтаҙар б. - бай, таҙа бул; изге, таҙа
Байтимер б. - тимер һымаҡ ныҡ бай, изге тимер
Байтирәк б. - бай + тирәк. Боронғо төрки халыҡта
рында тирәк изге ағас булып һаналған. Байтирәк
исеме ата йортонда ҡаласаҡ ир балаға ҡушылған.
Изге тирәк
Байторһон б. - бай торһон, бай йәшәһен, изге торһон
Байтуған б. - бай туған, ҡан-ҡәрҙәш, изге туған
Байтүрә б. - бай, аҡыллы, белемле баш кеше, изге түрә
Байғужа б., ф. - бай әфәнде, хужа, изге хужа
Байһакал б. - ҡуйы һаҡаллы кеше; һаҡал күркәмлек
билгеһе булын һаналған
Байһар б. - бай + һары. Боронғо төрки халыҡтарҙа
һары төҫ, алтын төҫө затлы төҫ итеп һаналған һәм
һары төҫтәге нәмәләр ихтирам ителгән; изге һары
Байыҡ б. - тоғро, ысын, изге
Байымбәт б.,ҫ. - бай халыҡтан, изге өммәт
Байыш б. - бай + иш (иптәш), изге иш
Балапан 6 . - 1 . бөркөт, ҡарсыға кеүек ҡоштарҙың иң
көслө балаһы; ҡарсыға; 2. Меркурий планетаһы ата
маһы
Балғабай б. - балға һымаҡ эште ҡыйратыусы бай
Балтабай б. — балта + бай; бала ныҡ, үткер, ҡыйыу
булһын тигән теләк менән ҡушылған

Балтағол б. - балта + ҡол; (сагг Балтабай)
Балтасы б. - балта оҫтаһы. Боронғо йола буйынса
хеҙмәтте данлап ҡушылған
Балтас б. - к. Балтасы
Балташ б. - к. Балтасы
Балыкбай б. - балыҡ + бай; халыҡ телендә балыҡ
төҙөклөк, шымалыҡ, йылғырлыҡ билгеһе булып һанала
(... аттары балыҡ һымаҡ)
Барак б. - боронғо оҙон йөнлө һунар эте. Боронғо
йола буйынса төрки халыҡтарында бала ныҡ, әрһеҙ
булһын тип эт исеме ҡушҡандар
Барлас бор. б. - муллыҡ, байлыҡ, килтереүсе йә барлас
ырыуы атамаһынан
Барлыбай б. - барлы бай, әфәнде, изге, ир
Барс бор. б. - эре йыртҡыс йәнлек. Ир бала юлбарыҫ
һымаҡ көслө булһын тигән теләктән ҡушыла
Барыс - к. Барс
Барысбәк б. - барс (к.) һымаҡ көслө, ҡыйыу түрә, бәк
Барысхаи б. - барс (к.) һымаҡ көслө, ҡыйыу хан
Басирбай ҫ., б. - үтә зирәк, үткер күҙле бай, хужа,
изге, ир
Бату бор. т. - ҡиммәтле аҫыл таш. Алтын Урҙа ханы
Сыңғыҙхандың ейәненең исеме
Батый б. - к. Бату
Батыр б. - ҡыйыу, үткер, баһадир
Батырбай б. - батыр (к.) + бай, ир, изге
Батырбулат б., ҫ. - булат ҡоросондай ныҡ батыр (к.)
Батырбәк б. - батыр (к.) + бәк
Батыргәрәй б.,ф. - батыр (к.) + гәрәй (һәүәҫ, ярҙамсы)
Батырғужа б., ф. - батыр (к.) + хужа (әфәнде)
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Батырғәле б.,ҫ. - бөйөк, ҡәҙерле батыр
Батырғәли - к. Батырғәле
Батырйән б.,ф. - ҡурҡыу белмәгән батыр йән
Батыркай б. - батыр (к.) һүҙенеңиркәләү варианты
Батырхан б. - батыр + хан
Батырша б., ф. - батыр + шаһ
Батырьян - к. Батырйән
Батыу - к. Бату
Башбәк б. - беренсе бәк (түрә)
Баян б. - бай булғыр, бай булған, изге ир
Бейбарс б. - түрә барс (к.); барс һымаҡ ғәйрәтле түрә
Бейеш б. - бей (етәксе, башлыҡ) + иш
Бесәнсе б. - бесән әҙерләү оҫтаһы
Биарслан б. - бей (етәксе, башлыҡ) + арыҫлан
Бигиш б, - бик (бәк) + иш
Биғол б. - бей + ҡол; ярҙамсыл бәк
Бижан б., ф. - бей (етәксе, башлыҡ) + йән (яҡын,
ҡәҙерле)
Бикбай б. - бәк + бай; ныҡ көслө, бай бәк, изге бей
Бикбау б. - Бикбай (к.) исеменең боронғо формаһы
Бикбирҙе б. - бәк бирҙе; тәңре бәк булыр бала бирҙе
Бикбулат б„ ф. - булат ҡоросо һымаҡ ныҡ бәк (түрә)
Бикғужа б.,ф. - бәк + хужа; бәк, әфәнде
Бикеш б. - бай улы, бәк + иш
Бикиш - к. Бикеш
Бикйән б.,ф. - бәк + йән; бәк булыр йән
Биккенә б. — бәк кенә булһын тип иркәләп теләү
Биккаһир б., ҫ. - көрәштә еңеп сығыусы, өҫтөн булыу
сы бәк
Биккол б. - бәк + ҡол; бәк + бәндә
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Биккужа б.,ф. - бәк хужа
Бикморат б., ҫ. - бәктең теләге, маҡсаты
Бикмөхәммәт б., ҫ. - бәк + мөхәммәт (данлы, маҡтау
лы); данлыҡлы бәк
Бикмулла б., ҫ. - бәк + мулла (уҡымышлы); уҡымыш
лы бәк
Бикмырҙа б., ф. - бәк + мырҙа (түрә балаһы)
Бикмәй - к. Бикмәт
Бикмәт - Бикмөхәммәт (к.) исеменең ҡыҫҡартылған
формаһы
Бикназар б.,ҫ. - бәк + назар (иғтибар, яҡшы ниәт,
ярҙам); иғтибарлы, ярҙамсыл бәк
Бикнур б., ҫ. - яҡты, нурлы бәк
Биксай б., монг. - бәк + сай; (матурлыҡ, яҡшылыҡ);
матур, яҡшы бәк; таш кеүек ныҡ бәк
Биксан б., ф. - бәк + санг (таш); таш һымаҡ ҡаты,
ныҡ бәк
Биксолтан б., ҫ. - бәк солтан (батша); солтанға тиң бәк
Биксора - к. Биксура
Биксура б. - бәк + сура (хан); ханға тиң бәк
Биксәит б., ҫ. - бәк + сәит (түрә, башлыҡ); бәк
Биксәйет - к. Биксәит
Биктабар б., ф. - бәк + тәбәр (балта); балта оҫтаһы бәк
Биктабир б.,ҫ. - бәк + табир (нәҫел); бәктәр нәҫеленән
Биктаһир б., ҫ. - бәк + таһир (саф, пак); таҙа, саф бәк
Бикташ т. - 1. бер генә Алланыҡы; 2. бәк + таш,
таш һымаҡ ныҡ, ҡаты бәк
Биктебай б. - бикләү (ятлау) + бай; күпте (ятҡа)
белгән бай (хужа)
Биктимер б. - тимер һымаҡ ныҡ бәк
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Биктуған б. - бәк туған
Биктәш - к. Бикташ
Биккужа б., ф. - бәк әфәнде, хужа
Бикәй б. - бәктең иркәләү варианты
Бикәнәс б., ҫ. - бәк + әнәс (дуҫ); бәк дуҫ
Бикол б. - к . Бикҡол йә Биғол
Бирғәле б., ҫ. - бир + ғәле; хоҙайым бөйөк, ҡәҙерле
бала бирҙе мәғәнәһендә
Бирғәли - к . Бирғәле
Бирҙебәк б. - Алла бәк (булыр) бала бирҙе
Бирҙеғол б. - Алла тыңлаусан ярҙамсы бирҙе
Бикбәхетдин б.,ҫ. - диндең бәхетле бәге; диндең бик
бәхетлеһе
Боланбай б. - болан һымаҡ көслө, мөһабәт бай, хужа,
изге, ир
Болғазы б. - бол + ғазы; ҡиммәтле бүләк
Болғак 6 . - 1 . эре, ғорур; 2. ара бутап йөрөүсе
Борһанбай ҫ., б. - хәҡиҡәткә эйә бай (хужа), изге, ир
Борханбай ҫ., б. - к. Борһанбай
Босҡон - к. Боҫҡон
Боҫҡон б. - боҫоу һүҙенән яһалған; йәшерен һаҡ, йәше
рен ҡарауыл
Бохар б. - Үзбәкстандағы Бохара ҡалаһы исеменән
Бохарбай б. - бохар (к.) + бай; бохара байы йәки изгеһе
Бөрйән б. - боронғо башҡорт ырыуы атамаһынан
Бөрйәнетдин б. - диндең Бөрйәне (к.)
Бөркөт б. - ғәйрәтле ҡош, ырыу ҡошо, тотем
Бөркөтбай б. - бөркөт һымаҡ ғәйрәтле хужа
Буҙйегет б. - 1. буйға еткән егет; оҙаҡ йәшә мәғәнә
һендә ҡушыла; 2. ыласын
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Буҙыкай б. - буҙ төҫ; буй еткән йәш егет
Булатбай ф., б. - ҡорос һымаҡ ныҡ әфәнде, изге, ир
Булатхан ф., б. - ҡорос һымаҡ ныҡ хан
Булаш б. - булышыу (булашыу), ярҙам
Буракай б. - дөйә балаһы; баланы иркәләп ҡушылған
исем
Буран б. - буранлы көн тыуған
Буранбай б. - буранлы көн тыуған бай (әфәнде), изге, ир
Буранғол б. - буранлы көн тыуған ҡол (кеше), бәндә
Бурансы -/:. Буран
Буранша б., ф. - буран уйнатып тороусы шаһ
Бухарай б. - Бохар (к.) исеменең иркәләү варианты
Бүләк б. - атанан йәки әсәнән бүләк булып ҡалған бала.
Боронғо йола буйынса, бала тыуғанда атаһы йәки
әсәһе иҫән булмаһа, балаға Бүләк, Йәҙгәр, Мираҫ,
һәҙиә һ.б. исем ҡушҡандар
Бүләкбай б. - бүләк (к.) + бай; бүләк булып килгән
әфәнде, изге, ир
Бүләккол б. - бүләк (к.) + ҡол
Бүләкнур б., ҫ. - бүләк (к.) + нур; нурлы, яҡты бүләк
Бүләкәй б - Бүләк (к.) исеменең иркәләү варианты
Бүләкән б. - бүләк, иҫтәлек, мираҫ
Бүребай б. - бүре + бай. Борон хайуан, йәнлек исемдә
рен кешегә ҡушыу йолаһы булған. Тыуғанда теше
булған балаға ла бүре һүҙе булған исем биргәндәр
Бәйрәш б. - к. Байрас
Бәккол б. - к. Бикҡол
Бәктархан б., моцг. - бәк + тархан
Бәпәнәй б. - бәпес (сабый бала, бәпес һүҙенең иркәләү
варианты)
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в
Вайсура г,.,б. - ваис (көс, ҡеүәт мәғәнәһендә) + сура
(&.); ҡеүәтле батыр түрә
Ваһабил ҫ. Д - ваһаб (бүләк биреүсе, йомарт) + бил
(таяныс); ышаныслы, тотҡалы ваһаб
Вәсимхан ҫ.Д - матур, һөйкөмлө хан
Вәсихан $.,6. - ышаныусы хан
Г
Гәрәйбәк ф.,б. - һәүәҫкәр, хөрмәтле бәк
Гәрәйхан ф.,б. - һәүәҫкәр, хөрмәтле хан
Ғ
Ғалимхан ҫ. Д - уҡымышлы, ғалим хан
Ғарифхан ҫ.Д - аҡыл эйәһе, белемле, уҡымышлы хан
Ғиҙелхаи гг ,б. - зирәк, аҡыллы, йор, дөрөҫ һүҙле хан
Ғилемхан г,.,б. - к. Ғалимхан
Ғилмихан ҫ.Д - к. Ғалимхан
Ғөмәрбай ҫ.Д - оҙон ғүмерле бай, изге, ир
Ғөмәрбәк ҫ. Д - оҙон ғүмерле бәк
Ғәбделбай ҫ. Д - баш эйеүсе бай, изге, ир
Ғәбделхан гг ,б. - хан ҡоло (юлдашы)
Ғәҙебәк - к. Ғәзибәк
Ғәҙелбирҙе ц.,б. - Алла ғәҙел бәк (бала) бирҙе
Ғәҙелбәк гг ,6. - ғәҙел бәк
Ғәдилхан ҫ.,б. - ябай, ғәҙел хан
Ғәзибәк ҫ., б. - көрәшсе, еңеүсе бәк
Ғәзизбәк ҫ.Д - ҡәҙерле, хөрмәтле бәк
Ғәйедхан ҫ.Д. — ғәйет байрамында тыуған хан
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Ғәйетбай ҫ. Д -

байрам (ғәйет) көнө тыуған әфәнде,

изге, ир
Ғәйеткил ҫ. Д - ғәйет байрамында тыуған
Ғәйеткол г,.,6. — ғәйет көнө тыуған ҡол
Ғәлембай ҫ. Д. - бөйөк, ҡәҙерле әфәнде, изге, ир
Ғәлиарслан ҫ. Д. - арыҫлан һымаҡ көслө, йылғыр,
азатлыҡ яратыусы бөйөк ир
Ғәлиарҫлан - к. Ғәлиарслан
Ғәлиарыҫлан - к. Ғәлиарслан
Ғәлиарыҫлан - к. Ғәлиарслан
Ғәлибай ҫ. Д - бөйөк, ҡәҙерле бай, әфәнде, изге, ир
Ғәлибәк ҫ.Д - бөйөк, ҡәҙерле бәк
Ғәлимбәк ҫ.Д - уҡымышлы, ғалим бәк
Ғәлимхан ҫ.Д - уҡымышлы, ғалим хан
Ғәлихан ҫ. Д. - ҡәҙерле бөйөк хан
Ғәлләмхан ҫ.Д - бик күп белеүсе ғалим хан
Ғәмбәрис ҫ.Д. - ғәмбәр (хушбуй) + еҫ; ғәмбәр еҫе
Ғәнибай ҫ.Д. - байҙың байы, изгеһе

Д
Дамир бор. т. - боронғо төрки “димер” һүҙенән, “ти
мер” тигән мәғәнәгә эйә тигән ҡараш бар
Дархан - 1. б. - оҫта, тимерсе; 2. монг. - өҫтөн,
юғары ҡатлам кешеһе, (тархан)
Даулай б. - дәғүәләп, талап итеп көрәшә, даулай
Дауытбай й., ҫ., б. - һөйкөмлө изге, бай, ир
Дибай ҫ.,т. - к. Динбай
Дим б. - йылға исеменән
Динбай ҫ. Д. - дини әфәнде, бай, изге
Диндархан ҫ., б., монг. - динле тархан (к.)
26

Диңгеҙ б. - баланың диңгеҙ һымаҡ оло, диңгеҙҙәй бөйөк
булыуын теләп ҡушылған
Диңгеҙбай б. - диңгеҙ (к.) һымаҡ әфәнде, изге, ир
Дүсәнбай ф.,б. - дүшәмбе + бай; дүшәмбе көн тыуған
бай, ир, изге
Дыуан б. - башҡорт ырыуы исеменән
Дәрхан - к. Дархан
Дәүбәк б. - оло, дәү бәк
Дәүбүләк б. - оло, ҙур бүләк
Дәүйән б.,ф. - оло йән
Дәүләтбай с}.,б. - бай әфәнде, изге, ир
Дәүләтбирҙе ҙ.,б. - бәхет, байлыҡ бирҙе
Дәүләтбәк ҙ., б. - бай, бәхетле бәк
Дәүлэткол ҙ., 6 . - 1 . бай, бәхетле кеше; 2. дәүләт ҡоло
(кешеһе)
Дәүләтсура ?г ,б. - бай егет, батыр, түрә
Дәүләтхан гг , б. - бай, мөлкәтле хан
Дәүсолтан б.,ҙ. - оло солтан
Дәүхан б. - оло, беренсе хан
Е
Егетбай б. - батыр, ҡыйыу егет
Ейән б. - улының йәки ҡыҙының улы
Ейәнбай б. - ейән (к.) + бай. Боронғо йола буйынса,
бала әсәһенең тыуған ауылыңда, йортонда тыуһа, уға
ейән тигән һүҙ менән исем ҡушҡандар; изге, ир ейән
Ейәнбирҙе б. - ейән (к.) + бирҙе; ейән бала тыуҙы
Ейәнгир б.,ф. - ейән (к.) + гир (тотоусы, алыусы,
эйә). Бала ейәндәренә эйә булып оҙаҡ йәшәһен тип
ҡушылған исем

Ейәнғол б. - тыңлаусан, ҡаршылыҡһыҙ ейән (к.)
Ейәнсура б. - ейән (к.) + сура (к.); батыр, ҡыйыу егет
Ейәнтүрә б. - ейән (к.) + түрә
Еләк б. - емеш, еләк
Еләкбай б. - еләк һымаҡ шәп бай, әфәнде
Ж
Жиһанғол ф.,б. - бөтә донъяның ҡоло
Жиһансура ф.,б. - донъяның түрәһе, батыр
Жиһантүрә ф.,б. - донъяның түрәһе
Жәүәтхан ҫ.Д. - киң күңелле, йомарт хан
3
Закирхан ҫ.Д - закир (1. телгә алыусы, иҫкә алыусы;
2. Алланы ҙурлап иҫкә төшөрөүсе, зекер әйтеүсе) +
хан
Зарифбай ҫ.Д - зариф (ҡупшы, телгә оҫта) + әфәнде,
изге, ир
Зарифхан ҫ.Д. - матур, ҡупшы, телгә оҫта хан
Заһитбай ҫ.Д. - заһит (суфый; изге, тыйнаҡ) + әфәнде,
изге, ир
Зиансура б. - сураның (к.) ейәне
Зиннәтхан ҫ.Д - ҡәҙерле, ҡиммәтле, матур хан
Зиязихан ҫ.Д. - нурлы хан
Зиянбай ҫ. Д. - к. Ейәнбай
Зиянбәк ҫ.Д. - ейән + бәк
Зәкихан ҫ. Д. - изгелекле, аҡыллы хан
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и
Игебай б. — иге + бай; яҡшы бай, изге, ир
Игеҙ б. - игеҙ; бер үҙе икегә тора мәғәнәһендә
Игеҙбай б. - игеҙ тыуған әфәнде,
изге, ир
Игеҙйән б.,ф. - игеҙ йән, икеләтә кешелекле
Игеҙәк б. - игеҙ тыуған ир бала
Игелек б. - яҡшылыҡ, кеше өсөн саф күңелдән
эшләнгән яҡшы эш
Игеибай б. - игенгә, икмәккә бай мәғәнәһендә, изге, ир
Игенсура б. - игелекле, икмәкле түрә
Иглик - к. Игелек
Иғбирҙе б. - Алла яҡшы бала бирҙе мәғәнәһендә
Иҙел б. - йылға; йылға буйында тыуған малайҙарға
ҡушылған исем
Иҙелбай б. - иҙел буйында тыуған бай, изге, ир
Иҙелбәк б. - иҙел (к.) + бәк; иҙелбуйында тыуған бәк
Иҙелвар б., ф. - иҙел буйында тыуған кеше
Иҙелғужа б., ф. - иҙел буйында тыуған әфәнде
Иҙелсаби б. - саби ырыуының иҙел (к.) буйында тыу
ған улы
Иҙелсабый б. - иҙел (к.) буйында тыуған сабый
Иҙеүкәй бор. т. - Иҙеү (к.) исеменең иркәләү варианты
Изибай бор. т. - нәүбәттәге бай; ағаһы артынан тыу
ған ир балаға ҡушыла торған исем; эҙ + бай
Изикәй бор. - эҙ (к.) һүҙенән яһалған исемдең иркәләү
варианты
Икбай бор. т., б. - иҡ (орсоҡ) + бай; бәләкәй булып
тыуған балаға ҡушыла торған исем
Икбирҙе бор. т., б. - иҡ (орсоҡ) + бирҙе; бәләкәй бала
тыуҙы
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Иксура бор. т., б. -

