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Віддався я всім серцем розслідуванням та 

мудрим вивідуванням усього, що під сонцем. 

Це ж невдячне заняття, що Бог дав людям, 

щоб вони клопоталися. 

 

Проповідник, І, 13 

 

 

ПЕРЕДМОВА 

 

 Монографія “Лексичний склад історичної топонімії Криму” призначена для 

картографів, географів, істориків, археологів, лінґвістів, етнографів та краєзнавців.  

 Мета дослідження полягає у висвітленні географічних та етнолінґвістичних умов 

формування топонімної системи Криму і виявленні номенклатури географічних термінів 

(номенів) та інших слів, включаючи оніми (антропоніми, агіоніми, імена історичних осіб, 

родоплемінні імена, назви народів, перенесені географічні назви), відбитих в історичній 

топонімії півострова, та їх систематизації. 

До історичних топонімів Криму відносяться топоніми, що виникли в мовах таврів, 

давніх греків, скіфів, аланів і половців, румеїв, татар, ногайців, караїмів, кримчаків і вірмен. 

Кримськотатарська мова поділяється на огузький південнобережний діалект, близький до 

турецької, кипчацький степовий (ногайський) та діалект північного передгір`я, перехідний 

між південним і північним, яким розмовляли також уруми, караїми, кримчаки й вірмени. 

В дослідженні аналізуються топоніми, засвідчені в античних і середньовічних 

писемних джерелах, на картах, в різних списках, науковій та краєзнавчій літературі. 

Виселення в 1779 році з Криму до Північного Приазов`я румеїв, до мови яких 

належала грецька (румейська) топонімічна система, та урумів спричинило остаточну її 

руйнацію та витіснення тюркською топонімією. Від грецької (кримськорумейської) 

топонімії, віддавна поширеної в нагірній частині Кримського півострова, збереглися лише 

окремі назви, котрі, як правило, мають відповідні тюркські аналоги (кальки первісних 

грецьких топонімів). Деяка частина субстратної румейськї топонімії увійшла до складу 

тюркської топонімічної системи як назви окремих географічних об`єктів або як складові 

елементи гібридних румейсько-тюркських топонімів. 

Загарбання Криму Російською імперією в 1783 році і його подальша колонізація, що 

призвели до масової еміґрації татарського населення до Туреччини, а потім поголовне 
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насильницьке виселення татар із Криму в травні 1944 року, здійснене радянською владою, 

стерли історичну топонімію з його карти. 

Список розглянутих у монографії грецьких лексем сягає трьох сотень, а список 

тюркських географічних термінів та інших слів (прикметників, числівників, дієслів, 

господарських, етнографічних, соціальних та реліґійних термінів, антропонімів та 

родоплемінних імен) перевищує тисячу сімсот. 

Географічні терміни, відображені в історичній топонімії Криму, тісно пов`язані з його 

природними умовами. Так, численні терміни означають найрізноманітніші джерела води, як 

природні, так і штучні: suv, özen, köl, bunar, çoqraq, çeşme, tekne, quyu; велика кількість 

термінів пов`язана з рельєфом: dağ, qaya, töbe, qır, sırt, boğaz, dere, çuqur, oy, yar, yılğa, 

alan, bayır, çayır. Назви населених пунктів часто включають терміни, котрі вказують на тип 

поселення й означають “село”: avul, köy, el, yurt, otar, yaylaq, qışlav, sala, - або 

“укріплення”, “фортеця”: kermen, qale. 

Окрім географічних термінів, виділено велику кількість інших тюркських і 

румейських слів, відображених у кримській топонімії. Це якісні й відносні прикметники, що 

характеризують різні ознаки об`єктів (колір, величину, форму, місцезнаходження тощо), 

іменники (назви тварин та рослин, найменування всіляких будівель, світські та реліґійні 

титули, етноніми, імена людей, деякі слова абстрактного значення, переважно арабського 

походження), числівники, дієприкметники. Уся зафіксована лексика поділяється на такі 

основні ґрупи, виділені за граматичними й семантичними ознаками: орографічні, 

гідрографічні та ландшафтні терміни; зоологічні та ботанічні терміни; назви природних 

речовин; терміни, що означають різні типи поселень, укріплень і будівель; угіддя; 

господарське та хатнє начиння; обрядові й реліґійні терміни; світські та реліґійні титули 

(з ними пов`язані назви земельних володінь на –lıq), назви спорідненості та свояцтва, родів 

діяльності; слова з абстрактним значенням; прикметники й дієприкметники; квантитативні 

слова; дієслова; власні імена людей; родоплемінні імена та назви народів. 

Подано також словотвірні афікси, які часто зустрічаються в топонімотвірній лексиці, 

та топонімотвірні граматичні афікси (показники відмінків та атрибутивного зв`язку – 

ізафету) і деякі післяйменники (alt, ast, üst). 

В словниковій частині тюркську лексику подано в порядку турецького алфавіту з 

доданими літерами Ää, Ññ, Qq та Xx. Присвячена лексемі стаття включає кримськотатарське 

слово і його наявні ногайський, турецький і давньотюркський аналоги та перський, 

арабський або інший нетюркський етимон даного слова. На приналежність лексеми до тієї чи 

іншої мови вказують умовні позначки, що стоять після чи перед відповідним словом: кт – 

кримськотатарська, н – ногайська, т – турецька, п – перська, а – арабська та інші. Значення 
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слів подано українською мовою. За таким самим принципом побудовані й статті з грецькими 

(румейськими) лексемами. Кожна лексема ілюструється відповідними кримськими 

топонімами, поданими в українському написанні, з позначками, які вказують на їхнє 

відношення до оронімії (г. – гора, ск. – скеля, узв. – узвишшя, кур. – курган, м. – мис, б. – 

балка, ущ. – ущелина, ур. – урочище, печ. – печера), гідронімії (р. – ріка, дж. – джерело, оз. – 

озеро та інші), ойконімії (с. – село або селище). Антропоніми мають позначки антр. – 

антропонім або ім`я чол. чи ім`я жін., родоплемінні терміни – позначки етн. – етнонім чи 

ген. – генонім. В деяких випадках, якщо це доцільно, вказується місцезнаходження 

наведених топонімів. В словникових статтях по можливості подаються етимологія та 

відсилання до синонімів, антонімів та іншомовних, відповідно грецьких чи тюркських, 

аналогів лексем. 

Існує широке коло писемних джерел топонімії Кримського півострова: списки населених 

пунктів, географічні мапи, архівні документи з межування землі, ханські ярлики, праці 

мандрівників і дослідників природи Криму, туристичні путівники, краєзнавча література. 

Найдавніші відомості з історії та географії Криму містяться у творах античних 

грецьких та римських авторів: “Історія” [Кн. IV, § 3, 12, 20, 28, 55, 90, 100, 103] Геродота 

(бл. 484 - 425 роки до н.е.); “Історія природи” [Кн. IV] Плінія Старшого (23 - 79 роки н.е.); 

“Порадник із географії” [Кн. ІІІ, гл. V. Положення європейської Сарматії] Клавдія Птолемея 

(бл. 90 - 168 роки н.е.); “Про положення землі” [Кн. ІІ, гл. 1] Помпонія Мелли (І ст. н.е.) 

(див. [Агбунов 1987; Доватур, Каллистов, Шишова 1985; Известия древних писателей ... 1893 

– 1900; Скржинская 1997, 1986, 1991]). Укладено енциклопедичний довідник ойконімів 

Причорномор`я античної доби [Качарава, Квирквелия 1991]. 

Унікальні відомості з історії, географії та топоніміки середньовічної Тавріки містять 

твір Прокопія з Кесарії “Про споруди” [ІІІ, 4, 7, 10 - 16] (500 рік) і трактат “Про управління 

імперією” візантійського імператора Константина Порфірогенета (Х ст.). 

Назви південнобережних селищ і деяких місцевостей Криму містяться в ґенуезьких 

документах та в церковних грамотах [Бертье-Делагард 1914, 1920]. 

Незначну кількість топонімів можна знайти в опублікованих ярликах кримських ханів 

[Березин 1861; Григорьев 1844], котрі містять імена людей, яким хан надавав різні пільги та 

землю й колодязі у користування, назви селищ, урочищ або доріг, з якими дарована ханом 

земля межувала з півдня, півночі, сходу та заходу. Назви згаданих в ярликах селищ походять, 

як правило, від антропонімів або етнонімів, деякі від географічних термінів: Камиш-

Бурунджук, Янґи-Сала, Кабак-Таш, Тімур-Убалик, Кизил-Яр, Ай-Ренґ-Юрти (кт burun мис, 

sala село, taş камінь, скеля, oba курган, могила, yar яр, yurt дім, володіння, місце мешкання, 
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земля). Деякі зі згаданих в ярликах, датованих серединою і третьою чвертю XVI ст., 

топонімів проіснували до ХХ століття. 

Багато кримських топонімів навів і пояснив у своїй знаменитій “Книзі подорожі” 

турецький мандрівник XVII ст. Евлія Челебі. 

Немає сумнівів, що розвинена тюркська топонімічна система в тому вигляді, який 

вона мала перед втратою Кримським ханством незалежності, сформувалася невдовзі після 

масового поселення у Криму золотоординських тюрко-монгольських племен. Говорячи про 

збереження топонімічної системи, маю на увазі не лише макротопоніми, а й принципи 

номінації географічних об`єктів та апелятивну лексику, що формує топонімію. Звісно, що 

натомість одних топонімів з`являлися інші. Так, ойконіми втрачалися зі зникненням селищ, 

внаслідок злиття колись окремих сіл в одне залишалося у вжитку одне з двох чи трьох 

альтернативних імен, виникали нові імена старих поселень та з`являлися нові поселення зі 

своїми назвами. Але система продовжувала існувати й розвиватися, доки не була знищена в 

результаті насильницької депортації з Криму її творця й носія – кримськотатарського народу, 

представники якого іменують себе qırımlı, тобто “кримець”. 

Численні кримські топоніми потрапили в акти, котрі засвідчували право на володіння 

та наслідування землі, оформляли її купівлю й межування, та в судові позови. Такі 

документи зберігалися в архівах, і саме їх використали у своїх наукових працях Ф. Лашков 

[Лашков 1890, 1897] та А. Маркевич [Маркевич 1928]. Ці праці надають цінний матеріал для 

топонімічних досліджень.  

Цінними джерелами топонімії є списки кримських селищ. Перший такий список був 

укладений 1783 року (див. нижче). Він налічує 1474 села, назви котрих подано по 44 

кадиликах, на які поділялися шість каймакамств. Таким був судово-територіальний поділ 

Кримського ханства перед втратою самостійності. В одному селі в середньому налічувалося 

десять дворів. Багато назв у списку дуже спотворено, і встановити їх правильне написання 

можна лише за іншими списками чи картами. Локалізувавши за допомогою карт селища 

кожного кадилика, можна виявити приблизні кордони кадиликів і каймакамств. Список 

кримських селищ від 1805 року [Из дела ...] подає їхні назви по повітах і волостях. В ньому 

показано, скільки душ окремо чоловічої та жіночої статі татар, циган, полонеників (ясир) і 

російських поселенців мешкають в кожному селі. Зазначено, кому належить земля: селянам, 

казні, мечеті або поміщику. Наводиться імперське військове чи чиновницьке звання власника 

або його дворянський (бей, мурза, граф) чи духовний (кадій, казі-ескер, мула, муфтій) титул. 

На 9 жовтня 1805 року в Сімферопольському повіті вже існувало 6 російських селищ: 

Манґуш (тут мешкали й татари), Підгородня, Курци, Петербурзькі Мазанки, Зуя та Бія-Сала,- 

в яких жили відставні та збіглі солдати, вільноопреділені, молдовани, грузини, греки, 
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болгари, угорці й поляки. В селі Аутка, крім татар, було 25 дворів кримських греків, яким 

Катерина ІІ була дозволила повернутися в рідне село з Північного Приазов`я. 

У Феодосійському повіті були російські села Сали та Ізюмівка, в яких мешкали військові 

поселенці. В селі Керменчік жили чиновники грецького батальйону, а колись воно належало 

урумам, котрі переселилися до Північного Приазов`я. В Євпаторійському повіті таємному 

раднику Попову належали села Шамах, Степанівка і Караджа, в котрих мешкали ногайці, 

що були поміщицькими кріпаками, та Володимирівка з кріпаками-росіянами. 

У зруйнованому селі Шейхлар, що належало графу Войновичу, жили шестеро вільних греків. 

В селах Ханин-Елі та Насир, власником яких був віце-ґубернатор Шостак, мешкали ногаї. 

В 1186 татарських селах проживало татар, циган і полонеників (наприклад, в селі 

Буюк-Бараш Євпаторійського повіту ними були черкеси) 63684 душі проти 53616 душ татар 

лише чоловічої статі, що мешкали в 1783 році в селах Кримського півострова. Таким чином, 

за 22 роки кількість корінного татарського населення лише в селах скоротилася приблизно на 

43648 душ.  

Існує ще список сіл Таврійської ґубернії, залишених кримськими татарами й 

ногайцями, котрі еміґрували за межі Російської імперії в 1860 - 1866 роках [Х]анацкий 1867]. 

За шість років у пустці було залишено 278 сіл у Перекопському, 24 в Сімферопольському, 67 

у Феодосійському та 196 в Євпаторійському повітах. У Північному Присивашші й Приазов`ї 

ногайців не залишилося зовсім. Киргизька орда ногайців, аули якої тяглися від Перекопу до 

Чонгарського півострова, налічувала близько 1800 душ, бо при ханові Шагін-Ґіреї їх було до 

300 казанів (сімей) [“Ведомость ...”. С. 39 - 40]. Спустілі села заселялися переселенцями з 

російських ґуберній та іноземними колоністами. Звісно, що у спустілих селах історична 

мікротопонімія щезла, бо залишилася невідомою пришельцям.  

В списку населених місць Таврійської ґубернії 1865 року назви сіл подано по повітах 

та станах; зазначено характер селища (село, хутір, колонія, слобідка), кому належить земля 

(казні, татарській чи російській громаді, окремому власникові), скільки в селі дворів і 

мешканців (окремо чоловічої та жіночої статі), місцеположення селища відносно міжміських 

доріг (по праву чи ліву сторону), відстань від повітового центру, наявність джерел, фонтанів, 

колодязів, струмків, балок, озер, річок (наведено їхні назви), розташування на березі моря. 

Таким чином, список, крім ойконімічного, подає також гідронімічний матеріал. В 1865 році у 

Криму налічувалося 1465 сільських поселень, тобто їхня кількість за вісімдесят років 

російського панування не змінилася, що дає підставу зробити висновок щодо природних 

ресурсів Кримського півострова: максимально можливу кількість міських і сільських 

поселень було досягнуто ще в середньовіччі. 
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Вельми цінним джерелом є Військова топографічна карта півострова Криму, датована 

1817 роком, яку уклав ґенерал-майор Мухін. На ній нанесені всі селища, навіть ті, що були 

обезлюдили (вони мають позначку пуст.; біля значка живих сіл вказане число дворів), 

позначені гідроніми (назви ярів і річок, лише деяких, озер), деякі ороніми. Є викривлені 

ойконіми, але їхня правильна форма легко встановлюється за допомогою інших джерел. 

На Топографічній карті Криму 1842 року, укладеній підполковником Оберґом і 

полковником Бєтєвим, показані не тільки живі села, а й покинуті (з позначкою разв.), 

наведені назви колодязів, джерел, річок, озер, курганів, гір, морських мисів. Загалом на карті 

налічується 1769 географічних назв. Карта вже фіксує незначну кількість російських 

ойконімів. Деякі тюркські топоніми спотворені. 

Путівник Безчинського [Безчинский 1905] містить мапу гірського Криму на шести 

аркушах. На мапі позначено всі ойконіми, багато оронімів і гідронімів. 

Неоціненним джерелом кримської топонімії та тюркської географічної термінології 

вже більше ста шістдесяти літ лишається капітальна праця академіка П. Кеппена, присвячена 

археологічним пам`ятникам гірського Криму [Кеппен 1837]. 

Унікальним за багатством гідронімічного матеріалу джерелом є монографія 

І. Рухлова, присвячена гідрографії гірського Криму, в якій вміщено чотири карти. 

В монографії А. Крубера “Карстова область гірського Криму” описані всі відомі на 

той час в гірському Криму печери й шахти, наведені їхні назви, а також назви багатьох гір, 

скель, річок, урочищ; багато топонімів містить карта Карабі-Яйли. 

Кримські топоніми вибиралися також із краєзнавчої та природознавчої літератури, 

виданої сімферопольським видавництвом “Таврія”. 

Дослідники історії Хозарського каганату й Криму, як правило, звертаються до так 

званого листа хозарського царя Йосифа (див. [Артамонов 1962. С. 384; Ludwig 1982. S. 104; 

Плетнева 1986. С. 10; Баранов 1990. С. 54; Новосельцев 1990. С. 109 - 110; Герцен 1990. 

С. 137; Герцен 1993; Майко 1999]). 

До нас дійшов єдиний документ, в якому хозари самі розповідають про свою державу 

й автентичність якого вельми сумнівна – це відповідь хозарського царя Йосифа на запитання 

єврея Хасдая ібн Шафрута, придворного кордовського халіфа Абдаррагмана ІІІ. Хасдай ібн 

Шафрут зацікавився слухами про існуючу на сході іудейську державу й послав через купців 

лист до хозарського царя з проханням надати йому свідчення про його царство. Лист царя 

Йосифа відомий в короткій і докладній редакціях. Першу видав ще в 1577 році у Стамбулі 

Ісаак Акріш. Копія докладної редакції була знайдена восени 1874 року сходознавцем 

А. Гаркаві серед рукописів, зібраних караїмським гебраїстом А. Фірковичем. Сходознавець і 
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семітолог П.Коковцов видав обидві редакції листа Йосифа та лист Хасдая до нього 

давньоєврейською мовою з перекладом на російську та коментарем [Коковцов 1932]. 

До фальсифікованих єврейсько-хозарських документів слід також віднести так звані 

Київський лист хозарських євреїв (див. [Golb, Pritsak 1982. Р. 101 – 155; Новосельцев 1990. 

С. 216 – 219]) та Кембриджський документ Соломона Шехтера (див. [Коковцов 1932. 

С. XXVI - XXXVI, 113 – 123; Golb, Pritsak 1982. Р. 101 – 155; Новосельцев 1990. С. 216 – 

219]). Обидва документи були знайдені, кожен свого часу, в ґенізаху караїмської кенаси в 

Каїрі, куди вони явно потрапили з Криму. 

Якщо автентичність короткої редакції листа царя Йосифа є сумнівною, то докладну 

редакцію деякі вчені визнають фальсифікованою (див. [Гаркави 1874. С. 78 – 153; Коковцов 

1932. С. XV - XVII, 31]). Укладачем докладної редакції міг бути сам А.Фіркович, котрий 

доклав багато зусиль аби довести хозарське походження кримських караїмів. Коли з`явилися 

караїми у Криму невідомо. Археолог М. Артамонов скептично оцінює припущення щодо 

хозарського походження караїмів і можливість їхнього перебування у Криму в часи 

існування Хозарського каганату. Відсутні будь-які історичні дані, що хозари прийняли 

іудаїзм караїмського, а не рабиністського напряму. Вперше про караїмів у Криму згадує на 

початку XV ст. Йоганн Шільтберґер у своєму описі Кафи [Артамонов 1969. C. 447]. 

А. Гаркаві вважав, що караїми поселилися на півострові разом з кримчаками, котрі є 

східними рабиністами, “невдовзі після завоювання монголами (в 30-х рр. ХІІІ ст.), якщо не 

одночасно з останніми”, оскільки найстаріші надгробки на караїмському кладовищі міста 

Чуфут-Кале датовані ХІІІ століттям [Гаркави 1895. С. 430].  

Якщо в короткій редакції листа лише сказано, що із західної сторони Хозарії живуть 

тринадцять народів, котрі розміщаються по берегах моря Константинії (Чорне море), то в 

докладній редакції подано назви тринадцяти селищ: 

 

1. Шркіл שרכיל (Саркел) 

2. Смкрц סמכרץ (Таматарха) 

3. Крц כרץ (Керч) 

4. Суґрай סוגראי (סוגדאק* Судак) 

5. Алус אלוס (אלוסבא* Алушта) 

6. Лмбт למבט (Ламбат) 

7. Бртнт ברתניט (Партеніт) 

8. Алубіка אלוביכא (אלופכא* Алупка) 

9. Кут כות  
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10. Манкт або Манкп מאנכת або מאנכף (Манґуп) 

11. Бурк בורק  

12. Алма אלמא (Алма-Кермен) 

13. Ґрузін גרוזין (גורזוף* Гурзуф) 

 

В наведеному списку легко впізнати назви дев`яти кримських селищ. Усі назви списку 

фальсифікатор докладної редакції листа явно запозичив з трактату Константина 

Порфірогенета “Про управління імперією”, в якому згадуються: 

хозарська фортеця Саркел (гл. 11 і 42); 

фортеця Таматарха, навпроти Боспора (гл. 42 і 53); 

фортеця Боспор (гл. 11, 37, 42 і 53); 

ріка Серет (гл. 38) або Сарат (гл.42); 

ріка Брут (гл. 38) або Бурат (гл. 42) – сучасний Прут; 

фортеця Херсон (гл. 1, 7, 9, 11, 22, 37, 42 і 53). 

Ці ойконіми та гідроніми відповідають назвам 1, 2, 3, 9, 11 і 13 докладної редакції. Видно, що 

фальсифікатор використав сорок другу главу трактату: “Землеопис від Фессалоніки до ріки 

Дунай і фортеці Белеград, до Туркії й Пачинакії, до хозарської фортеці Саркел, до Россії й до 

Некропіл, що знаходяться на морі Понт, поблизу ріки Дніпро, до Херсона разом з Боспором, 

в яких знаходяться фортеці Кліматів; потім – до озера Меотида, яке називається через його 

величину також морем, аж до фортеці з іменем Таматарха, а до цього – й до Зіхії, Папагії, 

Касахії, Аланії та Авасгії – аж до фортеці Сотіріуполь. …Пачинакія займає всю землю [до] 

Россії, Боспора, Сарата, Бурата й тридцяти країв”. Назви 3 - 8, 10 і 12 у трактаті відсутні. 

Ойконім Боспор трактату в докладній редакції замінено ойконімом Керч (3), вірогідно, тому 

що в написі на знаменитому Тмутараканському камені, датованому 1068 роком, згадується 

Кърчевъ (Керч), а документ фальсифікувався під Х століття. Деякі запозичені з трактату 

назви були спотворені при переписуванні докладної редакції листа царя Йосифа через 

графічну схожість різних букв єврейської абетки. Ойконім Смкрц був запозичений в 

арабського географа Ібн ал-Факіха ал-Хамадані, котрий писав про Самкуш єврейський (DwhiLA 

ÖwkmS) на Чорному морі, до якого добиралися слов`янські купці (див. [Новосельцев 1965. 

С. 385]), на що вказував А.Гаркаві, котрий також припустив, як і Й.Маркварт, що під назвою 

Смкрц може ховатися ойконім Таматарха (Тмуторокань руських літописів) [Коковцов 1932. 

С. 106, прим. 19]. Арабське ÖwkmS Smkuš єврейським письмом мусить писатися סמכוש*, що в 

докладній редакції перетворилося в סמכרץ через помилкову заміну її переписувачем двох 

останніх літер ש і ו літерами ץ і ר через їхню схожість та вплив наступного слова כרץ. 

Ойконім סרת (гідронім Серет або Сарат Константина Порфірогенета) перетворився в כות. 

 12 



В.Томашек та Ф.Вестберґ зіставляли Кут з хоронімом Готія (Γοτθία) [Коковцов 1932. С. 108, 

прим. 26]. В назві Ґрузін слід вбачати спотворений ойконім Гурзуф (גורזוף*), а не Херсон, як 

гадають деякі дослідники (фальсифікатор мусив знати, що хозарам Херсон ніколи не 

належав). Назва בורת* (гідронім Брут або Бурат Константина) перетворилася в ברק. 

Фальсифікатор прийняв назви річок за назви міст. М.Артамонов зіставляв Ґрузін з ойконімом 

Гурзуф, а Бурк з ойконімом Балаклава [Артамонов 1962. С. 385]. Доречним буде додати, що в 

Х ст. ойконім Керч ще не існував, а місто Феодоро стало називатися Манґуп-Кале лише з 

1475 року. Евлія Челебі пояснив походження назви фортеці Манґуп-Кале (è l2Q ÂwknM) так: 

“Навіть після того, як Кримська країна була завойована, ця фортеця перебувала в руках 

невірних сім років. Ґедік Ахмед-паша поклав тут стільки воїнів, що через це сам загинув від 

гніву султана. Тому цю фортецю й назвали Манкуп “Злощасна”. Але кримською мовою її 

ім`я - …” [Книга путешествия 1999. С. 35]. Насправді, т menkûp нещасний, потерпілий 

невдачу, той, кого спіткало лихо і п mänkub придушений, розгромлений, розбитий; той, що 

пережив нещастя, нещасний; опальний (з а ÂwknM mankūb потерпілий) відображають падіння 

столиці князівства Феодоро в 1475 році після тривалої турецької облоги.  

 

ОСНОВНІ ДЖЕРЕЛА КРИМСЬКОЇ ТОПОНІМІЇ ТА СЛОВНИКИ,  

ВИКОРИСТАНІ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ 

 

 Карти, списки селищ та монографії 

 

“Ведомость, какие именно состоят в Крымском полуострове каймаканствы, кто 

именно в котором каймаканстве состоит, сколько в каждом каймаканстве кадылыков, а в во 

всяком кадылыке сколько деревень. Декабря 17-го дня 1783 года” // Известия Таврической 
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Розділ 1 

 

ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНІ ТА ЕТНОЛІНҐВІСТИЧНІ УМОВИ  

ФОРМУВАННЯ ТОПОНІМІЇ КРИМУ  

І ХРОНОЛОГІЧНА ТА АРЕАЛЬНА СТРАТИГРАФІЯ ТОПОНІМІВ 

 

Топоніми поділяються на кілька основних тематичних класів: (1) ороніми, 

(2) гідроніми, (3) ойконіми та (4) хороніми, - котрі відповідно пов`язані з (1) орографічними 

та (2) гідрографічними об`єктами, (3) різними типами поселень і (4) територіями, 

географічними або етно-політичними. Класи можуть поділятися на підкласи. Наявність у 

топонімії конкретного реґіону того чи іншого класу або підкласу й відповідно їхня 

номенклатура залежать від його фізико-географічних характеристик: рельєфу, геологічної 

будови, клімату, ґрунтів, рослинності, тваринного світу, природних багатств, - тому знання і 

врахування цих характеристик є неодмінною умовою топонімічного дослідження. 

Кримський півострів омивається на заході й півдні Чорним морем, а на сході – 

Азовським морем і Керченською протокою. На півночі він поєднується зі 

Східноєвропейською рівниною вузьким Перекопським перешийком, на схід від якого 

тягнеться Сиваш – доволі мілководна затока Азовського моря зі звивистими берегами й 

рядом низинних островів та півостровів. Від Азовського моря Сиваш відділяє довга 

Арабатська стрілка, що залишає прохід до моря біля Генічеська (протока Тонка). На 

північному заході Крим утворює широкий виступ Тарханкутського півострова. Другий 

великий півострів Криму – Керченський – знаходиться на сході, між Азовським і Чорним 

морями, і відділяється Керченською протокою від Таманського півострова (Кавказ). 