ик (орсоҡ) + сура (/г.); бәләкәй

кәүҙәле түрә
Иламан б. - ил (ырыу, халыҡ) + аман; ил именлеген
һаҡлаусы
Илбай б. - ил (ырыу, халыҡ) ағаһы
Илбакты б. - ил (ырыу, халыҡ) + баҡты; илен
һаҡлаусы
Илбар б. - ил (ырыу, халыҡ) + бар; илен һаҡлаусы
мәғәнәһендә (ул барҙа - ил бар)
Илбарис б.,ҫ. - ил + барис; илдең, халыҡтарҙың аҡыл
эйәһе, илдең, халыҡтың, ырыуҙың барсы, һаҡлаусыһы
Илбарс бор. б. - ил + барс (к.); ил, халыҡ, ырыу ба
тыры мәғәнәһендә
Илбатыр б. - иленең, халҡының, ырыуының батыры
Илбул б. - ил ағаһы бул мәғәнәһендә
Илбулат б.,ф. - илдең, халыҡтың булат ҡоросо һымаҡ
ныҡ кешеһе
Илбәк б. - ил башлығы
Илгиз б.,ф. - ил гиҙеүсе
Илгизәр б.,ф. - ил гиҙеүсе, сәйәхәтсе
Илғужа б.,ф. - илдең хужаһы
Илдан б. - илдең даны
Илдар б.,ф. - ил + дар; илдең хужаһы, патриот
Илдархан б.,ф. - илдең хужаһы, ханы
Илдебай б. - илдең байы, хужаһы
Илдус б.,ф. - илдең дуҫы, илде һөйөүсе
Илдә үләт б.,ҫ. - ил, халыҡ байлығы, ил, халыҡ бәхете
Илек 6 . - 1 . патриот, иленә һыйыныусы; 2. ҡоралай,
ҡыр кәзәһе
Илекәй б. - Илек исеменең иркәләү варианты
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Илемәт б.,ц. - ил + мәт; илдең мөхәмәте - маҡтау
лыһы, данлыһы
Илембәт 6.,ҫ. - илем + бәт; илем халҡының, милләт
тең вәкиле
Илеш к. - Илиш
Илиш б. - ил + иш; илдең, халыҡтың ише, иптәше
Илйән б.,ф. - илдең, халыҡтың йәне
Илкәй б. - илдең, халыҡтың иркәһе
Илморат б., ҙ. - ил + морат; илдең, халыҡтың теләге,
өмөтө
Илмырҙа б.,ф. - ил + мырҙа; илдең халыҡтың юғары
дәрәжәле кешеһе
Илмәмәт - к. Илемәт
Илмәт - к. Илемәт
Илназ неол., б., ф. - илдең, халыҡтың наҙлы, иркә улы
Илназар б., гг - ил + назар; ил, халыҡ фекере, илдең
өмөтө
Илнар неол., б. - ил + нар; халыҡтың, илдең танылған,
данлы кешеһе
Илнур б., ҙ. - ил, халыҡ нуры
Илостан б., ф. - ил нигеҙе
Илсаф б., ҙ. - ил, халыҡ сафлығы, выжданы
Илсебай б. - илсе + бай; илен, халҡын һаҡлаусы, ил,
халыҡ хеҙмәтсеһе, изге илсе
Илсебатыр б. - илен, халҡын һаҡлаусы батыр
Илсеғол б. - илсе + ҡол; илгә, халыҡҡа хеҙмәт итеүсе
Илсекәй б. - илсе һүҙенең иркәләү варианты
Илсен б. - ватан улы
Илсенбәт б., ғ. - халыҡ, милләт вәкиле
Илсөйәр - к. Илһөйәр
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Илстан б., р. - ил + стан; илдең терәге
Илсун б. - иле бар, иленеңулы
Илсур - к. Илсура
Илсура б. - ил, халыҡ батыры, ил, халыҡ башлығы
Илтенбай б. - ил + тен (эйәлек ялғауы) + бай; ил улы
Илтимер б. - ил + тимер; илдең, халыҡтың тимер
һымаҡ ныҡ таянысы
Илтөҙәр б. - илде төҙөүсе
Илтуған б. - ил + туған;ил, халыҡ улы
Илфак иеол., т., ф. - илдең, халыҡтың пак, саф кешеһе
(илпак)
И лфаг т., ф. - ил, халыҡ дуҫы
Илфир неол., т., ф. - данлыҡлы, билдәле, ил маяғы
Илфән б., ҫ. - илдең ғалимы
И л ф ә т - к. Илфат
Илхан б. - илдең ханы
Илһөйәр б. - илен һөйөүсе, патриот
Илшат б. - ил шатлығы
Ильясбай бор. й., б. - ильяс + бай; Алла ҡөҙрәте
һымаҡ мөғжизәле әфәнде, изге, ир
Ильясбәк бор. й., б. - Алла ҡөҙрәте эйәһе һымаҡ бәк
Имамбай ҫ., б. - имам (1. етәксе, башлыҡ; 2. дин
әһеле; 3. фән әлкәһендә дәрәжәле ғалим) + әфәнде,
изге, ир
Имамғол ц., б. - тыңлаусан имам (к. Имамбай)
Иманбай гг , б. - ышаныусы (динле) әфәнде, изге, ир
Имангилде ҫ., б. - иман (к. Иманбай) + килде,тыуҙы
Иманғол ҫ., б. - иман (к. Имангилде) + ҡол
Именбай ҫ., б. - имен (иҫән-һау, тыныс) + әфәнде,
изге, ир
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Имән б. - имән ағасы һымаҡ ныҡ, ырыу ағасы исе
менән яһалған
Имәнбай б. - имән һымаҡ ныҡ әфәнде,изге, ир
Имәнбәк б. - имән һымаҡ ныҡ бәк
Имәнғол б. - имән һымаҡ ныҡ кеше
Инсеғол б. - инселәнгән, алдан билдәләнгән бала
Инсур б. - к. Илсура
Иңбирҙе б. - киң, иңле бала тыуҙы
Ирали б., ҫ. - ир + али; бөйөк ир
Ираман б., ҫ. - ир + аман; иҫән-һау ир
И рат б. - ир кеше, ирҙәр
Иратғол б. - к. Иратҡол
И раткол б. - ярҙамсы, тыңлаусан ир кеше
Ирбай б. - батыр, ғәйрәтле ир, изге, бөйөк
Ирбатыр б. - ир + батыр; батыр, ғәйрәтле ир
Ирбул б. - батыр, ғәйрәтле (ир) бул
Ирбулат б., ф. - ир + булат; ғәйрәтле, булат ҡоросо
һымаҡ ныҡ
Иргиз б. - сәйәхәтсе ир йәки Ырғыҙ топонимынан
Ирғужа б., ф. -- хужа, әфәнде
Ирғәҙе б., ҫ. - ир + ғәҙе; еңеүсе батыр ир, ир-егет
Ирғәзи - к. Ирғәҙе
Ирғәле б., ҫ. - ир + ғәле; бөйөк, ҡәҙерле ир-ат
Ирғәли - к. Ирғәле
Ирғәлим б., ҙ. - ғалим ир
Ирдәүләт б.,гг - дәүләт ире, бәхетле, дәүләтле ир
Ирек б. - ирек, азатлыҡ
И рзат б.,ф. - ир заты, ир-егет
Ирзаһит б.,гг - ир + заһит; изге, суфый ир
Иркәбай б. - иркә әфәнде, изге, ир
5 - 2 . 0025.06
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Иркәй б. - Иркәбай исеменең иркәләү варианты
Ирмәк б. - ҡыҙыҡ, күңел йыуатҡыс, аҡыллы, көтөп
алынған
Ирназар б. - яҡшы ҡарашлы, яҡшы күңелле ир; 2.
б.,й. - үҙен Аллаға бағышлаған
Ирнас б.,ҫ. - нурлы ир
Иртуған б. - ир туған
Ирхан б. - ир-егет хан
Иршат б. - батыр, ҡыйыу, шат
Ирәле б.,ҙ. - к. Ирғәле
Ирәмәл б.,ҫ. - ир + әмәл; ир-егет булырына ышаныс,
өмөт йә Ирәмәл топонимынан алынған
Ирәндек б. - ирән (батыр, көслө ир) + дек (тау); тау
һымаҡ мөһабәт, көслө батыр ир; Ирәндек топони
мынан алынған
Искәндәрбәк бор. гр., б. - искәндәр (“ирҙәрҙе яҡлаусы”
мәғәнәһендәге Александр исеменән) + бәк
Исламбай ҫ.,б. - Аллаға буйһоноусы әфәнде, изге, ир
Исламбәк ҙ.,б. - Аллаға буйһоноусы мосолман бәк
Исламғол ҙ.,б. - Аллаға буйһоноусы бәндә, ҡол, кеше
Исламхан ҙ.,б. - Аллаға табыныусы хан
Истәк бор. б. - башҡорт
Исхужа б.,ф. - иш + хужа; ғаилә башлығы
Исәкәй бор. т. - ҡыҙыҡ, ҡыуаныс; иҫән һүҙенең иркәләү
варианты
Иҫлебай б. - аҡыллы бай, изге, ир
Иҫәкәй - к. Исәкәй
Иҫән т. - һау, сәләмәт
Иҫәнаман т.,гг - иҫән-һау
Иҫәнбай т.,б. - сәләмәт әфәнде, изге, ир
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Иҫәнбирҙе т., б. - сәләмәт бала тыуҙы
Иҫәнбулат т., ф. - булат, ҡорос һымаҡ ныҡ, һау-сәләмәт
Иҫәнбәк т., б. - һау-сәләмәт бәк
Иҫәнбәт т.,$. - иҫән-һау халыҡ, милләт
Иҫәнгилде т.,б. - иҫән-һау бала килде (тыуҙы)
Иҫәнғол т.,б. - иҫән-һау ярҙамсы
Иҫәнхужа т.,6. - иҫән-һау хужа
Иҫәиғәле т., ҫ. - иҫән-һау, бөйөк, ҡәҙерле
Иҫәнғәли - к. Иҫәнғәле
Иҫәндәүләт т.,ц. - һау-сәләмәт, бай, мөлкәтле, бәхетле
Иҫәнйәр т.,ф. - һау-сәләмәт йәр (күңел һөйгән, ғишыҡ
уятҡан кеше; иптәш, дуҫ)
Иҫәнкилде - к. Иҫәнгилде
И ҫәнҡол- к. Иҫәнғол
Иҫәнморат т.,ҫ. - саф, дөрөҫ ниәт, маҡсат
Иҫэнсора - к. Иҫәнсура
Иҫәнсура т.,б. - иҫән (к.) + сура (к.); һау-сәләмәт батыр
түрә, иптәш
Иҫәнтай т.,б. - иҫән (к.) + тай (йәш йылҡымалы);
тай һымаҡ йылғыр, һау, сәләмәт
Иҫәнъюл т.,б. - хәйерле юл
Италмас т.,б. эт алмаҫ. Эткә табыныусылар этте Алла
дәрәжәһенә ҡуйып, эт балабыҙҙы беҙҙән алмаҫ тигән
ышаныс менән ҡушылған исем. Шул уҡ ваҡытта
был “яман” исемдәр рәтенә инеүе лә ихтимал, йәғни
был бала бик “насар”; ен-шайтан теймәһен тип
ҡушылған исем
Итбай б. - эт + бай; эт һымаҡ йылғыр, ныҡ
Иткол б. - эт + ҡол; эт һымаҡ йылғыр, ныҡ
Иһәи - к. Иҫән
-

Иһәнғол - к. Иҫәнғол
Ишай б. - ишәй, күбәй. Тағы бала булыуҙы теләп
ҡушылған исем
Ишанғол ф., б. - ишандың ярҙамсыһы
Ишантүрә ф., б. - түрә ишан (дин әһеле)
Ишбай бор. т.,б. - ғаиләне ишәйтеүсе ир бала
Ишбирҙе бор. т.,б. - ғаиләне ишәйтеүсе бала тыуҙы
Ишбулат бор. т., ф. - булат, ҡорос һымаҡ иш, ныҡ
иптәш
Ишбулды - к. Ишбирҙе
Ишбәк бор. т., б. - бәктең иптәше
Ишғәле бор. т.,ҫ. - бөйөк, ҡәҙерле иш, иптәш
Ишғәли - к. Ишғәле
Ишдәүләт бор. т., ҫ. - бай, бәхетле иш
Ишем бор. т. - минең ишем, иптәшем
Ишембай бор. т., б. - минең ишем, иптәшем изге, бай
Ишембәт бор. т., ҫ. - халыҡтың, милләттең ише, иптәше
Ишемғол бор. т.,б. - иштең ярҙамсыһы
Ишемғужа бор. т., ф. - ишем (к.) әфәнде
Ишейәр бор. т., ф. - һөйөклө иш, иптәш
Ишемйәр бор. т.,ф. - минең һөйөклө ишем
Ишемьяр - к. Ишемйәр
Ишегет бор. т., б. - иш егете
Ишйәр - к. Ишейәр
Ишкенә бор.т., б. - иш һүҙенең иркәләү варианты
Ишкилде бор. т., б. - ғаиләне ишләтеүсе бала тыуҙы
Ишкәбул бор. т., б. - иш бул
Ишкәй бор. т., б. - иш һүҙенең иркәләү варианты
Ишкәли бор. т., ҙ. - иш + ғәли; бөйөк, ҡәҙерле иш
Ишкәрим бор. т., ҫ. - йомарт, киң күңелле иш
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Ишкеүәт бор. т., ц. - ҡеүәтле, ғәйрәтле иш
Ишҡол бор. т., б. - ярҙамсы иш
Ишҡужа бор. т., ф. - иш әфәнде, хужа
Ишҡыуат - к. Ишҡеүәт
Ишҡәле - к. Ишғәле
И ш ҡәли- к. Ишғәле
Ишле бор. т., б. - ишле, ағалары бар бала
Ишмай бор. т.,б. - Ишман (к.) исеменең иркәләү вари
анты
Ишман бор. т., ф. - ише, тиңе бар кеше
Ишмен - к. Ишман
Ишмейәр бор. т., ф. - иш, тиңдәш йәр
Ишмеяр - к. Ишмейәр
Ишмийәр - к. Ишмейәр
Ишморат бор. т., ц. - теләп алған иш, иптәш
Ишмөхәмәт бор. т., <?. - маҡтаулының, данлының ише
Ишмөхәмәтулла бор. т., ҙ. - Алланың маҡтаулыһының,
данлыҡлыһының ише, иптәше
Ишмулла бор. т., ц. - уҡымышлы, өндәүсе уҡытыусыға
(муллаға) иш, тиңдәш
Ишмырҙа бор. т., ф. - түрәгә, мырҙаға иш
Ишмәй - Ишмөхәмәт (&.) исеменең иркәләү варианты
И ш м әк- Ишмөхәмәт (к.) исеменең иркәләү варианты
Иш мәкәй- Ишмөхәмәт (к.) исеменең иркәләү варианты
Ишмәт - Ишмөхәмәт (к.) исеменең варианты
Ишмәтулла бор. т., гг - Алланың Ишмәте (к.)
Ишназар бор. т., й. - үҙен Аллаға бағышлаусы иш, иптәш
Ишнийәр - к. Ишмейәр
Ишнияз бор. т., ф. - иш + нияз (бүләк); ғаиләгә иш
бүләк
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Ишнияр - к. Ишмейәр
Ишсура бор. т., б. - иш + сура (к.); түрә иш
Иштимер бор. т., б. - тимер һымаҡ ныҡ иш, иптәш
Иштирәк бор. т., б. - иш + тирәк. Ике бер туған ир
балаларҙың йәки игеҙәк малайҙарҙың береһенә ҡушыла
торған традицион исемдәрҙең (Иштирәк һәм Ҡуш
тирәк) береһе
Иштуған бор. т., б. - туған иш
Иштулла бор.т., ҫ. - Алла биргән иш
Иштәкбай б. - истәк (к.) + бай; башҡорт байы, әфән
деһе, изгеһе
Ишһары бор.т.,б. - иш + һары; ҡиммәт, затлы иш. Бо
ронғо төрки халыҡтарында һары төҫ, алтын төҫ,
затлы төҫ тип һаналған
Ишәй бор. т., б. - ишәй, күбәй
Ишәле бор. т., ҫ. - иш + али; бөйөк, өҫтөн иш

Й
Йомабай ҫ.Д - йомабай; йома көнө тыуған изге әфән
де, ир
Йомагилде ҫ. Д. - йома көн тыуған
Йомағол ҫ., б. - йома көнө тыуған
Йомағат ҫ., бор. т. - йома + ҡот; йома көнө тыуған
бәхетле йән
Йомахан ҫ. Д - йома көнө тыуған хан
Йондоҙ б. - йондоҙ, төндә күк йөҙөндә күренгән есем
Йопар 6 . - 1 . ялтыр, затлы тиреле йәнлек; 2. ҡайһы
бер йәнлектәрҙең биҙендә була торған хуш еҫле май
Йортай бор. т. - йорт йәнле; ил өсөн тырышыусы
Йортаман бор. т., ҫ. - йорт, ил имен
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Йортбай бор. т., б. - йорт, ил өсөн тырышыусы ир
әфәнде, изге
Йортбағыш бор. т.,б. - 1. ил-йорт бағыусы, ил-йорт
ағаһы; 2. йорт бағыусы, төп йортта тороп ҡалыусы
(төпсөк ир) бала
Йортбаҡ бор. т., б. - йортто бағыусы (төпсөк ир) бала
Йортбәк бор. т., б. - ил-йорт бәге
Йортомбай бор. т., б. - ил-йорт ағаһы
Йөҙбай б. - йөҙйәшәр бай. Оҙон ғүмер теләп ҡушылған
исем
Йөҙбаш б. - ғәскәрҙәге йөҙ кешенең башлығы
Йөҙбәкб. - йөҙйәшәр бәк
Йөҙйәшәр б. - йөҙйәшәр
ҡушылғағг исем

кеше.

Оҙон

ғүмер

теләп

Йөҙлөбай б. - йөҙлөклө, йөҙ пәрҙәле бай. Баланың
йөҙлөк, пәрҙә эсендә тыуып та, тонсоғоп үлмәй
ҡалыуы - сабыйҙың беренсе бәхете. Халыҡта бәхетле
кешеләрҙе “ул күлмәк кейеп тыуған” тигән һүҙ бар.
“Йөҙлө”, “йөҙлөк” һүҙҙәре кергән исемдәр “бәхетле”
мәғәнәһен андата
Йөҙлөбәк б. - бәхетле бәк (к. Йөҙлөбай)
Йөҙлөкбай б. - к. Йөҙлөбай
Йөҙөмбай - к. Йөҙлөбай
Йылкыбай б. - йылҡы + бай; 1. малы, йылҡыһы күп
изге бай; 2. йылҡы йылында тыуған (боронғо 12
йылдан торған мөсәл хисабында етенсе йылдың
атамаһы)
Йылтынбай б. - йылтын + бай; йылтанлап, уйнап тор
ған үткер күҙле
Йырашбай б. - йырсы әфәнде, ир, изге
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Йыһанбай ф. б. - йыһан + бай; ғаләмдең хужаһы, изгеһе
Йыһантүрә ф.,б. - ғаләмдең түрәһе
Йәйғор б. - йәйғор; һауалағы ямғыр бөртөктәрендә ҡояш
нурҙары сағылған төрлө төҫтәге дуға һымаҡ һыҙат
Йәйтүрә б. - йәй һымаҡ матур, йылы түрә, йәй тыуған
балаға бирелә
Йәмлехан б. - йәмле, матур хан
Йәмлих т. - йәмле, күркәм. Йәм биреүсе
Йәнбай ф.,б. - бәхетле хужа, ир, изге
Йәнбайҙы ф.,б. - бәхетле хужа, әфәнде, ир, изге
Йәнбакты ф.,б. - йән + баҡты (килде). Бындай исем
оҙаҡ көтөп алынған балаға бирелгән
Йәнбирҙе ф.,б. - Алла йән (бала) бирҙе
Йәнбәк ф.,б. - бәхетле бәк
Йәнгил ф.,б. - кил йәнем мәғәнәһендә, көтөп алынған
бала исеме
Йәнгилде ф.,б.
(тыуҙы)

-

көтөп

алынған

йән

(бала)

килде

Йәнғол ф.,6. - бәхетле, тындаусан кеше
Йәндус ф.,б. - йән дуҫ
Йәнйегет ф., б. - бәхетле егет
Иәиоҙак ф.,б. - йән + оҙаҡ; ғүмере оҙон булһын
тигән теләк менән ҡушылған исем
Йәнсура ф.,б. - йән + сура (it.); бәхетле түрә; 2. ейән
+ сура
Йәнтелә ф.,б. - теләп алынған йән
Йәнтимер ф.,б. - йән + тимер; тимер һымаҡ ныҡ йән
Йәнтур - к. Йәнсура
Йәнтус - к. Йәндус
Йәнтүр - к. Йәнсура
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Йәнтүрә - к. Йәнсура
Йәнтүс - к. Йәндус
Йәнһары ф.,б. - һары йән, бәхетле йән. Элек һары төҫ,
алтын төҫө ҡот билгеһе тип иҫәпләнгән. Шундай
исем һары сәсле малайҙарға ла ҡушылған; йә ырыу
атамаһынан барлыҡҡа килгән
Йәнһөйәр ф.,б. - һөйөклө бала (йән)
Йәньюлдаш ф.,б. - йән дуҫ, иптәш
Йәсәүи бор. т. - XII быуатта Төркөстандағы Яса ҡала
һында йәшәгән атаҡлы шағир Хужа Әхмәт Йәсәүи
хөрмәтенә ҡушылған исем
Йәсәүир - к . Йәсәүи
Йәтимбай б. - йәтим балаға ҡушылған исем
Йәшелбай 6 . - 1 . донъяның йәшеллегенә эйә ир, изге
әфәнде 2. йәшел күҙле малайға бирелгән исем
Йәшкеүәт б.,ҙ. - йәш көс, йәш энергия
К
Казбек неол., ҫ.,б. - ҡазый + бәк; хәл итеүсе, хөкөм
итеүсе бәк. Кавказдағы Казбек тауына Ҡазибәк ке
нәздең исеме бирелгән
Кейекбай б. - кейек + бай. Боронғо йола буйынса бала
кейек һымаҡ көслө, йылғыр булһын тип ҡушылған
исем
Кейекбирҙе б. - кейек + бирҙе; кейек һымаҡ көслө,
йылғыр (бала) булды
Кейеккужа б.,ф. - кейек + хужа; кейек һымаҡ көслө,
йылғыр хужа
Кешбай б. - кеш (ҡараһыу көрән төҫтәге аҫыл тиреле
йәнлек) + бай; кеш һымаҡ аҫыл әфәнде, ир, изге
6 - 2.0025.06
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Кешби б. - кеш; (к.) Кешбай
Кешмөхәмәт б.,г,. - кеш (к. Кешбай) + мөхәмәт (маҡ
таулы, данлыҡлы, ҡиммәт)
Килдебай б. - тыуҙы изге бай, әфәнде (саҙ. Байгилде)
Килдебәк б. - тыуҙы бәк
Килдеғол б. - ҡол (тыңлаусан) тыуҙы
Килдеғош б. - ҡош килде; ҡоштар килгән ваҡытта
тыуған бала булыуы ихтимал
Килдеғужа б.,ф. - хужа, әфәнде тыуҙы
Килдейәр б.,ф. - килде (тыуҙы) йәр, һөйөклө, бәхетле
кеше
Килдураз б.,т. - бәхет, ҡот килде (тыуҙы)
Килембай б. - бай бала (тыуҙы)
Килмөхәмәт б.,ҙ. - кил + мөхәмәт; маҡтаулы, данлыҡ
лы бала (тыуҙы)
Килмырҙа б.,ф. - мырҙа, данлыҡлы кеше (тыуҙы)
Килмәк б. - ситтән килгән
Килмәмбәт б.,ҙ. - кил + мәмбәт; маҡтауға лайыҡ бала
(тыуҙы)
Килмәмәт - Килмәмбәт (к.) мәғәнәһендә
Килмәт - Килмәмбәт (к.) мәғәнәһендә
Килсен б. - килһен, тыуҙы; ата-әсәләренең шатлыҡ
билгеһе
Килсенбай б. - бай булып килһен (бала)
Килсенбәт б.,ҙ. - халыҡ улы булып килһен
Килсора - к. Килсура
Килсура б. - сура (к.) булып килһен (бала)
Кинжә б. - к. Кинйә
Кинйә б. - ғаиләлә иң һуңғы бала, төпсөк
Кинйәбай б. - кинйә (к.) бала бай булһын тигән теләк
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Кинйәбыҙ б.,бор.т. - кинйә (к.) + абыҙ; кинйә бала
уҡымышлы, абыҙ булһын тигән теләк менән ҡушыла
Кинйәбуҙ б. - кинйә (к.) + буҙ. Буҙ һүҙенең ыласын
тигән мәғәнәһе бар. Шуға күрә мәғәнәһе ыласын
һымаҡ кинйә бала булыуы ихтимал
Кинйәбулат б., ф. - кинйә (к.) + булат; булат, ҡорос
һымаҡ ныҡ төпсөк бала
Кинйәбәк б. - т ө п с ө к бала бәк
Кинйәғол б. - кинйә + ҡол; ярҙамсыл т ө п с ө к бала
Кинйәғужа б.,ф. - хужа + т ө п с ө к бала
Кинйәғәле б.,ҫ. - бөйөк, ҡәҙерле төпсөк бала
Кинйәкәй б. - Кинйә (к.) исеменең иркәләү варианты
Кинйәморат б.,ҫ. - теләп алынған төпсөк бала
Кинйәмырҙа б.,ф. - төпсөк бала - мырҙа, данлыҡлы
кеше
Кинйәсолтан б.,гг - төпсөк бала - солтан (батша)
Кинйәхак б. - ғәҙел төпсөк бала
Кинйәхан б. - төпсөк бала хан
Кинйэхмәт б.,ҫ. - кинйә (к.) + әхмәт; маҡтаулы төпсөк
бала
Кирәй бор. т.

-

үлемгә

бирешмә,

үлемгә

кирелән

мәғәнәһендә
Кирәйғол бор. т., б. - кирәй (к.) + ҡол (тыңлаусан, яр
ҙамсыл)
Кәбәк бор. б. - батыр, иптәш; эт; (к.) Көсөк
Көлсөнбәт б.,ҙ. - к. Көлһөнбәт
Көлһөнбәт б.,ң - көләс милләт (вәкиле)
Көмөшбай б. - көмөш һымаҡ ҡиммәтле изге әфәнде, ир
Комөшкол б. ~ көмөш һымаҡ ҡиммәтле тыңлаусан
кеше

Көнтимер б. - ҡояш һымаҡ матур, йылы, тимер
һымаҡ ныҡ
Көсмырҙа б.,ф. - көслө, данлыҡлы мырҙа
Көсөк б. - көсөк, эт балаһы. Боронғо заманда этте
баланың бер һаҡсыһы тип һанағандар. Бала тыуып
бер нисә көн үткәс уға беренсе - “эт күлдәге”
(көсөк күлдәге) кейҙергәндәр. Ҡырк көн үтеүгә
“бала эт һымаҡ ныҡ, көсөк кеүек әрһеҙ булһын”
тип күлдәкте көсөк муйынына кейҙереп ебәргәндәр.
Эт тотемына бәйле кеше исемдәре күп халыҡтарҙа
һаҡланған
Көсөкбай б. - көсөк (к.) һымаҡ ныҡ, бай, изге, ир
Көсәбай - к. Көҫәбай
Көҫәпҡол- к. Көҫәпҡол
Көҫәбай бор. б. - көҫәп, көтөп алынған әфәнде
Көҫәмеш бор. б. - көтөп алынған
Көҫәпҡол бор. б. - көтөп, теләп алынған бала
Кулибай б. - кули (ҡол) + бай; тыңлаусан, ярҙамсыл
бай, изге, ир, бей
Кулибәк б. - кули (ҡол) + бәк; тыңлаусан, ярҙамсыл бәк
Күбәк бор. б. - 1. батыр иптәш; 2. эт. Борон баланы
һаҡлау өсөн, эт һымаҡ ныҡ, әрһеҙ булһын тип,
үлмәһен тип эт исеме ҡушыу йолаһы булған; (к.)
Көсөк
Күзбәк бор. б. - ҡуҙы (бәрәс) + бәк; йылғыр матур
бәк. Элек төрлө хайуан, януар атамаһын исем итеп
ҡушыу йолаһы булған
Күзбәк б. - күҙ һымаҡ ҡәҙерле бәк
Күҙәш б. - күҙе үткер
Күҙәй б. - атыр өсөн ҡоралды турылай
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Күләй б. - ҡол һүҙенең иркәләү варианты
Күркәмбай б. - күркәм, матур әфәнде
Күсей - к. Күсәй
Күсем б. - күсеп йөрөгәндә тыуған ир балаға ҡушылған
исем. 1704-1711 йй. Ихтилал етәкселәренең береһе
Күсем Түләкәевтең исеме; хан
Күсемхан б. - күсеп йөрөгәндә тыуған балаға ҡушылған
исем
Күсен - к. Күсем
Күскилде б. - 1. бал ҡорто күсе, ғаиләһе менән бәйле
исем булыуы мөмкин; 2. боронғо төрки (башҡорт)
телдәрендә “күс” һүҙе ил, йорт, халыҡ, төркөм
мәғәнәһендә ҡулланылған. Исем күс вәкиле килде
мәғәнәһендә булыуы мөмкин
Күстән бор. б. - иле, күсе булған кеше
Күсәбай б. - күсеп йөрөгәндә тыуған әфәнде, изге, ир,
хужа
Күсәй б. - күсеп йөрөгәндә тыуған
Күсәк б. - күсеп йөрөүсән (күсеп йөрөгәндә тыуған бала)
Күсәкбай б. - күсәк (к.) + бай (әфәнде), изге, ир, хужа
Күсәкбей - к. Күсәкбай
Күсәр б. - күсеп йөрөүсе
Күсәрбай б. - к. Күсәкбай
Күҫәпкол - к. Көҫәпҡол
Кәримбай ҫ.,б. - кәрим (1. йомарт, рәхимле, киң
күңелле; 2. хөрмәтле, ҡәҙерле, ғәзиз, аҫыл зат) + бай,
изге, ир, хужа
Кәримбәк ҫ.,б. - кәрим (к. Кәримбай) + бәк
Кәримғол ҫ.,б. - кәрим (к. Кәримбай) + ҡол
Кәримкол - к. Кәримғол
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Кәримхан ҫ.,б. - кәрим (к. Кәримбай) + хан
Ҡәрип б. - ҡәриб, ҡәрҙәш, туған
Кәрәҙбай б. - кәрәҙ + бай, изге, ир, хужа
Кәшфелхан гг ,б. - уйлап табыусы хан
Ҡ
Ҡадирбай ҫ.,б. - көслө, ҡеүәтле, һәләтле әфәнде
Ҡадирбәк ҙ.,б. - көслө, ҡеүәтле, һәләтле бәк
Ҡадирғол ҙ.,б. - көслө, ҡеүәтле, һәләтле ҡол
Ҡадирхан ҙ.,б. - ҡеүәтле, ҡәҙерле хан
Ҡаҙакбай т.,б. - ҡаҙаҡ + бай; 1. ҡаҙаҡ, атлы, ғәскәри
һалдат; 2. батша Россияһында Яйыҡ, Дон, Кубан
буйҙарына ҡасҡан крәҫтиәндәрҙән, ҡала ярлыларынан
торған ирекле кеше; 2. ҡаҙаҡтан алған килендән
тыуған бала исеме булыуы ла ихтимал
Ҡаҙаккол т.,6. - ҡаҙаҡ (к. Ҡаҙаҡбай) + ҡол
Ҡаҙанбай б. - ҡаҙан (аш бешерә торған һауыт) + бай;
бала ризыҡлы булһын тигән теләк менән ҡушылған
Ҡаҙанғол б. - ҡаҙан (к. Ҡаҙанбай) + ҡол
Ҡаҙарғол б. - үтенеүсе, аҙарыныусы ҡол
Ҡаҙирбай - к. Ҡадирбай
Ҡаҙирбәк - к. Ҡадирбәк
Ҡаҙирғол - к. Ҡадирғол
Ҡаҙархан - к. Ҡадирхан
Ҡаҙнабай ҙ.,б. - ҡаҙна (мөлкәт, байлыҡ) + бай
Ҡаҙыхан ҙ.,б. - ҡазый + хан
Ҡазихан - к. Ҡаҙыхан
Ҡазиямат ҙ.,б. - ҡазый + яман; элекке йола буйынса,
баланы яман, яуыз заттан һаҡлау өмөтө менән
“яман” һүҙе кергән исем ҡушҡандар
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Ҡай бор. б. - ныҡ, ҡыйыу
Ҡайбатыр бор. б. - ныҡ, ҡыйыу батыр
Ҡайгилде бор. б. - ныҡ, ҡыйыу килде (тыуҙы)
Ҡайғол бор. б. - ныҡ, ҡыйыу ҡол
Ҡаймырҙа - ныҡ, ҡыйыу мырҙа
Ҡайсагилде г,.,б. - ғайса + килде (тыуҙы)
Ҡайсура бор. б. - ҡай (к.) + сура (к.)
Ҡайхан бор. б. — ныҡ, ҡыйыу хан
Ҡалабай ф., б. - хол - хал (миң) + бай; бәхетле изге
бай (кеше). Элекке заманда миңле бала бәхетле
була тип ышанғандар. Синоним - Миндебай
Ҡалдаман б.,ҫ. - ҡалды + мән; боронғо йола буйынса
бала үлмәһен, ҡалһын тигән теләк менән ҡушылған
исем
Ҡалдыбай б. - ҡалды (к. Ҡалдаман) + бай
Ҡалкабан ф.,б. - ҡал (к. Ҡалабай) + ҡабан; ҡабан
һымаҡ көслө, ныҡ, бәхетле кеше
Ҡалбарс ф., бор. б. - ҡал (к. Ҡалабай) + барс (к.);
бәхетле, барс һымаҡ
Ҡамса бор. б. - мәғәнәһе билдәһеҙ, ҡамсат һүҙенә
бәйле булыуы мөмкин
Ҡандар т. - шәкәрле, шәрбәт
Ҡанлыбәт б., ҙ. - ханлы өммәт, ханға эйәргән халыҡ
Ҡансура б. - хан + сура (к.); батыр, ҡыйыу хан
Ҡарабай б. - ҡара (ныҡ, бик) + бай, изге, ир, хужа
Ҡарабатыр б. - дәһшәтле батыр
Ҡарабаш б. - ҡара + баш; 1. ҡара сәсле; 2. борон
ҡолдарға бирелгән исем; 3. көслө, ҡеүәтле, дәһшәтле
Ҡарабулат б.,ф. - ҡеүәтле, дәһшәтле, ҡорос һымаҡ ныҡ
Ҡарабәк б. - көслө, дәһшәтле бәк
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Ҡарагөбәк б. - ҡара + кәбәк (к.) к ө с л ө , дәһшәтле, ба
тыр иптәш
Ҡарагүбәк - к. Ҡарагөбәк
Ҡарағай б. - ҡарағай ағасы, нык, табыныу ағасы ата
маһы булыуы ихтимал
Ҡарағас б. - ҡарағас, нык ағас, ырыу ағасы исеменән
Ҡарағол б. - һаҡсы, ҡарауылсы
Ҡарағолғаян б., ҙ. - ҡарағол (к.) + ғаян; билгеле
һаксы
Ҡарағош б. - бөркөттән бәләкәйерәк кара йыртҡыс
ҡош, тотем исеменән
Ҡарағужа б.,ф. - ҡара + хужа; көслө, дәһшәтле әфәнде
Ҡаракай б. - Ҡарабай, Ҡарабаш исемдәренең иркәләү
варианты
Ҡаракаш б. - ҡара ҡашлы
Ҡарамыш б. - 1. ҡараны, килде, тыуҙы; 2. Ҡара
мыш
Юрматыға
ингән
башҡорт
ырыуы
мәғәнәһендә булыуы мөмкин; 3. бәлки, карамыш,
ҡарамаҡ
етәкселек,
яуаплылыҡ
тигән
мәғәнәләлер
Ҡарамулла б.,ҙ. - көслө, дәһшәтле мулла (уҡымышлы)
Ҡарамырҙа б.,ф. - көслө дәһшәтле мырҙа (юғары
дәрәжәле кеше)
Ҡаранай бор. б. - ҡаран һымаҡ, йәғни туңмай торған
һыу исеменән
Ҡаранияз б.,ф. - көслө, дәһшәтле бүләк
Ҡараретдин б. - дин ҡарары
Ҡарасай 6 . - 1 . милләт атамаһы, шул милләт кешеһе;
2. боронғо башҡорт телендә иң ҡаты ҡышҡы һыуыҡ;
шул һыуыҡ көндәрҙә тыуған бала исеме
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Ҡарасбай б. - I. ҡарабай (к.); 2. ҡара төҫтәге бай,
изге, ир
Ҡарасура б. - 1. Ҡарабай (к.); 2. ҡара төҫтәге сура (к.)
Ҡаратай - 1. б. - ҡара тай - тай һымаҡ йылғыр,
матур; 2. монг. — ҡараһыу ир
Ҡарахан б. - ҡеүәтле, дәһшәтле хан
Ҡарәхмәт б. —' ҡеүәтле, дәһшәтле, данлыҡлы
Ҡарир б. - 1. ҡараһыу ир-егет; 2. ҡеүәтле, дәһшәтле
Ҡарманай б. - Ҡарман йылғаһы исеме менән бәйле
булыуы ихтимал
Ҡармыш - к. Ҡарамыш
Ҡарсыға б. - ғәйрәтле йыртҡыс ҡош,
тотем исеменән
булыуы ихтимал
Ҡасимбай гг ,б. - ҡасим (1. өләшеүсе; 2. ҡыҙыл төҫтә;
3.
матур, һылыу) + әфәнде, изге, ир, хужа
Ҡасимбәк ҫ.,б. - ҡасим (к. Ҡасимбай) + бәк
Ҡасимхан гг ,б. - касим (к. Ҡасимбай) + хан
Ҡаскын б. - атаһы илбаҫарҙарҙан ҡасып йөрөгән саҡта
тыуған бала
Ҡаскынбай б. - ҡасҡын (к.) + бай
Кашкар бор. б. - бүре. Тотем исем, табыныусыларҙа
булған исем
Ҡеүәт б. - көс, ғәйрәт
Ҡеүәтбай б. - көслө, ғәйрәтле әфәнде, бай, изге, ир
Ҡеүәтбирҙе б. - көслө, ғәйрәтле бала бирҙе (тыуҙы)
Ҡеүәткилде б. - көслө, ғәйрәтле бала тыуҙы
Ҡаимғол ҫ.,б. - аяҡ өҫгө тороп хөрмәтләүсе
Ҡобағыш б. - ҡош исеменән, тотем ҡош булыуы их
тимал
Ҡоҙабай б. - ҡоҙа әфәнде
7 - 2.0025.06
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Ҡоҙакай б. - ҡоҙа һүҙенең иркәләү варианты
Ҡоҙаш - 1.6. ҡоҙа һүҙенең иркәләү варианты; 2. бор.
т.: а) ҡатынын кешегә биреп тороусы дәрүиш;
б) бер атанан, бер нисә әсәнән тыуған балалар
Ҡоҙаяр б.,ф. - ҡоҙа дуҫ
Ҡоланбай б. - ҡолан + бай; ҡырағай дала аты (Прже
вальский аты). Хайуан, йәнлек, януар, ҡош атамала
рын балаға исем итеп ҡушыу башҡорттарҙа борондан
килгән йола
Ҡолбай б. - к. Кулибай
Ҡолбарис б.,ҫ. - ҡол + барис; алдан күреүсе аҡыллы
ҡол
Ҡолбажты б. - ҡол + баҡты; ярҙамсыл, тыңлаусан
тыуҙы
Ҡолбәк б. - ярҙамсыл бәк
Ҡолгизәр б. - сәйәхәт итеүсе
Ҡолгилде б. - ярҙамсыл, тыңлаусан килде (тыуҙы)
Ҡолғара б. - ҡара + ҡол; к. Ҡарағол
Ҡолғәле б. ҫ. - бөйөк, оло, ҡәҙерле, ярҙамсыл
Ҡолғәли - к. Ҡолғәле. XIII быуат ҡомартҡыһы “Ҡисса
и Йософ” поэмаһы авторының исеме
Ҡолдәүләт - к. Дәүләтҡол
Ҡолиш б. - ҡол + иш (иптәш)
Ҡолкәмәр б.,ҫ. - 1. ҡол + ҡәмәр (ай); ай һымаҡ нурлы,
тыңлаусан; 2. ҡол + ҡәмәр (затлы ҡайыш)
Жолморат б., ҙ. - ҡол + морат; теләп алынған ҡол
Ҡолмвхәмәт б.,ҫ. - ҡол + мөхәмәт; данлы, маҡтаулы ҡол
Ҡолмырҙа б.,ф. - юғары дәрәжәле кешенең ҡолы
Ҡолманбәт б., ҫ. - ҡол + мәмбәт; маҡтаулы ҡол
Ҡолой б. - ҡол һүҙенең иркәләү варианты
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Ҡоломбәт б.}гг - ҡол + бәт; халыҡтың тоғро ҡоло
Ҡолонбай б. - ҡолон + бай; ҡолондары күп булһын, бай
булһын
Ҡолонбәт б.,ҫ. — ҡолон + бәт; ҡолондарға бай халыҡ
(вәкиле)
Ҡолош б. - ҡол һүҙенең иркәләү варианты
Ҡолсаҙаҡ б.,ҫ. - ҡол + саҙаҡ; тоғро, эскерһеҙ, ихлас
күңелле ҡол
Ҡолсамат б.,ҫ. - мәңге йәшәр ҡол
Ҡолсан б. - ҡолдо яратыусы
Ҡолсобай б. - ҡолдары, ярҙамсылары күп әфәнде, ир,
хужа, изге
Ҡолсоҡ б. - ҡол һүҙенең кесерәйтелгән варианты
Ҡолсонбай - к. Ҡолсобай
Ҡолсура б. - ҡол + сура
Ҡолсәит б.,?,. - ҡол + сәит; түрәнең тыңлаусан иптәше
Ҡолтуған б. - тыңлаусан туған
Ҡолураз б., т. - ҡол + ураҙа; бәхетле ҡол
Ҡ олһары б. - ҡол + Һары; изге, яҡшы ҡол. һары төҫ
(алтын төҫө) элек ҡәҙерле, затлы төҫ булып һаналған
Ҡолшәрип б.,?г - ҡол + шәрип; атаҡлы, мәрхәмәтле,
тыңлаусан, изге кеше
Ҡоләхмәт б,,гг - иң данлы, иң маҡтаулы кеше
Ҡонай б. - ҡон һүҙенең иркәләү варианты. Ҡон - бер
төрлө насарлыҡҡа йәки яманлыҡҡа ҡайтарылған яуап
Ҡонанбай б. - ҡонан (өсөнсө йәш менән барған тай) +
бай; ҡонан һымаҡ йылғыр, матур
Ҡондоҙ б. - тиреһе ҡиммәтле йәнлек
Ҡондоҙбай б. - ҡондоҙ (к.) + бай; ҡәҙерле, ҡиммәтле
кеше

Ҡорбанбай ҫ. Д - 1. үҙен ҡорбан итеүсе әфәнде; 2.
ҡорбан байрамында тыуған әфәнде; ҡорбан менән
һорап алынған балаға ҡушылыуы ихтимал
Ҡорбанбәк ҫ.Д - ҡорбан байрамы ваҡытында тыуған бәк
Ҡорбангилде ҫ.Д - ҡорбан байрамында тыуҙы
Ҡорбанғол ҫ.Д - ҡорбан байрамында тыуған ҡол
Ҡоросбай б. - ҡорос + бай; ҡорос һымаҡ ныҡ бай,
ир, изге
Ҡорсай б. - 1. ҡоросай, ҡорос һымаҡ ныҡ бул; 2. ҡорос
һүҙенән
Ҡортон б. - ҡуртым - аренда. Рәсәйҙә 1869 йылда баш
ҡорт ерҙәрен ҡуртымға бирергә һәм һатырға рөхсәт
иткән закон сығарыла. Ер һатыу, ер бүлеүгә арналған
йыйын ваҡытында тыуған ир балаға ҡортон исеме
биргәндәр
Ҡотдос б. - ҡот + дуҫ; шатлыҡ, рәхәтлек, уңыш, бәхет
килтереүсе дуҫ
Ҡоткилде б. - ҡот + килде (тыуҙы)
Ҡотло б. - бәхет, ырыҫ, муллыҡ килтереүсе
Ҡотлобай б. - ҡотло (к.) + бай, изге, ир, хужа
Ҡотлобарс б. - ҡотло (к.) + барс (к.)
Ҡотлобирҙе б. - ҡотло (к.) + бирҙе (тыуҙы)
Ҡотлобулат б.,ҫ. - ҡоростай ныҡ, бәхетле, ырыҫлы
Ҡотлобәк б. - бәхетле, ырыҫлы бәк
Ҡотловафа б.,гг. - тоғро, тотанаҡлы, бәхетле, ырыҫлы
Ҡотловәли б.,ҫ. - ҡотло (к.) + вәли (1. эйә, хужа; 2. ту
ған, ҡәрҙәш; 3. әүлиә, изге)
Ҡотлогилде б. - бәхетле, ырыҫлы (бала тыуҙы)
Ҡотлогәрәй б .,ф .- ҡотло (к.) + гәрәй (һәүәҫкәр, тырыш)
Ҡотлоғафар б.,ҫ. - ҡотло + ғәфү итеүсе
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Ҡотлоғош б. - ҡотло (к.) + ҡош
Ҡотлоғужа б.,ф. — ҡотло (к.) + хужа
Ҡотлоғәле б.,ҫ. - ҡотло (к.) + бөйөк, ҡәҙерле
Ҡотлоғәли - к. Ҡотлоғәле
Ҡотлоғәләм б.,ҙ. - донъяның ҡотлоһо (к.)
Ҡотлодәүләт б. - ҡотло (к.) + бай, дәүләт
Ҡотлозаман б.,ҫ. - замандың ҡотло (к.) кешеһе
Ҡотлонас б.,ҫ. - ҡотло (к.), ярҙамсыл
Ҡотлой б. - ҡотло (к.) һүҙенән
Ҡотлойән б.,ф. - ҡотло (к.) + йән
Ҡотлойәр б.,ф. - ҡотло (к.) + йәр (һөйгән кеше, иптәш,
дуҫ)
Ҡотлокош -