За основними ознаками рельєфу Крим поділяється на три головні частини: південний, 

або гірський Крим; степова рівнина середньої та північної частини Кримського півострова; 

Керченський півострів із дрібноскладчастими формами рельєфу – Кримські гори тягнуться 

від Севастополя до Феодосії, вздовж Південного берега, смугою близько 150 км довжини і до 

50 км ширини, утворюючи випуклу до північного заходу дугу. Найбільш висока зона гір – 

Головна Кримська гряда – тягнеться ближче до моря, утворюючи ланцюг яйлинських 

столових масивів і окремих хребтів, котрі загалом круто обриваються на південь і більш 

положисто опускаються на північ. З північного заходу Головна гряда облямована зоною 

передгір`їв з невисоких гряд і кряжів. Найбільшої висоти Кримські гори досягають у 

центральній частині, а саме – у вапнякових яйлинських масивах Бабуган (вершина Роман-

Кош – 1543 м) і Чатир-Даг (вершина Еклізі-Бурун – 1523 м). Бабуган-Яйла тягнеться від 

Алупки до Гурзуфа, з`єднуючись потім вузьким перешийком (Гурзуфським сідлом) з 
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розширеною Нікітською яйлою і далі – Ялтинською яйлою. Далі йде Ай-Петринська яйла, 

західніше котрої лежить велика Байдарська котловина, облямована яйлинськими вапняками 

у вигляді хребтів. Головна гряда закінчується західніше від Байдарської долини 

грандіозними скелями гори Кушкая і мису Айя. Від г. Кушкая до Бабуган-Яйли південний 

схил Головної гряди стіною нависає над вузькою смугою Південного берега. Далі на 

північний схід яйла розпадається на окремі широкі столові масиви, відокремлені один від 

одного пониженнями. Такий Чатир-Даг, що з усіх боків обривається крутими схилами. Від 

Бабуган-Яйли його відділяє перевал Кебіт-Богаз, а від Демерджі-Яйли – перевал Ангар-

Богаз. Демерджі-Яйла досягає висоти 1357 м; на півночі вона переходить в гору Тирке й 

Долгоруковську яйлу. Далі на схід піднімається широке плато Карабі-Яйли (12 км із заходу 

на схід і 10 км з півдня на північ; найбільша висота 1259 м). Над Старим Кримом окремо 

височить гора Агармиш (707 м). 

Міцні світлі вапняки яйлинських схилів поточені карами, численними вирвами, 

природними шахтами і печерами. На поверхні яйлинських плато немає ручаїв, оскільки 

волога від дощів і снігу зникає у вапняковій товщі, виходячи переважно в зоні північних 

схилів у основи вапняків, там, де вони залягають на водонепроникних шарах. Яйла живить 

всі головні кримські ріки, що беруть початок на її північних схилах: Чорна, Бельбек, Кача, 

Альма, витоки Салгиру та Біюк-Карасу. 

Східна частина гірського Криму має розчленований рельєф з великою кількістю 

окремих невеликих хребтів, піків і гребенів, складених твердими вапняками, пісковиками і 

сланцями; вони ніде не перевищують 1000 м. 

Вузька смуга Південного берега тягнеться у підніжжя Головної гряди від мису Айя на 

заході до вулканічного Карадазького масиву (579 м) на сході. Схили Південного берега 

розчленовані долинами і ярами. Русла ручаїв більшу частину року сухі, лише деякі з них 

мають характер постійних річок. В ряді місць рельєф Південного берега ускладнюють 

відроги яйлинських вапняків: г. Кушка в Сімеїзі, Ай-Тодорський, Нікітський та Гурзуфський 

хребти, - а також виходи вулканічних порід, що складають куполоподібні лаколіти: миси 

Аюдаг і Плака, г. Кастель та інші. Рельєф Південного берега на схід від Алушти 

визначається чергуванням доволі широких долин і улоговин (напр., Судацька) з окремими 

хребтами й невеликими масивами. Тут виділяється виступ півострова й мису Меганом та 

вулканічний масив Карадаг. 

Рельєф степової рівнини східної та північної частини Криму відрізняється від його 

гірської частини своєю одноманітністю. Цю рівнину можна поділити на три райони: 

середній, тарханкутський і присиваський. В середньому районі рівнина на межі з 

передгір`ями дещо розчленована річковими долинами; тарханкутський район становить 
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хвилясте плато, місцями – низини з солоними озерами, відокремленими від Чорного моря 

пересипами (Донузлав, Сасик та інші); присиваський район є найбільш плоскою і 

низовинною частиною Кримського півострова з солончаками та лиманами. 

Рельєф Керченського півострова пагорбкуватий. Для нього характерні грязьові 

вулкани (сопки) і солоні озера, відділені від моря пересипами, в береговій зоні. 

Флора Південного берега, захищеного горами від північних вітрів, розмаїта й багата. 

Полинові й ковилові степи північної частини півострова в передгір`ях переходять у 

лісостеп, де дубняки чергуються зі степовими ділянками. До дуба домішуються ясен, дерен, 

глід тощо. В горах на північному схилі дубові ліси замінюються буково-грабовими; місцями 

зустрічаються острівці сосни. Береза в Криму росте лише в єдиному місці – на схилах гори 

Сераус. Верхів`я безлісне, вкрите високогірними лугами. Яйла споконвіку служить 

пасовищем (кт yayla значить “пасовище”). 

В гірському Криму завжди жили олень, косуля, кабан, ведмідь, лисиця, дикі голуби, 

чорні грифи, круки, орли, соколи, полози; в степах водилися зайці, лисиці, тушканчики, 

ховрашки, хом`яки, жайворонки, степові орли, дрохви, журавлі, полози, гадюки. 

Соляні озера розташовані в Криму головним чином в прибережній смузі від Євпаторії 

на північ і далі, через Сиваш, до південного узбережжя Керченського півострова. Сіль 

видобувається головним чином в районі Євпаторії і Саків, у Перекопській ґрупі озер, на 

південному кінці Арабатської стрілки і в озерах на Керченському півострові. 

В Євпаторійському районі, на Тарханкутському півострові і в передгір`ях 

видобувається будівельний камінь-вапняк. 

Мешканці Криму споконвіку займалися скотарством, виноградарством і 

виноробством, садівництвом і морським рибальством, видобували в озерах сіль. 

 

Врешті дістались ми течій глибоких ріки Океану. 

Там розташовані місто й країна людей кіммерійських, 

Хмарами й млою повиті. Ніколи промінням ласкавим 

Не осяває їх сонце в блакиті ясній світлодайне, 

Чи від землі йде у зоряні неба глибини,  

Чи повертається знов до землі з неосяжного неба, - 

Ніч лиховісна там вічно нещасних людей окриває.1 

 

Такими словами описана країна кіммерійців у поемі “Одіссея” [Пісня ХІ, 13 – 19] 

давньогрецького поета Гомера, складеній близько VIII ст. до н.е. Ці рядки поеми можна 
                                                           
1 Гомер. Одіссея / Переклад Бориса Тена. – Київ.: Дніпро, 1968. 
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вважати першою згадкою Криму в світовій літературі. Леґендарний грецький цар Одіссей зі 

своїми супутниками повертається додому на острів Ітаку після походу на Трою, і північний 

вітер приносить їхній корабель до берегів кіммерійців, де потік Океану ввергається в море. 

Події, про які розповідає поема, відбувалися в ХІІ ст. до н.е. 

Спрадавна Криму була притаманна поліетнічність, обумовлена поділом його території 

на такі природно-географічні зони: степову, нагірну, Керченський півострів та 

Південнобережжя. Зональні природні умови формували господарський уклад, побут і 

культуру населення, визначали етногенетичні процеси й процеси державотворення. 

В доісторичну добу в гірській частині Криму сформувалася кизил-кобинська археологічна 

культура, котра належала таврам, а решту півострова займали степові доскіфські племена. 

При безперервних міґраціях на півострів різномовних народів давній етнолінґвістичний 

поділ його неухильно відновлювався. У ІІІ ст. до н.е. в Криму утворилися три стійких 

державних об`єднання: на Керченському півострові існувало Боспорське царство, південно-

західною частиною Криму володів Херсонес, передгір`я і степ належали Скіфському царству 

зі столицею в Неаполі, що знаходився на місці сучасного городища Керменчік у 

Сімферополі; гори й Південний берег займали таври [Античные государства. С. 45 - 71; 

Степи Евразии. С. 125 - 140]. В середні віки на місці цих давніх державних утворень 

відповідно знаходилися ґенуезькі колонії, князівство Феодоро і Кримське ханство. 

Напередодні монгольського завоювання в нагірному Криму мешкали румеї і алани, що 

інтеґрувалися в румейську реліґійну й мовну спільність, а степ займали кипчаки-половці. 

В золотоординську епоху в Криму оселилися тюрко-монгольські племена і роди, імена 

котрих зберігалися в назвах сіл північного передгір`я і гірських долин: Байдар, Албат, 

Актачи, Бадрак, Кояш, Карач, Курчи, Даїр, Бітак, Вейрат, Калмук-Кари, Найман, Аргин, 

Конрат, Баксан, Тайган, Тама, Уйшун та інші. В середньовіччі передгір`я і степ належали 

Кримському ханству, південно-західна частина півострова – християнському князівству 

Феодоро, Південнобережжя перейшло від Візантії до Ґенуезької республіки. В 1475 році 

ґенуезькі володіння в Криму і Феодоро загарбала Османська імперія, утворивши тут свій 

санджак із центром у Кафі (Феодосія), котрий проіснував до 1774 року. Трьохсотлітнє 

османське панування в південному Криму призвело до ісламізації і мовної асиміляції 

частини грекомовного християнського населення. В санджаку оселялися вихідці з Анатолії 

та північно-західного Кавказу, про що свідчать археологічні матеріали [Мыц 1991] і 

топоніміка, а в степовій частині півострова – ногайці. В північному передгір`ї між Старим 

Кримом, який був першою столицею Кримського юрту, і Бахчисараєм, столицею 

самостійного Кримського ханства – цей район називається orta yolaqı “середня смуга” – в 
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результаті змішування прийшлих тюрко-монгольських племен з місцевим дотатарським 

населенням сформувалося ядро кримськотатарського етносу. 

Повернімося до кіммерійців, котрих можна вважати далекими предками кримських 

татар і румеїв. 

Кіммерійці (Κιµµέριοι) – давній кочовий народ, що мешкав у степах Північного 

Причорномор`я. В кінці VIII – на початку VII ст. до н.е. вони робили набіги на Ассірію і 

Малу Азію, де спустошили Фрігійське царство царя Мідаса, Лідію та грецькі міста. З Малої 

Азії їх вигнав лідійський цар Аліатт. В Біблії [Книга буття, Х, 2 – 3] згадується старший син 

Яфета Ґомер – родоначальник кіммерійців, синами котрого були Аскеназ – родоначальник 

скіфів (aškuzai ~ iškuzai < *skuða- ассірійських джерел), Ріфат і Тоґарма – родоначальник 

вірмен. Оскільки скіфи були іраномовним народом, іраномовними, можливо, були і 

кіммерійці, котрих скіфи, за свідченням Геродота, витиснули з Понтійських степів. 

Кіммерійці оселилися на південному березі Чорного моря біля Сінопа. Їхня країна в 

ассірійських клинописних документах називається Ґамірра 2. 

До Причорономор`я, де кіммерійці панували з середини ІІ тисячоліття до VII ст. до 

н.е., вони прийшли з Нижнього Поволжя. Лінґвісти та археологи дійшли висновку, що 

кіммерійці були найдавнішим іраномовним етносом у Східній Європі [Степи европейской 

части СССР. С. 16]. О. Смирнов вважає, що кіммерійцям належала катакомбна археологічна 

культура, поширена на території від Волги до Дніпра, яку змінила зрубна культура племен, 

котрі увірвалися в Північне Причорномор`я із Заволжя в другій половині ІІ тисячоліття до 

н.е. Зрубна культура, на думку О. Смирнова, належала невідомим науці племенам, але не 

скіфам, котрі з`явилися в Причорномор`ї в VII ст. до н.е. також зі сходу [Смирнов 1966]. 

Іраномовними кіммерійців вважають В. Абаєв, К. Вітчак та інші вчені [Абаев 1965. С. 125 - 

126; Витчак 1992. С. 54, прим. 7]. І. Дьяконов пояснює етнонім кіммерійців gāmīr(a) в 

ассірійських джерелах з іранських мов як “ті, що перебувають у русі”, “рухливий загін” 

[Дьяконов 1981. С. 97 - 98]. К. Вітчак вважає, що етнонім Κιµµέριοι елліни взнали не від 

самих кіммерійців, а від осідлого анатолійського населення, котре звичайних степовиків 

називало *gimmariai, пор. хет. gimmaraš степ, лув. immari- тс [Витчак 1992. С. 54, прим. 7]. 

На іраномовність кіммерійців може вказувати рання грецька назва Чорного моря – Πόντος 

’Άξεινος “Негостинне море” (Піндар, Евріпід, Страбон), запозичена у тубільців, яку пізніше в 

процесі його освоєння було замінено на Πόντος Εύξεινος “Гостинне море”. Пліній Старший 

зауважив у “Натуральній історії” [VI, 1], що “Понт Евксінський перше через негостинну 

дикість називався Аксінським”. Зі словом ’άξεινος, що спочатку відповідало уяві греків про 

                                                           
2 Огляд літератури з кіммерійської проблеми див. [Доватур, Каллистов, Шишова 1985. С. 169 - 175, прим. 7]; 
кіммерійцям присвячена монографія археолога О. Тереножкіна [Тереножкин 1976]. 
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Чорне море і країну кіммерійців, вони зблизили його іранську назву *Axšaina, пор. 

давньоперське axšaina- темно-сірий, осет. æxsin синій, афг. îbV šin голубий, синій, зелений 

[Абаев 1979. С. 97 - 98]. Не всі кіммерійці залишили свою країну, що простиралася від Дону 

на сході до Дністра на заході, але в епоху грецької колонізації Північного Причорномор`я їх 

там вже не було, бо вони поступово злилися зі скіфами. Пам`ять про них зберігалася в 

географічних назвах. Ось що писав Геродот [IV, 12]: “Ще й тепер у Скіфії існують 

кіммерійські переправи, є також і країна, що називається Кіммерією, є і так званий 

Кіммерійський Боспор. Здається, кіммерійці, тікаючи від скіфів в Азію, оселилися на 

півострові, де тепер розташовано еллінське місто Сінопа”. Існували боспорські міста 

Кіммерік на Керченському півострові та Кіммерій, або також Кіммерік, на Таманському 

півострові. 

Найдавніше населення Криму – таври, племена яких заселяли його нагірну частину, 

були відомі ще в перші століття нової ери. О. Смирнов вважає таврів частиною кіммерійців 

[Смирнов 1966. С. 37 – 38]. Їм належала кизил-кобинська археологічна культура, поширена в 

нагірному Криму з ІХ по V ст. до н.е., та археологічні пам`ятники гірської і прибережної 

частин півострова [Крис 1981; Степи Европейской части СССР. С. 29 - 32, 80 – 83; 

Колотухин 1985, 1987, 1990, 1991; Храпунов 1991; Храпунов 1995. С. 9 - 28] 3. Перші 

відомості про таврів та їхню країну подано в “Історії” [IV, 99 – 100] Геродота: “Фракія перед 

Скіфською землею розташована на морі. Ця земля утворює затоку, а Скіфія йде за нею і Істр 

уливається в ній (у море), і його гирло обернено до південно-східного вітру. Тепер, 

починаючи від Істру, я опишу скіфську країну щодо її розміру, як вона тягнеться вздовж 

моря. Від Істру це є власне первісна Скіфія, розташована в напрямі до півдня і південного 

вітру аж до міста, яке називається Каркінітіда. Звідти і далі країну, що тягнеться вздовж моря 

і яка є гірською і заходить у Понт, залюднює плем`я таврів до півострова, що називається 

Скалистим. Цей півострів заходить у море в напрямі до східного вітру, точно так, як і Аттіка. 

Місце, що його посідають таври в Скіфії, схоже на те місце, яке посідало би на мисі Суніон, 

від дему Торіку до дему Анафлістів, якесь інше плем`я не афіняни. Проте Суніон 

простягається в морі далі. Те, що я кажу, тут має значення, коли можна порівнювати мале з 

великим. Отака країна ця Тавріка. Проте тому, кому не доводилося пропливати вздовж 

берегів Аттіки, я поясню в інший спосіб. Це було б так, як би в Япігії інше плем`я, а не япіги, 

залюднювали окремо від них той край Япігії, що заходить у море від гавані Брентесія і до 

Таранта. Я навів ці два приклади, але можна навести ще й інші, як приклади країн, схожих на 

Аттіку. 

                                                           
3 Огляд літератури з проблеми походження таврів та їхньої етнолінґвістичної атрибуції див. [Доватур, 
Каллистов, Шишова 1985. С. 343 - 345, прим. 600]. 
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Отже, від Тавріки на північ і на схід аж до моря живуть уже скіфи і ще в краях на 

сході від Кіммерійського Боспору і від Маєтідського озера до ріки Танаїду, що вливається 

саме в це озеро. Отже від Істру і далі на північ у глиб материка Скіфія обмежена спершу 

народом агатірсів, далі - народом неврів і після нього – андрофагів і, нарешті, - 

меланхлайнів”. Якщо порівняти контур Криму і його орієнтацію відносно частин світу з 

контурами і орієнтацією півостровів Аттіка та Салентіна (давня Япіґія) на сучасній 

географічній карті, то можна побачити, що Геродот мав правильне уявлення про обрис і 

географію Кримського півострова. Далі [IV, 103] він сповіщає про звичаї таврів: “Вони 

приносять у жертву Діві тих, хто зазнав катастрофи на морі, і всіх еллінів, яких вони беруть у 

полон. …Божество, якому вони приносять жертви, самі таври називають Іфігенією, дочкою 

Агамемнона.” У своїй “Історії” Амміан Марцеллін (IV ст. н.е.) пише, що таври були 

розділені на різні царства, і зазначає, що серед них особливо страхітні своєю грубістю аріхи, 

сінхи та напеї”. І далі: “Умилостивлюючи богів людськими жертвами і заколюючи захожих в 

офіру Діані, котра у них називається Орсілохою, вони укріплювали на стінах капища голови 

зарізаних, ніби військові пам`ятники славних вчинків” [Аммиан Марцеллин 1949. С. 288]. 

Греки ототожнювали таврську Діву з Артемідою Таврополою (Ταυροπόλα “шанована в 

Тавріці” або “та, що полює на биків”) або Артемідою Іфігенією (ιφιγένεια “та, що народжує 

сильних людей” [Грейвс 1992. С. 334]). Вірогідно, співзвучність епітету Тавропола з 

хоронімом Тавріка та етнонімом таври спричинила це ототожнення й появу міфу про 

перебування доньки Агамемнона в Тавриді [Грейвс 1992. С. 327 – 331]. Культ таврської Діви 

існував у Херсонесі. В перші віки існування міста в ньому була посада “царя”, що мала 

сакральне значення; його іменем називався рік. Потім цю посаду було скасовано, а функції 

епоніма надано головному божеству Херсонеса – Діві, яка стала називатися “царюючою” 

[Античные государства. С. 15]. В херсонеській присязі (IV – початок ІІІ ст. до н.е.) 

говориться: “Клянусь Зевсом, Геєю, Геліосом, Дівою (Παρθένος), богами й богинями 

олімпійськими, героями, що володіють містом, територією та укріпленими пунктами 

херсонесців”. А в херсонеському декреті на честь Діофанта (ІІ ст. н.е.) згадуються святилища 

та свята Діви із Сінопи. Херсонесці приписували богині порятунок міста від нападів варварів 

та інших небезпечностей [Жебелев 1953. С. 217, 243 – 244]. 

В громадянській присязі Херсонесу зустрічається термін σαστήρ: “Я охоронятиму для 

народу састер і не розголошуватиму нічого з потаємного ні елліну, ні варвару, що має 

спричинити шкоду державі”. С.Жебельов схиляється до думки, що в слові σαστήρ ховається 

огречене позначення того кумиру, котрий слугував зовнішнім уособленням таврської Діви, і 

 23 



його можна зіставити з авестійським sāstar повелитель, володар, цар 4; він також зазначає, 

що в таврській мові правомірно шукати іранські елементи [Жебелев 1953. С. 215, 245]. 

Можливо, що таври були споріднені з племенами сіндів, котрі мешкали на 

Таманському півострові. Псевдо-Арріан свідчив, що мова сіндів ніби схожа з мовою таврів. 

У Страбона серед меотійських, а в Амміана Марцелліна серед таврійських племен є племена 

з надзвичайно схожими іменами – арріхи та аріхи [Масленников 1981. С. 27]. 

Тавріка – це найдавніша з відомих назв Кримського півострова, до етимологіі якої та 

етимології етноніма таври виказували інтерес німецький вчений О. Ґруппе й російські вчені 

І. Толстой, М. Ростовцев, Л. Єльницький. Вирішенню цієї проблеми Е. Соломонік 

присвятила статтю “Таври і Тавріка: (Про походження етноніма і топоніма)”. Вона відкинула 

спроби своїх попередників пояснити етнонім Ταυροι як зближення самоназви таврів з 

грецьким ταυροι бики за принципом паретимології (в “Іфігенії” Еврипіда та в “Епітомі” 

Аполлодора говориться, що таври походять від скіфів, а назвалися вони так тому, що колись 

Осіріс запряг биків і зорав ними їхню землю [Грейвс 1992. С. 328]) або пов`язати його з 

епітетом Артеміди Ταυροπόλα чи з міфічними таврами [Соломоник 1976. С. 47]. На думку 

Е. Соломонік, етнонім Ταυροι і хоронім Ταυρική слід виводити з ороніма *Ταυρος, котрий був 

перенесений на Кримські гори античними письменниками з Малої Азії (Ταυρος Тавр - гірське 

пасмо, яке тягнеться паралельно південному узбережжю Малої Азії до Вірменії; Doros 

вірменською мовою). Свідчення про можливість такого перенесення є в античній літературі. 

Античні географи вважали, що малоазійський Тавр ділив усе на “внутрішню” (північну), що 

лежить на схід від Середземного моря, і “зовнішню” (південну), що лежить на захід, 

половини; оронім Тавр вони поширили на Кавказ, Гімалаї та гірські хребти Заходу (див. про 

це також у творі “Getica” Іордана, V ст. [Иордан 1960. С. 76]). Вважається, що оронім Ταυρος 

походить від семітського терміна зі значенням “гора” (пор. а Rw{ tūr, мн. RAw{Á  ’atwār гора, 

біблійне арамейське תור тс). 

Зважаючи на вірогідну іраномовність таврів та існування в давній Малій Азії 

індоєвропейських мов (фрігійської, лідійської, хеттської, лувійської, карійської), оронім 

Ταυρος, хоронім Ταυρική та етнонім Ταυροι можна пояснювати кожен окремо з 

індоєвропейських мов. Для топонімії гірських реґіонів характерні терміни зі значенням 

“гірський перевал” або “гірський прохід”. Вони представлені в оронімах, ойконімах та 

хоронімах: місто та область Θιρέα Тірея в Арголіді (дг θύρα двері, ворота, вхід; царський 

                                                           
4 Пор. також санскр. çāsitar ~ çāstar володар, повелитель, наставник, напутник, çāstra вказівка, повчання, 
священні книги, шастри, від дієслова çās навчати, повідомляти, управляти, радити [Трубачев 1979. С. 29 – 
31]. 
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палац, двір < іє. *dhur- 5), місто Θύριον Тіріон в Акарнанії (θύριον – демінутив до θύρα); 

міста Πυλήνη Пілена в Етолії (πύλη ворота, двері, вхід, прохід), Πύλος Пілос в Трифілії, Еліді, 

Месенії (πύλος ворота), гірські проходи Πύλαι ~ Θερµοπύλαι Фермопіли, “Теплі ворота” в 

Греції, Πύλαι της Κυλικίας ~ Πύλαι Συρίας ~ Πύλαι Σύριαι Кілікійські ворота (між Кілікією та 

Сірією; тепер називається Ґюлен-Богаз), Πύλαι Βαβυλώνιαι Вавілонські ворота (ведуть з 

Аравії до Вавілонії), Κάσπιαι πύλαι Каспійські ворота (в Таврському хребті; а Bāb al-abwāb 

“Ворота воріт”, сучасний Дербент в Дагестані); місцевість Στενά “Тіснини” в Македонії, 

поблизу границі з Епіром (дг στενόν вузький прохід, тіснина); гори Аварім (עברים ‘abarīm) 

“Проходи” на схід від Йордану і Мертвого моря (в Біблії); Drunk‘ Hajoc Вірменські ворота в 

горах Карадаг в Ірані (вірм. drunk‛, мн. від durrn двері, ворота; ущелина, гірський прохід; 

сторожа, охорона < іє. *dhur-); Dar-i Alan Аланські ворота на Кавказі (сучасний Дар`ял; п RD 

där двері, ворота; ущелина, гірський прохід < іран. *dvar- > п RAD dar дім, житло; місто; двір 

(царський); країна, земля); міста Дера Ісмаїл-хан і Дера Газі-хан у Пакистані (афг. È RID derá 

житло; місцеперебування; стоянка, стан; курінь, ятка, пор. п È rID därre ~ däre ущелина, 

гірська долина, авест. darCna укріплення, місцеперебування, місце мешкання < іран. 