к. Ҡотлоғош

Ҡотлокуш б. - ҡотло (к.) + ҡуш, иптәш, иш
Ҡотлотсәҙим б.,ҙ. - ҡотло (к.) + боронғоса, элекке
Ҡотломбәт б.,ҙ. - халыҡтың ҡотлоһо (к.)
Ҡотломорат б.,ҙ. - ҡотло (к.) + морат (изге ниәт)
Ҡотломөхәмәт б., ҙ. - ҡотло (к.) + мөхәмәт (данлыҡлы)
Ҡотломырҙа б.,ф. - ҡотло (/<■.) + мырҙа (ҡусты; түрә
балаһы)
Ҡотломәргән б., бор. т. - ҡотло (к.) + мәргән (төҙ
атыусы)
Ҡотломәрҙән б.,ф. - ҡотло (к.) + мәрҙән (батыр ир,
ҡыйыу, аҫыл)
Ҡотлонур б.,ҙ. - ҡотло (к.) + нур
Ҡотлорәхман б.,ҙ. - ҡотло (к.) + рәхман (рәхимле, мәр
хәмәтле)
Ҡотлосолтан б.,ҙ. - ҡотло (к.) + батша
Ҡотлосура б. - ҡотло (к.) + сура (к.)
Ҡотлотимер б. - ҡотло (к.) + тимер һымаҡ ныҡ
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Ҡотлохан б. - ҡотло (к.) + хан
Ҡотлохужа б.,ф. - ҡотло (&.) + хужа
Ҡотлохәмит б.,ҫ. - ҡотло (к.) + маҡтаулы
Ҡотлош б. - ҡотло (к.) + иш, иптәш
Ҡотлоша б.,ҫ. - ҡотло (к.) + ша (шаһ)
Ҡотлоәхмәт б.,ҫ. - ҡотло (к.) + әхмәт (иң маҡтаулы)
Ҡотлоюл б. - ҡотло (к.), хәйерле юл
Ҡотлояр б.,ф. - к. Ҡотлойәр
Ҡотләхмәт - к. Ҡотлоәхмәт
Ҡотой т.,б. - бәхетле, бәхет эйәһе
Ҡотойғужа б.,ф. - ҡотой (к.) + хужа
Ҡотош - к. Ҡотлош
Ҡотсәләм б.,гг - бәхетле һаулыҡ, сәләмәтлек
Ҡоттаймас бор. б. - ҡот таймаҫ (юғалмаҫ); ҡотло (к.),
оҙон ғүмерле булыр
Ҡошбирҙе б. - ҡош + бирҙе (тыуҙы). Был исем боронғо
ҡошҡа табыныу йолаһына бәйле булыуы ихтимал;
ҡуш + бирҙе, йәғни иш бирҙе
Ҡошдәүләт б.,ҫ. - ҡош + дәүләт; бай, бәхетле ҡош
(к. Ҡошбирҙе)
Ҡояш б. - ҡояш һымаҡ йылы, матур бала
Ҡояшбай б. - ҡояш һымаҡ матур, изге, бай, ир
Ҡужагилде ф.,б. - хужа килде (тыуҙы)
Ҡужаҡ бор. т. - дегәнәк. Был исем баланы яуыз зат
тарҙан һаҡлау өсөн ҡушылыуы ихтимал
Ҡузибәк - к. Ҡузыбәк
Ҡузыбәк б. - ҡузый (к.) + бәк
Ҡузый б. - һарыҡ бәрәсе, бәрәс. Борон баланы яратып
уға исем итеп януар, ҡош-ҡорт атамаларын биреү
йолаһы булған
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Ҡуйлыбай б. - ҡуй (һарығы) күп бай, изге, хужа, ир
Ҡулайбәк б. - ҡулай, йэтеш бәк
Ҡунак б. - был исемде, ғәҙәттә, ҡунаҡ килгән йәки
ҡунаҡта булған ваҡытта тыуған малайға ҡушҡандар
Ҡунакбай б. - ҡунаҡ (к.) + бай
Ҡунакбирҙе б. - ҡунаҡ (к.) + тыуҙы; 2. ҡунаҡ һымаҡ
ҡәҙерле бала тыуҙы
Ҡунакай б. - Ҡунаҡ (к.) исеменең иркәләү варианты
Ҡунаккилде б. - ҡунаҡ (к.) тыуҙы
Ҡунаккол б. - ҡунаҡ (к.) + ҡол
Ҡунаккужа б.,ф. - к. Ҡунаҡхужа
Ҡунакхужа б.,ф. - ҡунаҡ (к.) + хужа
Ҡускай б. - ҡусҡайыусы, тирә-яҡтағыларҙан айырылып,
күтәрелеп, һерәйеп тороусы
Ҡускар т. - һарыҡ тәкәһе
Ҡустыбай б. - ҡусты + бай; ҡустыларға бай булһын
тигән теләк менән ҡушылған исем
Ҡустығол б. - ҡусты + ҡол
Ҡустый б. - ҡусты һүҙенең иркәләү варианты
Ҡушай б. - ҡуш (иш) һүҙенән. Туғандарың күбәйһен
мәғәнәһендә
Ҡушбай б. - ҡуш итеүсе, ҡуш килеүсе бай
Ҡушбирҙе б. - ҡуш иптәш тыуҙы
Ҡушбәхетб. - бәхетле иш, бәхетле ҡуш
Ҡушғәле б.,ҙ. - бөйөк, ҡәҙерле иш
Ҡушдәүләт б.,ҙ. - бай, бәхетле иш
Ҡушкилде б. - иптәш тыуҙы
Ҡушкынбай б. - Ҡушҡын + бай
Ҡуштирәк б. - ҡуш тирәк; тирәк һымаҡ бейек, ҡеүәтле,
мөһабәт иш
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Ҡушташ б. - ҡуш + таш; таш һымаҡ ныҡ иш
Ҡыҙарғол б. - ерән-ҡыҙғылт сәсле малайға ҡушылған
Ҡыҙрас б. - ҡыҙыл төҫлө, матур
Ҡыҙрасбай б. - ҡыҙрас (к.) әфәнде, ир, хужа, изге
Ҡыҙылбай 6 . - 1 . ерән-ҡыҙғылт сәсле бай; 2. сауҙагәр;
3.
ҡыҙыл-алтын
Ҡыҙырғәле б.,ҫ. - ҡыҙырыу + ғәле; бөйөк, ҡәҙерле ги
ҙеүсе
Ҡыҙырғәли - к. Ҡыҙырғәле
Ҡылсынбай б. - ҡылсын + бай. Ҡылсын - һыйырҙың
елен тиреһенән эшләнгән һауыт. Был исем, бәлки,
шул һауытты эшләп бөткән ваҡытта тыуған балаға
ҡушылғандыр
Ҡылыс б. - үткер һуғыш ҡоралы
Ҡылысбай б. - ҡылыс (к.) + бай; ҡорал менән дош
манға ҡаршы барыусы
Ҡынай б. - ҡына һүҙенең иркәләү варианты; ҡорал то
тоусы, ҡорал йөрөтөүсе мәғәнәһендә
Ҡырғыҙбай б. - ҡырғыҙ + бай
Ҡырымғужа б.,ф. - ҡырым + ғужа. Башҡорттарҙың
һуғыш, походтарҙа күп ҡатнашыуы нигеҙендә Ҡырым
һуғышына бәйле исем тип иҫәпләргә мөмкин
Ҡырым бор. т. - алыҫ ер, ил, соҡор, уй; яҡшы, күп,
иҫәпһеҙ
Ҡырымсура б. - Ҡырымға барған сура (к.)
Ҡытлыбай б. - ҡытлыҡ, аслыҡ йылы тыуған бай
Ҡыуандык б. - ҡыуанып, көтөп алған бала
Ҡыуаныс б. - ҡыуаныс, шатлыҡ
Ҡыуат б. - ҡеүәтле, көслө
Ҡәҙербай ҫ.,б. - ҡәҙерле бай, изге, хужа, ир
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Ҡәҙербәк б. - ҡәҙерле бәк
Ҡәҙерғол б. - ҡәҙерле ҡол
Ҡәҙерғәле б.,ҫ. - ҡәҙерле, бөйөк, оло
Ҡәҙерғәли - к. Ҡәҙерғәле
Ҡәҙеретдин б.,ҙ. - диндең ҡәҙерлеһе
Ҡәҙерйән б.,ф. - ҡәҙерле йән
Ҡәҙермөхәмәт б.,ҫ. - ҡәҙерле, данлы, маҡтаулы
Ҡәҙермәт б.,ҫ. - к. Ҡәҙермөхәмәт
Ҡәҙерхан б. - ҡәҙерле хан
Ҡәҙершә б.,ҫ. - ҡәҙерле шаһ
Ҡәҙирбай ҙ.,б. - к. Ҡәҙербай
Ҡәҙирбәк - к. Ҡадирбәк
Ҡәҙирғол - к. Ҡадирғол
Ҡәҙретдин - к. Ҡәҙеретдин
Ҡәләмбай ҫ.,б. - ҡәләм (яҙыу - һыҙыу белеме) + бай
М
Малбай б. - малы күп, бай, изге, ир, хужа
Малдар б.,ф. — мал эйәһе, бай
Малдыбай б. - бай, малы күп изге, ир, хужа
Минағзам б.,гг - 1. миңле, бәхетле; иң бөйөк, юғары
дәрәжәле; миң үҫмәһен, боҙолмаһын тип тә миң
элементлы исем ҡушалар. Был түбәндәге миң эле
ментлы исемдәргә лә ошо ҡағыла
Мингиз б.,ҙ. - миңле + гиз; бәхетле, бөйөк, данлы
Миндеғәле б.,ҫ. - миңле + ғәле; бәхетле, бөйөк, ҡәҙерле.
Күп халыҡтарҙа миң бәхет билдәһе тип һанала
Миндеғәли - к. Миндеғәле
Миндиәр б.,ф. - миңле (бәхетле) йәр

Миндияр - к. Миндиәр
Миндулла б.,?,. - Алланың бәхетле кешеһе
Миндәүләт б.,ц. - миңле (бәхетле) + дәүләт, бай
Минзада б.,ф. - бәхетле зат
Минзариф б.,ц. - миң (бәхетле) + зариф; бәхетле, матур,
ҡупшы, телгә оҫта
Минзаһит б.,ҫ. - бәхетле, изге, тыйнаҡ, суфый
Минислам б.,ҫ - миңле (бәхетле) мосолман
Минйәр - к. Миндиәр
Минсалих б.,ҫ. - миңле (бәхетле), яҡшы, изгелекле
Минсаф б. - бәхетле, саф
Минсафетдин б.,гг - диндең Минсафы (к.)
Миитаһир гг ,б. - к. Миңлетаһир
Минтимер б.,ң - бәхетле, тимер һымаҡ ныҡ
Миньяр - к. Миндиәр
Миңваис б.,ҫ. - бәхетле, көслө, ҡеүәтле
Миңвәис - к. Миңваис
Миңварис б.,ҫ. - бәхетле вариҫ, мираҫ эйәһе
Миңвәрис - к. Миңварис
Миңгәрәй б.,ф. - бәхетле, һәүәҫкәр, тырыш
Миңғариф б.,ф. - бәхетле, уҡымышлы, аҡыл эйәһе
Миңғәзиз б.,ф. - бәхетле, ҡәҙерле, хөрмәтле, данлы,
изге, көслө
Миңғәзим б.,ф. - бәхетле, батыр, алдан күрә белеүсе
Миңдейәр - к. Миндиәр
Миңдеяр - к. Миндиәр
Миңдулла б.,гг - Алланың бәхетле кешеһе
Миңдәүләт - к. Миндәүләт
Миңзада б.,ф. - бәхетле зат
Миңзариф - к. Минзариф
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Миңзаһир б.,ҫ. - бәхетле, нур сәсеүсе, сәсәк атыусы,
матур
Миңзаһит - к. Минзаһит
М иңислам- к. Минислам
Миңйәр - к. Миндиәр
Миңлатип б.,ҫ. - бәхетле, мөләйем, шәфҡәтле, гүзәл,
шаян
Миңағзам - к. Минағзам
Миңлебулат б.,ф. - бәхетле, булат ҡоросо һымаҡ ныҡ
Миңлебәк б. - миңле, бәхетле бәк
Миңлебәт б.,ҙ. - бәхетле өммәттән
Миңлевафа б.,ҫ. - бәхетле, тоғро, тотанаҡлы
Миңлевар б.,ф. - бәхетле кеше
Миңлевәғиз б.,ҫ. - бәхетле, әхлаҡ өйрәтеүсе, өгөтләүсе
Миңлевәли б., ҫ. - бәхетле хужа, туған, изге, әүлиә
Миңлевәлим б.,ҫ. - бәхетле ҡунаҡ
Миңлевәрис - к. Миндеварис
Миңлевәсил б.,ҫ. - бәхетле, мәңгелек дуҫ
Миңлегәрәй б.,ф. - к. Миңгәрәй
Миңлеғайса б.,й. - бәхетле, Алланың ҡотҡарыусыһы,
шәфҡәте
Миңлеғалиб б.,ҫ. - бәхетле, еңеүсе, өҫтөн
Миңлеғалим б.,ҙ. - бәхетле ғалим
Миңлеғалип - к. Миндеғалиб
Миңлеғамил б.,ц. - бәхетле, эшсән, тырыш, хаким,
башлыҡ
Миңлеғариф б.,ҙ. - к. Миңғариф
Миңлеғасим б.,ҫ. - бәхетле һаҡлаусы, яҡлаусы, гонаһһыҙ
Миңлеғага б.,гг — бәхетле бүләк
Миңлеғаяз б.,ҫ. - бәхетле, ялҡынлы, данлы, бөйөк, оло

Миңлеғаян б.,ҫ. - бәхетле, күренекле, танылған
Миңлеғол б. - бәхетле ҡол
Миңлеғосман б.,ҫ. - бәхетле ирлек, батырлыҡ
Миңлеғот б.,бор. т. - бәхетле йән
Миңлеғөмәр б.,ҫ. - бәхетле, оҙон ғүмерле
Миңлеғужа б.,ф. - бәхетле хужа
Миңлеғәзи б.,ц. - бәхетле, һуғышта еңеүсе, көрәшсе
Миңлеғәзиз б.,гг - к. Минғәзиз
Миңлеғәзим б.,ҫ. - к. Миңғәзим
Миңлеғәле б.,?,. - бәхетле, бөйөк, оло
Миңлеғәли - к. Миңлеғәле
Миңлеғәлим б.,ҫ. - бәхетле ғалим
Миңлеғәләм б.,ҙ. - донъяның бәхетлеһе
Миңлеғәмил - к. Миңлеғамил
Миңлеғәии б.,ҫ. - бәхетле, бай, мөлкәтле, дәүләтле
Миңлеғәрәфи б.,гг - бәхетле, алдан хәбәр биреүсе
Миңлеғазим б.,ҙ. - бәхетле башлыҡ, етәксе
Миңлезакир б.,гг - бәхетле, иҫкә алыусы, Алланы
ҙурлап зекер әйтеүсе
Миңлезар б.,ф. - зар булып көтөп алынған бәхетле бала
Миңлезаһир б.,г,. - к. Миңзаһир
Миңлезаһит б.,ҫ. -- Миңзаһит
Миңлезиат б.,ҫ. - бәхетле, пак, саф
Миңлезиаф б.,ҫ. - бәхетле, ҡунаҡсыл, асыҡ йөҙлө
Миңлезия б.,ҫ. - бәхетле, нурлы, яҡты
Миңлезөбәй б.,ҫ. - бәхетле, иң аҫыл, иң затлы
Миңлезөфәр б.,ҫ. - бәхетле еңеүсе
Миңлезәбир б.,ҫ. - бәхетле, көслө, ныҡ аҡыллы
Миңлезәки б.,ҫ. - бәхетле, ярҙамсыл, шәфҡәтле, зирәк
Миңлезәкийән б.,гг> ф. - Миңлезәки (к.) + йән
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Миңлеислам б.,ҙ. - бәхетле мосолман
Миңлейән б.,ф. - бәхетле йән
Миңлейәр б.,ф. - бәхетле йәр
Миңлекәй б. - миңле, бәхетле исеменең иркәләү вари
анты
Миңлелатип - к. Миңлатип
Миңлемирза б.,ф. - бәхетле, түрә балаһы, аҡ һөйәк
Миңлемөхәмәт б.,ҙ. - бәхетле, данлыҡлы, маҡтаулы
Миңлемулла б.,ҙ. - бәхетле, уҡымышлы, дин әһеле
Миңлемырҙа б.,ф - к. Миңлемирза
Миңлемәжит б.,гг - бәхетле, данлыҡлы, атаҡлы
Миңленасир б.,ҫ. - бәхетле, ярҙамсы, яҡлаусы
Миңленох б.,ҙ. - бәхетле, тыныс, йыуаныс
Миңленур б.,ҙ. - бәхетле, нурлы
Миңленух - к. Миңленох
Мицленәғим б.,гг - бәхетле, имен, йомшаҡ күңелле
Миңлерахмаи б.,ҫ. - бәхетле, рәхимле, изге, ярлыҡаусы
Миңлерәжәб б.,гг - бәхетле, һижрә - Ай календары
ның Рәжәб айында тыуған
Миңлерәжәп - к. Миңлерәжәб
Миңлерәис б.,гг - бәхетле етәксе
Миңлерәиф б.,ҙ. - бәхетле, йәлләүсән, мәрхәмәтле,
күренекле
Миңлерәхмән - к. Миңлерахман
Миңлерәүеф б.,ҙ. - бәхетле, изгелекле, мәрхәмәтле
Миңлерәфғәт б.,ҙ. - бәхетле, бөйөк, юғары дәрәжәле
Миңлерәфкәт - к. Миңлерәфғәт
Миңлерәшит б.,ҙ. - бәхетле, тура юлдан барыусы, ба
тыр, ҡыйыу, зирәк
Миңлесагтар б.,ҙ. - бәхетле, ғәфү итеүсе, яҡлаусы
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Миңлесафа б.,ҙ. Миңлесолтан б.,ҫ.
Миңлесәғир б.,ҫ. Миңлесәғит б.,ҫ. Миңлесәғәҙәт б.,гг

бәхетле, саф, рәхимле, хозур
- бәхетле солтан, батша
бәхетле кесе бала (кинйә)
бәхетле
- бәхетле, уңышлы

Миңлесәит б.,ҫ. - бәхетле, башлыҡ, етәксе, хөкөмдар
Миңлесәйет - к . Миңлесәит
Миңлесәлим б.,ҫ. - бәхетле, сәләмәт, ғәҙел, ябай
Миңлесәхийән б.,ҫ.,ф. - бәхетле, киң күңелле, йомарт йән
Миңлесәхиән - к. Миңлесәхийән
Миңлетаһир б.,ҫ. - бәхетле, пак, саф, гонаһһыҙ
Миңлетәскир б.,ҫ. - бәхетле бүләк, иҫтәлек
Миңлеүәр б.,ф. - бәхетле кеше
Миңлефазыл б.,ҫ. - бәхетле, өҫтөн, камил, абруйлы,
ғалим
Миңлефарук б.,ҫ. - бәхетле, яҡшы менән насарҙы айыра
белеүсе
Миңлефатих б.,ц. - бәхетле асыусы, башлаусы, еңеүсе
Миңлефуат б.,ҫ. - бәхетле йөрәк, аҡыл
Миңлефүәт - к. Миңлефуат
Миңлефән б.,ҫ. - бәхетле белем эйәһе
Миңлефәнис б.,ҫ. - бәхетле яҡтыртыусы, маяҡ
Миңлефәрит б.,ҫ . - бәхетле, берҙән-бер, тиңдәшһеҙ
Миңлефәрук - к. Миңлефарук
Миңлефәрхәт 6.,$.,ф - бәхетле, зирәк
Миңлефәһим б., ҫ. - бәхетле, аҡыллы, зирәк, үрнәк
Миңлехажи б.,ҫ. - бәхетле, хажға барған кеше
Миңлехаҡ б,.ҫ. - бәхетле, ғәҙел, тоғро
Миңлехаммат
бәхетле, маҡтаусы, данлаусы, маҡ
тауға лайыҡ
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Миңлехан б. - бәхетле хан
Миңлехарис б.,ҫ.- бәхетле игенсе, һаҡлаусы, яҡлаусы
Миңлехафиз б.,ҫ. - бәхетле, һаҡлаусы, яҡлаусы, Ҡөрьәнде
ятҡа белеүсе; иҫтәлек, хәтер
Миңлехөрмәт б., ҫ. - бәхетле, хөрмәтле, ихтирамлы
Миңлехәбир б.,ҫ. - бәхетле, белемле
Миңлехәҙис б.,ҫ. - бәхетле хәбәр, хикәйәт
Миңлехәжи б.,ҫ. - к. Миндехажи
Миңлехәй б.,ҫ. - бәхетле, мәңге тере
Миңлехәйҙәр
бәхетле арыҫлан
Миңлехәлил б.,ҫ - бәхетле сын дуҫ, хәләл йәшәүсе ир
Миңлехәлит б.,ҫ. - бәхетле, мәңгелек; дуҫ
Миңлехәтб.,ҫ. -бәхетле Әхәт - бер генә, яңғыҙ
Миңлешах б.,ҫ. - бәхетле шаһ
Миңлешәих б.,ф. -бәхетле аҡһаҡал, юлбашсы, рухани атай
Мицлешәриф б.,гг - бәхетле, атаҡлы, хөрмәтле, мәрхә
мәтле, изге
Миңлеяр б.,ф. - миңле йәр
Миңләхмәт б.,ҫ. - бәхетле, иң данлы, иң маҡтаулы
Миңлемөхәмәт б.,ф., ҫ. - бәхетле, маҡтаулы, данлыҡлы
Миңнизар б.,ҫ. - миңле зар (күп-күп миңдәр); бик-бик
бәхетле
Миңнулла б.,ҫ. - Алланың бәхетлеһе
Миңнур б.,ҫ. - бәхетле, нурлы
Миңсалих б.,ҫ. - бәхетле, яҡшы, игелек ҡылыусы,
рәхимле
Миңсаф б.,ҫ. - бәхетле, таҙа, хозур, рәхәт
Миңсафетдин б.,ҫ. -диндең миңсафы (к.)
Миңсафитдин - к. Миңсафетдин
Миңсолтан б.,ҫ. - к. Миңлесолтан
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Миңсәлих б.,ҙ. - к. Миңсалих
Миңтаһир б.,ҙ. - к. Миңлетаһир
Миңтимер б.,ҙ. - бәхетле, тимер һымаҡ ныҡ
Миңфатих б.,ҙ. - к. Миңлефатих
Миңхаи б. - бәхетле хан
Миңхарис б.,ҙ. - Миңлехарис
Миңхәйҙәр б.,ҙ. - бәхетле арыҫлан
Миңшәих - к. Миндешәих
Мицшәйех - к. Миндешәих
Миңшәриф - к. Миндешэриф
Миңъяр б.,ф. - бәхетле йәр
Мирасбай ҫ.,б.-мираҫ (атанан йәки әсәнән мираҫ булып
ҡалған бала) + бай
Мирза б. - мырҙа, түрә, титул
Мирзабай ф.,б. - түрә балаһы, аҡ һөйәк әфәнде
Мирзагилде ф.,б. - мирза (к. Мирзабай) + килде (тыуҙы)
Мирзахан ф.,б. - мирза (к. Мирзабай) + хан
Мирсаф ф.,б. - саф, эскерһеҙ, тоғро, намыҫлы башлыҡ
Миртимер ф.,б. - тимер һымаҡ ныҡ башлыҡ
Миһранбай ф.,б. - шәфҡәтле, миһырбанлы, һөйкөмлө
әфәнде
Миһранбәк ф.,б. - миһран (к. Миһранбай) + бәк
Моратбай ҙ.,б. - ниәтле әфәнде
Моратбәк ҫ., б. - моратлы, (ниәтле) бәк
Моратҡол ҫ.,б. - ниәтле ҡол (тыңлаусан, ярҙамсыл)
Моратхан ҫ.,б. - ниәтле хан
Мостафахан ҫ.,б. - һайлап алынған, иң саф, башҡаларҙан
өҫтөн хан
Мөхәмәтбай ҫ.,б. - маҡтаулы, данлыҡлы әфәнде
Мөхәмәткол ҫ.,б. - маҡтаулы, данлыҡлы ҡол
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Мөхәмәтхан ҙ.Д. - маҡтаулы данлыҡлы хан
Мөьминғол ҙ.,б. -мосолман ҡол
Муйнаҡ бор.т. - муйыны аҡ. Эткә ҡушыла торған зооним. Элекке заманда был исем йәшәүсән булһын
тигән теләктән сығып ир балаларға ҡушылған
Мулйегет б. - бай, мул егет
Муллабай ҙ.Д. - уҡымышлы дини әфәнде, ир, изге
Муллабирҙе ҙ.Д. - мулла (к. Муллабай) + тыуҙы
Муллагилде ҙ. Д. - мулла (к. Муллабай) + килде (тыуҙы)
Муллағол ҙ.Д. - мулла {к. Муллабай) + ҡол
Муллағул - к. Муллағол
Муллахан ҙ.Д - мулла (Муллабай) + хан
Мусабай й., ҙ.,б. - муса (бала) + бай
Мусабир й.,ҫ.,б. - муса (к. Мусабай) + тыуҙы
Мусабәк й.,гг ,б. - муса (к. Мусабай) + бәк
Мусаҡай й.,ҙ.Д, - Муса (к. Мусабай) исеменең иркәләү
варианты.
Мусахан й.,ҙ.Д. -м у с а (к. Мусабай) + хан
Мырҙа б. - түрә, батша балаһы, аҡ һөйәк; ҡусты
Мырҙабай - к. Мирзабай
Мырҙабәк ф.,б. - мырҙа (батша балаһы, түрә балаһы,
затлы) + бәк
Мырҙагилде ф.,б.~ мырҙа (к. Мырҙабәк) + килде (тыуҙы)
Мырҙағол ф.,б. - мырҙа (к. Мырҙабәк) + ярҙамсыл, тың
лаусан
Мырҙахан ф.,б. - к. Мырҙабәк + хан
Мәмбәтҡол ҙ.Д -маҡтаулы, данлыҡлы ҡол
Мәмәтҡол ҙ.Д. - к. Мәмбәтҡол
Мәмәтсура ҙ.Д. - маҡтаулы, данлыҡлы сура (к. )
Мәргән бор.т., монг. - һунарсы, төҙ атыусы

Мәүлетҡол ҫ.Д. -мэүлет (1. тыуған ер, тыуған ил; 2. тыу
ған көн; 3. (байрам) + ҡол
Мәүлетхан ҙ.Д -м әүлет (/<. Мәүлетҡол) + хан
Мәүлитбай ҫ. Д - мәүлет (к. Мәүлетҡол) + бай
Мәүлитҡол - к. Мәүлетҡол
Мәүләтхан - к . Мәүлетхан
Мәүлихан ҫ. Д. -теләп , һорап алынған хан
Мәүләмбирҙе г,.,б. - теләп алынған балам тыуҙы
Мәхмүтхан ҙ.Д. - маҡтаулы хан
Н
Над ирбай ҫ.Д. - бик һирәк осрай торған бай
Надирхан ҙ.Д - бик һирәк осрай торған хан
Наҙарғол ҙ.Д - ярҙамсыл, яҡшы ниәтле ҡол
Нарбәк ҫ.Д. - нар (ут, ялҡын) + бәк; ялҡынлы бәк
Наурузбай ф.Д. - науруз (иранлыларҙың иҫке календары
буйынса йыл башы көнө, Яңы йыл байрамы; көн
менән төндөң яҙғы тигеҙлек көнө 21 мартҡа тура
килә) + бай
Нейәтбай ҫ.,б.-теләп алынған бала
Ниғмәтбай ҫ.Д. - бай, мөлкәтле, бәхетле
Ниғмәткол ҫ. Д - бай, мөлкәтле, бәхетле ҡол
Ниғмәтхан ҫ.Д - бай, мөлкәтле, бәхетле хан
Ниәтбай - к . Нейәтбай
Нияҙғол ф.Д. - нияҙ (1.бүләк; 2. үтенес, өмөт) + ҡол
Ниязбай ф.,б. - нияҙ (к. Нияҙғол) + бай
Ниязбәк ф.,б. - нияҙ (к. Нияҙғол) + бәк
Н и я з ғ о л Нияҙғол
Нурай ҫ.Д - а й нуры һымаҡ матур
Нурат ҫ. Д. - нур + ат (исем, дан); нурлы, данлы
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Нурбүләк ҙ.,б. - нурлы бүләк
Нурбәк г,.,6. -н урлы бәк
Нурит г,.,6. - нурлы ит, нурлы булһын
Нурихан ҫ.,б. -н урлы хан
Нурияз 4.,6. нурлы яҙ
Нурлыбай '4.,б. ~ нурлы бай, әфәнде
Нурлыхан ҙ.,б. - нурлы хан
Нурсат 4.,6. - тас (хәс) нур
Нурсыуаҡ 4.,б. - нурлы, асыҡ ҡояш яҡтыһы
Нурхан 4-,б.~ нурлы + хан
Нәҙербай 4.,б. -нәҙер + бай. Нәҙер әйтеп һорап алынған
-

балаға ҡушыла
Нәҙерғол 4.,б. - нәҙер + ҡол
Нәҙерхан ҙ.,б. -н әҙер + хан
О
Олислам 4.,б .-к . Олоислам
Олоислам б.,4. - оло ислам, оло, ысын мосолман
Олҡан б. - оло хан булыуы ихтимал
Оморғол 4-,б. - ғүмер + ҡол; оҙон ғүмерле ҡол
Оморҙаҡ ҙ.Д .-ғүм ере оҙаҡ
Осҡон б.неол. —ут, ялҡын һымаҡ
Ө
Өлгөр б. - етеҙ, еңел хәрәкәтле, өлгөрөм
Әлфән б.,4. - оло ғалим
Өмөтбай ф .,б.-өмөтлө бай, изге ир, хужа
Өмөтҡол ф.,б, - өмөтлө, ярҙамсыл
Оршәт б. - бик шат
9*
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Разбәк ҫ.,б. - ризалашыусы, килешеүсән бәк
Раскилде - к. Раҫкилде
Раҫкилде ф.,б. - урынлы, хаҡ килде (тыуҙы)
Рахманғол ҫ.,б. -рәхимле, изге ярҙамсы
Ризбай гг ,б. - ризалашыусы, килешеүсән бай
Рөстәмбай ф.,б. —бик ҙур кәүҙәле, бәһлеүән бай
Рөстәмбәк ф.,б. - рөстәм (к. Рөстәмбай) + бәк
Рөстәмхан ф.,б. - рөстәм (к. Рөстәмбай) + хан
Руслан бор.т. - Арыҫлан исеменең урыҫлаштырылған
формаһы
Рысай б. - ырыҫ (бәхет) һүҙенән
Рысбай б. - бәхетле бай, ир, хужа, изге
Рысйән б.,ф. - бәхетле йән
Рысҡол б. - бәхетле ҡол
Рыскужа б.,ф. - бәхетле хужа
Рысмөхэмәт б.,гг - бәхетле, маҡтаулы, данлыҡлы
Рыҫбай - к. Рысбай
Рыҫкилде б. - ырыҫ (бәхет) + килде
Рыҫкол б. - бәхетле ҡол
Рыҫҡужа б.,ф. - бәхетле хужа
Рәхимбәк ҫ.,б.-мәрхәмәтле, шәфҡәтле бәк
Рәхимғол ҫ.,б.-мәрхәмәтле, шәфҡәтле ҡол
Рәхимҡол ҫ.,б. - к. Рәхимғол
Рәхимхан ҫ.,б,-мәрхәмәтле, шәфҡәтле хан
Рәхманғол ҙ.,б. -шәфҡәтле ҡол
Рәхмәтхан ҫ.,б. - шәфҡәтле, мәрхәмәтле хан
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с
Сабан б . - “һабан” һүҙенән, һабан ваҡытында тыуған
Сабанай б .- Сабан (к.) исеменең иркәләү варианты
С аб ан сы - һабан + сы
Сағанбай б. - бала саған ағасы һымаҡ бейек, матур
булһын тип ҡушылған исем
Сағынбай б .- һағынып көтөп алған бала
Саҙрихан ҫ.,б. йөрәк ханы
Салихҡол ҫ.,б. - изгелекле, рәхимле, тәүфиҡлы ҡол
Самарбай ҫ. ,6. - самар (файҙа, емеш) + бай. һамар
йылғаһы атамаһынан булыуы ла мөмкин
Санбай ф.,б. - байға оҡшаш
Санжар т. - үткер
Санйар - к. Санжар
Сарбай б. - һарыбай. Борон төрки халыҡтарҙа һары төҫ,
алтын төҫө затлы төҫ тип аталған
Сарбулат б.,ф. - булат ҡылыслы һымаҡ үткер
Саримсак б. - һарымһаҡ. Борон төрки халыҡтарҙа әсе,
зәһәр еҫле үҫемлек атамаһы бала янына яуыз көстәр
килмәһен, уға ауырыу йоҡтормаһын тигән теләктән
исем итеп ҡушылған
Сарйән б.,ф. -һ а р ы + йән. {сац. Сарбай)
Сарьян ~к. Сарйән
Сатғәле б.,ҫ.-ы сы н ғәле (бөйөк, оло, юғары, ҡәҙерле)
С атғәли-& . Сатғәле
С атлы к б. - һатып алынған. Борон бала тормағанда
“яуыз көстәрҙе аҙаштырыу” өсөн ата-әсәләре баланы
күп балалы ғаиләгә биреп тороп уны кире һатып
алыу йолаһы үткәргәндәр
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Саттархан ҙ.,б. -ғәф ү итеүсе, яҡлаусы хан
Сатыбал б. - һатып алынған бала; к. Сатлыҡ
Саубан бор.т. - һаулығы бар, иҫән-һау
Сафикан ҫ .Д .-саф , пак, хозур, эскерһеҙ хан
Сафихан ҫ. Д. - саф, эскерһеҙ хан
Сафкол ҫ. Д. - саф, эскерһеҙ ҡол
Синуғол ф.,б. - синә (көслө күкрәкле) + ҡол
Сирбай бор. б. - сиреү (ғәскәр) + бай, хәрби әфәнде
Сирғәле бор.б. - сиреү (ғәскәр) + ғәле (бөйөк, оло,
юғары, ҡәҙерле)
Сирғәли б о р .б .-к. Сирғәле
Собханғол ҙ. Д. - данлы, шөһрәтле, маҡтаулы ҡол
Солтанбай ҫ. Д. - солтан (1. батша, хаким; 2. иң яҡшы
кеше) + бай
Солтанбәк ҙ.Д. - солтан (к. Солтанбай) + бәк
Солтангилде ҫ.Д. - солтан (к. Солтанбай) + килде (тыуҙы)
Солтанғол ҫ. Д. - тыңлаусан солтан (к. Солтанбай)
Солтантимер ҫ. Д. - солтан (к. Солтанбай) + тимер
һымаҡ ныҡ
Сонарбай б.-һунарсы бай
Сөйөмбәк б. - һөйөклө бәк
Сөйөндөк б. - шатландыҡ, һөйөндөк (көтөп алған ба
лаға ҡушылған исем)
Сөйөш б. - һөйөклө бала
Сөйәрғол б. - һөйкөмлө ҡол
Сөйәрембәт б. - халыҡтың һөйөклөһө
Сукбай б. - бик бай
Сулпан б. - ергә иң яҡын торған яҡты йондоҙ, планета;
Зөһрә йондоҙо
Сунарғол б. —һунарсы ҡол
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Сура б. - хан, ғәскәр башлығы эргәһендәге батыр
Сурабатыр б. - хан. Ғәскәр эргәһендәге батыр
Сурай б. - Сура (к.) исеменең иркәләү варианты
Суракай б. - Сура (к.) исеменең иркәләү варианты
Сураман б. - батыр ир
Сурайән б.,ф. - сура (к.) + йән
Сурайәр б.,ф. - сура (к.) + йәр (күңел һөйгән кеше;
иптәш, дуҫ)
Сураян - к. Сурайән
Сураяр - к. Сурайәр
Сынбирҙе б. - ысын кеше бирҙе (тыуҙы)
Сынбулат б.,ф. - ысын, нәғеҙ булат. Бала ҡоростай ныҡ
булһын тигән теләктән сығып ҡушылған
Сындәүләт б.,ҫ. -ы сы н, нәғеҙ дәүләт; нәғеҙ бай
Сынйәр б.,ф. - һөйгән йәр
Сынтимер б .,-н әғеҙ тимер, ныҡ
Сырлыбай б.,-һы рлы , биҙәкле, матур + бай
Сыртай б. - Сыртлан (һыртлан - сүл бүреһе; батырлыҡ,
етеҙлек билдәһе) исеменең иркәләү варианты
Сыртлан б. - сыртлан (сүл бүреһе); батырлыҡ, етеҙлек
билдәһе
Сыртланбай б. - һыртлан (к. Сыртлан) + бай
Сыртланбәк б. - һыртлан (к. Сыртлан) + бәк
Сыртланхан б. - һыртлан (к. Сыртлан) + хан
Сыртланша б.,ҫ. - һыртлан (к. Сыртлан) + шаһ
Сыуак б. - ҡояшлы, аяҙ
Сыуаҡбай б. - сыуаҡ (к.) + бай
Сәғитбай ҫ.,б. - сәғит (бәхетле) + бай
Сәғәҙәтхан ҫ.,б. - бәхетле хан
Сәитбаба - к. Сәйетбаба
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Сәитбай - к. Сәйетбай
Сәйетбаба ҫ.,б. хөкөмдар

оло йәшкә етер хөрмәтле башлыҡ,

Сәйетбай ҙ.,б. - оло йәшкә етер хөрмәтле башлыҡ,
хөкөмдар + бай
Сәйеткол гг ,б. - оло йәшкә етер хөрмәтле башлыҡ, тың
лаусан
Сәйетхан ҫ.,б. - оло йәшкә етер хөрмәтле башлыҡ, хан
Сәйерхан ҙ.,б. -гиҙеүсе, йөрөүсе хан
Сәлимхан ҙ.,б. - сәләмәт, саф, ғәҙел, ябай хан
Сәлимъяуар ц.,б. - сәләмәт, саф, ғәҙел, ябай + яуар (булһын)
Сәләмбәк ц.,б. - сәләм биреүсе, сәләмләүсе бәк
Сәмирхан ҫ.,б. - емеш биреүсе, файҙалы хан
Сәрҙәрбәк ф.,б. - ғәскәр башлығы, командир, дәрәжәле бәк
Сәсән б. - аҡылға бай, тапҡыр, оҫта һүҙле
Сәсәнбай б .-с әс ә н (к.) + бай
Сәүербай ҫ.,б. - Иран ҡояш календарында икенсе айҙың
исеме (апрель) + бай; Сәүер айында тыуған
Сәфәрғол ҫ.,б. - сәфәр (1. юл йөрөү, сәйәхәт; 2. һижри
йылының икенсе айы. Шул айҙа тыуған малайҙарға
ҡушылған исем) + ҡол
Т
Табар 6 . - 1 . табыр, булдырыр; 2. таж Балтабай)

балта; (саҫ.

Табиш б. - үҙеңә иш туған табып ал, туғандарың күп
булһын тигән теләк
Тайбоға б .-т а й ,(йәш йылҡы малы) + боға, үгеҙ. Бала
йәш үгеҙ һымаҡ, тай һымаҡ көслө, йылғыр булһын
тип ҡушылған исем
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Таймас т. - 1. ғүмер юлынан таймаҫ, үлмәҫ (бала);
2. ата-әсә һүҙенән таймаҫ бала
Таймырҙа б .,ф .-т а й һымаҡ етеҙ, ғәйрәтле түрә балаһы,
аҡ һөйәк затлы
Тайнур б.,4 ~ нурлы тай (йылғыр, ғәйрәтле)
Тайсы бор.б. - 1 . боронғо төркиҙәрҙә титул, дәрәжә ата
маһы булараҡ, “өлкән тәрбиәсе, остаз, атаҡлы, бил
дәле кеше) тигән мәғәнәләрҙә ҡулланылған; 2. тай
һүҙенән. Борон башҡорт һәм башҡа төрки халыҡтар
йорт хайуандарының, төрлө януар, уларҙың балала
рының атамаһын балаға исем итеп биргәндәр
Тайсын - к. Тайсы
Таҡтай б. - таҡ, тиңдәшһеҙ, берҙән бер тай (көслө,
йылғыр)
Талмас б. - 1) арымаҫ, талмаҫ (ғәйрәтле); 2) тылмас тәржемәсе
Таманбай б. - 1 ) таман, кәрәгенсә булған бай; 2) то
ман + бай
Тамир бор.т. - тимер (бала тимер һымаҡ ныҡ булһын
тип ҡушылған исем)
Тамъян б. - боронғо башҡорт ырыуы атамаһынан (бала
ның кем икәнлеген, ҡайҙа тыуғанлығын белдерә)
Танағол бор. т. - тана (ынйы) + ҡол; ынйы һымаҡ
аҫыл ҡол
Танат б. - таң атҡанда (тыуған бала)
Танатар - к. Танат
Танһыҡ б.-һағынғандан теләп көтөп алынған (бала)
Танһыҡбай б .-тан һы ҡ (к.) + бай
Танһыҡйән б.,ф .-танһы ҡ (к.) + йән
Танһыҡҡужа б.,ф . -танһы ҡ (к.) + хужа

Таң б. - таңда тыуған бала
Таңатар - к . Танат
Таңбаҡты б .-т а ң мәлендә тыуҙы
Таңбирҙе б .-т а ң мәлендә (Алла) бирҙе (баланы)
Таңбулат б.,ф. - таң мәлендә булат һымаҡ ныҡ бала
тыуҙы
Таңбәк б. - таңда тыуған бәк
Таңгилде б .-таң д а тыуған бала
Таңғатар - к . Танат
Таңнур б., ҫ. - таң нуры
Таңсолтан б.,г, .-таңда тыуған солтан (батша, хакимдар)
Таңсура б. - таңда тыуған сура (к.)
Тасимулла б., ҙ. - нәғеҙ мулла (уҡымышлы, дин әһеле)
Татлыбай б.-тәмлебай + бай
Татлыбәк б. - татлы, тәмле бәк
Татлығужа б. - к. Татлыхужа
Татлыйән б., ф. - татлы, тәмле йән
Татлыккужа б .,ф .-к . Татлыхужа
Татлымбәт б.,ҫ. -татл ы халҡым вәкиле
Татлыхужа б.,ф. -татлы , тәмле хужа
Таулыбай б. - таулы ерҙә тыуған бай
Таулыҡай б. - Таулыбай (к.) исеменең иркәләү варианты
Тауылбай б. - тәүге бала (бай)
Таһирхан ҫ.,б. - саф, гонаһһыҙ хан
Ташбулат б.,ф. -т а ш һәм булат ҡоросо һымаҡ ныҡ
Ташмөхәмәт б. -т а ш һымаҡ ныҡ, данлы, маҡтаулы
Ташмырҙа б .-т а ш һымаҡ ныҡ түрә балаһы
Таштимер б .-т а ш , тимер һымаҡ ныҡ
Таштүбә б. - таш + тау, таш-тау һымаҡ ныҡ булыуын
теләп ҡушылған исем
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Теләк б. - 1. күңел ынтылышы, шул турала әйткән
һүҙ; 2. Хоҙайҙан нәҙер әйтеп үтенеү йолаһы үткәреп
һорап алған бала исеме
Теләкбирҙе б. - теләп алынған
Теләмеш б. - теләп алынған
Теләпҡол б .-те л ә п алынған ҡол
Теләүбай б .-те л әп алынған бай
Теләүбирҙе б. - к. Теләкбирҙе
Теләүғол б . - к . Теләпҡол
Теләүмбәт б.,гг - халыҡтың теләгәне
Теләүкәй б. - Теләмеш (к.) исеменең иркәләү варианты
Теләүмөхәмәт б.,гг - теләп алынған, маҡтаулы, данлы
Теләүсе б. - теләк теләүсе
Теләүсән б. - к. Теләүсе
Теләүсура б .-те л ә п алынған сура (к.)
Теләүшә б.,ҙ. -тел әп алынған шаһ
Теләш б.-Т еләм еш (к.) исеменең иркәләү варианты
Теүәл б. - тулы, етеш
Теүәлбай б .-те ү ә л (к.) + бай
Тимай б. -Т им ер (к.) исеменең иркәләү варианты
Тимер б. - бала тимер һымаҡ ныҡ булһын тигән теләктән
ҡушылған
Тимербай б. - тимер (к.) + бай
Тимербатыр б .-ти м ер (к.) + батыр (к.)
Тимербулат б,,ф. -ти м ер (к.) + булат (ҡорос)
Тимербулды б. - тимер һымаҡ ныҡ бала булды
Тимербәк б .-ти м ер һымаҡ ныҡ бәк
Тимергәрэй б.,ф. - тимер һымаҡ ныҡ тырыш һәүәҫкәр
Тимерғаҙак б. - төньяҡ полюсҡа яҡын торған яҡты
йондоҙ исеменән

Тимерғариф б.,гг - тимер (к.) + ғариф (аҡыл эйәһе, бе
лемле, уҡымышлы)
Тимерғата б.,ҫ. -тим ер (к.) + ғата (бүләк)
Тимерғол б. - тимер һымаҡ ныҡ ҡол
Тимерғужа б.,ф. - тимер һымаҡ ныҡ хужа, әфәнде
Тимерғәзе б.,ҫ. - тимер (к.) + ғәзи (һуғышта еңеүсе,
көрәшсе)
Тимерғәзи б.,ц. - к. Тимерғәзе
Тимерғәзим б.,ц. - тимер (к.) + ғәзим (бөйөк, батыр, аб
руйлы)
Тимерғәле б.,ҫ. -тим ер (к.) + ғәле (бөйөк, оло, ҡәҙерле)
Тимерғәли б. - к. Тимерғәле
Тимерзаһит
-тимер (к.) + заһит (суфый, изге, тыйнаҡ)
Тимерзәлиф б.,ц. - тимер (к.) + зәлиф (хәстәрле)
Тимерйән б.,ф. - тимер (к.) + йән
Тимерйәр б.,ф. -ти м ер (к.) + йәр
Тимеркәй б.,ф. - Тимер исеменең иркәләү варианты
Тимеркаҙык б. - к. Тимерҡаҙаҡ
Тимерсалих б.,$. - тимер (к.) + салих (яҡшылыҡлы, из
гелекле, тәүфиҡлы)
Тимерсәлих б.,ҙ. - к. Тимерсалих
Тимерхай б .,ц .-к . Тимерхәй
Тимерхан б. - тимер һымаҡ ныҡ хан
Тимерхарис б. ,ҫ. - тимер (к.) + харис (игенсе; һаҡлаусы,
яҡлаусы)
Тимерхатиб б.,ц. - тимер (к.) + хатиб (өгөтләүсе, вәғәз
һөйләүсе оратор)
Тимерхатип б.,ц. - к. Тимерхатиб
Тимерхәй б. ,ҙ. -тимер (к.) + хәй (1. мәңге тере; тормош;
2. ил, ҡәбилә)
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Тимерша б. ,ҫ. - тимер (к.) + шаһ
Тимершә б. ,ҫ. - к. Тимерша
Тимершәих б. ,ҫ. -тим ер (к) + шәих (аҡһаҡал, юлбашсы,
дин башлығы, рухани атай)
Тимершәриф б.,ҙ. - тимер (к.) + шәриф (атаҡлы, хөрмәт
ле, изге)
Тимерәй б. - Тимер исеменең иркәләү варианты
Тимерәш б. - Тимер исеменең иркәләү варианты
Тимур т. - Тимер. Тимур (1336 - 1405) - Урта Азияла
дәүләт эшмәкәре, әмир Аҡһаҡ Тимур
Тиңбай б. - башҡа байҙарға тиң бай
Тиңбирҙе б. - иш бирҙе
Тиңиш б. - тиң иш
Тиңсура б. - тиң сура (к.)
Тоған бор.т. - 1. бөркөт; 2. бойороусы
Тоҙбәкб. -аҡыллы, мәғәнәле бәк
Тойғон 6 .- 1 . ыласындар ғаиләһенә ҡараған эре йыртҡыс
ҡош; 2. нескә тойғоло, һиҙгер; 3. ырыу ҡошо, тотем
атамаһы
Токомбай б. - нәҫел-ырыуҙы дауам итеүсе берҙән-бер
ир балаға ҡушҡандар
Токомбәт б. - халыҡтың нәҫел-тоҡомон дауам итеүсеһе
Толомбай бор.т. - 1 . толомло (оҙон сәсле) + бай; 2. бөтә
яҡтан тулы ир, изге, бай; 3. бөтә ағзалары тулы,
иҫән-һау бай, ир, изге
Толомғужа б.,ф. - толомло, тулы хужа
Толпар б .-б и к яҡшы етеҙ ат, арғымаҡ
Томан б. - томанлы көндә тыуған бала
Томанбай б. - томанлы көндә тыуған бала
Томанса б. - томанлы көндә тыуған бала
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Томансы —к. Томанса
Томанша б.,ҙ. - томанлы көндә тыуған бала, шаһ
Томаш б. - Томан (к.) исеменең иркәләү варианты
Торомтай б. - ыласындар ғаиләһенә ҡараған ваҡ йырт
ҡыс ҡош
Торсонбай б. - торһон, йәшәһен бай, ир, изге, хужа
Торымтай - к. Торомтай
Төйөмбәт б. - төйөрөм (ҙур ғына, тос), өммәт (халыҡ)
Төлкөбай б. - төлкө (аҡыл, хәйлә эйәһе) + бай
Төлкөсура б. - төлкө (аҡыл, хәйлә эйәһе) + сура (к.)
Төлөбай б. - төлөк (тыныс урын, оя) + бай; йән төлөгө
булған бай
Төпсөк б. - ғаиләлә һуңғы, кинйә бала
Төпәй б .-т ө п һүҙенең иркәләү варианты. Төп - беренсе
урындағы, мөһим
Төрөмбәт б. - ыҡсым өммәт (халыҡ)
Төрөкмән б.-төркм ән милләте һәм шул милләттең бер
вәкиле
Туған б. - ҡәрҙәш; туғандары күп булһын тигән теләк
тән сығып ҡушылған
Туғанбай б. - туған (к.) + бай
Туғыҙак 6 .-1 . туғыҙаҡ - ҡош атамаһы (борон балаларға
ҡош исемен ҡушыу йолаһы булған); 2. ғаиләлә бала
тормағанда, яңы тыуған баланы һаҡлау өсөн уны сит
кешегә биреп торғандар һәм һуңынан туғыҙ төрлө
әйбер биреп “һатып” алғандар. Бындай балаға, ғәҙәттә,
Туғыҙаҡ, Һатлыҡ йә һатыбалды тигән исем биргәндәр
Туғыҙбай б. - L ғаиләлә туғыҙынсы бала булып тыуған
малайға ҡушылған исем; 2. туғыҙаҡ (к.) исеме менән
дә бәйле булыуы мөмкин
78