*darna-); міста Дарбанд у Туреччині, Іраку та Пакистані, Дербенд в Ірані, Дербент на 

Кавказі і в Узбекистані (п dnBRD där-bänd засув; гірський прохід, ущелина; застава, фортеця > 

т dervent ~ derbent тс > нг δερβένι ущелина); область zAWrD darvāz Дарваз у Бадахшані 

(пор. п È ZAWRD därvaze ворота міста, фортеці); гідронім та ойконім Калга в басейні ріки Аргунь 

(монг. qa’alğa(n) двері, ворота), місто Калган (Хаалган), або Чжанцзякоу, біля Великої стіни 

в Китаї (кит. kŏu рот; прохід у Великій стіні); села Верхні Ворота та Нижні Ворота в 

Закарпатській області; Форос у Криму (пор. нг πόρος прохід, переправа; перевал); апелятив 

“двері, ворота” широко представлений також в тюркській топонімії в значенні “ущелина, 

гірський прохід” [Мурзаев 1984. С. 253]. Можна припускати, що оронім Ταυρος і хоронім 

Ταυρική походять від географічного терміна зі значенням “гірський прохід”, представленого 

в анатолійських та іранських мовах і похідного від іє. *dhwer-, *dhwor-, *dhur-, *dhwr- 

отвір, прохід, двері; двір, а аналог етноніма Ταυροι вбачати в п É RD däri житель гірських 

ущелин, долин (від RD där двері, ворота; ущелина, гірський прохід). Ці топонімічна та 

етнонімічна паралелі не є випадковими. Вони спричинені “універсальністю асоціацій при 

метафоричному перенесенні смислу слова в народну географічну термінологію в різних 
                                                           

5 В різних культурах термін “вхід, прохід, двері, ворота” набуває сакрального значення: тюрк. tör місце 
навпроти входу в юрту, почесне місце, передній куток і törö пан походить з тох.В twere двері < іє. *dhworo-; 
аккадське Bābilu Вавілон має значення “Ворота бога”; столиця Крішни в західній частині сучасного 
Гуджарату називалася Dvārakā “Місто з багатьма ворітьми” (санскр. dvār ~ dvāra); османське Babıâli (п bab 
ворота < а ÂaB, âli високий < а él@), або Deri Aliye (п där > т der двері, ворота) означає “уряд Османської 
імперії”, звідси г Ύψηλή Πύλη, фр. la Sublime Porte і рос. Высокая Порта, Оттоманская Порта; титул 
японського імператора mikádo пишеться ієрогліфами mi - гонорифічний префікс та kádo ворота. 
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мовах” [Мурзаев 1993. № 1. С. 104]. Гірські проходи в Кримських горах завжди мали 

стратегічне значення для місцевого населення. В середньовіччі, за свідченням Прокопія 

Кесарійського, гірська частина Криму називалася ∆ορυ. Хоронім ∆ορυ може походити від 

г Ταυρική або продовжувати таврську форму цього імені, пов`язаного з іє. *dhur-. Для 

захисту населення країни Дорі візантійський імператор Юстиніан провів необхідні 

фортифікаційні роботи: “Оскільки здавалось, що їхня місцевість легко доступна для нападу 

ворогів, імператор укріпив усі місця, де можна ворогам вступити, довгими стінами і таким 

чином відвернув від ґотів загрозу вторгнення в їхню країну ворогів” [Прокопий 1939. ІІІ, 7]. 

У підписі єпископа Георгія, що приймав участь у Трулльському церковному соборі (692 р.), 

фіґурує кримський хоронім ∆ώρας, -αντος: “Γεώργος ανάξιος επίσκοπος Χερσώνος τής 

∆ώραντος”, - і примітний той факт, що В.Томашек пояснює його з ґотського daurō двері 

[Tomaschek 1881], а Ф. Брун вважав, що кримські ґоти незрозумілу їм назву країни Tauris 

тлумачили з ґотської як “двері, ворота” (daur) [Черноморье. Т.2. С. 211].  

Константин Багрянородний фему Херсона називає “τά λεγόµενα κλίµατα”: “Оскільки 

цей народ пачинакітів сусідить з областю Херсона, то вони, не будучи прихильними до нас, 

можуть виступати проти Херсона, чинити на нього набіги й розоряти і самий Херсон, і так 

звані Клімати” [Константин Багрянородный 1989. С. 36 - 37, 283], - пор. дг κλίµα, -ος 

похилення, похил; нахил або сплющення Землі до полюсів; сторона світу, географічне 

положення; клімат, нг κλίµα клімат; патріархія (самостійна область). 

Скіфи (вони ж сколоти) прийшли в Північне Причорномор`я зі сходу й заступили 

кіммерійців, про що розповідається в “Історії” [IV, 11] Геродота. Геродот [IV, 5 – 10] виклав 

також леґенди про автохтонність скіфів у Причорномор`ї, які, вірогідно, вказують на те, що 

до складу скіфів увійшли племена, котрі мешкали тут до їхнього приходу. Одне зі скіфських 

племен, а саме царські скіфи, або паралати, що ведуть свій родовід від Колаксая, займали 

степовий Крим: “Вони на півдні сягають аж до Тавріки, а на схід - до рову, що, як я сказав, 

прокопали народжені від сліпих, і до гавані на Маєтідському озері, що називається Кремни” 

[IV, 20]. Геродот має на увазі “широченний рів, що починався від Таврійських гір і доходив 

до Маєтійського озера в тому місці, де воно має найбільшу ширину”, який для захисту від 

скіфів, котрі поверталися з походу в Мідію, нібито вирили юнаки, народжені під час 

відсутності скіфів від їхніх рабів та жінок [IV, 3] (див. [Жебелев 1953. С. 308 – 347; Нейхардт 

1982. С. 61 наст.; Хазанов 1975; Мурзин 1990]). Емпорій Κρηµνοί “Кручі, скелі” знаходився, 

за Геродотом [IV, 110], в землі вільних скіфів. Вільні скіфи – це скіфи царські так званої 

Великої Скіфії, історії якої присвячена капітальна праця “Скіфія VII – IV ст. до н.е.” 

В. Ільїнської та О. Тереножкіна [Ильинская, Тереножкин 1983]. Можливо, Кремни 
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знаходилися на мисі Казантіп 6. З ІІІ ст. до н.е. по IV ст. н.е. в степовому Криму і в басейнах 

нижнього Дніпра та Південного Бугу існувало скіфське царство, або так звана Мала Скіфія, 

зі столицею в Неаполі Скіфському – городище Керменчік у Сімферополі [Смирнов 1966. 

С. 116 – 119; Дашевская 1991; Пуздровский 1992]. В результаті вивчення давньої ономастики 

Північного Причорномор`я було незаперечно доведено, що мови скіфів, сарматів та аланів є 

східноіранськими [Грушевський 1991. С. 111 – 112; Гагкаев 1969; Абаев 1979; Витчак 1992]. 

Етнічні імена Σκόλοτοι, котре, за Геродотом [IV, 6], було загальною самоназвою скіфських 

племен, і Σκύται пояснюються обидва з іран. *skuda-ta- “лучники”, звідси ассірійське Ašgūzai 

або Išgūzai та біблійне Askenez (в даному етнонімі на місці скіфського l первісно виступав 

міжзубний ð, котрий передавався грецьким θ та ассірійським і давньоєврейським z); назва 

скіфської династії Παραλάται, яку Геродот пояснює як Σκύται βασιλητοι “царські скіфи” 

етимологізується з іран. *paradāta- поставлений на чолі, призначений за законом [Витчак 

1992. С. 52 – 53]. Парадáта є героями архаїчних загальноіранських міфів про першу на землі 

династію, що заснувала людську цивілізацію (див. [Мифологический словарь. С. 420]). 

О.Назаренко пояснює скіфський етнонім сколоти як “молодші”, зіставляючи його з ґотським 

skalks і англосаксонським scealc слуга, раб та слов`янським холопъ неодружений 

[Назаренко 1989]. 

За Геродотом [IV, 110 – 147], савромати походять від царських скіфів та амазонок, які 

прибули кораблем на береги Меотійського озера до емпорію Кремни; користувалися вони 

скіфською мовою, але говорили нею здавна з помилками, бо амазонки засвоїли її 

неправильно. В часи Геродота савромати (Σαυροµάται, сайріма в Авесті, Συρµάται Евдокса з 

Кніда, IV ст. до н.е., пізніше Σαρµάται) займали межиріччя Дону й Волги, а також заволзькі 

степи. Поступово вони просунулись на захід аж до Дунаю і проникли в Крим. По сарматах 

античні автори стали називати Скіфію Сарматією. До сарматів належали племена сіраків, 

аорсів, роксоланів, язигів [Доватур, Каллистов, Шишова 1982. С. 363 – 365; Смирнов 1984; 

Степи европейской части СССР. С. 153 – 213]. Нащадки сарматів алани грали видатну роль в 

історії Східної та Західної Європи й увійшли до складу багатьох народів (див. [Бубенок 1997. 

С. 16 – 44]). 

Визначну роль в історії Північного Причорномор`я та Криму, як його складової 

частини, зіграла грецька колонізація, що розпочалася в VII ст. до н.е. Найвизначнішими 

грецькими колоніями Північного Причорномор`я були Тіра, Ольвія, Керкінітіда, Херсонес 

Гераклейський, Феодосія, Пантікапей та Танаїс. У грецьких колоністів були попередники. 

Пліній Старший [VI, 20] зауважив: “В гирлі Танаїсу є місто. Навколишніми землями 

спочатку володіли карійці, потім клазоменці та меони, а згодом – пантікапейці”. Боспорська 
                                                           
6 Про локалізацію гавані Кремни див. [Болтрик, Фиалко 1987]. 
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держава з центром у Пантікапеї, котра об`єднала грецькі колонії Керченського й 

Таманського півостровів, Танаїс і місцеві племена пониззя Кубані та східного узбережжя 

Азовського моря (боспорські володарі називали себе архонтами Боспора і Феодосії та царями 

сіндів, торетів, дандаріїв, псесів, фатеїв, досхів та меотів [Гайдукевич 1949. С. 60, 62; 

Жебелев 1953. С. 172 - 173, 179), проіснувала до кінця IV ст. н.е. (див. [Грушевський 1991. 

С. 87 – 98; Історія Української РСР. С. 190 – 232; Античные государства. С. 45 сл., 58 сл.). 

Етнічному складу населення Боспорської держави присвячено дві монографії 

О. Масленнікова, в яких показано, що етнічні процеси на Боспорі вели до створення 

особливої, відмінної від чисто еллінської, греко-скіфо-сарматської єдності, яку деякі автори, 

починаючи зі Страбона, називали βοσπορανοί “боспорянами”; самі себе жителі Боспорського 

царства іменували βοσπορεοί “боспорцями” [Масленников 1981. С. 97 – 98; 1990. С. 97, 221]. 

К середині І ст. н.е. скіфи значно посилили свою активність у Північному 

Причорномор`ї. Обложений ними Херсонес звернувся по військову допомогу до Риму. 

Римляни примусили скіфів зняти облогу, після чого в Криму розмістилися римські леґіони 

чисельністю три тисячі воїнів. Боспорській державі постійно доводилося захищатися від 

нападів спочатку скіфів, а потім сарматів. На початку ІІІ ст. у Північному Причорномор`ї 

з`являються племена ґотів, котрі прийшли з берегів Балтійського моря. Вони очолили велике 

об`єднання племен, до якого входили сармато-аланські та інші племена. Розпочалася довга 

боротьба ґотів з римлянами на Дунаї. В першій половині ІІІ ст. сармато-аланські племена 

перейшли в наступ на Боспорське царство. Рим вивів свої ґарнізони з Криму, щоби посилити 

дунайські армії. В середині ІІІ ст. Скіфське царство в Криму припинило існування в 

результаті вторгнення на півострів різноетнічних племен ґотського союзу [Пуздровский 

1992]. 

Історію переселення ґотів зі Скандінавії в пониззя Вісли і подальшого просування в 

Ойум викладено у творі “Getica” ґотського історика Йордана (VI ст.) [Иордан 1960. §25 - 28, 

39]. За Йорданом, на Понтійському морі ґоти “розділилися між двома родами свого племені: 

везеґоти служили роду Балтів, остроґоти – преславним Амалам” [§42]. Об`єднавши різні 

племена, ґоти створили державу, яка досягла своєї могутності при королі Германнаріху з 

роду Амалів, котрий підкорив “багато войовничих північних племен і примусив їх коритися 

своїм законам”; він підкорив також ґерманське плем`я герулів і слов`янські племена венетів, 

антів та склавинів [§116 – 119]. Державу Германнаріха і Боспорське царство розгромили 

гунни, що увірвалися в Європу зі сходу. Йордан [§123 – 126] розповідає леґенду про перехід 

гуннів через Керченську протоку слідом за оленем. Гунни захопили племена алпідзурів, 

алцідзурів, ітімарів, тункорсів та боїсків, підкорили аланів. Державу Германнаріха роздирали 
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суперечки. Самого короля поранили мечем двоє братів із племені росомонів 7, котрі 

помстилися за смерть своєї сестри Сунільди. “Король, що страждав від цієї рани, ледве 

животів. Дізнавшись про його слабість, Баламбер, король гуннів пішов війною на ту частину 

[ґотів, котру складали] остроґоти; від них везеґоти, керуючись якимось своїм наміром, вже 

відокремились. Тим часом Германнаріх, дуже старий і немічний, страждав від рани і, не 

витримавши гуннських нападів, помер на сто десятому році життя. Його смерть дала змогу 

гуннам перемогти тих ґотів, котрі, як ми говорили, сиділи на східній стороні і називалися 

остроґотами” [§129 – 130]. Ґоти відійшли в Західну Європу (див. [Буданова 1990]). 

Вважається, що лише невелика частка їх знайшла собі сховище в Кримських горах, а від тих 

ґотів південно-західна частина Криму стала називатися Готією. В Криму була Готсько-

Кафська єпархія, яка припинила своє існування в кінці XVIII ст. з виселенням кримських 

християн О. Суворовим за наказом імператриці Катерини ІІ, яке розпочало тривалу й 

цілеспрямовану політику витиснення з Криму корінного населення. Історії ґотів у 

Північному Причорномор`ї та Криму присвячено багато досліджень (див. [Буданова 1990. 

С. 12 – 48]).  

Імперії Германнаріха територіально відповідає поліетнічна черняхівська культура (ІІ – 

початок V ст.), носіями якої були ґотські, сармато-аланські, слов`янські та дако-ґетські 

племена і розквіт якої припадає на ІІІ – IV ст. (див. [Щукин 1977; Баран 1984; Баран, 

Гороховський, Магомедов 1990]). Ареал черняхівської культури охоплював територію між 

Середнім Подніпров`ям і Верхнім та Середнім Подністров`ям, Північно-Західне 

Причорномор`я, територію Молдови та Східної Румунії. Її занепад пов`язується з гуннською 

навалою. 

Спираючись на писемні свідчення та археологічні матеріали, Д. Козак [Козак 1993] 

дійшов висновку, що ґоти, яким належала вельбарська культура ІІ – IV ст., прийшли на 

Волинь, де розділилися на остроґотів і везеґотів, тобто східних і західних ґотів. В ареалі 

черняхівської культури пам`ятки вельбарської культури сконцентрувалися в другій чверті І 

тисячоліття н.е. саме на Волині (див. [Баран 1984. Рис. 2 на c. 16, табл. LXXII на с. 247; 

Баран, Гороховський, Магомедов 1990. Рис. 1 – 2]). Вони підкорили слов`янські племена 

венедів (зубрицька і пізньозарубинецька культури І – ІІІ ст.) та антів (київська і частка 

черняхівської культури), склавши військово-адміністративну касту в слов`янському 

суспільстві. В середині IV ст. слов`янські племена звільнилися від ґотської залежності з 

допомогою гуннів. Саме Волинь була плацдармом для ґотських походів у Середнє 

Подніпров`я, Північне Приазов`я, Причорномор`я та Подунав`я. 

                                                           
7 Етнонім росомони пояснюється з ґерманських мов як “конярі”, “вершники ” і, вірогідно, відноситься до аланів 

[Карсанов 1989]. 
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У боротьбі з ґотами на Волині склалося об`єднання слов`янських племен, відоме під 

іменем дулібів, або волинян [Трубачев 1974. С. 52 – 53]. Племінна назва дуліби пояснюється з 

хороніма *Äó(ä)ëháû, що походить від ґерм. *Daudleben “Виморочні, вільні землі” 

(ґерм. daud-laiba- спадщина померлого, виморочний спадок, пор. німецьке прізвище 

Totleben, ойконіми Deutleben у Німеччині, Dudleby в Словенії) [Трубачев 1974. С. 52 – 53]. 

Вона може відображати заселення слов`янами залишених ґотами земель на Волині. Щодо 

походження назви Волинь висловлювалися різні припущення, але й досі жодна із 

запропонованих етимологій цього топоніма не може вважатися достовірною 

(див. Етимологічний словник літописних назв. С. 34]). На території Волині, включаючи 

Холмщину, та Галичини поширені ойконіми на –нь: Житань, Клевань, Дермань, Хотинь, 

Бегень, Вербень, Мединь, Струтинь, Бринь, Угринь, Веринь, Здвижень, Тустань, Урмань, 

Созань, Іскань [Исаевич 1980. С. 79]. Хоронім Волинь, можливо, походить від назви 

головного міста дулібів Волинь (Велинь) на Західному Бузі (другим головним містом дулібів, 

або волинян, був Володимир). Аналогами ойконіма Волинь можна вважати назви міст Wollin 

в гирлі ріки Одри (Oder), що належало слов`янському племені волинян (Wolliner), та Volyně в 

Чехії. У Польші багато ойконімів, утворених від термінів wola, wolica, wolka “вільне 

поселення; село, в якому мешкають вільні люди”; в східнослов`янській топонімії цим 

польським термінам відповідає термін слобода. Перебування ґото-ґепідів на теренах України 

нібито більше не залишило слідів в її топонімії, хоча до ґерманських гідронімів можуть 

належати Мóлода, Мурáфа, Піскáва та Стúнавка в басейні Дністра, Тирúхва в басейні 

Південного Бугу, Велибóк і Танискáва в басейні Дніпра [Трубачев 1968. Карта 17]. 

Перелічені гідроніми, як зауважив О. Трубачов, не становлять особливого ареалу, тому їх 

ґерманська інтерпретація дуже сумнівна.  

В монографії І. Піоро “Кримська Готія” [Пиоро 1990] розглядаються основні 

проблеми формування та етнічного складу населення гірської та південнобережної частин 

Криму від часів ґотських походів до встановлення на півострові панування Візантії та 

Хозарського каганату (VII ст.). Археологічні дослідження виявили сліди ґерманців у 

Північному Причорномор`ї поки що лише на нечисленних змішаних могильниках, де 

переважають риси скіфо-сарматської поховальної обрядовості [Зубар, Козак 1992]. Щодо 

участі ґотів у формуванні середньовічного населення Кримської Готії Ю. Беневоленська 

зауважила ось що: “В антропологічній літературі неодноразово обговорювалося питання про 

ґотів у Криму. Але жоден з авторів не визнав за можливе безумовно говорити про ґотський 

компонент в населенні VI – Х ст. Також немає підстав бачити нащадків ґотів у населенні, яке 

залишило могильники Гончарного, Родникового та Пампук-Кая. Північноєвропейський 

доліхокранний тип, котрий, певне, характеризував ґотів, не представлений в наших серіях. 
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Вірогідно, ґоти були не настільки численними, щоби залишити слід у фізичних рисах 

населення VIII – Х ст., або не були типовими представниками північноєвропейської 

довгоголової раси. …В цілому наявні антропологічні матеріали дозволяють припускати в 

південно-західному Криму наявність домішку брахікранного населення з приазовських 

степів VII – ІХ ст.” [Беневоленская 1970. С. 206 – 207]. Дослідивши матеріали могильників 

Криму, датованих IV – першою половиною VII ст., О. Айбабін дійшов висновків, що в кінці 

VII ст., вірогідно, завершилася асиміляція порівняно малочисельних кримських ґотів 

сармато-аланами [Айбабин 1987, 1990]. І. Піоро на підставі ретельно вивчених писемних 

джерел та антропологічних матеріалів середньовічних могильників зробив висновок, що, 

оскільки типових для ґерманців антропологічних особливостей в Криму поки не знайдено, 

пов`язати кримських ґотів, під іменем котрих виступали різноетнічні ґрупи, з якимось 

певним антропологічним типом населення Кримської Готії (південно-західна частина 

півострова) неможливо; більшу його частину в період раннього середньовіччя безумовно 

складали сармато-алани [Пиоро 1990. С. 170 – 172]. 

У творі візантійського історика Прокопія Кесарійського “Про будови”, написаному в 

560 році, розповідається про фортеці, побудовані імператором Юстиніаном І (царював з 527 

по 565 рік) на кордоні Римської Іллірії і йдеться також про Крим: “Окрім того, що стосується 

міст Боспора та Херсона, котрі є приморськими містами на тому березі [Евксінського Понту] 

за Меотідським болотом, за таврами і тавроскіфами, й знаходяться на краю меж римської 

держави, то, заставши їхні стіни в зовсім зруйнованому стані, він зробив їх напрочуд 

красивими й міцними. Він спорудив там також два укріплення, так зване Алуста і в 

Горзувітах. Особливо він зміцнив стінами Боспор; з давніх часів це місто стало варварським і 

перебувало під владою гуннів; імператор повернув його під владу римлян. Тут же, на цьому 

узбережжі є країна на ймення Дорі, де з давніх часів мешкають ґоти, котрі не пішли за 

Теодоріхом, який вирушив до Італії. Вони добровільно залишилися тут і ще в мій час були в 

союзі з римлянами, йшли разом з ними в похід, коли римляни йшли на своїх ворогів, кожен 

раз коли цього бажав імператор. Чисельністю населення вони досягають трьох тисяч бійців, 

у військовій справі вони чудові, і в рільництві, яким вони займаються власноручно, вони 

достатньо вмілі. Вони гостинніші від усіх людей. Сама країна Дорі лежить на узвишші, але 

вона не кам`яниста і не суха, навпаки, земля дуже добра і родить найкращі плоди. В цій 

країні імператор не побудував ніде ні міста, ні фортеці, бо ці люди не терплять бути 

замкненими в будь-яких стінах, але більш за все любили вони жити завжди в полях” 

[Прокопий Кесарийский 1939. ІІІ, 7]. Ґоти, про яких писав Прокопій, були федератами, 

котрих у Криму поселяли візантійські імператори (див. [Айбабин 1990. С. 67 – 68]). У творі 

“Війна з ґотами” Прокопій Кесарійський називає ґотами ґерманське плем`я скірів і аланів 
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[Прокопий из Кесарии 1950. І, 1]. Візантійські автори постійно використовують збірні й 

архаїчні імена народів, вживання яких закріплене традицією. Архаїзація є характерною 

рисою візантійської етнонімії. На народ, який мешкає в тій чи іншій країні, переноситься 

ім`я античного племені, що тут перебувало [Бибиков 1984]. Так, назви Скіфія і Сарматія 

вживалися щодо Північного Причорномор`я до середньовіччя. Імена кіммерійців, таврів, 

скіфів, сарматів, гуннів переносилися на населення Русі, Північного Кавказу і 

Причорномор`я аж до ХІІІ століття. У трактаті “Про управління імперією” Константин 

Багрянородний (Х ст.) мадяр називає тюрками (Τουρκοι) [Константин Багрянородный 1989. 

С. 284 – 286]. В ґенуезьких документах Крим називається Ґазарією (Gazaria), хоча 

Хозарський каганат припинив своє існування ще в Х столітті. Подібна архаїзація має місце в 

“Задонщині”, в якій золотоординські татари темника Мамая називаються гуннами або 

половцями. 

Одна з кримських єпархій одержала у візантійців назву Готської. Назва має 

традиційний, а не етнічний характер [Пиоро 1990. С. 87]. М. Тіханова зазначила: “Слід різко 

підкреслити, що як для VII – VIII ст., так і для більш пізнього часу назва Готія мала аж ніяк 

не етнічне, а виключно географічне значення, позначаючи територію південно-західного 

нагірного Криму та його південне узбережжя” [Тиханова 1953. С. 327]. 

В 1928 році завідувач Східного музею Ялти Я.Кемаль виявив у південнобережному 

селі Ускют кілька десятків татарських родин із прізвищем Гото або Гуту, нетюркського, на 

його думку, походження. Беручи ще до уваги глумливе прізвисько ґатфрід, яким називають 

татар сіл Багатир і Коккоз татари сусідніх сіл, він висловив думку про можливе ґотське 

походження як прізвища Гото, так і його носіїв [Рогинский 1961. С. 48]. Щодо прізвища 

Гото ~ Гуту, то воно радше за все румейське, зважаючи на значну кількість прізвищ 

румейського походження серед ускютських татар: “Татари Ускюта, крім звичного оглу, що 

виражає ім`я по батькові, носять ще прізвища Кафадар, Паралам, Барба, що вказує на їхнє 

походження від греків, котрі під час виселення в 1779 році в Маріуполь не захотіли 

розлучитися з насидженими гніздами і визнали за краще зголоситися татарами” [Россия. 

С. 785]. Е. Озенбашли (Е. Абдуллаєв) навів список прізвищ та прізвиськ ускютських татар, 

який налічує шістдесят шість імен [Озенбашлы 1992. С. 47], серед яких імені Кафадар 

(т kafadar прибічник, однодумець) вже немає. Ім`я Паралам можна пов`язувати з дієсловом 

т parala- калічити мову, говорити ламаною мовою, Барба пояснюється з нг µπάρµπας 

дядько, Гото можна пов`язувати не лише з нг Γοτθος ґот (пор. відетнонімні ускютські 

прізвища Арнаут – т Arnavut албанець, Піндос – назва греків по горах Πίνδος в Греції), а 

також з нг γουτος голуб. До речі, біля села Коккоз є урочища Ґотфрід та Катфрід-Ґота, а в 

Перекопському повіті існувало ногайське село Гуту [Лашков 1897. Сборник. С. 186]. 
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Прізвисько ґатфрід ~ катфрід можна зіставити з нг καταφερτζής дойда, утвореним за 

допомогою запозиченого з турецької мови суфікса –τζή- (< т -cı ~ -ci) від дієслова καταφέρω 

заподіяти.  

Посилаючись на Б. Куфтіна [Куфтин 1925] та В.Топорова [Топоров 1983], І. Піоро 

навів кримськотатарський будівельний термін razan як доказ перебування ґотів у Криму 

[Пиоро 1990. С. 87 – 88]. Етнограф Б. Куфтін намагався довести, що в гірських селах 

південно-західного Криму конструктивні особливості рублених татарських жител були, 

можливо, занесені на півострів ґотами з багатих на ліс північних реґіонів Європи. 

З припущенням Б. Куфтіна важко погодитись, оскільки, наприклад, і в багатих на ліс районах 

Карачаю та Балкарії також здавна будуються рублені житла. Типи старих будинків селища 

Хузрук в Карачаї, збудованих в кінці ХІХ – на початку ХХ століття, та селища Верхній 

Баксан в Балкарії зовнішньо нічим не відрізняються від татарських будинків південно-

західного Криму, описаних Б. Куфтіним, хіба що останні покриті черепицею, а не деревом. 

На доказ перебування ґотів у Криму Б. Куфтін наводить ще такий арґумент: “Цікаво, що і 

термінологія останнього (кримськотатарського житла – В.Б.), хоча й не дуже сильно змінена 

під впливом турецької мови, зберегла деякі ґотські елементи. Так, зовсім непояснима з точки 

зору тюркських мов назва для такої важливої конструктивної частини, як рублена основа 

всього дерев`яного будинку на кам`яному фундаменті, разан, можливо, виясниться при 

зіставлені його з ґотським razn, що означає “дім”. У ґотів це слово, що походить від слова 

ras, відомого в сучасній німецькій мові у формі Rast спокій, зупинка, значно витиснуло 

більш звичне позначення дому Haus, настільки, що уможливило появу в ґотській мові такого 

похідного слова, як, наприклад, garzna сусід. Можливо, що через ґотів проникло до татар і 

слово keller, запозичене від латинського cella; у татар келер - комірка, комора, загороджена 

на веранді” [Куфтин 1925. С. 23]. Нижче він пише: “Третій тип татарського житла в 

Бахчисарайському районі з рубленими з дерева, скріпленими дерев`яними шипами стінами і 

двосхилим дахом, що спирається на систему сідлоподібних крокв, котрі опираються кінцями 

на горизонтальні бруси, які зв`язують зверху стіни будинку, як показує непояснима з 

тюркських мов назва горизонтальних балок – разан, від ґотського rasn дім (корінь rast 

спокій, зупинка), має відношення до перебування ґотів у Криму, хоча й має ще давнішу, не 

зовсім ясну щодо походження тубільну основу” [Куфтин 1925. С. 50 – 51]. 

Слід зазначити, що кт, т kiler комора (для харчів) походить від г κελλάρι комора 

(< лат. cellarium тс), звідси й а R\K kalār комора. 

В. Топоров повторив ґотську етимологію кримськотатарського терміна razan: 

“Зрештою, відмічаються й такі випадки, коли при відсутності в кримськоґотській мові слова, 

відповідного слову з ґотської мови Біблії, по суті справи, стає зайвим. Так, ґотському razn 

 33 



дім (οίκος, οικία), що відповідає дісл. rann, дангл. ærn, renn, пор. ræsn тощо, виявляється, 

відповідає реконструйоване на основі кримськотатарського запозичення як *razna ґотське 

слово [Karsten 1928, 182, за повідомленням Мікколи; Feist 1939, 396; Schwarz 1951, 164; 1953, 

164 та ін.]. Особливо цікаво те, що кримськотатарське слово має значення “обрешітка даху” 

(“Dachlatte”), котре, певне, і є найдавнішим у ґот. razn, пор. фінське rahna планка і дангл. 

ræsn в такому ж значенні. Саме тому кримськотатарське слово зберігає те найдавніше 

значення, котрого немає в ґотському слові, як воно засвідчене у Вульфіли” [Топоров 1983. 

С. 239 – 240]. З наведеної цитати випливає, що В. Топоров вважає достовірним свідченням 

того, що в XVI столітті в Криму ще зберігалася ґотська мова, 68 ґотських слів, наведених у 

книзі фламандського мандрівника Бузбека, в котрій описується його подорож до Туреччини 

в 1560 - 1562 роках. У Константинополі Бузбек нібито зустрів кримського ґота, який забув 

рідну ґотську мову, та грека, який ту мову знав. У книзі “Ґотська мова” М. Ґухман зазначила, 

що деякі з тих слів за їхніми фонетичними особливостями близькі до закономірностей 

ґотської мови, але разом із тим у списку містяться форми явно не ґотські, а скоріше 

західноґерманські, котрі змушують “вельми обережно ставитися до матеріалів Бузбека” 

[Гухман 1958. С. 236 – 245]. Книга Б. Куфтіна “Житла кримських татар у зв`язку з історією 

заселення Кримського півострова: Матеріали та питання” [Куфтин 1925] залишилася, на 

жаль, поза увагою В. Топорова. Знайомство з книгою примусило б його поставитися з 

недовірою до тлумачення німецькими авторами терміна razan як “обрешітка (даху)”. 

Обрешітка (нім. Dachlatten, Dachlattung) є основою даху і складається з крокв та прибитих 

до них лат. Кроква (кт çatı, çatqı, maqas, т çatı makası, нг µακάστα, нім. Dachbinder, 

Dachbalken) є опорою покрівлі і складається з двох кроквин (т çatı kirişi, dam direki), 

з`єднаних під кутом верхніми кінцями, а нижніми впертих у стіни будинку. В книзі 

Б. Куфтіна [Табл. IV] зображено дім у селі Керменчік Бахчисарайського району. Основу 

будинку становить напівпідвальне приміщення, перекрите балками, котрі на рисунку 

позначені терміном разан. Немає жодного сумніву, що кримськотатарський термін razan 

означає “поперечна балка” і точно відповідає турецькому терміну arzanî kiriş “поперечна 

балка” (т arzanî поперечний запозичене з а éNa)r@ ‘ardāniyy поперечний, пор. а Þ )Ra@ ‘āridat 

поперечка, балка, кроква). В гірському діалекті кримськотатарської мови, на який вплинули 

кримськорумейські говірки, турецький прикметник в терміні arzanî kiriş субстантивувався у 

значенні “поперечка, поперечна балка”, втративши при цьому закінчення -î і зазнавши 

метатези ar- > ra-, пор. нг ρουµάνι ліс, хаща < т orman ліс і кримський оронім Роман-Кош ~ 

Орман-Кош. Таким чином, між кримськотатарським razan і ґотським razn немає ніякого 

зв`язку. Важко навіть припустити, щоби термін, котрий означає в одній мові цілу будівлю 

(ґотське razn), міг перетворитися в іншій мові в термін, що означає одну з конструктивних 
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деталей будівлі (кт razan). В історичних та етногенетичних дослідженнях як доказ слід 

використовувати лише лексеми з обґрунтованою етимологією.  

В останній чверті IV ст. в Приазов`я та Північне Причорномор`я вторглися з 

казахстанських степів племена гуннів 8, що засвідчили Амміан Марцеллін, Йордан та інші 

письменники. Гунни завдали поразки аланам і ґотам, в другій чверті VІ ст. знищили 

Боспорську державу. Поразка ґотів уможливила переселення слов`янських племен з півночі в 

Подунав`я. З гуннським вторгненням розпочалася тюркизація Північного Причорномор`я 

[Засецкая 1977; Павленко, Смагунов 1993]. Гунни оселилися і в Криму. Йордан [§ 36 – 37] 

називає гуннські племена акацірів, булгар, альціаґірів, що мешкали в Криму біля Херсона, 

савірів та хунугурів.  

У Херсоні (античний Херсонес) православне християнство стало офіційною реліґією в 

325 році [Васильев 1921. С. 5 – 8]. Єпископи Херсона й Боспора (античний Пантікапей) 

приймали участь в першому Вселенському соборі, що відбувся 325 року в Нікеї 

[Кулаковский 1891. С. 28]. Після занепаду Римської імперії в Криму стала володарювати 

Візантійська імперія (394 – 1453 роки). Візантизація Криму супроводжувалася 

християнізацією його населення. В Криму інтереси Візантії зіткнулися з інтересами 

Хозарського каганату (див. [Константин Багрянородный 1989. Гл. 11]). Хозарський каганат 

виникнув у першій чверті VII ст. і проіснував до ХІ ст., загинувши під ударами печенігів, 

огузів та половців. Столиця каганату спочатку містилася в Беленджері, потім в Семендері 

(Дагестан) і під кінець в Атилі, що знаходився в гирлі Волги. У VIII ст. влада Хозарського 

каганату поширювалася на Дагестан, Північний Кавказ, Поволжя і Подоння, а також на 

Східний Крим [Степи Евразии. С. 64 – 65; Новосельцев 1990]. На Північному Кавказі, 

Подонні і в Криму мешкали булгарські та аланські племена, яким належить салтово-маяцька 

археологічна культура, котра датується VIII – ІХ ст. [Степи Евразии. С. 62 - 74, рис. 38, 39; 

Баранов 1990; Бубенок 1997]. В Житії Іоанна Готського (VIII ст.) говориться про 

антихозарське повстання в Криму, звільнення від хозарів Дороса (Феодоро?), поразку 

повстанців, ув`язнення їхнього ватажка єпископа Іоанна у Фуллах та його втечу морем в 

Амастріду [Васильевский 1912; Якобсон 1973. С. 33; Баранов 1974]. 

У VIII ст. всю Візантійську імперію охопила боротьба з шанувальниками ікон, суть 

якої полягала в боротьбі держави з монастирями, котрі зосередили в своїх руках величезні 

земельні володіння із залежними селянами. Знищення монастирів викликало масову 

еміґрацію монахів, одна з хвиль якої направилася до Тавріки, де вони побудували низку 

монастирів (Чілтер, Шулдан, Інкерман та інші), що справили величезний культурний вплив 

                                                           
8 Історію вивчення проблеми походження та етнічної атрибуції гуннів розглянуто в статті С. Сєрикова “Гунни: 
хто вони і звідки?” [1994]. 

 35 



на місцеве населення [Якобсон 1973. С. 33 - 34, 51; Баранов 1974. С. 152, 156, картосхема; 

Домбровский 1974. Рис. 25; Мыц 1991. Рис. 1 - 3]. 

В Х столітті із заволзьких степів у Причорномор`я прийшли племена печенігів, котрі 

фактично знищили Хозарський каганат тим, що перерізали життєво важливі зв`язки каганату 

з його союзниками, торговими партнерами та данниками. К середині Х ст. територія 

каганату скоротилася до невеликого краю навкруги столиці Ітіля. 

Неоціненним джерелом при дослідженні історичного періоду ІХ – Х віків є трактат 

“Про управління імперією” візантійського імператора Константина VII Багрянородного 

(908 – 959). Імператор так описав Крим: “Від гирла ріки Дніпра йдуть Адари. Там є велика 

затока, що називається Некропіли, по якій зовсім неможливо пройти. Від ріки Дніпра до 

Херсона 300 миль, а в проміжку – болота й бухти, в котрих херсоніти видобувають сіль. Від 

Херсона до Боспора розташовані фортеці Кліматів, а відстань – 300 миль. За Боспором 

знаходиться гирло Меотидського озера, котре через [його] величину всі іменують морем. 

У це Меотидське море впадає багато великих річок; з північної сторони від нього – ріка 

Дніпро, від якої роси просуваються і в Чорну Булгарію, і в Хозарію, і в Мордію. Сама ж 

затока Меотиди тягнеться в напрямку до Некропилів, що знаходяться поблизу ріки Дніпра, 

милі на чотири, і зливається [з ними] там, де древні, проривши канал, проходили в море, 

відокремивши [таким чином] розташовану всередині всю землю Херсона та Кліматів і землю 

Боспора, що тягнеться миль на тисячу чи дещо більше. Через безліч років, що збігли, цей 

канал засипався й перетворився в густий ліс, і крізь нього є лише два шляхи, якими 

пачинакіти проходять до Херсона, Боспора і Кліматів” [Константин Багрянородный 1989. 

Гл. 42]. 

Печеніги (пачинакіти у Константина Порфірогенета) сусідили з Херсоном та 

Кліматами (гірська частина Кримського півострова) і становили для них безпосередню 

загрозу, як і для Рóсії (Русь) та Булгарії (Дунайська Болгарія). Спочатку печеніги мешкали по 

ріках Атіл (Волга) і Геїх (Яїк), де сусідили з хозарами та узами (огузами). Під тиском огузів 

печеніги просунулися на захід і, перемігши турків (мадяр), що займали Ателькузу 

(межиріччя Дніпра й Дністра, пор. угорське etelköz межиріччя 9), захопили їхню землю. 

Мадяри були вимушені переселитися до Великої Моравії, де зайняли Паннонію [Константин 

Багрянородный 1989. Гл. 1, 2, 37, 38, 40].  

В східноєвропейських степах історики виділяють за писемними джерелами 

печенізький (Х – початок ХІ ст.) і половецький (середина ХІ – перша половина ХІІІ ст.) 

періоди. В 1036 році київський князь Ярослав Мудрий розбив печенізьке військо під Києвом, 
                                                           
9 В терміні etelköz виділяється компонент *etel ріка, якому відповідають запозичені з угорських мов татарське 

idel (< *edil) (велика) ріка і башкирське iðel тс., пор. тат. İdel і башк. İđel Волга та назву хозарської столиці 
Atil. 
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після чого основна маса печенігів відійшла до кордонів Візантії, де частину їх було знищено, 

а решту поселено як найманців для охорони візантійських границь. У Криму печеніги, за 

археологічними даними, продовжували кочувати й після вторгнення до Причорномор`я 

половців. В східному Криму виявлено печенізько-половецькі могили ХІІІ – першої половини 

XIV ст. [Айбабин 1991]. 

В середині ХІ ст. у спустілі степи Подоння і Приазов`я з-за Волги прийшли племена 

кипчаків (половці руських літописів, кумани західних авторів). Поступово вони розселилися 

на захід до пониззя Дунаю та зайняли степовий Крим. Казахстанські і причорноморські 

степи, зайняті кипчаками, стали називатися у східних авторів Кипчацьким степом (п Ñ acpQ 

étVD Dešt-i Qipčaq). В ХІІІ - ХІV ст. в Криму у половців була християнська православна 

община [Vasari 1988]. В 20-ті роки ХІІІ ст. у пониззі Серету, Пруту й Дністра домініканці 

створили католицьке Половецьке єпископство, яке проіснувало до 1241 року [Пашуто 1966]. 

На поширення християнства серед татар Криму в XIV ст. вказують матеріали (християнські 

молитви і реліґійні терміни) словника “Codex Cumanicus”, датованого 1330 роком. Таку 

назву пам`ятнику дав його другий видавець Ґеза Кун. Він являє собою розмовник, 

укладений, вірогідно, в Кафі – центрі ґенуезьких колоній в Криму, для спілкування 

ґенуезьких і німецьких купців та католицьких місіонерів з населенням Криму, що 

розмовляло тюркською і перською мовами [Дашкевич 1985]. “Codex Cumanicus” є 

пам`ятником кримськотатарської мови. Можливо, що одним із предків тюркомовних 

християн Криму – урумів, що живуть тепер разом з грекомовними румеями у Північному 

Приазов`ї, були саме християнізовані кримські татари. 

Нагірну частину Кримського півострова перед монгольським завоюванням займав 

грецизований етнос, що склався в результаті багатовікового процесу змішування нащадків 

давнього тавро-скіфського населення з прийшлими сармато-аланськими племенами, носіями 

черняхівської археологічної культури, та булгарами й аланами, носіями салтово-маяцької 

культури [Якобсон 1973. С. 37 – 38]. О. Якобсон цей етнос характеризував так: “Населення 

цього краю не можна назвати ні грецьким, ні ґотським, ні аланським. Не можна назвати його 

і праболгарським. Різні народності краю, що довгий час перебували в постійному 

спілкуванні й тісній взаємодії, неминуче зливалися, створюючи єдиний етнічний сплав. 

Епоха інтенсивного збільшення сільських поселень у Тавріці – VІІІ – ІХ ст. – це час 

формування в країні єдиної середньовічної народності, в котрій розчинялися різні етнічні 

елементи, в тій чи іншій мірі грецизовані” [Якобсон 1970. С. 194]. 

В ХІІІ ст. Кипчацький степ і Кримський півострів були завойовні монголами. 1223 

року воєначальники Чінґіс-хана Сабедей і Джебе розгромили на Калці об`єднане військо 

кипчацьких ханів і руських князів, вдерлися до Криму і взяли в січні значний торговий центр 
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тих часів – Судак. Крим увійшов до складу Золотої Орди – улусу старшого сина Чінґіс-хана 

Джучи, якому наслідував його син Бату (Батий руських літописів) – завойовник Східної 

Європи. В грудні 1239 року Батий знову оволодів Судаком. На теренах півострова 

розселилися тюрко-монгольські роди і племена, відомі світові як татари.  

Етнонім татар виникнув у сивій давнині. За китайськими хроніками, племена татар 

(кит. дада, датань) мешкали в ІХ – Х ст. у верхній і середній течії Амуру [Кюнер 1961. 

С. 10]. Вперше в давньотюркських написах татари (отуз-татар “тридцять татар”) 

згадуються в 732 році на пам`ятнику на честь Кюль-Теґіна [Васильев 1857. С. 31]. Можливо, 

що в давніші часи етноніму датань чи таньтань в китайських джерелах відповідав етнонім 

жуань-жуань (жуйжуй, жужу) (Монголія, ІІІ – V ст.) [Материалы по истории древних 

кочевых народов. С. 47]. Одні дослідники вважають давніх татар тюрками [Ахметьянов 

1989], інші – монголами [Бартольд 1968. С. 360]. Магмуд Кашгарі у своєму знаменитому 

“Тюркському словнику” писав, що у народів чумул, кай, ябаку, татар і басмил була своя 

мова, але вони також добре говорили по-тюркськи [Ибрагимов, Храковский. 1958 С. 98], що 

вказує на приналежність татар до монгольських племен.  

Достовірної етимології етноніма татар немає. В. Никонов зазначив: “Етнонім – слово 

і, як усі слова, підлягає аналізу лінґвістичному, без якого не вирішити загадок етнічної 

історії” [Никонов 1975. С. 110]. М. Баскаков запропонував такі його етимології: з терміна tat 

чужинець, гулящий люд, вільнонаймані воїни + афікс множини -tar; з основи tat-, tatı- 

випробовувати + прикметниковий афікс -ar, тобто “той, хто випробовує”, “досвідчений 

радник”, пор. tatav хитрість, норовливість; від основи tat-, пов`язаної з похідними tatuv 

союз, мир, tatuvlı мирний, tatuvdaş союзник. Менш імовірна, на думку М. Баскакова, 

етимологія з калмицького tatr заїка, подібна до етимології слов`янського němecь німець 

[Баскаков 1979. С. 123; 1980. С. 202 - 203].  

При пояснені семантики етноніма tatar доцільно скористатися типологічним методом, 

врахувавши етимології Ґ.-Дж. Рамстедта, П. Пелльо та М. Баскакова. Ґ.-Дж. Рамстедт 

зіставив калм. tatr і монг. tatari той, хто розмовляє з іноземним акцентом; той, хто погано 

говорить, заїка з барабинським tėlė tartıq заїка [Ramstedt 1931. S. 384]. П. Пелльо, 

погодившись з такою етимологією монгольської лексеми, виводить етнонім tatar з тюрк. 

*tartar (аорист дієслова tart- тягнути, тягти) [Pelliot 1949. P. 232 – 233]. Схожість етнонімів 

tat і tatar не є випадковою. В епосі “Ідеґей” етнонім tat навіть іноді виступає синонімом 

етноніма tatar [Идегей. С. 244]. Татами тюрки-кочовики здавна називали в Туркестані 

іраномовне землеробське населення, вкладаючи, мабуть, у термін tat зміст “той, хто 

бурмотить, говорить незрозумілою мовою”, який і нині він зберігає в Закавказзі, де значить 

“німий”, і в Туреччині, де значить “той, хто не знає турецької мови”, “німий” [Schütz 1977. 
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P. 80]. Мансі називають чужинців терміном tas, а мадяри так іменують словаків – tót. 

Етноніми tat і tatar мають явно звуконаслідувальний характер, що можна підтвердити 

типологічними прикладами з різних мов світу: монг. tatari той, хто погано говорить, заїка 

(саме від цієї лексеми походить етнонім tatar), кор. todori, tattobori заїка, todol-todol 

заїкатися; евенк. tāte заїка, tāterā- заїкатися; майя tot заїкуватий, німий; в`єт. tit мовчати; т 

dığdığı гаркавий; уг. dadogo заїкуватий, заїка; башк. totloğ- заїкатися; кт tutuq заїка; кирг. 

duduq німий; суахілі -tatarika говорити швидко й нерозбірливо; рос. тараторить; а è thT 

tahtaha заїкатися, бурмотіти. Спосіб позначення іншомовних народів словом, що значить 

“заїкуватий, заїка”, “німий”, “той, хто говорить нерозбірливо, незрозумілою мовою”, був 

звичним спрадавна: санскр. darada – давній народ північно-західної Індії, який розмовляв 

“викривленою” мовою (цей етнонім як семантично, так і фонетично близький до етноніма 

tatar), barbara той, хто бурмоче, варвар, дикун; а rBrB barbara бурмотіти, barbar варвар, 

бербер, нубієць, íj@Á  a‘džamu німий, неараб, íj@ ‘adžam неараби, перси; дг βάρβαρος той, 

хто розмовляє неправильною грецькою мовою, варвар, негрек, чужинець; т çıtak людина, яка 

неправильно говорить, недорікуватий, чужий, нетутешній, заброда, чужинець, іст. читак 

(назва балканських турків), алб. gégë ґеґ, житель Північної Албанії, пор. т keke заїка. У 

Південній Африці бури назвали тубільців Hottentot через наявність в їхній мові особливих 

звуків – кліксів. Цей спосіб яскраво виражений у біблійному псалмі: “Ти не побачиш більше 

зухвалого люду, люду глухої мови, що її годі зрозуміти, з язиком лепетливим, незбагненним” 

[Книга пророка Ісаї. 33, 19]. Такий же звуконаслідувальний характер, можливо, має етнонім 

монгол. Персидський історик Рашид ад-Дін (1247 – 1318) пояснював його так: “Слово же 

монгол перше звучало [букв. було] мунгал, тобто “безсилий” і “простосердний” [Рашид-ад-

дин 1952. С. 76], пор. дт muñul, muñqul, хмонг. мангуу, кирг. mañro нерозумний, 

безтолковий, евенк. mongno, mongnon, bongnon пустотливий, пустун, нг µουγγός німий, 

друс. íhìú (<*měmъ) німий. Таким чином, можна припускати, що етноніми татар і монгол 

були спочатку апелятивами і вживалися щодо сусідніх племен з іншою мовою чи діалектом, 

а з плином часу були засвоєні тими племенами як самоназви, як це, наприклад, сталося з 

терміном tat в Ірані, на Кавказі та в гірському Криму. 

У монгольському історичному літописі “Таємна історія монголів” названо такі 

татарські племена: айріуд-буйрууд, двоє татар та дорбен-татар “четверо татар”, що 

поділялися на покоління чааан-татар “білі татари”, алчи-татар “строкаті татари”, дудаут-

татар “внутрішні татари” та алухай-татар [Козин 1941. § 53, 58, 146, 153]. Цікаві відомості 

про татарські племена навів Рашид ад-Дін: “Місця кочовищ, стоянок, юртів були [точно] 

визначені окремо по родах та вітах поблизу кордонів земель Хитаю. Їхнє основне 

місцеперебування [юрт] є місцевість, що називається Буїр-Наур. …Говорять, [що] коли 
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племена татар, дурбан, салджиут і катакан об`єдналися, усі вони мешкали в пониззі рік. 

Злиття їх створює ріку Анкара-мурен. …Через [їхню] надзвичайну велич та чільний стан 

інші тюркські роди, попри [всі] відмінності розрядів та назв, стали відомими під їхнім іменем 

і всі називалися татарами. …Перед цим, також внаслідок сили й могутності татар, був такий 

же випадок, і з цієї причини ще [й досі] в краях Хитаю, Гінду та Сінду, в Чині й Мачині, в 

країні киргизів, келарів та башкирів 10, у Дешт-і-Кипчаку, в північних [від нього] районах, - в 

арабських племен, в Сірії, Єгипті та Марокко [Магрибі] всі тюркські племена називають 

татарами. Тих татарських племен, котрі відомі й славетні і кожне з осібна має військо та 

[свого] государя, - шість, що йдуть у такому порядку: татари-тутукулйут, татари-алчи, 

татари-чаган, татари-куїн, татари-терат, татари-баркуй. Плем`я тутукулйут – найповажніше з 

[усіх] татарських племен” [Рашид-ад-дин 1952. С. 101 – 103]. Татарам-тутукулйут, 

татарам-куїн і татарам-терат (тюрк. tört чотири) Рашид ад-Діна відповідають татари-

дудаут, двоє татар (монг. qoyar два) та дорбен-татари “Таємної історії монголів”. Озеро 

Буїр-Наур (хмонг. Буйр нуур – буйр місце, з якого перекочували чи на яке збираються 

кочувати, буйр(ан) сліди, залишки, нуур озеро) знаходиться на сході Монголії, на кордоні з 

Китаєм. 

У першій половині ХІІ ст. монгольські племена на чолі з Хабул-ханом створили в 

Приамур`ї і північно-східній Монголії державу Хамаг монгол улус (“Держава всіх монголів”, 

кит. Менґу), яка була в 1161 році розгромлена чжурчженями в союзі з татарами, і лише 

нащадкові Хабул-хана Темучину, котрий прийняв згодом ім`я Чінґіс-хана (пор. хак. çiñis 

перемога), вдалося відродити монгольську державність [История Дальнего Востока. С. 228, 

237]. Чінґіс-хан, мати якого була татарського роду, вирішив розправитися з давніми 

ворогами монголів:  

Одвіку був Татарський народ 

Катом наших дідів-батьків. 

Помстимося ж ми кров`ю за кров. 

Усіх мечем до кінця винищимо: 

Приміряючи їх до возової осі, 

Усіх, хто вище, мечу піддамо, 

Решту ж рабами навіки 

Ми на всі сторони роздамо  

[Козин 1941. § 154]. 

І монголи “приміряли-таки до возової осі й перерізали” татарський народ, як сказано в 

“Таємній історії”. Народ було знищено, а ім`я його перейшло на самих монголів та підкорені 
                                                           
10 Келари – поляки, а башкири – мадяри. 
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ними тюркські племена. В літературі з`явився навіть подвійний етнонімічний термін менґ-да, 

що по-китайськи значить “монголо-татари” (див. [Мэн-да бэй-лу]). Доречно процитувати 

шведського історика Карла Д`Оссона: “Татари були найбільшим народом на північ від 

Китаю, а поміж них плем`я тутукальютів перевищувало решту своєю могутністю. Вони були 

переможені і приречені на повне знищення. Вирізали геть усіх, включно жінок і дітей цього 

ворожого монголам народу. Темучин найсуворіше заборонив щадити будь-кого. Однак дві з 

його дружин були родом татарки, а також жінки деяких з його офіцерів, того ж походження, 

рятували таємно татарських дітей, навіть брат Темучина Чжучи, котрий при розподілі жертв 

нищення одержав на свою долю тисячу татар з тим, щоби покарати їх на смерть, поступився 

проханням своєї дружини, родом татарки, і повелів перебити лише половину, а решту 

п`ятсот сховав. Цей вчинок непокори став відомий Темучину і дуже його розгнівив. Крім 

того, деяка кількість татар уникнула нищення втечею. Отож, цей народ не був винищений 

повністю. Зустрічаються офіцери і навіть цілі військові з`єднання на службі у спадкоємців 

Чінґіс-хана. Але якщо цей народ щез тоді з лиця землі, його ім`я невдовзі набуло слави в 

усьому світі внаслідок саме перемог його знищувачів, і в наш час ним користуються для 

позначення, правда, дуже неточно, народів різного походження. Китайці розуміють під 

іменем татар кочові орди одного походження, котрі займали місцевості на північ від пустелі 

Шамо, через те, що з усіх цих народів татари були найближчими сусідами китайської 

території, чи через те, що вони були наймогутнішими поміж них за чисельністю та 

багатством. Відносини китайців із західними азіатськими країнами сприяли широкому 

розповсюдженню загального імені, котрим вони називали своїх кочових васалів, бо з самого 

початку виникнення держави Чінґіс-хана, як відомо, ці народи стали називатися татарами 

серед західних сусідів, і це від одного народу до іншого розповсюдилося до крайніх меж 

Європи, хоча воно з обуренням відкидалося самими завойовниками як ім`я народу, ворожого 

їм, який вони викоренили” [Д`Оссон 1937. С. 74 – 75]. Етнонім татар зустрічається в 

етнонімії різних народів: монгольський рід татар у Чахарі [Лебедева 1958. С. 220], 

маньчжурський рід татара [Лебедева 1957. С. 80 – 81], качинський аймак Татар у Хакасії 

[Народы Сибири. С. 385], плем`я татар у Могулістані [Юдин 1965. С. 57], підрозділ татар 

киргизького племені мунґуш [Винников 1956. Рис. 7], плем`я татар кочових узбеків 

[Султанов 1982. С. 32, 43]. Етнонім має також широкий топонімічний ареал: ріка і селище 

Татар у турецькому вілаєті Едірне, селища Татар на Мариці в Болгарії, Татар-Бунар і 

Татар-Кипчак в Буджаку, Татар-Кой, Татар-Джолман і Татар-Осман-Кой в Криму, два 

селища Татар у Бухарській області. 