Туйгилде б. - туй килгәндә тыуған бала
Туйеш б. - туй + иш; байрам килтереүсе. мәғәнәһендә
Туймөхәмәт 6.,г,. - туй ваҡытында тыуған мөхәмәт (маҡ
таулы, данлы)
Туймулла б.,ҫ. - туй ваҡытында тыуған мулла (уҡы
мышлы дин әһеле)
Туймырҙа б.,ф. - туй ваҡытында тыуған мырҙа (батша
балаһы, түрә балаһы, аҡ һөйәк, затлы)
Туйнур б.,ҫ. -т у й ваҡытында тыуған нурлы кеше
Туйсура б. - туй ваҡытында тыуған сура (к.)
Туйсы б. - туй, байрам ваҡытында тыуған
Туйсыбай б. - туй ваҡытында тыуған әфәнде
Тукбай б. - туҡ, мөлкәтле әфәнде
Тукай борт., монг. - 1. туҡ һүҙенең иркәләү варианты;
2. Туҡай исеменең мәғәнәһен “туғанҡай” (бик яҡын, бик
ғәзиз) тип тә аңлаталар; 3. Туҡай исеме боронғо төрки
телдәге туғайлы урын һүҙенән булыуы ла мөмкин;
4. монголса туҡай - йәйә, салауат күпере, йәйғор; 5.
Себер татарҙары туҡтаһын (үлем йәки тыуыу туҡта
һын), Туҡтарғәле исемдәрен ҡыҫҡартып туҡай форма
һында ҡулланалар. Бөйөк татар яҙыусыһы Ғабдулла
Туҡайҙың йыраҡ бабаларының береһе Туҡтарғәли
(Туҡтар (к.) + ғәли (бөйөк, оло, ҡәҙерле) исемле бул
ған. Уның исемен ҡыҫҡартып, Туҡай тип йөрөткәндәр
Тукбулат б.,ф. - туҡ, тулы, бөтөн, булат (ҡорос)
Туҡмөхәмәт б.,ҫ. - туҡ, тулы, мөхәмәт (маҡтаулы, данлы)
Тукмырҙа б.,ф. - туҡ, тулы мырҙа (түрә балаһы, аҡ
һөйәк, затлы)
Туксаба бор. б. - туҡ - боронғо ырыу йәки оран ата
маһынан
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Туҡсура б. - туҡ, тулы + сура (к.)
Туҡтағол б. - ғаиләлә тыуған балалар үлеп торһа, йәкй,
киреһенсә, балалар артыҡ күбәйеп китһә, үлемде
йәки тыуыуҙы туҡтатыу теләге менән ҡушылған
исем - туҡта + ҡол
Туктамыш б. - ғаиләлә балаларҙың, үлемен йәки тыуыуын туҡтатыу теләге менән ҡушылған исем (сяҫ.
Туҡтағол)
Туктар б. - ғаиләлә балаларҙың үлеме (йәки тыуыуы)
туҡтар тигән өмөт менән ҡушылған исем
Туктарбай б. - туҡтар (к.) + бай
Тулғанай б. - тулған ай (саҫ. Айбулат)
Тулыбай б. - һыу өҫтөндәге сайҡалыш; көс ғәйрәт
Тулбай б. -т у л ы + бай
Тунғатар б. - таңҡатар (төнгө ҡарауыл); төндә, таңға
табан тыуған бала
Турабай б. - тура (ғәҙел) + бай
Турама б. - тура (ғәҙел) + мән (зат, гүзәл)
Турахан б. - тура, ғәҙел хан
Турғай б. - хан исеменән (күс. - бәләкәй, гүзәл)
Туры б. - тура, ғәҙел
Турьян б.,ф. - к . Түрйән
Түлебай б. - к. Түләбай
Түләбай б. - түләп алынған бала (саҫ. Сатлыҡ)
Түләк б. —1. баҫалҡы; 2. яҙғы бәрәс (күс. - ҡәҙерле бала)
Түләкбай б. -түл әк (к.) + бай
Түләкән б.,ф. - түләп алынған бала (сагг Сатлыҡ)
Түрйән б. - түрә йән; аҡыллы, һәйбәт йән
Түрәбай б. - түрә + бай
Тәнәй б. - бәбәй, сабый
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Тәнәкәй б. - сабый, бәпәй һүҙенең иркәләү варианты
Гәүелбай б. -тәүге бала (бай)
Тәүлийәр б.,ф. -тәү ге йәр
У
Уғатар б. - ук атар (илен һаҡлар)
Уҙар б. - уҙар, алдан булыр
Уйлан б. - уйлап эш ит
Уйылдан б. - Ҡаҙаҡстандың Аҡтүбә далаларынан баш
ланған Уйыл йылғаһы атамаһынан. Башҡортостандың
Рәсәй ғәскәрҙәре сафында был йылға буйында хәрби
походтарҙа һәм хәрби хеҙмәттә булыуҙары иҫтәлегенә
ҡушылған исем
Укбай б. - уҡ + бай; илен һаҡлаусы
Укбирҙе б. - уҡсыны, илен һаҡлаусыны бирҙе (Алла)
Улан б. - ир бала
Улаибай б. - улан (к.) + бай
Улдан б. - данлы ул (улан)
Улзаман б. - ул (улан) + заман; замана улы
Улйән б., ф. - ул (улан) + йән
Ултан б. - ул + таң, таң улы
Ултаң б. - ул (улан) + таң; таң улы, таңда тыуған
Улъябай б. -у л ъ я (1. файҙа, ҡулға кергән мал; 2. тро
фей) + бай
У пак б. - упаҡай (томбойоҡ) һүҙенән ҡыҫҡартылған
исем булыуы ихтимал
Ураҙ б. - бәхет, ырыҫ, ҡот
Ураҙай б. - Ураҙ исеменең иркәләү варианты
Ураҙбай б. - ураҙ (к.) + бай
Ураҙбак б. - бәхетле булып кил
11 - 2 . 0 0 2 5.06
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Ураҙбаҡты б. - бәхетле бала баҡты (тыуҙы)
Ураҙбәк б. - бәхетле бәк
Ураҙгилде б. - бәхет, ырыҫ килде (тыуҙы)
Ураҙғол б. - ураҙ (к.) + ҡол
Ураҙғужа б., ф. - бәхетле хужа, әфәнде
Ураҙғәле б.,гг - ураҙ (к.) + ғәле (бөйөк, оло, юғары,
ҡәҙерле)
Ураҙғәли б. - к. Ураҙғәле
Ураҙмай б., неол. - май айында тыуған ураҙ (к.)
Ураҙмат б. - Ураҙмөхәмәт
Ураҙмөхәмәт б.,ҫ. -ураҙ (к.) + мөхәмәт (данлы, маҡтаулы)
Ураҙмәт б., - к. Ураҙмөхәмәт
Ураҙтимер б. - ураҙ (к.) + тимер (к.)
Ураз б. - к. Ураҙ
Уразай б. —к. Ураҙай
Уразбай б. - к. Ураҙбай
Уразбаҡ - к . Ураҙбаҡ
Уразбаҡты - к. Ураҙбаҡты
Уразбахты - к. Ураҙбаҡты
Ураҙбәк-/:. Ураҙбәк
Уразгилде-/:. Ураҙгилде
Уразғол - к. Ураҙғол
Ураҙғәле - к. Ураҙғәле
Уразғәли - к. Ураҙғәли
Уразлы б. - бәхетле, ҡотло
Уразмай - к. Ураҙмай
Уразмат - к. Ураҙмөхәмәт
Уразмәй - к. Ураҙмай исеменең иркәләү варианты
Уразмәт-/:. Ураҙмөхәмәт
Уразымбәт - халҡымдың бәхете, ҡото
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У рак б. - урак ваҡытында тыуған бала
У ракай б. -У р а к исеменең иркәләү варианты
Уракбай б. - урак ваҡытында тыуған бай
У раксы б. - урак урыусы
Урал б. - Урал тауҙары һәм территорияһы атамаһы
Уралбай б. - Уралда тыуған бай, ир, изге, хужа
Урман б. - урманда тыуған малай
Урманай б. -У рм ан (к.) исеменең иркәләү варианты
Урманбай б. - урманда тыуған бай
Урмансы б. - урман эшмәкәре
Урмантай бор. т., монг. - урманлы, урман эйәһе
Урманшах б.,ф. -урманда тыуған шаһ
Утарбай б. - утарҙа тыуған бай
Утар ғәле б., ҙ. -утарҙа тыуған ғәле (бөйөк, оло, ҡәҙерле)
Утарғәли б. - к. Утарғәле
Ушан б. - ҡыҙыҡ
Ушийәр б .,ф - ҡыҙыҡ йәр
Ушияр - к . Ушийәр
Ү
Үҙәнбай б. -ү ҙә н + бай, үҙән буйында тыуған бай
Үзбәк б. - ]. үҙебеҙҙең бәк; 2. Урта Азияла йәшәүсе
милләт һәм шул милләттең вәкиле
Үлйәбай б. - үлйә (һуғышта алынған табыш) + бай
Үлйәкәй б. -ү л й ә (трофей) һүҙенең иркәләү варианты
Ү л м ә с- к. Үлмәҫ
Үлмәҫ б. -үлмәҫ, оҙаҡ йәшәр
Үлмәҫбай б. - үлмәҫ, оҙаҡ йәшәр бай
Үлмәҫкол б. - үлмәҫ (к.) + ҡол
Үлмэҫхаи б. - үлмәҫ (к.) + хан

Үләмәй б. - оҙаҡ йәшәр
Үләнбай б. - үләнле урында тыуған бай
Үмәрғол ҫ.,б. -ғүмерле ҡол
Үрген 6.-1 . тәхет, урын; 2. йәш үҫенте
Үҫәргән б. - боронғо башҡорт ырыуы исеме
Үтәбай б. -б и к бай
Үтәгән - 1.6. - и р бала биреүҙе һорап теләк теләгәндән
һуң тыуған бала 2. монг. -өтүген ер, изге ер Аллаһы
Ү тәғол б. - үтә + ҡол; теләк үтәлгәндән һуң тыуған
бала
Ү тәкол- к. Үтәғол
Үтәй б. -А лланан үтенеп алынған ир бала
Үтәмеш - к . Үтәй
Үтәш - к. Үтәй
Ф
Фазлыхан гГ)б. - хөрмәтле, өҫтөн, кешелекле, белемле,
аңлы хан
Фазлыбәк ҫ.Д - намыҫлы, өҫтөн, кешелекле, белемле,
аңлы бәк
Фазылхан ҫ.,б. -намыҫлы, кешелекле, өҫтөн, аңлы хан
Фаизхан ҫ.,б. -ф а и з (1. теләгенә ирешеүсе, еңеүсе;
2.
тулы, мул) + хан
Файданур б.,ҫ. - файҙалы, нурлы
Фарукшат ҫ.,б. - шат; яҡшы менән насарҙы ныҡлап
айыра белеүсе
Фарухшат - к. Фарукшат
Ф архш ат- к. Фарукшат
Ф арш ат- к. Фарукшат
Фидаил ҙ.,б. - илде ҡотҡарыусы
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Фиршат ф., б , - бик шат
Ф әизхан- к. Фаизхан
Фәнир ҫ .,б -ф ә н ире
Фәнүхан ҫ.б. -ғилемле хан
X
Хажибәк ҙ.,б хажға барған бәк
Хажидархан ҫ.,б.,монг. -хаж ға барған дархан (к.)
Хажихан ҫ.,6. -хаж ға барған хан
Хажиһаи ҙ.,б. - мыҡты хажи (хажға барған)
Хазирур ҫ.,б. - хазир (күҙ алдындағы) + ур (хәрби ны
ғытма)
Хаҡбирҙе ҫ., б .-А л л а бирҙе дөрөҫ кешене
Хаҡколой ҫ.,б. - хаҡ (ғәҙел, дөрөҫ) + ҡолой (ҡол һүҙенең
иркәләү варианты)
Хаматхан ?г б. - маҡтаулы, лайыҡ хан
Хамматхан ҙ.,б. - к. Хаматхан
Хан б. - башлыҡ, хан, хан улы
Ханбала б. - хан балаһы
Ханбирҙе б. - хан тыуҙы
Ханбәк б. - хан + бәк
Хангилде б. -х а н килде (тыуҙы)
Ханзат б. - хан заты
Ханзафар б., т. -х а н еңеүе, уңышы
Ханислам б., ҫ. - мосолмандарҙың ханы
Ханҡай б. - Хан исеменең иркәләү варианты
Ханмырҙа б.,ф. - х а н + мырҙа (түрә балаһы, дәрәжәле
кеше, ҡусты)
Хансура б. -х а н (к.) + сура (к.)
Хантимер б. - тимер һымаҡ ныҡ хан
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Ханшура б., ҫ. - хан (к.) + шура (кәңәш); хандың
кәңәшсеһе
Хасбуран ҫ,,б. - буран һымаҡ ғәйрәтле кеше
Хатибхан ҫ,,б. - хатиб (өгөтләүсе, вәғәз һөйләүсе, ора
тор) + хан
Хоҙайбирҙе - хоҙай (Алла) + бирҙе
Хоҙайғол - хоҙай (Алла) + ҡоло
Хөбәил ҫ.Д - илде яратыу
Хужабай ф.,б. -х у ж а + бай
Хужабәк ф.,б. -х у ж а + бәк, бәк әфәнде
Хужамбирҙе ф.,б. -х у ж а + тыуҙы
Хызырбай ҫ. Д - хызыр (мосолман легендаларындағы
мөғжизә ҡылыусы, тере һыу табыусы Хызыр Ильяс
исеменән) + бай
Хәбибколой ҫ.Д - хәбиб (һөйөклө дуҫ) + ҡолой
Хәжибәк ҫ.Д —к. Хажибәк
Хәжинурхан ҫ. Д - хажға барған нурлы хан
Хәзирур ҫ. Д - к. Хазирур
Хәйбир ҫ.,б.-мәңгелек бала бирҙе (хоҙай)
Хәйбирҙе ҫ. Д - к. Хәйбир
Хәйҙәрхан ҫ.,б. -хәйҙәр (арыҫлан) + хан (к.)
Хәлитхан ҫ. Д —хәлит (мәңгелек, ғүмерлек; дуҫ) +
хан (к.)
Хәмитхан ҫ. Д - маҡтаулы, зыянһыҙ хан
Хәмәтхан - маҡтаулы хан
Хәсәнбай ҫ.Д. -хәсән (яҡшы, сибәр күркәм) + бай
Хәсәнбәк ҫ. Д - хәсән (яҡшы, сибәр күркәм) + бәк
Хәтерйән б.,ф. -хәтерле, хәтергә ҡалырлыҡ йән
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ь
һабай б. - һабан һүҙенән (һабан ваҡытында тыуған)
һабанаҡ - к . һабай
һабанғол б. - һабан ваҡытында тыуған ҡол
һабансы б. - һабан һөрөүсе, иген сәсеүсе
һағынбай б. - һағынып көтөп алынған бала
һакҡолай ҫ.,б. - к. Хакҡолай
һамарбай - к. Самарбай
һарыбай бор.т.,б. - һары + бай. Борон төрки халыҡтарҙа
һары төҫ - алтын төҫө затлы төҫ итеп һаналған
һәм һары төҫтәге әйберҙәр ихтирам ителгән
һарыбулат бор. т., ҫ. - һары (к. һарыбай) + булат
(ҡорос)
һарымһаҡ бор.т.,й. - үҫемлек һарымһаҡ. Борон төрки
халыҡтарҙа ошо зәһәр, әсе үҫемлек баланы яуыз
көстәрҙән һаҡлаһын тигән теләк менән исем итеп
ҡушылған
һарынбай - к . һарыбай
һатлыҡ - к . Сатлыҡ
һатыбал - к. Сатыбал
һатыбалды - к. Сатыбал
һатыусы - к . сауҙа итеүсе
һеләүһен б. - бесәйҙәр ғаиләһенә ҡараған йыртҡыс
йәнлек
һикһәнбай б. - был исемде йөрөтөүсе бала һикһән
йәшкә етһен тигән теләк, йәки бала тыуғанда
атаһы 80 йәштә булғанды белдереп ҡушҡандар
һөйөндөк б. - көтөп алынған балаға һөйөнөү
һөйөнөс б. - ҡыуаныс; көтөп алынған балаға ҡушылған
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һөйәрбай б. - һөйөклө, көтөп алынған бай
һөйәрғол б. - һөйөклө, ҡәҙерле
һөйәрембәт б. - һөйөклө халҡым
һөйәрғол ф.,б.~ һәнәр эйәһе
һунарбай б. - һунар ваҡытында тыуған
һунарғол б. - һунар ваҡытында тыуған
һунарсы б. - һунарға йөрөүсе
һунарша б. —һунарсы шаһ
һунаршаһ б. - к. һунарша
Ч
Чанбарис бор. монг., т., й. - чон (бүре) + барс (Л.)
Чаныш бор. т., т., й. - чон (бүре) + иш; бүре балаһы.
Ир баланың бүре һымаҡ көслө, йылғыр булыуын
теләп ҡушылған
Ш
Шайбәк ф.,б. - и ң яҡшы бәк
Шакирхан ҫ.,б.-шакир (шөкөр итеүсе, рәхимле) + хан (к.)
Шакман бор.т.,б. -борон батырҙарға бирелгән дәрәжә.
1552 йылда башҡорт иленән Ҡаҙанға урыҫ батшаһы
Иван Грозныйға барған дүрт илсенең береһе Тамъян
ырыуы башлығы Шәғәли Шаҡмаңдың исеме
Шәмиғол ҫ., б. - шәм + ҡол; яҡтыртыусы ҡол
Шарапкол ҫ.,б. - шарап (1.ҡәҙер хөрмәт, дан; 2. бәхет;
3.
затлылыҡ, аҡ һөйәклелек) + ҡол
Шатмырҙа ф.,б. - шат + мырҙа (түрә балаһы, дәрәжәле
кеше; ҡусты)
Шаһбай ф.,б. - шаһ (шах) + бай

Шаһибай ф.,б. - к. Шаһбай
Шоңкар б. -ыласындар ғаиләһенә ҡараған ҙур йыртҡыс
ата ҡош, ырыу ҡошо
Шөкөрбай ц.,б. - тормоштан, хәл-әхүәлдән риза, шөкөр
итеүсе бай
Шәйбәк ф.,б. - иң яҡшы бәк
Шәмсихан ҫ.,б. - ҡояшлы хан
Шәринкол ҫ.,б. —шәрип (1. атаҡлы, хөрмәтле; 2. изге,
мәрхәмәтле) + ҡол
Шәрифбай г,.,б. - шәрип (к. Шәрипҡол) + бай
Шәрифтсол ҙ.,б. - к . Шәрипҡол
Шәрифхан - шәрип (к. Шәрипҡол) + хан
Ы
Ыласын б. - ҙур йыртҡыс ҡош. Тотем батыр, ҡыйыу
кешегә ҡарата әйтелә
Ынйыбай б. - затлы, ҡиммәтле бай, ир, изге
Ырғыҙ б. - йылға исеменән
Ырымбәт б.,ҫ. - ырымлы өммәт
Ырыҫ б. - бәхет, шатлыҡ
Ырыҫбай б. - ырыҫ (к.) + бай
Ырыҫйән б.,ҫ. - бәхетле йән
Ырыҫкилде б. - ырыҫ (к.) + килде (тыуҙы)
Ырыҫкол б. - ырыҫ (к.) + ҡол
Ырыҫкужа б.,ф. - бәхетле хужа
Ырыҫмөхәмәт б .,ҫ - бәхетле, маҡтаулы, данлы
/
Ы ры ҫмәт- к. Ырыҫмөхәмәт
Ырыҫъян б. - к. Ырыҫйән
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э
Этбай б. - эт + бай. Мәжүсилек осоронда эткә табы
ныу билгеһе итеп ҡушылған исем; эт кеүек ныҡ
булһын тигән теләк менән дә ҡушылған
Эткол б. - эт + ҡол (к. Этбай)
Ә
Әбделхан ҙ.Д -тыңлаусан, мәңгелек хан
Әбдихан гг ,б. - к . Әбделхан
Әбелхан ҙ.Д -тоғро, ғәҙел, дөрөҫ хөкөм итеүсе хан (к.)
Әҙеғол ҙ.Д. -тоғро, ғәҙел ҡол
Әҙелбай ҙ.Д. -тоғро, ғәҙел бай
Әҙелгилдеҙ.Д -тоғро, ғәҙел кеше килде
Әҙелхан ҙ. Д - тоғро, ғәҙел хан
Әзиғол ҙ .Д .- к. Әҙеғол
Эиткол ҙ.Д -ғәй ет ваҡытында тыуған ҡол
Әйетбай ҙ.Д -ғәй ет ваҡытында тыуған бай
Әйеткол - к. Эиткол
Әлбай ҙ.Д -б а й
Әлбий ҙ.Д - бей (бәк)
Элбәкҙ.Д -б ә к
Әлебай ҙ.Д -ғ ә л е (бөйөк, оло, ҡәҙерле) + бай
Әлибай ҙ. Д - к . Әлебай
Әлибәк ҙ.Д - к. Алибәк
Әлимбай ҙ. Д - бай, ғалим, ғалим әфәнде, изге, ир
Әлимбәк ҙ. Д - к. Ғәлимбәк
Әлимғол Д -ғали м + ҡол
Әлимсура ҙ.Д -ғали м + сура (к.)
Әлкә б. - боронғо башҡорт ырыуы
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Әлүк б. - әле үк, хәҙер үк
Әминбәк гг ,б. - әмин (тыныс, имен, ышаныслы, тоғро) +
бәк
Әмирбай гг ,б. - әмир (1. бойороусы; 2. әлкә йәки
дәүләт башлығы) + бай
Әмирбәк ҙ.Д - әмир (к. Әмирбай) + бәк
Әмиртимер ҫ.,б. -тим ер әмир (к. Әмирбай)
Әмирхан ҫ., б - әмир (к. Әмирбәк) + хан
Әндәрбай ҫ. ,6 -ән дәр (бик һирәк, бик затлы) + бай
Әндәрбәкҫ.,б -ән дәр (бик һирәк, бик затлы) + бәк
Әндәрхан ҫ.,б - әндәр (к. Әндәрбай) + хан
Әнүәрбәк ҫ.,б -ән үәр (бик нурлы, бик яҡты) + бәк
Әриткол ц.,б -ф әр и т (тиңдәшһеҙ берҙән-бер) + ҡол
Әсбайҫ.,б -б а й
Әсеғол б. - әсе + ҡол
Әсән бор.т. - иҫән-һау, сәләмәт
Әсәнбай ҫ.,б - әсән (к.) + бай
Әсәнбәкҫ.,б -ә с ә н (к.) + бәк
Әүәлбай ҫ.,б - әүәл (иң тәүге беренсе) + бай
Әхмәтбай ҫ.,б -әхм әт (иң данлы, иң маҡтаулы) + бай
Әхмәтбижан ҫ.,б - әхмәт (к. Әхмәтбай) + бей (бәк) + йән
Әхмәтхан г,.,б - әхмәт (к. Әхмәтбай) + хан (к.)
Ю
Юлабай б. - юлда + абай (һаҡ бул); ағай, ырыу башлығы
' Юлай б. - юлда тыуған; Салауат Юлаевтың атаһының
исеме
Юламан б.,ҫ. - юл + аман. Балаға аман (иҫән) ғүмер
юлы теләп ҡушылған
Юлан б. - юлда тыуған
12*