 В улусі старшого сина Чінґіс-хана Джучи (Золота Орда руських літописів, Кок-Орда 

“Синя орда” східних авторів), що охоплював увесь Кипчацький степ, від Іртиша до Дунаю, 
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монголи були швидко асимільовані чисельно переважаючими їх тюрками, про що виразно 

написав арабський літератор ал-Омарі (1301 – 1349) (див. [Тизенгаузен 1884. С. 540 – 542]). 

 М. Баскаков вважає, що ім`я татар золотоординське тюркомовне населення могло 

одержати від Татара, праправнука Джучи і батька Ногая, котрий став епонімом ногайського 

народу [Баскаков 1979. С. 122 – 123]. З такою думкою важко погодитися. Спочатку етнонім 

татар, мабуть, не мав у Золотій Орді певного значення. В епосі він іноді означає панівні 

верстви населення [Идегей. С. 244]. Етнос, що формувався в Золотій Орді, основу якого 

становили кипчаки і який увібрав у себе монгольські та аланські племена, а в Криму і 

Волзькій Булгарії автохтонне осідле населення, потребував об`єднуючого імені. Саме таким 

загальноуживаним іменем, нейтральним щодо монголів, тюрків та інших етносів у силу 

історичних причин, про які йшлося вище, став етнонім татар, котрий зберігся й після 

розпаду Золотої Орди на Казанське, Кримське, Астраханське та Сибірське ханства. Існують 

казанські, кримські, астраханські та сибірські татари. Так само в свій час етнонім русь, що 

виникнув із скандінавського соціального терміна і належав варягам, котрі оселилися на 

півночі Східної Європи, став спочатку назвою держави, в якій варяги-руси складали панівну 

верству княжих дружинників. Саме на них опиралася влада київського князя, про що ясно 

говориться в “Повісті временних літ”. Поступово термін русь поширився на все слов`янське 

населення Київської Русі й витіснив племінні назви [Мельникова, Петрухин 1989]. Після 

розпаду Київскої Русі етнонім русь зберігся за карпатськими українцями (русини), росіянами 

(рос. русские) і в назві Біларусь (білоруси називаються ще литвинами, бо перебували колись 

у складі Великого князівства Литовського). Фіни та естонці і тепер називають шведів ruotsi, 

тобто руссю. 

 Населення Ак-Орди (“Біла орда”), що була частиною Джучиєва улусу з центром у 

Сигнаку на Сирдар`ї, в шестидесяті роки XIV ст. стало називатися узбеками по імені 

золотоординського хана Узбека, котрий офіційно запровадив іслам, а Ак-Орда – Узбецьким 

улусом [Ахмедов 1965. С. 12, 15, 38]. В 40 – 50-ті роки XV ст. зі складу узбеків виділилися 

узбеки-казаки, або просто казаки, а власне узбеки, очолювані Шейбані-ханом (правив з 1312 

по 1342 рік), на початку XVI ст. переселилися з Дешт-і-Кипчаку до Мавераннагру. Ще в 

XVI ст. Рузбехан до узбеків відносив узбеків Шейбані-хана, казахів та мангитів (ногайців) 

[Ахмедов 1965. С. 16]. Етнонімом казахського етносу став соціальний термін qazaq Ñ AZaQ, 

котрий спочатку відносився до ханів, що відокремилися від Узбецького улусу (див. [Благова 

1970]). 

 Імена численних монгольських племен і родів і тюркських, тунгусо-маньчжурських та 

іранських народів і племен, що були підкорені монголами й брали участь в їхніх 

завойовницьких походах, збереглися в етнонімії багатьох народів і в топонімії різних країн, 
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зокрема, в топонімії Криму, куди їх принесли перші й наступні хвилі завойовників, а потім 

ногайці. Як відбувалося посідання тюрко-монгольських родів і племен на кримській землі 

можна простежити на прикладі роду Яшлавських беїв (wlVaI). 

1299 року під час вторгнення темника Ногая в Крим татари обложили й захопили 

фортецю Киркор (нині городище Чуфут-Кале) – центр аланського князівства. Фортеця з 

навколишніми землями стала володінням беїв Сулеш (öLwS). Рід Сулеш оселився в молодому 

лісі, тому засноване ним поселення стало називатися Яшдаг або Яшлав (кт yaş dağ, yaşlav 

молодий ліс) [Брун 1880 С. 136; Лашков 1890. С. 9 – 10]. Про походження роду Ф. Лашков 

навів такі відомості: “Рід беїв Кудалан Яшлавських є один із семи бейських поколінь, 

відомих у Криму всьому народу, що походять від давніх завойовників Криму і становлять 

найвищу в ньому ступінь. Предок Яшлавських Абак бей Кудалан у минулі віки прийшов до 

Криму від ріки Волги й привів із собою підлеглі йому народи, котрими завжди володів і 

котрі служили під його прапорами. В Криму він завоював єврейське місто Кир, що нині 

Чуфут-Кале, неприступне завдяки природному його положенню, з усіма його землями й 

оселився в Яшдагу, тобто на галявинах в молодому лісі, між містом Киром і рікою Альмою, 

через що прозвався Яшлав, і нащадки його і народ поширилися в різних місцях ним 

здобутих” [Лашков 1890. С. 10]. На ногайське походження Яшлавських беїв вказують імена 

Мангит-Сулеш в ярлику кримського хана Девлет-Ґірея від 1552 року [Хартахай 1866. С. 220] 

та Мангит-Сулюш в ярлику від 1576 року [ЗООИД. 1850. T. 2. C. 678]. Належали вони до 

ногайського племені мангит, а називалися Сулешовими по імені Сулеш-бея, наступника 

Абак-бея, родоначальника роду [Лашков 1897. С. 53]. 

Згідно зі свідченнями мусульманських і візантійських істориків, 1263/64 року з Малої 

Азії в Добруджу, а звідти вже до Криму переселилося сельджуцьке плем`я чапані, очолюване 

Салтук-Бабою. В цей же час сельджуцький султан Ізз-ад-дін Кей Кавус ІІ 11, рятуючись від 

монголів, переселився зі своїми підданцями з Анатолії до Добруджі з дозволу візантійського 

імператора Михаїла VIII Палеолога, звідки незабаром вони мусили перейти в Крим. Там 

Ізз-ад-дін одружився з донькою золотоординського хана Берке на ім`я Убрай і одержав в 

управління (ікта) міста Солхат (Старий Крим) і Судак. Помер Ізз-ад-дін 1278/79 року [Брун 

1880. С. 333; Тизенгаузен 1941. С. 26; Навширванов 1929. С. 79]. 

 Вже з кінця ХІ ст. в Крим почали переселятися вірмени, тікаючи від туркменів-

сельджуків, що захопили Вірменію. В Криму їх пізніше взяли під своє заступництво ґенуезці. 

Вірмени селилися в південно-східній частині півострова, де складали значну частку 

мешканців Керчі, Кафи, Судака, Солхата, котрий вони називали Газаратом, та Карасубазара. 
                                                           
11 Деякі вчені пов`язують етнонім гагауз з іменем Ізз-ад-діна Кей Кавуса (ÓWakiK), що досить слушно, зважаючи 
на походження від відповідних епонімів етнічного імені османів, ногайців, узбеків, назв багатьох тюркських 
племен. 
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Кримські вірмени засвоїли татарську мову і вживали її в діловодстві, користуючись 

вірменською абеткою [Скальковский 1850. С. 291; Микаелян 1974]. В Криму існувало під 

Чатирдагом вірменське село Нахічевань, назване так по вірменському місту в Закавказзі. Ім`я 

міста відображене також у гідронімі Нахічевань-Чокрак. У ХVІІІ ст. після зруйнування 

російським військом Перекопа вірмени й греки, що мешкали в ньому, заснували неподалік 

селище Єні-Базар (Новий Базар), інакше Армянський Базар, нинішній Армянськ [Россия. 

С. 645]. 

 Велику роль в історії Криму відігравали ґенуезці. 1170 року вони заключили з 

візантійським імператором Мануїлом договір, за яким їм було відкрито чорноморські порти. 

В 1261 році ґенуезці одержали від імператора Михаїла VІІІ Палеолога монопольне право 

плавати по всьому Чорному морі. На місці давньої Феодосії вони заснували Кафу, котра 

стала їхнім опорним пунктом у Криму. В 1357 році ґенуезці посіли Чембало (Балаклава), а в 

1365 році Солдаю (Судак), котра належала Венеції, разом із сільською округою, що 

охоплювала вісімнадцять селищ. Утворене Солдайське консульство підпорядковувалося 

Кафі. В 1381 році за договором з татарами ґенуезці придбали Південний берег (так зване 

капітанство Ґотія) з селищами Форі (Форос), Лупіко (Алупка), Музахорі (Місхор), 

Оріандою (Ореанда, або Ореадна), Ялтою, Сікітою (Нікіта), Ґорзувіумом (Гурзуф), 

Пертеніте (Партеніт) та Лустою (Алушта). Їм належало кримське узбережжя від Черкіо 

(Керч) до Чембало. 1312 року для управління ґенуезькими колоніями в Криму в Ґенуї було 

створено особливий комітет з восьми членів під назвою Officium Gazariae, а в 1453 році 

Ґенуя передала управління колоніями банку св. Георгія. Ґенуезці називали Ґазарією не тільки 

Крим, а взагалі всі землі, що прилягали до Чорного та Азовського морів, крім тих, котрі 

належали Візантії12 [Мурзакевич 1837; Брун 1879]. В топоніміці Південного берега ґенуезьке 

панування аж ніяк не відбилося, очевидно, тому що в колоніях італомовне населення 

складало зовсім незначний відсоток [Фирсов 1990. С. 68]. 

 В конфесійному відношенні середньовічний Крим поділявся на Херсонську, Готську, 

Судацьку, Фулльську, Кафську та Боспорську єпархії, що підпорядковувалися 

Константинопольському патріаршому престолу. Після завоювання турками-османами 

Константинополя в 1453 році і загибелі Візантійської імперії Херсон і Готія деякий час були 

номінально підвладні Трапезундській імперії (1204 – 1461), заснованій Олексієм І та 

Давидом Комнінами. Титул трапезундських імператорів був Βασιλεύς καί Αυτοκράτωρ πάσης 

’Ανατολής, Βήρον καί Περατείας (“цар і самодержець всієї Анатолії, Грузії та Ператії - берега, 

що лежить за морем”). Після падіння Трапезундської імперії Готія стала самостійним 

князівством, котрим правив вірменський рід Гаврасів-Таронітів, вихідців з Трапезунда 
                                                           
12 Зауважимо, що вірмени Газаратом називали місто Старий Крим. 

 44 



[Бартикян 1987 – 1988]. Титул готських князів був Κύρος Γοθίας (“повелитель Готії”), або 

Αυθέντης πόλως Θεοδωρούς καί Παραθασσιά (“володар міста Феодоро та Примор`я”) [Арсений 

1882. С. 71; Бертье-Делагард 1918. С. 4; Малицкий 1933. С. 27]. Столицею князівства була 

фортеця Феодоро (колишній Дорос), по якій воно й називалося. Князівство суперничало в 

Криму з ґенуезцями, і феодорити навіть відібрали в них 1433 року Балаклаву. В червні 

наступного року військово-морська експедиція з Ґенуї повернула Балаклаву, а через день 

ґенуезцям без бою здалася й Каламіта (Інкерман), порт князівства Феодоро. 

 1426 року на короткий час Кримом оволодів хан Девлет-Берді (Гаджи-Ґірей?), а 1443 

року при підтримці Литви Крим здобув незалежність від Золотої Орди при хані Гаджи-Ґіреї 

(помер 1466), родоначальникові династії Ґіреїв. Походженню Гаджи-Ґірея та його імені 

велику увагу приділив В. Смирнов [1887. С. 209 – 250]. Ім`я Ґірей É ArK могло бути етнонімом 

золотоординського племені кірей [Бушаков 1992], хоча його також пояснюють з п É ArG geray 

схильність, бажання, намір (див. [Redhouse 1992. P. 1534; Саттаров 1981. С. 70]).  

 1475 року турки-османи захопили в Криму всі ґенуезькі володіння і князівство 

Феодоро, утворивши на цих землях турецький санджак із центром у Кафі. Місто Феодоро 

вони перейменували на Манґуп-Кале (è 2lQ ÂwknM). Санджак проіснував до 1774 року, коли був 

приєднаний до Кримського ханства. Він поділявся на Кафинський, Судацький та 

Манґупський кадилики, і в ньому налічувалося 95 селищ [Кеппен 1837. С. 75 – 79]. Решта 

території півострова належала Кримському ханству (1443 – 1783). 

Після монгольського завоювання Криму розпочався тривалий процес формування 

кримськотатарського етносу шляхом злиття татарських родів і племен з місцевим 

грекомовним населенням, від якого татари сприйняли сільську територіальну общину, що 

була склалася тут ще у VІІІ ст. і дожила до XVI - XVII  ст. [Якобсон 1970. С. 168 - 169; 1973. 

С. 32 - 33, 142 – 144].  

Ядром Кримського юрту, а потім ханства, були північні передгір`я між Старим 

Кримом на сході й Бахчисараєм на заході, де знаходились ханський домен та бейліки 

знатних татарських родів шірін, барин, аргин, кипчак та інші. Ф. Лашков зазначив, що всі 

бейліки містилися головним чином в південно-східній частині півострова, де був 

економічний центр татарської осілості – місто Старий Крим (Eski Qırım). Виняток становили 

бейліки Яшлавських і Баринських беїв, з яких перший знаходився поряд з Бахчисараєм, а 

другий по сусідству зі своїми родичами – ногайцями [Лашков 1897. С. 74]. Саме в цій смузі 

сформувалися центральні говірки кримськотатарської мови. Тут зосереджені села, в назвах 

котрих присутній формант –ель. Апелятив el означає підданих хана або беїв і в ойконімах 

сполучається в більшості випадків з терміном, що позначає суспільний стан землевласника, 
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або з іменем володаря 13. У степовій частині півострова, де мешкали ногайці, ойконімів з 

формантом -ель майже немає. В більшості з них відбилися родоплемінні імена або ж імена 

родоначальників. У структурі татарської ойконімії Криму відображена історія його заселення 

тюрко-монгольськими племенами та формування кримськотатарського етносу. Завершення 

процесу переходу кочовиків до осілості в Криму пов`язується з правлінням хана Сагіб-Ґірея 

(забитий 1554): “Жителі Криму не мали до нього постійних осель, а вели кочове життя, 

переходячи з місця на місце… Сагіб-Ґірей наказав поламати вози, що служили їм для 

переїздів і перевозу родин та майна, і призначив усім постійні місця мешкання, дав кожному 

достатню кількість землі й наказав будувати будинки та села на просторі Кримського 

півострова… За його велінням було видано на володіння приділеною власністю грамоти… 

…перемігши астраханського хана Ягмурджи розселив його підданих, а чоловіків і жінок, що 

уникнули смерті, з усім майном і багатствами переселив до Криму” [Негри 1844. С. 384]. 

Розмаїтість ландшафтних зон Кримського півострова, котрий ділиться на степовий і 

гірський Крим, що охоплює передгір`я, яйлу і Південний берег, з найдавніших часів сприяла 

етнічній строкатості кримського населення [Буров 1991; Шибаева 1991]. За В. Радловим, 

татари Криму, включаючи ногайців, поділяли себе на şehernen dağ xalqı (мешканці міст 

Сімферополя, Карасубазара, Феодосії, Євпаторії, гір і Південного узбережжя) та çöl xalqı 

(мешканці степів) [Радлов 1896. С. ХІІ – ХV]. Південнобережні й гірські татари є нащадками 

давнього автохтонного населення, їхні говірки близькі до османської мови, а степові татари, 

судячи з назв їхніх сіл, антропологічного типу та мови, є нащадками тих тюрко-

монгольських племен, що прийшли до Криму в ХІІІ ст. В основу міських говірок лягло 

степове кипчацьке наріччя, яке зазнало османського впливу. Про мовні відмінності між 

різними територіальними ґрупами кримських татар писав академік А. Кримський [1974. 

С. 499 – 500]. Г. Радде поділяв населення Криму на ногайців, південнобережних татар і татар 

степів та долин північних схилів Кримських гір [Радде 1856. С. 290 – 291]. Християнське 

грекомовне й тюркомовне та мусульманське тюркомовне населення Південнобережжя 

татари іменували терміном тат. Кримські християни називали й нині в Приазов`ї називають 

себе румеями (румеюс, мн. румей) та урумами [Иванова 1979. С. 74], пор. нг Ρωµαίος 

римлянин, Ρωµιός грек, т rum візантієць; грек, який народився і живе в Туреччині або в 

будь-якій мусульманській країні. Ногайці татами називали не лише мешканців Південного 

берега, але й татар нагірної частини Криму [Кондараки 1873. С. 149; Филоненко 1928; Pelliot 

1949. Р. 77 - 106; Севортян 1966. С. 234; Schütz 1977]. В титулатурі кримських ханів 

автохтонне дотатарське населення півострова називалося Ã aKWa{ è liB Ô a{ tat bile tavgaç “тати і 
                                                           
13 Більшість ойконімів з суфіксом –ingen в Німеччині також означала приналежність мешканців селища 
феодалу, до імені котрого він додавався: Tübingen, Eslingen утворені від імен землевласників – Tuwo, Ezzilo 
[Никонов 1970. С. 20]. 
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тавґачі”, що відповідає терміну tat tavgaç “всілякі іноземці” в словнику Магмуда Кашгарі 

[Вельяминов-Зернов 1864. С. 26 сл.; Pelliot 1949. P. 155, rem. 2; Древнетюркский словарь. 

С. 542], а при ханському дворі існувала посада тат-агаси, управителя татською землею, 

тобто угіддями християн, що становили ханський уділ [Хартахай 1866. С. 210]14. Терміном 

tat тюрки іменували автохтонне (в основному іраномовне) землеробське населення в 

Центральній Азії та в Закавказзі [Люшкевич 1971]. В. Смирнов писав, “що тюркське 

населення в Криму становить чималу розмаїтість, яка відбивається як в зовнішній статурі 

тіла, особливо в рисах обличчя, так і у фонетичній побудові мови. Таке розмаїття на 

порівняно маленькому територіальному просторі не могло бути справою простої 

випадковості чи результатом впливу лише географічних умов. Тип татар Південного берега й 

найближчих до нього гористих місцевостей внутрішнього Криму значно відрізняється від 

татарського типу пологих місцевостей та степових рівнин, не говорячи вже про чистих 

ногайців…” [Смирнов 1887. С. 4 – 5]. Південнобережні татари, за свідченням В. Кондаракі, 

пам`ятали про примусову ісламізацію турками своїх грецьких предків і зберігали в побуті 

християнські звичаї та обряди: випікали хліб зі знаком хреста й білим яйцем у центрі, міняли 

білизну під неділю, танцювали танець сірто, - багато з них здавна родичалися з місцевими 

християнами [Кондараки 1873. С. 216 – 218]. Торкаючись питання походження 

південнобережних і гірських татар, О. Бертьє-Делаґард писав, що “татарська мова і 

магометанство, очевидно, при сильному впливі турків, що володіли й правили всіма цими 

землями, значно поширилися з XV по ХІХ століття за рахунок грецької мови і християнства, 

причому це відбувалося не стільки завдяки впровадженню в первинне населення іншої 

народності, скільки внаслідок поступового зникнення старої мови і віри та заміни їх новими 

в місцевому населенні. Російське завоювання дуже сприяло такому перетворенню, і тепер в 

корінному селянському населенні гірського Криму грецька культура, в розумінні мови й 

віри, щезла на протязі всього узбережжя, в селах котрого мешкають виключно магометани, 

які (окрім невеликої кількості тимчасових поселенців) вважають своєю рідною мовою 

татарську. За походженням це населення дуже мішане, але в ньому менше над усе татарської 

крові” [Бертье-Делагард 1914. С. 30]. На те, що татарське населення Південного берега є в 

своїй основі автохтонним, вказує відсутність в ойконімії цього реґіону тюрко-монгольських 

родоплемінних назв і топоформанта –ель. Дуже цінними є зауваження домініканця Емідіо 

Портеллі д`Асколі (XVII ст.) щодо походження кримськотатарського етносу: “Татари є двох 

видів або гілок: кримські татари, місцеві старожили, і татари-ногайці, котрі прийшли сюди 

                                                           
14 Наприклад, арії в завойованій ними Індії називали підкорені племена терміном dāsá, котрий значить “ворог; 
злий демон; раб” і первісно був етнонімом предків парфян – племен ∆άοι, Dahae в античних авторів, daha в 
Авесті. Предки індійських аріїв ворогували з племенами даїв на своїй прабатьківщині. З етнонімом даїв, 
можливо, пов`язаний гідронім ∆αίξ, Daicus (Яїк, нині Урал) [Смирнов 1984. С. 15 - 16].  
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років 200 тому зі Скіфії під проводом дванадцяти мурз і на чолі з ханом. Кримські татари 

називаються патрак (Patrach), від імені ріки, що протікає в Татарії й обидва береги якої 

покриті безліччю селищ, ними населених, звідки вони потім розсіялися по всій Татарії” 

[Дортелли 1902; Eszer 1972]. 

Свідчення д`Асколі, що етнонім патрак охоплював усіх кримських татар, знаходить 

підтвердження в зауваженні О. Серґєєва, що ногайці називають кримських татар 

зневажливим словом бадрак “наймит” [Сергеев 1912. С. 120]. Д`Асколі, безумовно, писав 

про кримську річку Бадрак, котра одержала своє ім`я від племені бадрак або села Бадрак 

(інакше Тав-Бадрак) в результаті топонімічної метонімії, на що вказав П. Кеппен [Кеппен 

1837. С. 347, прим. 517]. Про плем`я бадрак (бадирак, бардак) в Криму повідомляє 

турецький мандрівник XVII ст. Евлія Челебі в “Книзі подорожі” [Эвлия Челеби 1961. С. 64; 

1979. С. 29, 68]. Словом бадрак Евлія Челебі називав також усіх підданців кримського хана, 

які займали північні передгір`я, і послідовно протиставляє їх ногайцям, що мешкали в 

степовій частині і за межами Криму [Эвлия Челеби 1979. С. 222, прим. 4; Книга 

путешествия. С. 9, 55, 71, 105, 117]. 

Етнонім badraq ~ bod(ı)raq широко відомий за межами Криму: ногайське плем`я 

бадрак у Східному Ногаї, між Дніпром та Бердою, “астрахансько-ногайське коліно бадрак” у 

Західному Ногаї, або Єдісані, між Дніпром та Дністром, ногайський аул Бадрак (Бодрак, 

Баурдак) на ріці Молочній, акногайськй рід бодирак на Кубані, рід бодрак племені конгур 

Єдічкульської орди караногайців на Північному Кавказі, башкирське плем`я ногайського 

походження бадрак (башк. baðraq ~ buðäräq), рід бордак-канли ~ бадрак-канли казахів 

Старшого Жузу, рід бадрак туркменського племені йомут. Р. Кузєєв вважає, що “початки 

походження племені бадрак слід шукати на сході, в районі формування тюрко-монгольських 

племен, але ніяких доказів на користь своєї думки не наводить [Кузеев 1974. С. 278]. Вони, 

мабуть, і не існують. Якщо етнонім bodıraq етимологізувати з тюркських мов як дт bodraq ~ 

budraq розсіяний, той, що розбрівся, вільний (про худобу) (пор. кирг. bıtırandı розкиданий, 

той, що розбрівся, утворене від звуконаслідувального дієслова bıtır- розсіюватися, 

розбрідатися, роздроблятися – каз. bıtıra-, хак. pıtara-, тув. bıdara- тс; хмонг. бутархай 

розбитий, роздрібнений, дрібний, бутрах розбиватися на дрізки, розсипатися), то в 

ногайській мові він мусив би мати форму *bıtıraq. До того ж така семантика етноніма 

позбавлена логіки на відміну від тюркського етнонімічного терміна qurama об`єднання 

різних родів. З фонетичних причин немає підстав порівнювати етнонім bod(ı)raq з 

монг. badarag кремезний, дужий. Неможливість етимологізувати етнонім bod(ı)raq з 

тюркських мов, його форма Patrach (*patraq) з ініціальною фонемою p у д`Асколі, метатеза 

dr > rd та перехід о в а в наведених варіантах етноніма дають підставу поставити питання 
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про його можливе аланське походження, враховуючи те, що в кипчацьких і огузьких мовах 

слова з р в анляуті є, як правило, запозиченнями з перської. В киргизькій мові в іранських 

запозиченнях р в анляуті регулярно замінюється дзвінкою b. Іранський етимон етноніма 

bod(ı)raq ~ *podraq можна реконструювати як *pordaq, пор. казахський етнонім бордак-

канли і кримський етноойконім Бордак на ріці Західний Булганак. Варіант *pordaq можна 

зіставити з іменем народу брутахів (*butraq) у Плано Карпіні [Плано Карпини 1957. С. 215, 

прим. 143, с. 271, прим. 183], що були нащадками буртасів, про яких писали арабські 

географи ІХ – Х ст. Якщо це зіставлення достовірне, то батьківщиною племені бодирак слід 

вважати Східну Європу. Поміж підкорених монголами племен Плано Карпіні назвав 

канґитів, команів, брутахів, “котрі іудеї”, “котрі вважаються іудеями – вони голять голову”, 

мордву, турків, хозар і самоїдів [Плано Карпини 1957. С. 14, 57, 72]. Певно, вперше буртасів 

під викривленим іменем ÓaJrB b-rcās (з ÓaûrB b-rtās) називає ал-Кальбі (помер 819) [Гаркави 

1870. С. 15, 20]. Найбільш повні й достовірні відомості про буртасів (ÓADrB b-rdās) навів 

арабський географ Ібн Русте (поч. Х ст.). За Ібн Русте, земля буртасів містилася між землями 

хозар і волзьких булгарів, на відстані п`ятнадцяти днів путі від першої і трьох днів путі від 

другої [Хвольсон 1869. С. 19 - 21]. Згідно з арабським географом ал-Балхі (бл. 850 – 934), 

мова буртасів (ÓaûrB) відрізнялася від мови хозар і русів [Хвольсон 1969. С. 73]. У “Повісті 

временних літ” докладно перелічені східнослов`янські, фінно-угорські та балтські племена, 

але не згадуються буртаси. Немає їх також у переліку народів, котрі монголи мали намір 

підкорити на заході, “Таємної історії монголів” (1240). В обох рукописах “Слова про 

погибель Руської землі” (ХІІІ ст.), що дійшли до нас, буртаси вказані поміж болгарами та 

черемисами в переліку народів, що оточували Русь. Рашид ад-Дін у “Збірці літописів” 

повідомляє, що 1236/7 року татари воювали мокшу, буртасів та арджан (ерзю) [Тизенгаузен 

1941. С. 36]. Руський літопис називає буртасів у складі війська золотоординського темника 

Мамая під час Куликовської битви. В літописах XVI – XVII ст. згадуються “буртасы… 

посопные татаровя”, котрі були на “посóпі”, тобто хлібному оброку. Етнолінґвістичній 

атрибуції, локалізації та історії буртасів присвячена велика література (див. [Васильев 1960. 

С. 181 - 199; Зевакин 1964. С. 213 - 214). В 1990 році в Пензі відбулася спеціальна наукова 

конференція “Питання етнічної історії Волго-Доння в епоху середньовіччя і проблема 

буртасів”. Буртасів ототожнюють з мордвою-мокшею, вважають аланами, тюрками або 

мадярами, вбачають в них предків татар-мішарів або чувашів. Б. Васильєв переконливо 

показав, що буртасів не можна ототожнювати з мордвою [Васильев 1960]. Руські джерела 

XVI – XVII ст. говорять окремо про мокшу, буртасів, татар і чувашів, ніколи їх не змішуючи. 

Сам Б. Васильєв ототожнює буртасів з мещерою (предками мішарів) і вважає, що етнонім 

буртаси на Русі аж до XVI ст. вживався як синонім етноніма мещера. Оскільки мова давніх 
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буртасів була нетюркською, то вона мусить бути або фінно-угорською, або ж іранською. 

Питання, якою була етнолінґвістична природа буртасів і де вони мешкали в часи 

Хозарського каганату, вже можна вважати вирішеними. Вони докладно розглянуті 

Г. Афанасьєвим [Афанасьев 1984; 1985; 1990]. 

Буртаси – це алани, або яси в руських літописах, що переселилися в середині VIII ст. з 

Північного Кавказу, з району П`ятигір`я, де сформувалося основне ядро аланів, котрі 

залишили могильники з катакомбами, до басейну Середнього Дону, де саме тоді з`явилися 

катакомбні могильники, найближчі аналогії яким становлять аланські могильники 

Північного Кавказу [Степи Евразии. С. 69 – 70]. Археологічні пам`ятники аланів-буртасів у 

Донецько-Донському межиріччі становлять аланський варіант салтово-маяцької культури 

(див. [Степи Евразии. Рис. 38, 39]). На початку Х ст. аланський варіант салтово-маяцької 

культури Донецько-Донського межиріччя припиняє існування з невідомої причини. Частина 

населення, на думку Г. Афанасьєва, пересунулась на землі мордви й мещери на Середній 

Волзі, де буртаси згадуються в писемних джерелах аж до XVII ст. [Афанасьев 1985. С. 93]. 

Р. Кузєєв вважає донських буртасів іраномовними аланами, котрі згодом зазнали тюркизації 

з боку огузо-печенізьких племен [Кузеев 1990. С. 52 – 56]. В Х – ХІІ ст. буртаси просунулись 

на північ у Волзько-Донське межиріччя, де стали етнічною основою мішарів і взяли участь в 

етногенезі мордви. З етноніма буртас Р. Кузєєв виводить ім`я башкирського племені бурзян 

(< бурджан < бурджас < буртас). Раніше він писав, що предки племені бурзян прийшли на 

територію Башкирії з Приаралля в ІХ ст. До цього переселення вони згадуються в арабо-

перських джерелах як ал-бурджа (етимологія етноніма невідома, можливо він іранського 

походження) [Кузеев 1974. С. 139 – 143]. Важливе значення для рішення питань походження 

та історії племені бадрак і буртасів мають етимології їхніх етнонімів. Огляд запропонованих 

різними авторами етимологій зробив І. Добродомов [Добродомов 1986; 1989]. Він особисто 

вважає, що буртаси були аланами, і пояснює їхнє ім`я як “річкові аси”: осет. (ірон.) fūrd і 

осет. (дігор.) ford велика ріка, море + етнонім as “алани, яси”. Г. Афанасьєв етнонім буртас 

пояснює з осетинської як “син аський”: fırt син + етнонім as [Афанасьев 1985. С. 93]. 

Ш. Бахтієв вважає буртасів прямими предками чувашів і етнонім буртас пояснює як *pürtas 

“осідлі аси” з чув. пÿрт (мар. pört) дім, хата, житло та етноніма as [Бахтиев 1990 А; 1990 Б]. 

В іспано-арабського географа ал-Бакрі (помер 1094) етнонім буртас фіґурує в написанні ÓADrF 

f-rdās [Гаркави 1870. С. 20, прим. 4]. Відсутню в рідній мові фонему p араби в запозичених 

словах передавали через f або b, а це дає підставу припустити, що в аланській мові етнонім 

буртас мав в анляуті p. Саме на цьому припущенні побудована етимологія І. Добродомова. 

Осетинська f наслідує іранську p, котрій в індоарійських мовах відповідає p, тому 

осет. fardæg окремий, відокремлений (?) в складених дієсловах a-fardæg поїхати, піти, 
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понестися, зникнути та wın a-fardæg kænın увезти, помчати, викрасти (wın бути, kænın 

робити) можна зіставити з санскр. prthak окремо, осібно (пор. санскр. prthag-ālaya ті, що 

мають окремі житла, prthag-cana людина низького роду, гінді prthak (-g) окремий, 

одинокий. Санскр. prthak споріднене з санскр. prthu-, гінді prithu, авест. pCrCθu-, 

афг. p(i)rāx широкий, осет. fūrd, ford велика ріка (пор. гідронім Прут), що дозволяє 

реконструювати аланське *pordag ~ *purdag окремий, відокремлений, осібний. Та частина 

аланів, котра була переселилася у VІІІ ст. з Кавказу до Донецько-Донського межиріччя, 

відокремилася від основного масиву свого етносу, чому й отримала епітет “окремі, осібні”, 

звідси брутахи у Плано Карпіні й ногайський етнонім bodıraq з метатезою rd > dr та 

вставним голосним ı. Етнонім буртас можна пояснювати як синкоповане сполучення 

означення *purdag з етнонімом as, тобто *purd[ag] as > *purdas “аси, що відокремилися”. 

Ф. Гаріпова, мабуть, справедливо вважає назву Батрас чотирьох сіл в Закам`ї відбиттям 

етноніма буртас [Гарипова 1991. С. 154 – 155]. Правомірно поставити питання щодо 

можливості переселення частини буртасів-бадраків з Подоння й до Криму, де вони могли 

оселитися по ріці Бадрак. Саме там існувало аланське князівство з центром у Киркорі 

(див. [Герцен, Могаричев 1993. С. 39 – 58]). Переселитися до Криму буртасів могло 

спонукати нашестя печенігів. Після монгольського завоювання частина буртасів-бадраків 

увійшла до конґломерату золотоординських племен. Етноніми ас і бадрак у різних його 

варіантах широко представлені в етнонімії тюркських народів. Інша частина буртасів, що 

становила в XVII ст. вже тюркомовну народність “посопних татар”, розчинилася в 

мішарях, мордві та чувашах (див. [Зевакин 1964. С. 217 – 218]).  

Як свідчать численні документи, що зберігаються в Публічній бібліотеці в Санкт-

Петербурзі, тюркомовне мусульманське населення Криму називало себе татарами, саме так 

називали його турки-османи й росіяни [Бартольд 1968. С. 560]. В Російській імперії етнонім 

татар (RaTaT) відносився до різних за походженням народів, маючи значення “тюрки”, що 

добре видно з імен народів на “Етнографічній карті Європейської Росії” [БЭ. Т. 16], на котрій 

етнонім татари охоплює волзьких і кримських татар, ногайців, карачаївців, балкарців, 

кумиків, азербайджанців (останніх грузини називають татарі, осетини – татайраг, абхази – 

ататар). В енциклопедичній статті “Татари” [БЭ. Т. 18. С. 304 – 306] до татар, або тюрко-

татар, крім казанських татар, чи власне татар, віднесено сибірських татар (барабинці, 

тарлики, іртиські, тюменські, ялуторовські татари та інші), алтайських татар (телеути, білі 

калмики, катунські татари, чулимці, шор, черневі, або лісові, татари, кумандинці, абаканські 

татари, тобто хакаси, та інші), кавказьких татар (азербайджанці, кумики, гірські, або 

кабардинські татари, тобто балкарці, карачаї), ногайців, кримських та астраханських 

(юртовські та кундровські) татар. З відновленням національних прав народів, що перебували 
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в складі колишнього Радянського Союзу, відродженням їхніх культур і мов постали питання 

зміни назв деяких державних утворень чи навіть народів. Волзькі та кримські татари 

обговорювали можливість і доцільність відмовитись від етноніма татар і замінити його 

відповідно етнонімами булгар і киримли (кт qırımlı кримець) [Бозкойли 1991; Музаффаров 

1991 А; 1991 Б]. Це питання досить складне й не нове, воно має свою історію [Бартольд 1968. 

С. 359 – 361]. При його вивченні й вирішенні необхідно чітко розрізняти історію етнонімів та 

історію народів, яким ці етноніми належать. На таке розмежування вказав С. Абрамзон: 

“Взята сама по собі, у відриві від конкретного етнічного змісту, поза навколишнє 

етнокультурне середовище і без урахування хронології, назва народності навряд чи може 

стати відправним пунктом для глибоких розвідок. Дослідники вже не раз відзначали, що 

самий факт однакових етнонімів на дуже віддалених одна від одної територій ще не є 

достатньо вагомим доводом на користь твердження про спільність походження їхніх носіїв” 

[Абрамзон 1980. С. 31]. 

Згідно з Кючук-Кайнарджийським мирним договором, котрим закінчилася чергова 

війна (1769 – 1774) між Російською та Османською імперіями, турки були змушені залишити 

Кримський півострів, де вони панували майже три століття, а окуповане російськими 

військами Кримське ханство було визнане незалежним від обох держав. На початку 1779 

року Катерина ІІ прийняла рішення про виселення з Криму кримських християн з тим, аби 

економічно послабити Кримське ханство, лишивши його значної частини ремісницького та 

землеробського населення, яке ще й мало послужитися колонізації завойованого Росією 

Північного Приазов`я, звільнивши при цьому кращі землі півострова для царської казни. 

Судячи з пільг, яких вимагали собі в російського уряду переселенці, переселення не було 

добровільним (див. [Секиринський 1988. С. 87 - 89). Цю акцію, при проведенні якої половина 

переселенців загинула в дорозі, здійснив полководець О.Суворов [Возгрин 1992. С. 283 – 

285]. Грекомовні румеї (уруми їх називають тат, свою мову вони називали айла 15) та 

тюркомовні уруми (румеї називають їхню мову базарьоту глоса “мова базару, тобто міста”), 

яких вийшло з Криму 18 391 душа, поселилися між річками Берда і Мокрі Яли на заході та 

Кальміусом на сході. Заснованим тут селищам переселенці давали імена залишених ними в 

Криму рідних сіл. Румеї заснували села Каракуба (Аргин), Константинополь (Фуна, 

Демерджі), Сартана, Стиля, Урзуф (Маджар), Чердакли, Чермалик, Єні-Сала (Янісоль, 

Харахла) та Ялта (Яліта). Урумами були засновані села Бешево (Бешуй), Богатир, Камар 

(Камара), Карань (Кара-Яні), Керменчік, Старий Крим, Ласпа (Ласпі), Манґуш та Улакли 

(Джемрек). Велику Єнісоль (Велика Янісоль, Салгир-Сала) заселили румеї та уруми. Наведені 

ойконіми показують, що урумські села знаходилися в південно-західній частині Кримського 
                                                           
15 Правильно, мабуть, апла è lPA, пор. нг απλη γλώσσα простонародна мова. 
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півострова. Села Бугас та Анадоль заснували в двадцяті роки ХІХ ст. греки, що переселилися 

з Малої Азії. Адміністративним центром Маріупольського грецького округу, який охоплював 

засновані кримськими та анатолійськими греками в 1779 – 1826 роках 24 вищеназвані 

колонії, було засноване 1779 року місто Маріуполь (первісно Маріенполь), назване так по 

кримському селу Майрум зі скельним монастирем Успенія Божої Матері, в якому 

зберігалася священна реліквія - ікона Діви Марії. Ікону переселенці перевезли до Маріуполя 

[Браун 1890; Бертье-Делагард 1914. С. 7 – 10, прим.; Сергиевский 1934. С. 533; Иванова 

1979. С. 74 – 75; БСАМ. Карта 57 – 58]. Лише вісімнадцять родин, що вийшли з Аутки, з 

особистого дозволу Катерини ІІ змогли через п`ять років повернутися до рідних домівок у 

Криму [Кондараки 1783. С. 198]. 

Слідом за румеями та урумами також 1779 року Крим покинули вірмени, очолювані 

архімандритом Петром Маркосовим. Їх було 12 611 душ. Поселилися вони в урочищі 

Полуденка, що в двадцяти верстах від гирла Дону, де заснували місто Нахічевань, та по течії 

річки Чалтир, де заснували села Чалтир (пор. назву скельного монастиря Челтир-Коба в 

Криму), Султан-Сала, Сала, Крим та Несватой (див. [БСАМ. Карта 57 – 58]). Вірмени, що 

залишилися на півострові, мешкали в Старому Криму, Феодосії, Сімферополі та в усіх 

повітах і налічували в середині ХІХ ст. чотири тисячі душ. Вірмени, котрі були виселилися 

до Новомосковська (тоді Катеринослав Перший), 1787 року дістали дозвіл на повернення до 

Криму, де оселилися в Карасубазарі, Перекопі, Керчі та Феодосії [Скальковский 1850. С. 287 

- 266, 291]. 

Натомість у Криму були поселені греки, що воювали на боці Росії проти Туреччини. 

Вони зайняли Балаклаву та села Кадикой, Карань (Карані, Кара-Яні), Алсу, Лака, Камари, 

Керменчік, Балта-Чокрак, Аутка. 1784 року з них була створена прикордонна сторожа для 

охорони Південного берега. Значна кількість греків, що переселилися з Туреччини, мешкали 

в залишених татарами селах Феодосійського повіту. Татари цих греків-переселенців 

називали анатолійцями (кт anadolu) або danğalaq [Краткое историко-статистическое 

обозрение Таврической губернии. С. 197 – 198; Скальковский 1850. С. 279 – 280; Список 

населенных мест Российской империи]. 

 Анексія Кримського ханства Російською імперією та її подальша колоніальна 

антитатарська політика спричинилися до масового виходу з Криму до Туреччини татар і 

ногайців [Возгрин 1992. С. 297 - 299, 305 - 310, 331 - 337, 346 – 355]. До 1790 року, за даними 

статистичного збірника земства колишньої Таврійської ґубернії за 1915 рік, Крим залишили 

більше трьохсот тисяч татар, переважно гірських. Особливо масового характеру еміґрація 

набула після Кримської війни, коли за період з 1860 по 1862 рік до Туреччини переселились 

141 667 татар. З Перекопу пішли ногайці, котрі там кочували. Разом з ними загальна 
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кількість еміґрантів за ці два роки склала 231 177 душ. Насправді ж їх було значно більше, бо 

багато залишили батьківщину не реєструючись. В Криму залишилося лише 102 291 татарин. 

Спустіли 687 сіл, в 315 з яких не зосталося жодного мешканця. Тільки у Перекопському 

повіті з 320 сіл було покинуто 287. Близько шістдесяти тисяч татар загинули, не діставшись 

турецького берега. В 90-ті роки ХІХ ст. безвихідне становище позбавлених землі татарських 

селян викликало серед них нову хвилю еміґрації. Царський уряд, як і раніше, не 

перешкоджав виходу татар, а лише поспішив залишені ними земельні ділянки роздати 

знатним вельможам, дворянам та чиновникам з центральних ґуберній Росії. Політика 

русифікації півострова швидко принесла свої плоди, і в 1897 році 70,8% населення становили 

росіяни і всього 13% татари [Х[анацкий] 1867; Крымская Автономная Советская 

Социалистическая республика. С. 308 – 309]. 

До корінних етносів Криму належать, крім румеїв, урумів і татар, караїми та 

кримчаки. У Криму караїми становлять невелику етнічну ґрупу. Розмовляли вони 

татарською мовою, як і кримчаки-рабиністи, що мешкали в Карасубазарі. Караїми (єврейське 

карай значить “читець”, мн. караїм 16) є послідовниками багдадського єврея Анана, котрий в 

760 році відкинув Талмуд і закликав іудеїв повернутися до вивчення першоджерела – Тори. 

Ананісти, пізніше караїми, ревно пропагували своє вчення, посилаючи посланців у далекі 

країни. Їхні общини поширилися на Близькому Сході, в Єгипті та Візантії. За свідченням 

Веніаміна Тудельського, в ХІІ ст. в Константинополі жило п`ятсот караїмів, в Дамаску – 

двісті, в Аскалоні – сорок. В Криму караїми з`явилися, вірогідно, після монгольського 

завоювання. За їхніми народними переказами, вони переселилися до Криму разом з татарами 

з Персії, Бухари та Черкесії. У Манґупі оселилися караїми з Старого Крима та Таш-

Джаргана, в 1783 році їх там проживало близько семидесяти родин, котрі займалися 

чинбарством [Кеппен 1837. С. 290]. У 50-ті роки XVIII ст. п`ятсот родин кримських караїмів 

складали чотири общини, що мешкали в Манґупі, Чуфут-Кале, Феодосії та Євпаторії. В 1795 

році Катерина ІІ за пропозицією новоросійського генерал-ґубернатора П.Зубова звільнила 

караїмів від подвійного податку, котрим обкладалися євреї. Наприкінці 50-х років ХІХ ст. 

караїмський гебраїст Авраам Фіркович (1786 – 1874), котрий переїхав з Луцька до Чуфут-

Кале, звернувся до російського уряду від імені караїмів з проханням надати їм рівні з 

росіянами права. В записці “Про походження караїмів” (1859) він од імені всіх російських 

караїмів відмовляється від назви євреї і стверджує, що караїми живуть у Криму ще зі 

скіфських часів. Завдяки зусиллям А.Фірковича 1863 року караїмам надається 

повноправність, підтверджена в 1881 році циркуляром міністра внутрішніх справ графа 

А.Ігнатьєва. Заради цієї мети А.Фіркович доводив, що караїми є нащадками хозарів, для чого 
                                                           
16 Наприклад, в Швеції існувала заснована Гансом Ґауком секта читців (шведське läsare читець; сектант). 
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фальсифікував писемні пам`ятки, підробляв дати в рукописах і на караїмських надгробках, 

вигадав особливе кримське літочислення [Harkavy 1876; Куник 1876; Хвольсон 1884; ЭC. 

Т. 11, кн. 21. С. 455; Гаркави 1895; Лебедев 1987]. Назва Манґуп-Кале, котру турки надали 

місту Феодоро, захопивши його 1475 року, фіґурує в підроблених А. Фірковичем епіграфах з 

датами 843 і 908 рік на свитках Тори. Щоби пояснити ойконім Солхат як давньокараїмський 

зі значенням “ліва сторона”, він вигадав ойконім Онхат “Права сторона” [Хвольсон 1884. 

С. 497 – 498]. В Криму, дійсно, два татарських села називалися Унґут, але в цих ойконімах 

відбито ногайський етнонім монгольського походження, а назва Солхат достовірно 

пояснюється з італійської мови ґенуезців, її семантика тотожна семантиці тюркського імені 

міста – Qırım “Рів”. Діяльність А. Фірковича вплинула на формування етнічної свідомості 

кримських караїмів, котрі нині вважають себе народом тюркського походження, що здавна 

мешкає на півострові, і неґативно ставляться до ототожнення свого етносу з євреями 

(див. [Белая, Белый 1991]). Деякі дослідники й досі пов`язують походження кримських 

караїмів з хозарами (див., наприклад, [Шамаш, Бараш 1991]). 

За даними епіграфічних пам`яток, общини грекомовних іудеїв існували в боспорських 

містах та Херсоні вже в І ст. н.е. До Криму євреї переселялися з Малої Азії. Після появи в 

Північному Причорномор`ї венеціанських та ґенуезьких факторій в міста цього реґіону євреї 

переселялися з Візантії, Італії та Близького Сходу. 1495 року в Криму оселились євреї-

ашкеназі, вигнанці з Великого князівства Литовського [Грушевський 1991. С. 100; 

Куповецький 1989. С. 54 – 56; Соломоник 1991]. Після захоплення османами Південного 

берега Криму єдина значна община іудеїв-рабиністів збереглася в Кафі, звідки її більша 

частина починаючи з першої половини XVI ст. переселилася до значного торгового та 

ремісничого міста Кримського ханства – Карасубазара, де в середині XVII ст. існувала вже 

численна єврейська община. Кримські євреї одягалися як татари і, подібно до караїмів та 

кримських, подільських і львівських вірмен, розмовляли тюркською мовою (lisan tatar, lisan 

türki, lisan çağatay), що була lingua franca Північного Причорномор`я. Проживали вони 

також у Старому Криму, Бахчисараї, Тамані та Темрюку і називали себе срель балалари – 

тюркська калька з давньоєврейського імені beni Israel “діти Ізраїлю”. В кінці ХІХ – на 

початку ХХ ст. вони засвоїли як самоназву в спрощеній формі кримчак адміністративний 

термін євреї-кримчаки. Прізвища кримчаків свідчать, що вони є нащадками переселенців з 

Кавказу, Персії та Східної Європи. В ярликах кримських ханів як кримчаки, так і караїми 

називалися yahudiler, тобто іудеями [Куповецкий 1989. С. 55 – 61]. Щодо походження 

кримчаків існують різні точки зору [Ачкинази 1990]. В 1783 році єврейське населення 

Кримського ханства перевищувало три тисячі душ, більшість його становили караїми. Під 

час окупації Криму німецько-фашистськими військами кримчаки зазнали геноциду. В 1941 – 
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1942 роках окупанти знищили більшу частину цього народу [Крым многонациональный. 

С. 37 – 38]. 

Після приєднання Криму до Російської імперії на півострові, крім греків, росіян та 

українців, почали оселятися колоністи з різних європейських країн (див. [Список населенных 

мест Российской империи]).  

Німці заснували такі колонії: Буйтень, Гофнунґсталь (Куль-Оба), Ґрюненталь 

(Карамін), Джанкой, Кара-Тотанай, Очка-Байлар, Сеїтлер-Тарханлар і Тали-Іляк у 

Перекопському повіті, Берштадт (Криничка, Кояш-Кангил), Кроненталь (Булганак), Нейзац, 

Розенталь (Шабан-Оба) і Фріденталь (Кантакузова) в Сімферопольському повіті, 

Багальчак (Аблеш), Беш-Аран, Геллбрунн (Темеш-Елі), Джанкой, Джафар-Юрт, Ескікой, 

Ічкі, Кир-Ічкі, Кайнаш, Келечі, Кельсе-Мечеть, Коп-Кенеґез (Полтарач), Месіт, Нейгофнунґ 

(Киянли), Нейдорф (Іслам-Терек), Судак, Фріденталь (Окреч), Цюріхталь (вихідці із 

Швейцарії), Чійкіль і Япунджа (Джамічі) у Феодосійському повіті. Менонітам належали 

Анненфельд (Джоллу-Тотанай), Анненфельд (Ельґері-Чуча, Кучук-Чуча), Брудерфельд (Кара-

Тобель), Мішень і Швестерталь (Джага-Аліке) в Перекопському повіті, Султан-Сарай, 

Фріденталь (Мамбет-Аджи) і Фріденштейн (Мамбет-Аджи) у Феодосійському повіті.  

Болгарські колоністи почали оселятися в Криму з 1801 року. Їм належали колонії 

Старий Крим та Кишлав у Феодосійському повіті. Поселилися вони в Балта-Чокраку, де 

мешкали греки. Жили болгари ще в селі Миколаївка Перекопського повіту разом з греками, 

що переселилися з Анатолії, і в селах Антай (разом з греками і татарами), Іванівка 

(Карабай), Караколь, Канчук, Марфівка (Даут-Елі) та Османчик. 

Чехи прибули до Криму в 1861 – 1862 роках і заснували в Перекопському повіті 

колонії Табор (Кірей), Богемка (Джадра), Цареквич (Курма-Кемельчі) та Олександрівка 

(Шавá). 

Покровку (Ялантуш) заселили українці, що вийшли з-за Дунаю. 

Крим пережив Жовтневу революцію та Громадянську війну. 18 жовтня 1921 року 

В.Ленін підписав декрет про утворення Автономної Кримської Радянської Соціалістичної 

республіки як частини РРФСР у межах Кримського півострова. Республіку було створено на 

національних, а не територіальних засадах. Державними мовами Кримської АРСР були 

прийняті кримськотатарська та російська (див. [Крымская АССР (1921 – 1945). С. 27 – 30]). 

Кримськотатарський народ і нині має право на самовизначення й відновлення національної 

державності в межах півострова.  

 1923 року в Криму розпочалася систематична організація землеробських поселень 

для єврейської бідноти з колишньої смуги осілості. Загальна кількість переселенців на 

початок 1936 року досягла 24 012 душ. Був утворений єврейський національний район – 
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Ларіндорфський. Єврейські землеробські поселення були також у Сімферопольському, 

Фрайдорфському, Євпаторійському та Джанкойському районах [Крымская Автономная 

Советская Социалистическая республика. С. 294].  

1930 року Крим було поділено на шістнадцять районів, з яких вісім були 

національними: Балаклавський, Бахчисарайський, Ялтинський, Алуштинський і Судацький – 

татарські; Ішунський – український; Біюк-Онларський – німецький; Фрайдорфський – 

єврейський. Решта вісім районів (Сімферопольський, Карасубазарський, Євпаторійський, 

Джанкойський, Сейтлерський, Ленінський, Старокримський та Ак-Мечетський) були 

змішаними [Крымская АССР (1921 - 1945). С. 22]. 

Друга світова війна вписала нові трагічні сторінки в історію народів, котрі жили на 

Кримському півострові. Німецькі окупанти винищували поголовно кримчакський і 

єврейський народи. Сталінський режим на підставі огульних звинувачень у зраді депортував 

із Криму кримськотатарський народ, греків, вірмен, німців, болгар, кримських циган та 

нечисленних італійців, нащадків ґенуезьких колоністів. Їх було вивезено в Середню Азію, 

Казахстан, на Урал, в Сибір та Марійську республіку [Крымская АССР (1921 – 1945). С. 181, 

214 - 215, 239 – 242]. 4 липня 1944 року Л. Берія доповідав І. Сталіну, що виселення з Криму 

татар, болгар, греків і вірмен завершено. Було депортовано близько 230 тисяч душ. Ще 17 – 

20 вересня 1941 року 50 тисяч німців було переселено до Ставропольського краю. 30 червня 

1945 року Указом Президії Верховної Ради СРСР було затверджено постанову Президії 

Верховної Ради РРФСР про перейменування Кримської АРСР в Кримську область у складі 

РРФСР [Брошеван, Форманчук 1991]. 

Половина депортованих людей загинули в дорозі і в перші місяці перебування на 

засланні. Вони вмирали від голоду, холоду, хвороб, тяжкої праці, від скоєної над ними 

наруги та туги за Батьківщиною. Ось що написав О.Веснін, один з підневільних виконавців 

жорстокої акції: “Виселення в тому вигляді, в якому вони проводилися, - це акції за їхньою 

мерзенністю, за фізичними і моральними муками ні з чим не зрівняні. Ті, хто в своєму житті 

не зазнав цього, не може, мабуть, належним чином уявити весь їхній трагізм” [Крымская 

АССР (1921 - 1945). С. 242]. 