91

Юлбағар б. - юлға күҙ йүнәлтеүсе, сәйәхәтсе
Юлбай б. -ю л д а тыуған бай
Юлбак б. -ю л ға ҡара
Юлбакты б. -ю л + баҡты
Юлбарис б. - юлда тыуған барис (алдан күреүсән,
аҡыллы)
Юлбарс б. -ю л д а тыуған барс (к.)
Юлбарыҫ б. -э р е , көслө, йылғыр йыртҡыс йәнлек
Юлбирҙе б. -ю л д а тыуған
Юлбаш б. -ю л д а тыуған баш кеше
Юл бул ат б. - юлда тыуған, булат ҡоросо һымаҡ ныҡ
Юлгилде б. -ю л д а тыуған
Юлғотло б. -ю л д а тыуған ҡотло, бәхетле (бала)
Юлдан б. -ю л д а тыуған
Юлдаш б. -ю лдаш , иптәш
Юлдашбай б. -ю лдаш (к.) + бай
Юлдыбай б. -ю л д а тыуған бай
Юлдыҡай б. -ю л д а тыуған (иркәләү варианты)
Юлкай б. -ю л д а тыуған (иркәләү варианты)
Юлмөхәмәт б. -ю л д а тыуған, данлы, маҡтаулы
Юлсур б. -Ю лсура исеменән
Юлсура б. -ю л д а тыуған сура (к.)
Юлсыбай б. -ю лсы + бай
Юлсығол б. -ю лсы + ҡол
Юлтай б. -ю л д а тыуған
Юлтимер б. -ю лда тыуған балаға тимерҙәй ныҡ һаулыҡ
теләп ҡушылған исем
Юлтый бор. б. - юлда тыуған
Юлый б. -ю л д а тыуған
Юлымбәт б.,ҫ. - юлсылар өммәтенән
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Юлъякшы т. —тормош юлы яҡшы булһын тигән теләк
ята исем нигеҙендә
Юнай б. - арҡа һөйәгенең ике яҡ эргәһе; таяныс, тотҡа
мәғәнәһендә
Юнысбай г;.,б. -ю ны с (күгәрсен) + бай
Юнысбәкг;.,б. -ю ны с (күгәрсен) + бәк
Я
Ябалак б. -ҡ о ш исеме (бәхет килтереүсе тип һанала)
Яғылбай б. - яғылбай - ыласындар ғаиләһенә ҡараған
йыртҡыс ҡош, тотем
Яҙыҡбай б. - я ҙ тыуған бай. “Яҙыҡ боронғо төрки те
лендә яҙ килде тигәнде аңлата; шул уҡ ваҡытта
яҙыҡ, гонаһ тигән мәғәнәһе лә булыуы ихтимал
Яйык б. -Яйыҡйылғаһы исеме менән бәйле
Яйыкбай б. -Я й ы ҡ (к.) + бай
Яйыккужа б. -Я й ы ҡ (к.) буйында тыуған хужа
Яктыбай б. -яҡ ты + бай
Якшыбай б. -яҡ ш ы + бай
Яҡшыбирҙе б. -(А лла) яҡшы бала бирҙе
Яҡшыгилде б. -яҡ ш ы бала килде
Яҡшығол б. -яҡ ш ы ҡол
Якшыдәүләт б. -яҡш ы , дәүләтле, мөлкәтле
Якшыкай б. -яҡ ш ы һүҙенең иркәләү варианты
Яҡшымбәт б. -яҡ ш ы өммәт (халыҡ)
' Якшымырҙа б., ф. - яҡшы мырҙа (түрә балаһы, юғары
дәрәжәле кеше; ҡусты)
Ялан б. -ялан да тыуған
Яланбай б. -ялан да тыуған бай
Ялауетдин б. -ди н де ялап һыпырып алыусы
93

Ялкыи б. - у т , ЯЛҠЫН
Ялмырҙа б. -кеш е файҙаһына эшләүсе мырҙа (түрә ба
лаһы, юғары дәрәжәле кеше; кусты)
Ял сура б. -халы ҡ файҙаһына эшләүсе сура (к.)
Ялсыбай б. -хеҙм әт итеүсе бай
Ялсығол б. -хеҙмәтсе ҡол
Яман т. - боронғо төрки халыҡтарҙа яңы тыуған ба
лаға яуыз көстәрҙе килтермәү, уларҙы ҡурҡытыу
өсөн “яман” һүҙе булған исем ҡушыу йолаһы булған
Яманбай т., б. - яман (к.) + бай
Яманбулат т.,г;, -ям ан (к.) + булат (ҡорос)
Яманғол т.,б~ яман (к.) + ҡол
Ямансар т. - яманға, насарлыҡҡа бармаусы
Ямантай т. - баланы яман көстәрҙән һаҡлау теләге
менән ҡушылған исем (саҫ. Яман)
Яманкар - к. Ямансар
Яманһары б. - үтә һары. Боронғо төрки халыҡтарҙа
һары төҫ - алтын төҫө, затлы төҫ итеп һаналған
һәм ихтирам ителгән (саҫ. һарыбай)
Ямаш б. - 1. бер башҡорт ырыуының исеме (бөрйән
ҡәбиләһенә ҡарай); 2. турғайҙар ғаиләһенә ҡараған
бәләкәй һайрар ҡош, тотем; 3. матур, матурлыҡ
Ямғыр б. -яуым-төшөм, ямғыр
Яминсаф б., ҫ. - йәм + инсаф (тәртиплелек, ғәҙеллек,
намыҫлылыҡ, инсафлыҡ)
Ямлих б. - к . Йәмлих
Янбай ф.,б. -А:. Яңыбай
Янғалыш б. - ян (уҡ атыу ҡоралы, йәйә) + ҡылыс.
Был исем салауат күпере мәғәнәһен белдерә. Боронғо
төрки бабаларыбыҙ салауат күперен йәйә һымаҡ
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бөгөлгән ҡылысҡа оҡшатып, янҡылыс тип атағандар;
яңылыш, йәғни башҡа бала кәрәкмәй мәғәнәһе лә
булыуы ихтимал
Янғурасбор. т. -я ң ы ураҙ, яңы бәхет
Янсыбай ф.,б. - бәхетле бай
Янтимер ф., б. - йейән + тимер
Янтуған ф., б. -й ейән + туған
Янтүрә ф.,б. -/:. Йәнтүрә
Я нуҙаҡ-/:. Йәноҙаҡ
Я нһар-/:. Йәнһары
Яныш б. -ян ы у, ялҡынланыу
Яңыбай б. -я ң ы + бай
Яңылбай б. - яңыл (яңылыш) + бай
Яңығужа б., ф. - яңы хужа
Ярат б. -яратыусы яҡын кеше
Яркынбай бор. б. - ярыҡ (яҡтылыҡ) + бай
Ярлыҡап б. -ярлыҡау, ғәфү итеү
Ярмаҡ бор.т. -тәңкә, аҡса
Ярылҡап б. -кисереү, ғәфү итеү
Ярыш бор.б. - 1. бәйге; бергә, йәнәш; 2. йәр + иш
Ясыбай бор.б. - яҫы (ныҡ) бай
Яубаҫар б. -я у ҙы баҫар
Яубатыр б. -яуҙағы батыр
Яугилде б. - я у килгәндә тыуған
Яуымбай б. - к. Яуынбай
Яуымбәт б.,ҫ. - ямғырлылар өммәтенән (ямғыр күп
яуған ерҙән)
Яуынбай б. -ҡар-ямғыр ваҡытында тыуған
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Ҡ атын-тсыҙ исемдәре
А
Абызбикә бор.тп. - уҡымышлы, аҡыллы бикә (к.)
Ағзибә б.,ф. - аҡ + зибә (1. биҙәкле; 2. матур, гүзәл, зифа)
Аҙнабикә ф.,б. - аҙна (ваҡыт берәмеге; йома көн) +
бикә (&.)• Был исемде йома көнө тыуған ҡыҙҙарға
йәки бала тапҡанда инәһе аҙна буйына ауырыған
ҡыҙҙарға ҡушҡандар
Айбаныу б.,ф. - ай + баныу (хужа ҡатын, бай бисә,
бойороусы)
Айбиби б.,ф. - ай + биби (бикә, хужа ҡатын, ханым)
Айбикә б. - ай + бикә (к.)
Айвариә б. - ай + вар (һымаҡ); айлы, ай һымаҡ матур
Айгизә б., ф., неол. - ай + гиҙә
Айгөл б.,ф. - ай гөлө
Айгүзәл б. - ай һымаҡ гүзәл
Айғына б. - тик айға ғына (матур, иркәләү варианты)
Айдариә б.,ф. - ай хужабикәһе
Айдинә б.,ҙ,-ай + динә (ышаныу, дин)
Айҙарбикә бор.т., б. - айдар (к.) + бикә (к.)
Айҙариә б. - к. Айдариә
Айһылыу бор.т.,б. - ай + һылыу
Айзилә б.,ц.,неол. - а й + зилә (миһырбанлылыҡ)
Айзирәк б.,ф ,-ай + зирәк
Айзифа б., ф - ай + зифа (сибәр, һылыу, зифа)
Айзөһрә б.,ҙ. - ай + зөһрә (1. нур сәсеп балҡып тороусы;
2. сәсәк; 3. Зөһрә йондоҙо, Сулпан, Венера)
Айкөмөш б. - ай һымаҡ матур һәм көмөш һымаҡ ҡәҙерле
Айкояш б. - ай + ҡояш
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Айназ б.,ф .-ай һымаҡ матур һәм наҙлы
Айназа б. - к. Айназ
Айниса б., ҫ. - ай һымаҡ матур ҡыҙ, ханым
Айнур б. ,гг - ай һымаҡ нурлы
Айнура - к. Айнур
Айра б. - 1 . айырым бер дәрәжәлә, бигерәк тә; 2. груша
Айсара б.,ф.,ҫ.,й. - ай + сара (бикә, хакимә; аҡ һөйәк
ханым)
Айсолтан б. - ай һымаҡ матур, солтан булырлыҡ һәйбәт
Айсулпан б.,ҫ. - ай + Зөһрә йондоҙо
Айсын б. - ысын ай, нәҡ ай
Айһолтан б.,ҫ. - к. Айсолтан
Айһылыу б. - 1 . айлы төндә тыуған; 2. ай һымаҡ матур
Айшан б.,ф.,неол. - ай һымаҡ яҡты, айға оҡшаш
Айшат б. - шатлыҡлы ай; ай һымаҡ шатлыҡ, ҡыуаныс
килтереүсе
Айым б. - минең айым. Яратып ҡушыла
Айытбикә ҫ.,б.-ғәйет (байрам) көнө тыуған бикә (к.)
Акбаныу б.,ф. - аҡ (саф, изге, бөйөк, ҙур, бәхет, ҡот) +
баныу (к.) (са$. Айбаныу)
Акбиби б.,ф. -и зге биби (к.); {сагг Айбиби)
Акбикә б. - к. Аҡбаныу
Акзифа б.,ф. - изге зифа (сибәр, һылыу, зифа)
Акйондоҙ б. - изге йондоҙ (к.)
Аккош б. - ҡош исеменән, ырыу ҡошо, тотем
Аҡсара б.,ф.,^.,й, -и зге сара (к. Айсара)
Аксарлак б. - ҡош исеме, ырыу ҡошо, тотем
Аксолтан б.,ҫ. -и зге, солтан булырлыҡ
Аҡсулпан б. - изге Зөһрә йондоҙо
Аксәскә б. - аҡ + сәскә

Аҡсәсәк б. - бәхетле сәсәк
Актуташ б. - бәхетле, изге ҡыҙ, туташ
Аҡһылыу б. - бәхетле, изге, һылыу
Алма б. - алма сәсәге һәм емеше
Алмабикә б. - алма + баныу (к. Айбаныу)
Алмагизә б.,ф. - алма баҡсаһында йөрөүсе
Алмагөл б. - алма сәсәге
Алмаҡай б. - Алма (к.) исеменең иркәләү варианты
Алмасбикә б. - алмаз (к.) + бикә (к.)
Алмасейә б. - алма + сейә
Алсу б. - к. Алһыу
Алсынбикә бор.б. - ыласын + бикә (к. Айбаныу)
Алсыу б. - к. Алһыу
Алсәс б. - аҡ, һары сәсле
Алсәсәк б. - ал + сәсәк
Алтын б. - ҡиммәтле металл
Алтынай б. - Алтын (к.) исеменең иркәләү варианты
Алтынбаныу б. - алтын + баныу (к. Айбаныу)
Алтынбикә б. - к. Алтынбаныу
Алтынгөл б.,ф. - алтын (ҡиммәтле) сәсәк
Алтынҡай б. - Алтын (к.) исеменең иркәләү варианты
Алтынсәс б. - алтын төҫөндә сәстәре
Алһылыу б. - алһыу төҫтәге һылыу
Алһыу б. - алһыу йөҙлө
Ангизә ҙ. Д - ан (заман) + гиҙә; заман сәйәхәтсеһе
Ацлысафа б.,ҙ. - аңлы, белемле, сафа (сафлыҡ, рәхәтлек,
хозурлыҡ)
Аппак б. - бигерәк тә бәхетле, изге
Арыҫланбиби б.,ф. - арыҫлан + биби (к. Айбиби)
Арыҫланбикә б. - арыҫлан + бикә (к.)
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Арыубикә б. - арыу (саф, тоғро, матур) + бикә (к.)
Арыукай б. - арыу (саф, тоғро, матур) һүҙенең иркәләү
варианты
Асмабикә ҫ.,б. - асма (юғары, бөйөк) + бикә (к.)
Аҫылбикә ҫ.,б. - к . Аҫылбикә
Аҫылбикә ҫ.,б. - аҫыл (бик яҡшы, ҡиммәтле, күркәм, зат
лы) + бикә
Б
Бағдагөл бор.т.,ф. - яҡтылыҡ һибеүсе гөл; балҡып улты
рыусы сәсәк
Бағданур бор.т.,ҫ. - балҡып тороусы нур
Байбикә б. - бай + бикә (к.)
Байрам б. - байрам көнө тыуған
Байрамһылыу б. - байрам көнө тыуған һылыу
Байһылыу б. - бай + һылыу
Балкизә б.,ф. - бал + г иҙә; баллы сәйәхәтсе
Балкыя б. - балҡып тороусы
Баллыбикә б. - баллы бикә (к.)
Барсын б. - ебәк
Барсынһылыу б. - ебәк + һылыу
Баянһылыу ҫ.,б.-асы ҡ, аныҡ, бай һылыу
Бибиһылыу ф.,б. -һы лы у хужабикә, һылыу ҡыҙ
Бикә б. - хужа, ханым (борон юғары ҡатлам ҡатын-ҡыҙ
исеменә ҡушылып йөрөгән)
Бикъямал б.,ҫ. - бик матур, бик һылыу ҡыҙ
Бирбикә б. - бир бикә (к.) мәғәнәһендә
Бөрлөгән б. - бөрлөгән емеше
Бөртөкәй б. - бер генә бөртөк, тиңдәшһеҙ (иркәләү ва
рианты)
13*
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Буранбикә б. - буранлы көндә тыуған бикә (к.)
Бүләк б. - бүләк, атаһы үлгәс тыуған ҡыҙ исеме
Бүләкбикә б. - бүләк + бикә
Бүләкәй б. - бүләк исеменең иркәләү варианты
Бәғдинур бор. т.,г,, - балҡып тороусы нур
Бәғдинура - к. Бәғдинур
Ғ
Ғәҙелбикә ҙ.Д -тоғро, ғәҙел бикә (к.)
Ғәззәбикә ҙ.,б-һөйөклө бикә (к.)
Ғәйнибикә ҙ.,б. - иң яҡшы бикә (к.)
Ғәйшәбикә ҙ.,б. - йәшәүсе бикә (к.)
Ғәлиәбикә ҙ.Д - бөйөк бикә (к.)
Ғәрифбикә ц.,б. - аҡыллы бикә (к.)

Д
Дамира бор.т. - боронғо төрки “димер” һүҙенән, “тимер”
мәғәнәһенә эйә тигән ҡараш бар
Диңгеҙбикә бор.т.,б. - диңгеҙ хәтле оло бикә (к.)
Дүшәмбикә ф.,б. - аҙнаның беренсе көнө - дүшәмбе көн
тыуған бикә (к.)
Дәүләтбикә г;.,б. - бай, бәхетле бикә (к.)
Е
Ебәк б. - нәфис туҡыма
Ейәнбикә б. - ейән + бикә (к.)
Еҙбикә б. - еҙ + бикә (&.); биҙәкле бикә мәғәнәһендә
Емеш б. - емеш, орлоҡ
Емешбикә б. -ем еш (к.) + бикә (к.)
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Зөһрәбикә б . - Зөһрә йондоҙо + бикә (к.)
И
Иҙелбикә б. - иҙел + бикә (к.)
Илбикә б. - ил бикәһе (к.)
Илгенә б. - ил өсөн генә
Илгизә б. - ил буйлап сәйәхәт итеүсе
Илгүзәл б. - илдең матуры, сибәре, гүзәле
Илдариә б. - илдең хужабикәһе
Илдария б. - к. Илдариә
Илзида б. - илдең үҫеүе, көсәйеүе
Илсөйә б. - илен, ватанын, халҡын яратыусы
Илсөйәр б. - к. Илсөйә
Илфира б. - илдең өҫтөнлөгө
Илһөйәр б. - к. Илсөйә
Именбикәҫ.Д -и м ен (иҫән-һау, тыныс) + бикә (к.)
Инйебикә б. - ынйы + бикә (к.)
Инсебикә б. - инселәнгән, тәғәйенләнгән бикә (к.)
Ирек б. - азатлыҡ
Иркә б. - иркә ҡыҙ
Ирәгөл б.,ф. -и р к ә, гөл кеүек сибәр
Иҫәнбикә - к. Именбикә
Ишбикә б. - иш, иптәш, тиңдәш бикә (к.)
Ишлекәмәр б.,ҫ. - айға тиңдәш, иш
Ишмиямал б.,ҫ.- матур, һылыу, күркәм иш (тиңдәш)
Ишсолтан б.,ҫ. - солтандың тиңдәше (ише); борон солтан
һүҙе ҡатын-ҡыҙ исемдәренә ҡушылған
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й
Йомабикә ҙ.,б. - йома + бикә (к.); йома көнө тыуған бикә
Йондоҙ б. - йондоҙ, йондоҙ һымаҡ балҡып тора
Йопар б. - йопар, хушбуй
Йопарбикә б. - йопар (к.) + бикә (к.)
Йопарсолтан б.,ҙ. - йопар (к.) + солтан
Йофар б. - к. Йопар
Йөҙбикә б. - йөҙлөк - бөркәнсек менән тыуған бикә (к. );
бәхетле ҡыҙ. Йөҙлөктә тыуған кешене бәхетле була
тип иҫәпләйҙәр
Йөҙлөбаныу б.,ф. - йөҙлөклө
(к. Айбаныу)

тыуған,

бәхетле

баныу

Йөҙлөбикә б. - йөҙлөклө тыуған бәхетле бикә (к.)
Йөҙлөйыһан б.,ф. - йөҙлөклө тыуған; йыһандың бәхетле
ҡыҙы
Йөҙлөкамал б.,ҙ.-йөҙлөклө тыуған, камил, бәхетле
Йөҙлөкәй б. - йөҙлөклө тыуған, бәхетле
Йөҙлөмаһи б.,(р. - йөҙлөклө тыуған, бәхетле, ай һымаҡ
Йөҙлөниса б.,ҙ. - йөҙлөклө тыуған бәхетле ҡыҙ
Йөҙлөнур б.,ҫ. - йөҙлөклө тыуған, бәхетле, нур сәсеп
тороусы
Йөҙлөямал б.,ҫ. - йөҙлөклө тыуған, бәхетле, һылыу, күркәм
Йөҙөкәй б. - йөҙлөклө, бәхетле
Йөҙөм б. - йөҙөм емеше
Йөҙөмбикә б. - йөҙөм (к.) + бикә (к.)
Йөҙөнур б .,ц ,- йөҙө нурлы
Йөҙһылыу б. - матур, һылыу йөҙлө
Йыһанбикә ф.,б. - донъяның хужабикәһе
Йәмбикә б. - йәмле, һылыу бикә
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Йәмлебикә б. - к. Йәмбикә
Йәнбикә ф.,б. -йәндәй бикә (к.)
Йәнсылу ф .,б .-к . Йәнһылыу
Йәнтүрә ф.,б. -й ә н + түрә
Йәнһылыу ф.,б. -м атур, һылыу йән
Йәшбикә б. - йәш + бикә (к.)
К
Кешбикә б, - кеш + бикә (к.); ҡәҙерле, затлы бикә
Кинйәбаныу б.,ф. - кинйә (ғаиләлә иң һуңғы бала) +
баныу (к. Айбаныу)
Кинйәбикә б.,ф. - кинйә (ғаиләлә иң һуңғы бала) + бикә (к.)
Кинйәгөл б.,ф. - ғаиләлә иң һуңғы бала, гөл кеүек матур
Кинйәсолтан б.,ҫ. - кинйә + солтан
Кинйәһылыу б.,ҙ. - кинйә к. + һылыу
Колөмбикә б. - көләс бикә (к.)
Көмөш б. - ҡиммәтле металл
Көмөшбаныу б.,ф. -көмөш (к.) + баныу (к. Айбаныу)
Көмөшбикә б. - көмөш (к.) + бикә (к.)
Көмөшнур б.,ҫ. - көмөш + нур
Көмөшһылыу б. - көмөш + һылыу
Көнбикә б. - ҡояш һымаҡ, яҡты + бикә (к.)
Көннур б.,ҫ. - ҡояш һымаҡ нурлы
Көнсолтан б.,ҫ. - көн + солтан
Көнсәғиҙә б.,ҙ. - ҡояш һымаҡ яҡты, бәхетле, мул тормошло
Көнһылыу б. - ҡояш һымаҡ яҡты, һылыу
Көньямал б.,ҫ. - ҡояш һымаҡ матур, һылыу, күркәм
Көҫәбикә б. - к. Көҫәбикә
Көҫәбикә б. - көтөп, теләп алынған бикә (к.)
Күркеямал б.,ҫ. - матур, һылыу, күркәм