Щоби знищити навіть згадку про те, що в Криму жили споконвіку греки, татари, 

вірмени та інші депортовані народи, в далекому Кремлі вирішують стерти з карти півострова 

його історичні топоніми, для чого приймають цілу низку указів. 

Як же етнолінґвістичні зміни, що відбувалися в Криму на протязі довгих віків, 

відбивалися в його топонімії? 

Із писемних джерел та епіграфічних пам`ятників відомі назви багатьох поселень 

античної епохи в Криму (див. [Качарава, Квирквелия 1991]):  
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Акіссаліти (Acissalıtae), на захід від Херсонеса; Акра (’Άκρα), дг άκρα мис; фортеця, 

замок (на горі), кремль, локалізується на мисі Такиль-Бурун (Керч. п-в) – пор.: місто ’Άκραι 

Акри в Етолії та на Сіцілії, с. Калі-Акрі та ур. Акронарі та Калеакра в Криму; Аргода 

(’Άργωδα), пор. осет. arğud освячений, благословенний та ойк. Σουγδαία Судак, що 

пояснюється з осет. suğdæg чистий, священний – Пліній називає в Тавріці плем`я Orgocini; 

Ардабда (’Αρδάβδα) – аланська чи таврська назва Феодосії, що значить “‘επτάθεοσ”, тобто 

“семибожний” або “присвячений семи богам”, пор. осет. ard клятва, божество, яким 

клянуться, avd сім; Ассірани (Assyrani), ототожнюється з Лагірою; Афінеон (Άθηναιών), 

локалізується на місці Судака, пор. дг ’Αθηναίος афінянин, ’Αθηναίον Атеней, храм Афіни; 

Ахіллій (’Αχίλλειος κώµη, ’Αχίλλειον κώµη), локалізується на косі Чушка в Керч. протоці, пор.: 

Άχιλλήιος δρόµος – антична назва коси Тендра в Чорному морі, на якій знаходилось 

присвячене Ахіллові святилище, ’Αχιλλίω νήσος - назва острова Зміїного, на якому, вірогідно, 

також існував храм Ахілла; 

Бадатій (Βαδάτιον), ототожнюється з Палакієм, пор. іран. *bağadata богом даний; 

Біон (Βιών), локалізується поблизу с. Тасунове на Керч. п-ві; Боспор (Βόσπορος, букв. “місце 

переправи бика”), інакше Пантікапей – пор.: Βόσπορος Θράκιος (Боспор Фракійський), нині 

Босфор, та Βόσπορος Κιµµέριος (Боспор Кіммерійський), нинішня Керченська протока; Гавань 

Символів (Συµβόλον λιµένα), локалізується поблизу Балаклави – пор. ґенуезьку назву 

Балаклави – Cembalo; Гавань скіфо-таврів (Σκυθοταύρον λιµέν), інакше Афінеон – пор.: 

с. Лімена, м. Ліман-Бурун, затока Батіліман у Криму; Гераклея-Херсонес (Heraclea 

Cherronesus), одна з назв Херсонеса; Гераклій (‘Ηράκλειον “Храм Геракла”), локалізується на 

мисі Зюк або на мисі Казантіп; 

Дандака (∆ανδάκη), ототожнюється з Усть-Альминським городищем, пор. 

осет. dændag зуб; Дія (Dia), дг δίος, жін. δία зевсів, божественний, ототожнюється з 

Тірітакою – пор. давню назву о-ва Наксос – ∆ία; Давній Херсонес (Παλαιά Χερρόνησος), 

локалізується на Маячному п-ві;  

Євпаторій (Ευπατόριον, Ευπατορία), дг ευπάτωρ патрицій, благородний, шляхетний;  

Зенонів Херсонес (Ζήνωνος Χερσόνησος), дг χερσόνησος ~ χερρόνηςος півострів, 

локалізується на мисі Зюк або на мисі Казантіп; Зефірій (Ζεφύριον “Храм зефіру, західного 

вітру (?)”); 

Ілурат (Ίλούρατον), локалізується біля с. Іванівки на Керч. п-ві; Інша гавань 

херсонесців (Άλλος λιµήν Χερρονεστών), ототожнюється з Калос Лімен або локалізується на 

Тарханкуті; 

Казека (Καζέκα), локалізується на мисі Таш-Качик на Керч. п-ві; Калос Лімен (Καλός 

λιµήν “Прекрасна гавань”), локалізується в півн.-зах. Криму – пор.: гірський прохід 
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Каллістон-Богаз, ур. Калоліваді та Калопаті в Криму; Каркіна (Κάρκινα), ототожнюється з 

Каркінітідою, або Керкінітідою; Каркінітіда (Καρκινίτις), ототожнюється з Керкінітідою, 

давньогрецьке ім`я Καρκίνος “Рак, краб”, Καρκινίτις родич Каркіна; Кепи (Κήποι “Сади”) – 

пор.: місцевість Κήποι біля Афін в Греції, ур. Кіпія, Бахчалар “Сади”, місто Бахчисарай і три 

села Бахчи-Елі в Криму; Кідеакі (Κυδεάκαι), давня назва Кітея; Кіммерій (Κιµµερίον), 

ототожнюється з Кіммеріком; Кіммерік (Κιµµερικόν), дг Κιµµερικός кіммерійський, 

локалізується біля г. Опук на Керч. п-ві; Кітей (Κύται, Κύτιον, Κύτα), пор. дг κύτος 

випуклість, вигин; посудина, урна, локалізується між Кизаульським та Такильським мисами 

на Керч. п-ві (жителі міста називалися Κοιτείται, тому й воно, вірогідно, мало скіфську назву 

Κοίται [Гайдукевич 1949. С. 182 – 183]); Кремни (Κρηµνόι), нг κρηµνός крутий берег; 

стрімчак, бескид (можливо, первісна назва Пантікапея); Ктенунт, гавань (Κτενούς λιµήν), 

ототожнюється з Севастопольською бухтою;  

Лагіра (Λαγύρα), локалізується поблизу Лівадії; Лампада (Λαµπάς “Факел, 

світильник”), локалізується на місці Біюк-Ламбата;  

Мегаріка (Megarica), одна з назв Херсонеса – пор.: місто Μέγαρα в Греції, Μεγαρικός 

мегарський; Мірмекій (Μυρµήκειον, Μυρµήκιον, Μυρµηκιών), локалізується поблизу Керчі – 

пор.: ск. Μύρµηξ біля узбережжя Фессалії, топонім Μυρµισσός у Троаді, який Ю.Откупщиков 

пояснює через форму *Μυρµηκιος з апелятива догрецького походження µύρµηξ мураха; 

підводна скеля [Откупщиков 1973. С. 25]; Прокопій Кесарійський називає топонім Мірмекс 

“Мураха” поблизу Константинополя, котрий відноситься до протоки, що з`єднує болото, яке 

наповнюється річками, з морем: “Все це має такий вигляд, що воно одержало назву Мірмекс. 

Ця протока, що з`єднувала море й болото, як мною сказано, здавна мала перехід у вигляді 

дерев`яного мосту…” [Прокопий Кессарийский 1939. IV, 8]; С.Жебельов у статті “Звідки 

веде своє походження назва Мірмекій” пояснює боспорський ойконім Μύρµηξ – Μυρµήκιον у 

Стефана Візантійського, Μυρµηκία “Мурашник” у Артимідора Ефесського – не з грецького 

апелятива µύρµαξ мураха; підводний риф, а з антропоніма Μύρµηξ, можливо, імені якогось 

громадянина міста Мілета, котрий був ойкістом 17 Мірмекія [Жебелев 1953. С. 303 – 307];  

Напіс (Νάπις), пор. дг νάπη ~ νάπος лісиста долина, лісиста ущелина, ототожнюється з 

Неаполем; Неаполь (Νεάπολις), локалізується на гордищі Керменчік у Сімферополі; Німфей 

(Νύµφαιον “Святилище німф”), локалізується біля с. Єльтіґен на Керч. п-ві; Нова фортеця 

(Νεόν Τείχος), ототожнюється з Неаполем; 

Палакій (Παλάκιον, Παλακίον), локалізується на місці Балаклави або Усть-

Альминського городища; Пантікапей (Παντικάπαιον), столиця Боспорського царства, на 

                                                           
17 Дг οικίστης значило “засновник міста, колонії”, “вождь колонії, якому доручалося відведення переселенців та 
влаштування нової колонії”, “поселенець”. 
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місці нинішньої Керчі – назва міста, вірогідно, походить від скіфської назви Керченської 

протоки – *Παντικάπη “Рибна путь” (іран. *panti- путь, шлях, дорога, *kapa- риба); 

Пароста (Παρόστα), на Керч. п-ві; Парфеній (Παρθένιον), дг παρθένιος дівочий, незайманий, 

непорочний, чистий, на Керч. п-ві – пор. місто Παρθένιον у Місії, також гори в Аркадії та 

колодязь поблизу Елевсіна, ріка Παρθένιος у Пафлагонії, Παρθενών “Храм Афіни” в 

Афінському Акрополі, с. Партеніт у Криму; Пасіріда (Πασυρίς), локалізується біля 

оз. Донузлав; Портакра (Πορτάκρα); Порфмій (Πορθµία, Πορθµιόν), або Порфмітіда 

(Πορθµίτιδος), дг πορθµείον ~ πορθµήϊον, πορθµός місце переправи, перевіз, на Керч. п-ві; 

Постігія (Ποστιγία), локалізується поблизу с. Октябрське на Керч. п-ві; 

Савроматій ([Σαυρ?]οµάτειον), локалізується на місці городища Ново-Миколаївське 

(Старі Піали) на Керч. п-ві; Сатарха (Σατάρχη), локалізується поблизу с. Тамарине на Керч. 

п-ві – ойконім зіставляється з етнонімом сатархи, або сатархеї; Стактари (Stactari), 

ототожнюється із Сатархою; Стіни (τά Τείχη), укріплення, що належали Херсонесу; 

Табана (Τάβανα); Таври (Ταύροι), ототожнюється з Тафрами; Тазос (Ταζός), на Керч. 

п-ві; Тамірака (Ταµυράκη), локалізується в півн.-зах. Криму; Тарона (Ταρώνα), на Керч. п-ві; 

Тафр, Тафри (Τάφρος “Рів”, Τάφραι “Рови”), локалізується на Керч. п-ві біля північного кінця 

Узунларського валу, котрий татари називали Аксак-Темір-(Г)індік “Рів Кульгавого Тімура” – 

пор.: селище Τάφρος у Месенії; Тірітака, Тіріктака, Тірістака (Τυριτάκη, Τυρικτάκη, 

Τυριστάκη), на Керч. п-ві, ойконім може бути пов`язаний з догрецьким населенням 

[Гайдукевич 1949. С. 189]; 

Феодосія (Θεοδοσία, Θευδοσία), локалізується на місці сучасної Феодосії, 

середньовічна назва якої - Καφάς, іт. Cafa, Caffa, т è fK Kefe – пов`язується з осет. kæf риба; 

Хаб, Хабон, Хабеї (Χάβον, Χαβάιοι), локалізація не уточнена; Харакени (Characeni), 

ототожнюється з Хараксом; Харакс (Χάραξ), χάραξ кілок, частокіл, вал; місце, захищене 

частоколом і ровом, укріплений табір – пор.: місто Χάραξ у Сузіані, Χάρακας на Кріті; Херсон 

(Χερσώνος), ототожнюється з Херсонесом Таврійським; Херсонес Таврійський (Χερσόνησος, 

Χερρόνησος), локалізується на березі Карантинної бухти в Севастополі. 

Слід зазначити, що для грецької топонімії характерна топонімічна множина (pluralis 

toponymіcus). 

В умовах двомовності або навіть багатомовності мова кожного етносу має власну 

топонімічну систему, тому топонімічний ландшафт конкретного реґіону буде різним в різних 

мовах. Ця різниця пояснюється тим, що одна з топонімічних систем сформувалася раніше, а 

поява іншої чи інших була обумовлена необхідністю називати об`єкти довкілля рідною для 

нового етносу мовою, яка неминуче засвоює елементи попередньої топонімічної системи, 

змінюючи їх відповідно до своїх фонетичних і морфологічних законів. Розбіжності між 
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двома системами пояснюються також несхожістю сприйняття у різних народів природних 

явищ, що обумовлено різною етнічною психологією, різними типами господарського укладу 

й нарешті особливостями як мовного мислення, так і граматичної структури мови (іранські 

та грецька мови належать до мов флективного типу, а тюркські – до мов аґлютинативного 

типу).  

Автохтонне населення як Малої Азії, так і Тавріки було стабільним на протязі століть 

і зрештою увійшло до складу тюркомовних етносів – турків і татар (див. [Georgacas 1971. 

Р. 121 – 122]). В гірській частині Криму з доісторичних часів і до виселення християн 

наприкінці XVIII ст. та депортації 18 травня 1944 року кримськотатарського народу не було 

різкої зміни населення. В обох країнах відбулися аналогічні етнолінґвістичні процеси: 

давньогрецька колонізація, належність до Візантійської імперії, османське чи монголо-

татарське завоювання, тому закономірності адаптації до турецької фонетичної системи 

давніх малоазійських топонімів можна використати при етимологізації нетюркської 

топонімії гірської частини Криму, засвоєної кримськими татарами. 

З трьохсот давніх негрецьких і грецьких античних та візантійських топонімів Малої 

Азії, включаючи також кілька назв, перекладених на турецьку, що пережили нашестя арабів і 

сельджуцьке завоювання (див. [Georgacas 1971. Р. 105 – 121), для аналізу кримської топонімії 

інтерес становитимуть такі:  

Ayasofya < ‘Άγια Σοφία; Ayasoluk (у селі вісім грецьких церков) < ‘Άγιος Θεολόγος 

(Святим Богословом греки називають єванґеліста Іоанна); Ayazma (кілька ойк.) < ‘Άγίασµα, 

Ayazman (два ойк.) < ‘Άγίασµαν, Ayazman < ‘Άγιάσµαν, Ayazmat < ‘Άγιασµάτιν, т ayazma аязма 

(священне місце біля джерела – у турецьких греків), нг άγιασµα ~ αγίασµα освячення святою 

водою, водосвяття; свята вода, священне джерело – ур. Аязма-Кая, або Кільсе-Кая, в Криму; 

Aytamus < ‘Άγιος Θωµάς – дж. Ай-Фамі; 

Bartın su (Parten-Çay, Bartum) < Παρθένιον ποταµόν - с. Партеніт; Biğadiç < Πηγάδια, 

нг πηγάδι криниця – дж. Пугача, Біюк-Пугаца, Пугаца(нин)-Чокрак; Bor < Πόρος, нг πόρος 

прохід; переправа, брід; перевал – с. Форос, гірський прохід Фороз-Богаз; Bodemya 

(Bademnia, Boidemne) < Ποτάµια, нг ποτάµι ріка – р. Сунар-Путам, Путаміц, ур. Путаміца-

Чешме; 

Çeşme, т çeşme джерело, фонтан < Κρήνη, нг κρήνη джерело (пор. укр. криниця) – 

с. Кринча і Чокур; 

Dauras dağı, Toros Dağı (Toros Dağları) < Ταύρος – Ταυρική; 

Erdek < ’Αρτάκη – ур. Артек; 

Funduklu (Fındıklı), т fındık лісовий горіх < τό Καρύδιν, нг καρύδι волоський горіх – 

с. Коз, кт qoz горіх, р., с. Фундукли; 
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Gelembe < Κάλανδος - р., с. Календе, г. Коленди-Баїр; Gülek boğazı, т boğaz гірський 

прохід < Κιλίκιαι Πύλαι “Кілікійські ворота” – ур. Какапіле (в Гурзуфі);  

Harkıl boğazı < Χάραξ, Hereke < Χάρακες, мн. від Χάραξ – укріплення Χάραξ в 

античному Криму; 

Istavros-Çay < Σταυρός “Хрест” – г. Ставро, Ставріца, Ставрі-Кая, ур. Ставро, 

Istavra, р. Ставріс; 

İstifan < Στεφάνι – дж. Істефан; 

Karaburun “Чорний мис” < Μέλαινα άκρα “Чорний мис” – м. Кара-Бурун, с. Калі-Акрі; 

Karahisar “Чорна фортеця” <Μαυρόκαστρον “Чорна фортеця” – можливо, що первісне ім`я 

міста Карасубазар було Μαυρόκαστρον; с. Палеокастрон, ур. Кастро, улоговина Кастронун-

Кьозі; Kilise (Klise, Kilisaköy), Kiresin (Kiresen, Giresün, Kilise), т kilise церква < ’Εκκλησία 

“Церква” – с. Кільсе-Мечеть, ск., м. Кільсе-Бурун, ск. Келсенін-Хаяси, ур. Кіліца, Gılseya, 

печ. Кільсечех; Kirkoros < Γρηγόριος – Киркор, середньовічна назва укріплення Чуфут-Кале; 

Kırmastı < Κρεµαστή – водоспад Кремастó-Нерó (Учан-Су); 

Mendehora (Mendura) < Πενταχώρα – яр Пендіхор, пор. с. Беш-Аран, Беш-Аул, Беш-Ель 

і Бешуй, г. Пендікюль; Mermere-Göl < τού Μαρµαρά (τά Μάρµαρα), Mermeris (Marmaris) < 

Μαρµαράς, дг µάρµαρος, нг µάρµαρο[ν] мармур > т mermer тс – с. Марамара; Mihaliç 

(Mualiç) < τού Μιχηλίτση – с. Міхалятка (Мухалятка) (див. також т muhallet), Мішатка 

(Мшатка, Пшатка), яр Мухаель, руч. Махаїл-Узень (Махалі-Озен); Monastır Dağ < 

Μοναστήριον – м. Монастир-Бурун, г. Монастир-Хир, шахта Монастир-Чокрак; 

Samsun < Σαµισούντα, род. відм. від Σαµισούς; Selindi < Σελινοόντα, род. відм. від 

Σελινούς; Trabzon < Τραπεζοόντα, знах. відм. від Τραπεζούς – скельний мис Трапіс, також 

пор. суфікс –нд- в ойк. Ореанда, Марсанда ~ Масандра, оронімі та гідр. Авінда ~ Авунда; 

Yenibolu, т yeni новий < Νεάπολις “Нове місто” – скіфська столиця Νεάπολις, нинішнє 

городище Керменчік у Сімферополі; Yenikale, т kale фортеця < Νεόκαστρον “Нова фортеця” – 

пор. Єнікале в Криму. 

Зіставивши сучасні турецькі топоніми з їхніми дотюркськими прототипами, можна 

визначити основні закономірності заміни нетюркських звуків і звукосполучень тюркськими в 

субстратних топонімах. Знання цих закономірностей можна використовувати в спробах 

визначити етимони субстратної кримськотатарської топонімії.  

Характерними, але не реґулярними, фонетичними змінами, котрі відбулися в 

тюркизованих малоазійських топонімах, можна вважати: 1) перехід глухих κ, π і τ у дзвінкі 

g, b і d; 2) перехід γ в k; 3) збереження χ (> т h) або перехід у k; 4) перехід β- та -υ- у f; 

5) перехід α в e; 6) перехід ο та ω в u; 7) поява протетичних ı-, i- або e- в назвах, котрі 

починаються на Στ-, Σβ-, Σµ і Πτ-; 8) поява протези в назвах, котрі починаються на Ρ- або 
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Λ- :  ‘Ρωσσος > Arsuz, τά Λάγεινα > Ilgın, Λοπάδιν >Ulupad; 9) епентеза голосної (a, e, ı, i, u) 

між приголосними γρ, κρ, πρ і τρ; 10) суміжні й віддалені метатези: ’Ανάζαρβα > Anavarza, 

’Άρµαλλα > Moralı, Γραίτα > Arğıt; 11) скорочення слова: Κωνσταντινούπολη > İstanbul (утрата 

Κων- і гаплологія складів –σταν-τινου-). 

Складовим елементом субстратного топоніма може бути означений член або 

прийменник: τά Λούµα > Dalama, τά Μύρα > Dembre (τά – мн. означеного члена середнього 

роду τό), είς Νικαιαν > İznik, είς ’Αµινσός > Samsun, είς ’Ιψόν > Sipsin (είς – прийменник 

“в, на”). 

Грецькі іменники третьої відміни в непрямих відмінках мають у своїй основі 

приголосні β, π, φ; γ, κ, χ; δ, τ, θ; ντ, відсутні в називному відмінку, на що слід зважати при 

етимологізації румейських топонімів Криму.  

До прозорих та напівпрозорих румейських топонімів у кримській топонімії можна 

віднести такі: 

р. Абаркá – нг ’απαρχή початок, Авората на схід від Алушти – пор. нг, дг ’αόρτος 

невидимий, непомітний, дг ’άβροτος безсмертний, божественний; безлюдний, ур. Авлакія 

біля с. Куру-Узень - αυλάκι[ον] борозна, ручай, Аврека в с. Улу-Узень – нг ’άβρεχ(τ)ος ~ 

’άβροχος сухий, безводний, Акронарі, с. Калі-Акрі – нг ’άκρα ~ ’άκρη кінець, край, мис, 

віддалене місце, окраїна, ур. Аласма ~ Халасма біля Мухалятки – нг χάλασµα руїни, 

ур. Алунія, Аланія, Олонія, с. Аланія – нг ‘αλώνι[ον] тік, гумно, клаптик (землі), ‘αλωνιά 

кількість (жита, пшениці, вівса тощо) на один обмолот, ур. Алепо ~ Алепу, Алупія ~ Улупія, 

с. Алýпка, р. Алепхор ~ Алипкор (Суук-Су) – нг ’αλεπού ~ ’αλουπού лисиця, ур. Амболопія в 

с. Ай-Серез – нг ’αµπέλι[ον] виноградник, ’αµπελών великий виноградник, дж. Алексі, 

б. Алексу, ставок Алексі-Ґоль – ім`я ’Αλεξίος, г. Анастас-Кая (Деліклі-Бурун), Анастасин-

Тепесі біля с. Лакі – нг ’ανάσταση воскресіння; пасха, ім`я ’Αναστασία, Аскеті біля 

Балаклави – нг ’ασκητής аскет, самітник, Аспорт, вершина хр. Хир-Алан – нг ’άσπαρτος 

незасіяний (про поле), м. Арбак біля Партеніта – пор. нг ‘αρπάγη крюк, багор, гарпун, 

острога, с. Авли – нг αυλή двір, середньовічний порт Авліта, локалізується в гирлі б. Кілен у 

Севастопольській бухті – пор. нг αυλών бухта, що глибоко врізається в берег; ущелина 

(суфікс –ίτ- утворює від географічних імен назву жителів), с. Алýшта (’Άλουστον φρούριον 

“Невмивана фортеця” у Прокопія Кесарійського), ур., с. Артéк – нг ’ορτύκι перепел; 

топоніми з компонентом Ай- (нг ‘άγιος святий, священний, ‘άγια свята, ‘άϊ- святий, 

пор. ‘άϊ-Γιάννης святий Іоанн). 

бухта Барахта біля Карадагу – нг παράκτιος прибережний, береговий, ур. Барба біля 

с. Ускют – нг µπάρµπας дядя, пор. прізвище Барба в ускютських татар, яр Бати в 

с. Капсіхор, впадає в р. Шелен з заходу (кт batı захід), затока Батіліман – нг βαθύς глибокий; 
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паг. Ванґеліста на Айпетрінській яйлі – ευαγγελιστής благовісник, проповідник 

вчення Христа, пор. нг βαγγέλιο єванґеліє, яр Валванья-Дере – пор. нг βαβυλωνία вавілонське 

стовпотворіння, безладдя, дж. Врісі (кілька назв), Вересін-Чесмесі, Верес-Чокрак, Вересін-

Чокрак, Вірсін-Чокрак, б. Вірсінь-Узень – нг βρύση джерело, фонтан; 

с. Гаврил (два ойк.), гірський прохід Гавр(і)ель-Богаз – ім`я Γαβριήλ, с. Гáвро, канава 

Гаврамалі в Партеніті – нг γαύρος гордий, гордовитий, гордливий, величний (пор. ім`я 

Гаврасів-Таронітів, котрі володіли князівством Феодоро), с. Гáспра, г. Гаспра-Кая – 

нг ’άσπρος білий, ск. Гемата-Кая – нг α‘ίµος, -ατος кров, Грам(м)ата-Кая (Язил-Таш) – 

нг γράµµα, -τος письмовий знак, літера, напис, зображення, рисунок, ур. Гептаспітія (Єді-Ев 

“Сім домів”) – нг ‘επτά сім, σπήτι дім, пор. численні Семихатки в Україні, р. Гува, стр. Куви-

Сувата в Алушті, кт suvat водопій – нг γούβα яма, рів, канава; 

м. Дакакнáрі-Топрах (Топрак-Кая, Монастир-Бурун), східний край мису Ай-Тодор – 

нг δακακνάρι клешня, ур. Дафни – нг δάφνη лавр, т defne тс, яр, дж. Дирван, г. Дирван-

Кефала – пор. нг δερβένι ущелина < т dervent ~ derbent гірський прохід, ущелина; фортеця 

(на гірському перевалі, на кордоні), сідловина Діпла між яйлою Бабуган і г. Чамни-Бурун – 

нг δίπλα складка, дж. Діпля біля Кипарисного, Дупля біля Феодосії – нг διπλός подвійний, 

двійчастий; 

г. Еклезі(Екліз)-Бурун – нг ’εκκλησία церква, середньовічний церковний округ Елісс на 

Південному березі – пор. дг, нг ‘έλιξ, -ικος зигзаг, закрут, звивина, також: фортеця ’Ελισσός у 

фемі Далмація, Х ст., р. ’Ελισούς, -ούντος в Еліді, гори ‘Ελικών у Беотії, місто ‘Ελίκη в Ахаї та 

Фессалії; 

г. Зіго-Ісар (Ісар-Тепе), кт isar укріплення – пор. нг ζεύγος пара, ζυγός парний, ζυγός 

ярмо; коромисло терезів, терези; гребінь гори, гірський хребет, пасмо (гір), г. Ζυγός у 

Фессалії (план розташованого на горі укріплення дає підставу пояснювати компонент Зіго- 

як “подвійний, парний”); 

хр., печ. Іограф, ск. Єграф-Каяси – ім`я Ευγράφης, б. Іванес-Кош-Дересі – ім`я 

’Ιωάννης, дж. Іспарі на схилі г. Яман-Таш – пор. нг ‘εσπέριος західний, ур. Іоргакі в с. Ай-

Серез – пор. ім`я нг Γιώργης та демінутивний суфікс –άκι, два дж. Іордану в яру Тамардак-

Дере басейну Каспани – гідр. ’Ιορδάνης, -ου в Палестині, с. Іскýт ~ Ускут ~ Ускют – 

пор. нг σκύτος шкіра (вичинена), σκουτί грубошерста тканина (для селянського одягу), мн. 