Күркәмбикә б. - матур, һылыу, күркәм бикә (к.)
Күсбикә б. - күс + бикә; күскәндә тыуған
Күсһылыу б. - күскәндә тыуған һылыу
Кәримәбикә ҫ.,б . - йомарт, киң күңелле бикә (к.)
Ҡ
Ҡаҙнабикә ҫ.,б. - ҡаҙна (хазина, байлыҡ) + бикә (к.)
Каракаш б. - ҡара ҡашлы, һылыу
Ҡарасәс б. - ҡара сәсле, матур
Ҡарлуғас б. - ҡош атамаһынан яһалған исем, изге ҡош
Ҡасылбикә ҫ.,б. - хасил (яралған, барлыҡҡа килгән) +
бикә (к.)
Ҡолансәс б. - сәсе ҡолан төҫөндә, матур
Ҡолбанат б.,ҫ. - тыңлаусан ҡыҙ
Ҡолбикә б —тыңлаусан бикә (к.)
Ҡол бәғиҙә б., ҫ.-тыңлаусан, һуңғы бала, кинйә
Ҡолгизәр б., ф. - тыңлаусан сәйәхәтсе
Ҡолғына б. - тик ҡол ғына, тындаусан ғына
Ҡолзаһира б., ҫ. - тыңлаусан, бик матур, нур сәсеүсе
Ҡорбанбүләк ҫ.,б. - үҙен үҙе аямайынса фиҙа итеүсе бүләк
Ҡорбанһылыу ҫ.,б. - үҙен үҙе аямайынса фиҙа итеүсе
һылыу
Ҡотлобаныу бор.т.,ф. - бәхетле, маҡтаулы баныу (к. Ай
баныу)
Ҡотлобикә бор.т.,б. —бәхетле, маҡтаулы бикә (к.)
Ҡотлониса бор.т.,ҫ. - бәхетле, маҡтаулы бикә (к.)
Ҡотфиә б. - бәхетле
Ҡояшбикә б. - ҡояш һымаҡ, матур бикә (к.)
Ҡояшйыһан б. - донъяның ҡояшы
Ҡунаҡбикә б. - ҡунаҡ + бикә
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Ҡыҙбикә б. - ҡыҙ + бикә (к.)
Ҡыҙдәүләт б. - ҡыҙ + дәүләт (байлыҡ)
Ҡыҙниса б. - ҡыҙ + бикә (к.)
Ҡәҙербикәҫ.,б. -ҡәҙерле бикә (к.)
М
Малбикә б. - бай бикә (к.)
Маянһылыу б. - баян + һылыу; бай һылыу
Минвафа б.,г;.,ф. - миңде + вафа (тоғро, ышаныслы). Элек
миң бәхет, ырыҫ, талант билдәһе тип һаналған; миң
элементлы исемдәр миң боҙолмаһын өсөн дә ҡушыла.
Был бөтә түбәндә бирелгән исемдәргә лә ҡағыла
Минзада б.,ҫ.,ф. -миңле, бәхетле бала (к. Минвафа)
Минзиләб.,ҫ.,ф. -м иңле, бәхетле, таҙа, саф
Минзира б.,ҫ.,ф. -миңле, бәхетле зира (мәғәнәһе билгеһеҙ)
Минзифа б.,ҫ.,ф. -минде, бәхетле, зифа буйлы, матур
Минзиә б., ф. - миңле, бәхетле зия (нурлы, яҡты)
Минниса б.,ҫ. - миңле, бәхетле бикә (к.)
Миннур б.,ф. -м иңле, бәхетле, нурлы
Минсаҙака б.,ҫ. - миңле, бәхетле, тоғро, эскерһеҙ, ихлас
күңелле
Минсафа б. - миңле, бәхетле, саф, хозур
Минсәғирә б.,ф. -миңле, бәхетле, ялҡынлы
Минсәғүрәб.,ҫ.-миңле, бәхетле, ялҡынлы
Минсәфирә б.,ҫ. - миңле, бәхетле, илсе, тулы хоҡуҡлы
вәкил
Минтаһира б.,гг - миңле, бәхетле, саф, гонаһһыҙ
Минһара б., - миңле, бәхетле, һары. һары төҫө, алтын
төҫө затлы төҫ тип һаналған
Минһылыу б.- миңле, бәхетле һылыу

Миңбикэ б .,ң - миңле, бәхетле бикә (к.)
Миңвафа б.,ҫ. - к. Минвафа
Миңзада - к. Минзада
Миңзаһира б. - миңле, бәхетле, иҫкә алыусы, зекер итеүсе
Миңзаһнда б.,ҫ. - миңле, бәхетле, изге, тыйнаҡ, суфый
М иңзаһиҙә- к. Миңзаһида
Миңзаһира б.,ҫ. - миңле, бәхетле, бик матур, нур сәсеүсе
Миңзилә - к. Минзилә
Миңзирә Минзира
М иңзифа- к. Минзифа
Миңйыһан б.,ф. -донъяның миңле, бәхетле ҡыҙы
Миңкамал б.,ҫ миңле, бәхетле, етеш, кәмселекһеҙ
Миңкәбирә б.,ҙ. - миңле, бәхетле, бөйөк ,оло
Миңлебанат б.,ҫ. - миңле, бәхетле ҡыҙ
Миңлебаныу б.,ф. - миңле, бәхетле бикә (к.)
Миңлебаян б.,ҫ.-миңле, бәхетле, бай, көслө
Миңлебикә б. - миңле, бәхетле бикә (к.)
Миңлебүләк б. - миңле, бәхетле бүләк
Миңлебәҙәр б.,ҫ. -миңле, бәхетле, тулған ай һымаҡ матур
Миңлевафа - к. Минвафа
Миңлевәсилә б.,ҫ. - миңле, бәхетле, айырылмаҫ дуҫ, көтә
белеүсе
Миңлевәсимә б.,ц. - миңле, бәхетле, матур, һылыу
Миңлегөл б.,ф. - миңле, бәхетле, гөл һымаҡ матур
Миңлеғания б.,ҫ. - миңле, бәхетле, бай, мал-мөлкәтле
Миңлеғаян б.,ҫ.-миңле, бәхетле, күренекле
Миңлеғәлимә б.,ҫ.-миңле, бәхетле, уҡымышлы
Миңлеғәйшә б.,ҫ. - миңле, бәхетле, йәшәүсе
Миңлеғәлиә б.,ҫ. - миңле, бәхетле, бөйөк
Миңлеғәрифә б.,ҫ. - миңле, бәхетле, аҡыллы
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Миңлеғәширә б.,ҫ. - миңле, бәхетле ғәширә (1. унынсы
(бала); 2. дуҫ, иптәш, ҡәрҙәш)
М иңлезада- к. Минзада
Миңлезаһиә б.,ҫ.-миңле, бәхетле, асыҡ ялтырап тороусы
Миңлезиада - б.,ҫ. - миңле, бәхетле, алдынғы, өҫтөн
М иңлезилә- к. Минзилә
Миңлезифа - к. Минзифа
Миңлезөбәржәт б.,ҫ. -минде, бәхетле, аҫыл таш зөбәржәт
(изумруд) һымаҡ матур. Көнсығыш халыҡтарында
зөбәржәт кешегә мөхәббәт һәм уңыш килтереүсе таш
булып һанала
Миңлезөһрә б.,ҫ, - миңле, бәхетле, нур сәсеп балҡып
тороусы сәсәк, Зөһрә йондоҙо
Миңлезәйнәб б.,ҫ. -минде, бәхетле, таҙа кәкүк
Миңлейыһан б.,ф. - ғаләмдең миңлеһе, бәхетлеһе
Миңлекамал- к. Миңкамал
Миңлекәбирә - к. Миңкәбирә
Миңлекәй б. - минде, бәхетле (иркәләү варианты)
Миңлекәримә б,,ҫ.-минде, бәхетле, йомарт, киң күңелле
Миңлекәмәр б„ҫ. - минде, бәхетле, ай кеүек, матур
Миңлелиә б.,ҫ. -м иңле, бәхетле, тау кәзәһе, иркә
Миңлемөхәррәмә б.,ҫ.,м. - минде, бәхетле, изге, һижри йы
лының беренсе айы - мөхәррәм айында тыуған ҡыҙ.
Мөхәррәм айында төрлө һуғыштар, яу тыйылған
Миңлемәрйәм б.,бор.т.,й.,3■ - миңле, бәхетле, һөйөклө,
ғәзиз, ҡәҙерле
Мәрйәм - Ғайса бәйғәмбәрҙең әсәһенең исеме
Миңлениса - к. Минниса
Миңленур - к. Миннур
Миңленура - к. Миннур
w*
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Миңлеразия 6.,ц. - миңле, бәхетле, риза булыусы, күңелгә
ятышлы
Миңлеракиә б.,ҫ.- миңле, бәхетле, үҫеп барыусы, алдан
барыусы
М иңлерәкиә- к. Миңлераҡиә
Миңлерәмзиә б.,ҫ.-миңле, бәхетле, үрнәк
Миңлерәсүлә б.,ҙ. - миңле, бәхетле, хәбәр килтереүсе
Миңлерәүилә б.,ҫ.-миңле, бәхетле, яҙғы ҡояш
Миңлерәшиҙә б.,ҙ. - миңле, бәхетле, тура юлдан барыусы,
ҡыйыу, зирәк
Миңлесабира б.,ҫ.-миңле, бәхетле, сабыр, түҙемле
Миңлесаима б.,ҫ. - миңле, бәхетле
Миңлесара б.,бор.й.,ҫ. - миңле, бәхетле сара (1. ф. - иң
яҡшы, аҫыл; 2. ҫ. - хәкимә, аҡыл эйәһе; 3. й. —
ырыу башлығы, инәһе)
Миңлесариға б.,ҙ. - миңле, бәхетле, етеҙ
Миңлесафа. - к. Минсафа
Миңлесафия б.,ҫ. -миңле, бәхетле, саф, эскерһеҙ дуҫ
Миңлесорур б.,ҫ,-миңле, бәхетле, шатлыҡ, ҡыуаныс
Миңлесөғөҙә б.,ҫ,- миңле, бәхетле, юғарыға күтәрелеүсе
Миңлесылыу б. - к. Миңлеһылыу
Миңлесәлиә б.,ҫ.- миңле, бәхетле, йыуатыусы
Миңлесәриғә - к. Миңлесариға
Миңлесәриә б.,ҫ. - бәхетле, миңле; шишмә; шат йыр;
аҫыл, затлы
Миңлесәрүәр б.,ф. -м иңле, бәхетле, етәксе, дәрәжәле
Миңлетәнзифа б.,ҫ -минде, бәхетле, таҙартыусы, паклаусы
Миңлетәнзифә б.,ҫ.- к. Миңлетәнзифа
Миңлетәрзимә б.,ҫ. - миңле, бәхетле тәржемәсе
Миңлеүосилә б.,ҫ.-миңле, бәхетле, айырылмаҫ дуҫ
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Миңлеүәсимә б.,ҫ. -миңле, бәхетле, бик сибәр, һөйкөмлө
Миңлефакиһа б.,ҫ. -миңле, бәхетле, шат күңелле, тапҡыр
Миңлефакия - к. Миңлефакиһа
Миңлефруз б.,ц. - миңле, бәхетле, яҡтыртыусы, нурлан
дырыусы
Миңлефәнидә б.,ц. - миңле, бәхетле, фәнидә (мәғәнәһе
билгеһеҙ)
Миңлефәғидә б.,ц. - миңле, бәхетле, эшсән, тырыш
Миңлефәрзиә б.,ҫ.-миңле, бәхетле, вазифалы
Мицлефәрзәнә 6.,ҫ. - миңле, бәхетле, ғалим, аҡыллы, зирәк
Миңлефәсиха б.,ҫ.-миңле, бәхетле, матур һөйләүсе
Миңлефасихә - к. Миндефасиха
Миңлефәриҙә б.,ц. - миңле, бәхетле, бриллиант, тиңдәшһеҙ
Миңлефәрүз б.,ҫ. - миңле, бәхетле, осоусы, һауаға күтәре
леүсе
Миңлехан б.,ҫ. -миңле, бәхетле хан
Миңлехафиза б.,ҫ. -м иңле, бәхетле һаҡлаусы, Ҡөрьәнде
ятҡа белеүсе
Миңлехаят б.,ҫ. - миңле, бәхетле тормош
Миңлехәбирә б.,ҫ. -м иңле, бәхетле, хәбәрсе, белекле
Миңлехәмиҙә б.,ҫ. - миңле, бәхетле, маҡтаулы
Миңлехәниә б.,ҫ. - миңле, бәхетле, миһырбанлы
Миңлехәсби б.,ҫ. - миңле, бәхетле, затлы нәҫелдән
Миңлехәнә б.,ҫ. - миңле, бәхетле
Миңлеһылыу б.,ҫ. - миңле, бәхетле, һылыу
Миңлеһәҙиә б.,ҫ.-миңле, бәхетле бүләк
Миңлешәрифә б.,ҫ. - миңле, бәхетле, атаҡлы, хөрмәтле,
изге
Миңлеәнүзә б.,ҫ. - миңле, бәхетле фәнүзә (яҡтыртҡыс,
маяҡ)
109

Миңлеямал б.,ҙ. - миңле, бәхетле, матур, һылыу, күркәм
Миңниса б.,ҙ.-миңле, бәхетле ҡыҙ бала, бикә (А.)
Миңнур - к . Миннур
Миңнури-А:. Миннур
Мицнуриә - к. Миннур
Миңсабира б.,ҫ.-к. Миңлесабира
Миңсара-А. Миңлесара
Миңсафа - к. Минсафа
Миңсылыу б.,ҙ. - к. Миңлеһылыу
Миңсәғиҙә б.,ҫ. - миңле, бәхетле, мул тормошло
Миңхәбирә - к. Миңлехәбирә
Миңһылыу - к. Миңлеһылыу
Миңшәрифә - к. Миңлешәрифә
Миңъямал б.,ҙ.- к. Миңлеямал
Мәрйенбикә ҙ.,б. - ынйы, коралл + бикә (к.)
Мәхбүббикә ҙ.,б. - һөйөлгән, яратылған бикә (А.)
Н
Наҙбикә ф .,б - иркә, наҙлы, грациялы бикә (А.)
Наҙлыбикә - к . Наҙбикә
Наҙлыһылыу ф.,б. - иркә, наҙлы һылыу
Н аҙбикә- А. Наҙбикә
Нурбикә ҙ.,б. - нурлы бикә (А.)
Нурлыбикә-А. Нурбикә
Нурсәсәк $.,б. -нурлы , матур сәсәк
Нурсейә <?.,б. - нурлы сейә
Нурбүләк г,.,6 - нурлы, матур бүләк
О
Оскон б. - сатҡы, осҡон
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Ө
Өммөтбикәҙ.Д - әсә бикә (к.)
Өмөтбикә ф.Д - көтөп, өмөт итеп алған бикә (к.)
Р
Рыҫбикә б,-бәхетле бикә (к.)
С
Сейәбикә б. - сейә (емеш) + бикә (к.)
Сибәргөл б. - матур, сибәр
Сибәрбикә б. - матур, сибәр бикә (к.)
Сибәр б. - матур, сибәр гөл (сәсәк)
Сисәибикә ф.,б. - шишәмбе (аҙнаның икенсе көнө) +
бикә (к.); шишәмбе көнө тыуған бикә
Солтанбикәҙ.Д -һөйөклө бикә (к.)
Сөйөмбикә б. - һөйөклө, һөйкөмлө ҡыҙ
Сөйәрбикә т. - һөйкөмлө бикә (к.)
Сулпан б .-Т а ң йондоҙо (Венера планетаһы)
Сыуаҡбикә б. - сыуаҡлы (ҡояшлы) көн тыуған бикә (к.)
Сәскә б. - к. Сәсәк
Сәскәбикә б. - сәсәк кеүек матур бикә
Сәсәк б. - сәсәк һымаҡ матур, нәфис
Сәфәрбикәҙ .Д -с ә ф ә р + бикә (к.)
Т
Талирбикә р.,б. —талир (боронғо бер һумлыҡ көмөш
аҡса, уны ҡатын-ҡыҙ кейемдәрен биҙәп таҡҡандар) +
бикә (к.)
Танһыҡбикә б. - танһыҡ, көтөп алынған бикә (/<■.)
Ш

Таңбикә б .-та н д а тыуған бикә (к.)
Таңгөл б., ф. - танда тыуған, гөл һымаҡ матур ҡыҙ
Таңзифа б., ф .- танда тыуған матур, зифа
Таңиә б. - танда тыуған
Таңсулпан б. - таң йондоҙо, сулпан (Венера планетаһы)
Таңһылыу б .-та н д а тыуған һылыу ҡыҙ
Татлыбикә б .-татл ы + бикә (к.)
Теләкбикә б .-те л әп алынған бикә
Теләүбикә - к . Теләкбикә
Тимербикә б. - тимер һымаҡ ныҡ, таҙа бикә (к.)
Томанбикә б. - томанлы ваҡытта тыуған
Туғанай б. - яңы тыуған ай һымаҡ матур
Туйбикә б. - туй ваҡытында тыуған
Туктабикә б. - ғаиләлә балалар үлеп торһа, йәки, кире
һенсә, балалар күп булһа, үлемде йәки тыуыуҙы
туҡтатыу теләге менән ҡушылған исем
Туташ б. - еткән йәш ҡыҙ
Тәңкәбикә б. - тәңкә (ҡатын-ҡыҙҙарҙың кейемен йәки
сәсен биҙәкләү өсөн тағылған көмөш аҡса) +
бикә (к.)
У
Ука б. - алтын, көмөш менән биҙәкләп эшләнгән туҡыма
йәки таҫма; алтын-көмөш биҙәкле, матур
Уҡабикә б. - уҡа (к.) + бикә (к.); матур ҡыҙ
Ураҙбикә б.-ураҙ (бәхет, ҡот) + бикә (к.)
Ураҙгөл б,- ураҙ (бәхет, ҡот) + гөл (к.)
Уразбикә - к. Ураҙбикә
Уразгөл б. - к. Ураҙгөл
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Ү
Үлмәҫбикә б. - үлмәҫ + бикә; борон балалар үлеп тор
ғанда “был бала үлмәһен, торһон” тигән теләк
менән ҡушылған исем
Үлмәҫкамал б.,ҫ. - үлмәҫ (к. Үлмәҫбикә) + камал (камил,
етешһеҙлекһеҙ)
Үлмәҫьямал б.,ҫ. - үлмәҫ (к. Үлмәҫбикә) + матур, һылыу
Үмербикә б.,ҫ.-ғүмерле бикә
Үтәбикә б. - һорап алынған бикә (к.), үтәлгән теләк
Ф
Фәрхибикә ҫ.,б. - шат бикә (к.)
Фәсәхәтбикә ҫ.Д -те л гә оҫта, матур һөйләүсе бикә (к.)
Фәхирбикә - к . Фәхрибикә
Фәхрибикә ҫ.Д - данлы, данлыҡлы бикә (к.)
X
Ханака бор.б. - хан ҡыҙы
Хөббибикәҫ.,б. -хөбби (һөйөклө) + бикә (к.)
Хөрбикә ҫ., б. - ирекле, азат бикә
Хөрмәбикә ф.,б. -хөрм ә емеше + бикә
Хөснибикә ҫ.,б. - матур, күркәм, гүзәл бикә (к.)
Хурбикә ҫ.Д -йәннәттәге гүзәл ҡыҙ
һ
һабанбикә б. - һабан ваҡытында тыуған бикә (к.)
һан ака бор.б. - к. Ханаҡа
Ьандуғас б. - матур һайрай торған бәләкәй күсәр ҡош
15 - 2.0025.06
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һомай б. - мифик ҡош. Уның күләгәһе кемгә төшһә,
шуға бәхет килә тип һаналған изге ҡош
һөйөмбикә б. - к. Сөйөмбикә
һөйөндөк б. - шатландыҡ; ҡыуаныслы
һөйәрбикә б. - к. Сөйәрбикә
һөйәркәй б. - Сөйәрбикә исеменең иркәләү варианты
һыйлыбикә б. - һыйлы, һыйлаусан бикә (к.)
һылыу б. - һылыу, матур
һылыубаныу б.,ф. - һылыу (к.) + баныу (к.)
һылыубикә б., ф. - һылыу (к.) + бикә (к.)
һылыуҡай б. - һылыу исеменең иркәләү варианты
һыуһылыу б. - һыу һымаҡ һылыу
Ш
Шаршамбикә ф .,б - шаршамбы көн тыуған бикә (к.)
Шаһибикә ф.,б. - шаһҡа тиң бикә (к.)
Шифабикә ҫ.,б. - һауыҡтырыусы, дауалы бикә
Шәмсибикә ҫ.,б. -ҡ ояш һымаҡ матур бикә (к.)
Шәмсихан ҫ.,б. - ҡояш һымаҡ матур, ханға тиң
Шәрифбикә ҫ., б.-ҡәҙерле, маҡтаулы, мәрхәмәтле бикә (к.)
Шәһәрбикә ф.,б. - шәһәр (1. билдәле, данлыҡлы; 2.
ҡала) + бикә (к.)
Ы
Ынйы б. - затлы, ынйы кеүек матур, ҡиммәт. Борон
ынйы бөртөгө кешегә бәхет килтерә тип ышанғандар
Ынйыбикә б. - ынйы (к.) + бикә (к.)
Ынйыҡай б. - Ынйы (к.) исеменең иркәләү варианты
Ырыҫбикә б. - ырыҫлы, бәхетле бикә (к.)
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ә
Әлимбикә ҫ.,б. -ғали м + бикә (к.)
Әлүәнбикә ҙ.,б. - әлүән (төрлө, күп төрлө) + бикә (к.)
Әнүәрбикә ҙ.,б. - Әнүәр (бик нурлы, бик яҡты) +
бикә (к.)
Әсмәбикә ҫ.,б. -Ә см ә (бик юғары, бөйөк) + бикә (к.)
Әтнәбикә б. - әтнәкә (берәй эш-хәлдең күҙгә ташланмаған
нескәлектәре, хикмәтле яҡтары) + бикә (к.)
Яҙгөл б.,ф. - я ҙ + гөл, яҙ һымаҡ матур гөл, сәскә
Яктыйән б.,ф. -яҡ ты , нурлы, асыҡ йән
Якшыбикә б. - яҡшы + бикә (к.)
Яланбикә ц.,б. -я л а н яҡта, яланда тыуған бикә (к.)
Ямалбикә ?.,б. -м атур, һылыу, күркәм бикә (к.)
Яманбикә б. - яман + бикә (к.); баланы яуыз заттарҙан
һаҡлау өсөн ҡушылған исем
Янылбикә б. - к. Яңылбикә
Яңыл б. - яңылыш һүҙенән; ғаиләлә гел ҡыҙ тыуып тор
ғанда, яңылышын, малай тыуһын тигән теләктән
ҡушылған исем
Яңылбикә б. - яңыл (к.) + бикә (к.)
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