одяг з грубої тканини, σ(υ)κώτι печінка;  

с., р. Калéнда ~ Календе ~ Календія, ур. Каландри ~ Келандри біля Мухалатки, 

г. Коленди-Баїр – нг κάλανδα ~ κάλαντα колядки, пісні, що виконуються напередодні Різдва і 

Нового року, κάλανδαι ~ καλένδαι календи, с. Кóкколуз – пор. нг κόκκαλο кістка, χόχλος 

джерело, середньовічний порт Каламіта (нині Інкерман), сади Калам біля с. Ай-Серез – 
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пор. нг καλάµι ~ κάλαµος комиш, очерет, т kalamus очеретяні зарості (на морському 

узбережжі), ур. Калеакра біля Місхора та Магарача, Калеметра в Ай-Серезі., καλή жін., 

καλόν сер. красивий, прекрасний, καλλίων красивіший, кращий, κάλλιστος найкрасивіший, 

найкращий, καλλι- перша частина складних слів, означає красивий, καλό[ν] добро, благо, 

р. Канака – пор. нг κανάκι любимий (про людину чи тварину), Каневіз(Ханевіз)-Дере – 

нг κάνναβις конопля, г. Камля – пор. нг κάµηλος верблюд, Кохарі в с. Шума – пор. 

нг κοκκάρι цибуля-сіянка, ск. Кардіс ~ Картись-Кая біля с. Буюк-Озенбаш – пор. нг καρδιά 

серце; середина, центр, високий берег Кутілья біля с. Туак – нг κούτελο лоб, пор. назву 

скельного мису Сірий Лоб біля печерного монастиря Чільтер-Коба та назву мису 

Κριουµέτοπον “Баранячий лоб” (нинішній Аю-Даг?) в “Історії” Геродота, ур. Какапіле в 

Гурзуфі – нг κακός поганий, πύλη ворота, с. Камáр(а) – нг καµάρα склепіння, арка, т kemer 

тс, нг κάµαρα ~ κάµαρη кімната, т kamara тс, укріплення Кáстрон (Зіго-Ісар, Учансу-Ісар), 

ур. Кастро, улоговина Кастронун-Кьозі, с. Палеокастрон, ур. Кастур біля с. Корбек – 

нг κάστρο[ν] кріпосна стіна, фортеця, цитадель, зáмок, с., р. Кастрополь, г., 

ущ. Каст[р]ополь – демінутивний суфікс –πούλ(λ)ο, пор. ойк. Кастрон, Калон-Кастрон, 

Палеокастрон, Ксілокастрон в Греції, г. Кастель (Біюк-Кастель, Аю-Даг), Кастель (Кучук-

Кастель), с. Костель (два ойк.), Курама-Костель, Костельчік – нг καστέλλι[ον] невелика 

фортеця, укріплений замок, т kestel тс, пор. ойк. Καστέλλι на Кріті, башта Катара-Кулле в 

Судацькій фортеці – нг κατάρα прокляття, κούλ(ι)α сторожова башта, кт qulle, т kulle тс, яр 

Katarax dere біля с. Буюк-Озенбаш – нг καταρράχι ~ κατάρραχο гірський хребет, с. Капсіхóр 

~ Капсхор – нг κάψα жара, спека, χωριό село, Кацівелі – нг κατσίβελος циган, кочовик, с. 

Капсіхóр ~ Капсхор – нг κάψα жара, спека, χωριό село, Кацівелі – нг κατσίβελος циган, 

кочовик, г. Дирван-Кефала – нг κεφαλή ~ κεφάλι голова, край, кінець, вершина, верх; витік 

(ріки), дж. Кефало-Врісі на схилі г. Спілія в Балаклаві – нг κεφάλόβρυση витік, пор.: дж. 

Баш-Чокрак в с. Азек, ур. Кíпія і ск. Кіпіанин-Кая біля с. Узеньбаш – нг κήπος сад, Кіпрія ~ 

Кібрія в Алушті, дж. Купрія-Чокрак – пор. нг κηπάριο[ν] садок, гірський масив Кокія, хр. 

Кокія-Бель, гірський прохід Кокія-Богаз, старовинне укріплення Кокія-Ісар, ур. Кокі, Кокоц у 

Байдарській дол., с. Біюк-Ламбат та Ласпі – дг, нг κόκκος зерно (в плодах), дг червець, що 

дає червону фарбу, водиться на дубі (Quercus coccifera); давні люди приймали цю комаху за 

ягоду, нг κουκιά боби (рослина), κουκ(κ)ί біб (плід), пор.: ур. Бакла – кт baqla боби, м. 

Кокіно-Фанар (Ескі-Форос), ур. Кокенхома – нг κόκκινος червоний, χώµα земля, Кукос в 

Алушті – нг κούκκος зозуля, водоспад, яр Котла і дж. Котла-Чокрак у басейні Ускюту, 

ур. Кутали-Сурамларе пор. дг κοτύλη заглибина, западина; невелика чаша, нг κουτάλα 

черпак, ополоник, κουτάλι ложка, р. Кремастó-Нерó “Висяча вода” (Учан-Су “Летюча вода”) 

– нг κρεµαστός висячий, νερό вода, Ксеропотам (Куру-Узень) “Суха річка”- нг ξερός сухий, 
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с. Кринча і Чокур - пор. нг κρήνη джерело, дж. Крону – κρουνός ~ κρουνιά джерело, 

б. Купаністра біля с. Кучук-Узень – нг κοπανιστήρι[ον] ступа; товкачик; 

с. Лáкі ~ Лака – нг λάκκα западина, лісовий яр, улоговина, лощина, ур. Лаконі, яр 

Лакен на м. Ай-Тодор, г. Лакана ~ Лекана біля с. Туак, Ляконессі-Бурун, вулиця Лаконеїз та 

дж. Лаконез-Чешме в с. Ай-Серез, ур. Лакенес-Дересі в Гаспрі та Ореанді – пор. нг λεκάνη 

таз, миска, т legen великий таз, с. Біюк- та Кучюк-Ламбат – нг λαµπάδα смолоскип, 

кт lampat маяк, б. Ланґа, по ній тече р. Алсу – пор. нг λαγγάδι ~ λαγκάδα ~ λαγκάδι ~ 

λαγκαδιά лощина; лісиста долина в горах, г. Лапата, гірський прохід Лапота ~ Лопата – 

пор. нг λάπαθο[ν] ~ λάπατο[ν] щавель (різновид), т lábada тс, λάπατα лобода, кт alabota тс, дг 

λοπάς, -άδος миска, блюдо, с. Лáспі – нг λάσπη грязь, твань, багно, мул, г. Лепру – нг λεπρός 

прокажений, яр Левка в с. Буюк-Озенбаш – нг λευκός білий, світлий, λεύκα ~ λεύκη срібляста 

тополя, λεύκων місце, засаджене сріблястою тополею, пор. оронім Λευκά όρη “Біла гора” на 

Кріті, с. Лівадія (кт Livadiye), ур. Калоліваді(я) в с. Куру-Узень, г. Ліваз-Кая – нг λιβάδα 

великий луг, λιβάδι[ον] луг, пасовище; мілке озеро; садок, пор. ойк. Λιβάδι, Λεβάδεια, 

Λεβαδεία та Λεβαδειά в Греції, г. Лікон біля с. Куру-Узень – пор. нг λύκος вовк, с. Лімéна, 

укріплення Лімена-Кале на г. Кошка, м. Ліман-Бурун (Утекі-Бурун), затока Батіліман – 

нг λιµάνι ~ λιµένας порт, гавань, т liman тс, ур. Ілімна в Байдарській дол., Палямна ~ Полімна 

в с. Лімена, с. Лімнеїз – нг λίµνη озеро, став, болото, затока, λιµνίον озерце, болітце, ур. Лінея 

в Гурзуфі – дг ληνός чан, кадіб, корито, точило, в якому вичавлюють виноград, ур. Літра в 

с. Улусала та Авджикой – нг λύτρα заступниця (про Богоматір), р. Лухара в с. Куру-Узень 

“Суха річка” – пор. нг ρουχάλα ~ ρόχαλο мокрота, λυγαριά верба, лоза; 

ур. Магула ~ Магулу, Мукула біля Гаспри – нг µαγούλα неприродно товста щока; 

пагорб, µάγουλο щока, руч. Махаїл-Узень біля Судака, яр Мухаель в Айсавській дол. – ім`я 

Μιχαήλ, с. Майрум (Маріанполь) у б. Мер`єм-Дере під плато Чуфут-Кале, ур. Майрімі в 

с. Біюк-Ламбат, Мар`які біля с. Ай-Василь – ім`я Μαρία, кт Meryem, Мармара – 

нг µάρµαρο[ν] мармур, кт mermer тс, пор. ойк. Μαρµαράς, Неос-Мармарас в Греції, також 

нг µαρµάρα безплідна жінка, Мартіан, м. Мартьян – ім`я Μαρτιανός, ур. Мартін-Кош – ім`я 

Μαρτίνος, с. Масáндра ~ Марсáнда – пор. нг µεσάντρα стінна шафа для постелі, µέσος 

середній, ’άντρο[ν] печера, ґрот, ур. Мандрія біля с. Буюк-Озенбаш, Буліламандра біля с. Ай-

Василь та Скеля, печ. Мандрач-Коба біля Бахчисарая - µάντρα загін, обора, загорода 

(для худоби); двір, огорожа, стіна; хижа пастуха, µαντρί кошара, ур. Малаперза і 

дж. Малаперза-Чешме біля с. Ай-Серез – нг µήλο περσικόν персик, р. Мáрта – пор. ім`я 

Μάρθα, гідр. Мáрта (адиг. Мартэ), притока Кубані, г., перевал Маскі, дж. Маскі-Чокрак 

біля с. Ай-Серез – пор. нг µόσχος теля, µόσχειος телячий, Μόσχα Москва, 

гідр. Мосхопотамос в Греції, µόσκος ~ µόσχος мускус, г. Мачук, с. Мачик-Сала – 
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нг µατσούκα палиця, дрюк, ломака, пор. прізвище Мацука у маріупольських греків, 

м. Меганом, р. Мегапотам (Улу-Узень), ур. Магабель ~ Мугабелі та Урум-Мегале біля 

с. Біюк-Ламбат, Мегалея, Мегаловалі в с. Кизилташ, Мегало-Яло біля Балаклави, с. Мáгарач ~ 

Мáгараш, дж. Магаришин-Кішмесі на г. Бабуган – нг µέγας, µεγάλη, µέγα великий; 

численний, µέγαλος тс, νώµος плече, νόµη пасовище, ποτάµι ~ ποταµός ріка, πόταµος велика 

ріка, αµπέλι[ον] виноградник, αυλή двір, γιαλό морський берег, узбережжя, надмор`я; мілина; 

море (пор. також дг γύαλον западина, печера, долина), ράχη ~ ράχις спина, хребет; гірський 

хребет, косогір, схил (гори), маєток Мелас, ур. Меля в с. Біюк-Ламбат – нг µέλας чорний, 

с. Місхóр – нг µεσοχώρα ~ µεσοχώρι село, розташоване в глибині континенту 

(не прибережне); середня частина гірського селища, Мускóм`я – пор. нг µόσκος ~ µόσχος 

мускус, Мáркур – пор. нг µακρός довгий, χωριό село, ур. Маkrimali в с. Буюк-Озенбаш, 

канава Гаврамалі в Партеніті – пор. нг µακρύς довгий, µάλη пахва (тюрк. qoltıq значить 

“пахва” і “захищена од вітру гірська долина”, “затока”), б. Мендер у басейні Бадраку – пор. 

нг µεντέρι кушетка, софа, диван, матрац, т minder міндер (подушка, тюфячок для сидіння на 

підлозі), Монаготра-Су (Monağotra özeni) – нг µοναχός ~ µονάχος одинокий, один, сам, 

крум. monaxótra самітня, пор численні гідр. Самець, Самець-Річка в Україні, Taqyılğa 

(башк. taq непарний, yılğa річка) та Hıñaryılğa (башк. hıñar непарний, одинокий) в Башкирії, 

Діпотама “Подвійна річка” в Греції, г. Мітіс, с. Міта – пор. нг µύτη ніс, µύτος великий ніс, 

м. Монастир-Бурун (Дакакналі-Топрах), дж. Монастир-Чокрак біля с. Уппа, шахта 

Монастир-Чокрак на Карабі-Яйлі, паг. Монастир-Хир – нг µοναστήριον монастир, кт, 

т manastır тс, пор. ойк. Μοναστήριον, Монастіракі в Греції; 

с. Нікíта (Сікіта в середньовічних документах) – ім`я Νικήτας, пор. нг σηκός 

святилище, συκή смоківниця, σύκο[ν] смоква; 

ур. Олонія в с. Кікінеїз – пор. нг αυλών ущелина, долина, улоговина; 

яр Павке – нг πεύκη ~ πεύκο[ς] сосна, ур. Паксімас біля Партеніта та біля Куркулета, 

м. Пексемет-Бурун – пор. нг παξιµάδι сухар, кт, т peksimet тс, паг. Палекур ~ Палікур у 

Массандрі, ур. Палекура на мисі св. Іоанна біля Ялти – нг παλαιός ~ παλιός давній, старий, 

παλιο- - перша частина складних слів, означає “старий”, χωριό село, пор. ойк. Палеохора, 

Παλαιοχώρα в Греції, Палеміларес – пор. нг µύλος млин, Палеоклісі “Стара церква” біля 

с. Буюк-Ламбат, Полаклесія в Лівадії, укріплення Палеокастрон “Стара фортеця” біля 

с. Магарач, пор. ойк. Палеокастрон на Кріті, плато Панагія у верхів`ї Арпату, б., 

руч. Панагія, притока Гуви, дж. Панія, Панія-Текне, Панія-Чокрак у яру Панія-Дере, 

р. Панія-Узень, укріплення Панея в Лімені – нг πανάγιος пресвятий, священний, Παναγία ~ 

Παναγιά Богородиця, Богоматір; церква на честь Богородиці, ікона Богородиці, пор. 

ойк. Панаїя в Греції, ск. Панея в Сімеїзі – нг πανί, мн. πανιά вітрило, г., яр Панґалос ~ 
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Панкалос ~ Пахкал ~ Пасхал біля г. Демерджі – нг πάκγαλος прекрасний, пор. також 

πασχαλιά пасха; бузок, звідси т paskalya пасха, яр Папаз-Баїр, ур. Папас-Чаїр на г. Ай-Петрі, 

Папанин-Хораси (кт qora огорожа), г. Папас-Тепе, ск. Папас-Чокрак – нг παπάς священик, 

піп, кт, т papaz тс, пор.: м. Папас в Греції, ділянка Папайорі в с. Коккоз, г. Папаюр, яр 

Папакі-Юрі в Нікітському саду, ур. Папалея ~ Папалія в с. Узеньбаш, р. Папальянин-Чераги, 

паг. Папаметі, ур. Папа-Сава біля с. Дерекой та с. Ай-Василь, Папаяні біля с. Ай-Серез – 

нг παπα- - частка, що додається до імені священика, імена Γιώργης, ‘Ηλιάς, ∆ηµήτριος, 

Σάβας, ’Ιωάννης, ск. Парагелмен ~ Парагільмен біля с. Біюк-Ламбат – пор. нг παρα- дуже, 

γυρµένος нахилений, зігнутий і метатезу в γρηγορ- ~ γληγορ-, Петракеравія в морі біля 

г. Опук, г. Кута(Куті)-Петра – нг πέτρα камінь, καράβι корабель, шахта Паско-Саван-

Харлих – пор. нг πάσχα пасха (свято), пасхальне ягня, г. Пендікюль, г., яр Пендіхор, 

узв. Пендехорин-Сирт – нг πέντε п`ять, κούλ(ι)α сторожова башта; сільський дім, пор. 

численні П`ятихатки в Україні, χώρος місце, с. Топрак-Пілен, ур. Какапіле – нг πύλη ворота; 

вузький прохід, що веде з однієї місцевості в іншу, пор. також нг πήλινος глиняний 

(кт topraq земля, земляний), Пінака в Ай-Серезі – нг πινάκα велика дерев`яна або глиняна 

миска, р. Пісара ~ Псара – ψάρι риба, крум. psar тс, м. Плака, г. Пляка, Пілякі, Плакі-Кая, 

Урупілякі біля Верхньої Ореанди (нг όρος гора), б. Плака-Дере, р. Плака-Узень, ур. Плакія в 

с. Коккоз, Пілякія в с. Ускют, стежка Пелакіá-Сокак, що веде на Яйлу – нг πλάκα кам`яна 

плита, πλακέ плоский, кт p(i)lâki тс, пор.: м. Плака на о-вах Лемнос і Кріт, ур. Полаклесія в 

Лівадії – пор. нг πολύς численний; великий, εκκλησία церква, пор. ойк. Πολύκαστρον в Греції, 

г. Построфіль ~ Петрофіль – пор. нг παστρόφυλλον чистотіл, ластовине зілля, Псілерахі біля 

Балаклави, ск. Пселе-Кая – нг ψηλός високий, ψιλός дрібний, тонкий; голий, лисий, не 

вкритий рослинністю, бухта Провáто – нг πρόβατο[ν] вівця, баран, дж. Пугаца(нин)-Чокрак, 

Біюк-Пугаца, канава Пугача – нг πηγάδι колодязь, πηγάδα великий колодязь, πήγη джерело, 

крум. piğáð тс; 

г. Рока – пор. нг ρόκα прядка, Рускофлея, яр Рускофулей на захід від Нікітського 

мису, ур. Рускофіль-Кале – нг φωλεά ~ φωλιά гніздо, лігво, барліг, нора; 

ур. Саніза і Сахія в с. Ай-Серез – пор. нг σανίδα дошка і σ(υ)κιά смоковниця, σκιά 

тінь, тінисте місце, σακ(κ)ιά мішок (мірка), ур. Сікамеїз ~ Скамеїс біля Алупки, Сікамея ~ 

Скамея в с. Куру-Узень – нг συκαµενέα ~ συκαµινέα ~ συκαµ(ι)νία ~ σκαµ(ν)ιά шовковиця, 

кол. Сіміонун-Кую-Су – пор. нг σήµα ~ σηµεία ~ σηµείο[ν] знак, ім`я Συµεών, г. Скала на 

шляху з Ускюта в Карасубазар, с. Скéля ~ Íскеля, з якого йде шлях через гірський прохід 

Шайтан-Мердвен “Чортові сходи” на Південний берег – нг σκάλα сходи, східці, пор. ойк. 

Скала в Греції, р. Стаміс (притока Дерекою) – пор. нг στόµιο[ν] горло, Сунар-Путам біля 

Гурзуфа, г. Сінар та Біюк-Сінор в Байдарській дол., камінь Синир-Таш біля с. Барин, ур. 
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Сінур, перевал Сінор, ліс Синир – нг σύνορο[ν] границя, кт sıñır, т sınır тс, с. Сабла – пор. 

нг σαπίλα гниль, Спат – нг σπήτι ~ σπίτι дім, пор. місто Σπάτα в Греції, Ставло-Хора 

(Stavluxar) – нг σταύλος стійло, крум. xóra село, г. Сотра на Карабі-Яйлі, Сотіра ~ Сютюра, 

Сютюр-Кая біля с. Біюк-Узеньбаш, ур. Сотера ~ Сотіра біля с. Куру-Узень – нг σωτήρ ~ 

σωτήρας спаситель, σώτηρια спасителька, г. Спілія біля Балаклави – нг σπηλιά печера, 

Ставро, Ставрі-Кая, гірський відріг Ставріца, ур. Ставро біля с. Лімена, İstavra біля 

с. Буюк-Озенбаш, р. Ставріс біля с. Кучюк-Кой, стежка Ставрея-Богаз ~ Вастрея-Богаз, що 

веде з Аутки на Яйлу, м. Ставрунин-Баїр – нг σταυρός хрест, пор. ойк. Ставрос в Греції, 

г. Стактарі – нг στάκτη ~ στάχτη зола, попіл, σταχτερός, жін. -ή попільний; сірий, с. Стіля 

~ Істіля, гірський прохід Стіля-Богаз, яр Стіла, впадає в Сартану – нг στήλη стовп; колона, 

пор. ойк. Стіліс в Греції, г., ур. Ступа ~ Ступі біля с. Шелен – нг στουπί клоччя; 

ур. Такоца біля с. Біюк-Ламбат – пор. нг τό, мн. τά – означений артикль сер. роду, 

κότσι бабка (у тварин) і прізвище Коци, Каци у маріупольських греків, дж. Тікдром – 

нг δρόµος шлях, дорога, вулиця, пор.: г. Καλλίδροµον в Греції, великий скельний мис Трапіс, 

від якого йдуть ущелини Йохаган-Су та Куру-Узень (Великий Каньйон) – нг τραπέζι стіл; 

р. `Устул-Сар (притока Канаки) – пор. нг σταύλος конюшня, σάρα руїни; 

м. Фанар – нг φανάρι ліхтар, схил Фаса гори Кастель – нг φάσα стрічка, шахта Фасса 

на Карабі-Яйлі – нг φάσσα дикий голуб, ур. Feli біля с. Буюк-Озенбаш – нг φελ(λ)ί шматок, 

кусок, кусень, яр Філарет у Нікітському саду – ім`я Φιλάρετος “Добродійний”, Фісхур біля 

Ялти, р. Фескур – пор. нг φυχρός холодний, ущ. Філегус і в ній руч. Пелагос під Манґупом з 

півдня – пор. нг πλαγίως схил (гори), косогір, πλάγιος боковий, косий, похилий, φύλακας 

сторож, вартівник, р. Фінарó, Фінарос-Су, ур. Фінарос біля с. Бадрак, Фінорін ~ Фіноріс в 

Гаспрі – нг πιναρός брудний, м. Філя-Бурун – пор. нг φλιά поріг, βίγλα сторожовий піст, 

ур. Фітісі ~ Фітосі в с. Біюк-Ламбат – нг πίτυς пінія, італійська сосна, пор. також нг 

φιδήσιος ~ φιδίσιος зміїний; змієподібний, Фондія біля Ялти та Гаспри – нг πόντιος, жін. –α 

морський, с. Фóрос і гірський прохід Фороз-Богаз – пор. нг πόρος гірський прохід, βορός 

ворота, двір, загін (для худоби), φόρος податок, мито; базар, с. Форфора – пор. нг βόρβορος 

грязь, мул, болото, трясовина, Фуна, потім Демерджі – нг βουνός гора, пагорб, узвишшя, 

βουνό[ν] гора, гориста місцевість, пор.: г. Мавровуні, Παλαιοβούνα ~ Παλιοβούνι (Έλικών) в 

Греції, ур. Фулея, Фуллі, печ. Фул ~ Фулун-Хоба біля с. Туак, Фуліз-Богаз – нг φωλεά ~ φωλιά 

~ φωλεός нора, лігво, лігвище, кубло (дольмени, що знаходяться біля Форфори та Аутки, 

називаються караконджоло-фулес); 

гірський прохід Чіґенітра-Богаз на Карабі-Яйлі – нг τσικνίδα ~ τσουκνίδα кропива, 

ск. Чірка-Каяси з укріпленням, стіни якого утворюють кільце – нг τσέρκι обруч, óбід; 
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с. Шулдан, монастирище Шулдан-Коба – нг χελιδόνι ластівка, крум. şułdón тс, 

с. Шýма – пор. нг χύµα схил, спуск, Шýрі ~ Шурю, ск. Шурі-Кая, г. Шуврі – пор. нг χυρό[ν] 

фортеця, неприступне місце; 

місто Ялта (Яліта в середньовіччі, нг Γιάλτα) – пор. нг γιαλό[ς] морський берег, 

узбережжя, надмор`я, мілина, море, дг γύαλον западина, печера, долина (суфікс –ίτ- утворює 

від географічних імен назву жителів). 

В тюркських формах румейських топонімів представлені протетичні голосні i- та u-: 

дж. Істефан, Іспарі, б. Іскарон – пор. нг σκούρος темний, с. Íскеля ~ Скеля - нг σκάλα сходи, 

Іскют ~ Ускют (Scutti у ґенуезців), Істіля ~ Стіля – нг στήλη стовп, колона, стела (в селі 

могла існувати церква, присвячена св. Симеону Стовпнику, нг στηλίτης стовпник), Уркуста 

~ Рюкуста, ур. Ускрофіль-Кале ~ Рускофулей – пор. нг σκούρος темний, φωλεά гніздо, нора, 

лігво, барліг. 

Румейським топонімам притаманні закінчення -ея, -ія, -ья (пор. нг -εά, -ιά; закінчення 

-ια мають грецькі іменники в однині і в множині), -ца, -іца (пор. новогрецькі демінутивні 

суфікси -ίτσα жін., -ίτσι сер.: γούβα заглибина, яма, γουβίτσα ямка, лунка), -ка 

(пор. новогрецькі демінутивні суфікси -άκας чол., -άκα жін., -άκι сер.) та -еїз 

(пор. закінчення -εις деяких іменників у грецькій мові): 

ур. Авлакія, Аланія, Алунья ~ Алунія, Алунья (Даутлар), Олонія в с. Кікінеїз – 

нг ‘αλώνι[ον] тік, гумно; клапоть (землі), Алупія ~ Улупія – пор. нг ’αλουπού лисиця, Буфілья-

Дере біля Ялти – пор. нг µπούφος пугач, Гоцулея, Кемперія, Сахія, Чекарія в Ай-Серезі – 

пор. нг τσεκούρι сокира і назву караїмського цвинтаря Балта-Тіймез “Незаймане для 

сокири” біля Чуфут-Кале; телепень, Вравелея – пор. нг βερβέλι ~ βερβελιά овечий, козячий 

послід, βουρουλιά низький чагарник; овечий, козячий послід, дж. Кінія – нг κυνήγι[ον] місце, 

підхоже для полювання, місцевість, багата на дичину, Купрія-Чокрак – пор. нг κηπάρι[ον] 

садок, κοπριά гній, Куронья-Чокрак – нг κρουνιά джерело, кт çoqraq тс, Кусофля-Чокрак, 

Парілья – пор. нг παραλία морський берег, παράλιος приморський, Уксея, Оксія-Чокрак – 

нг οξυά ~ οξύα бук, яр Валванья-Дере, Мілья (Махман-Дере) – нг µύλος млин, Калбур`я-Дере 

біля Судака, Нотоклея біля с. Барин – пор. нг νότος південь; південний вітер, νώτα ~ νώτο[ν] 

спина, хребет, г. Біліклія, Кінкелія, Кіпрія ~ Кібрія – нг κηπάρι садок, ск. Купея, Кíпія – пор. 

нг κήπος сад, гірський масив Кокія, високий морський берег Кутілья, м. Лая ~ Лавія біля 

Балаклави, вакуфна ділянка Лікопія при с. Корбеклі – пор. нг λύκος вовк, ’οπή діра, отвір, 

гірський прохід Вацінея-Богаз ~ Вашнея-Богаз – нг βάτσινα ожина, Устрея-Богаз – 

нг ’όστρια південний вітер, ’όστρεο[ν] мушля, устриця, Ставрея-Богаз ~ Вастрея-Богаз – 

нг σταυρός хрест, р., ущ. Ная біля с. Біюк-Узенбаш – пор. нг ναός храм, церква, ліс Аранія 

біля с. Ускют, гал. Арандія на Карабі-Яйлі, канава Арманія, с. Аланія, Арманея, Календія ~ 
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Календе ~ Калéндо, Мускóм`я, ур. Тріунья ~ Трівунья ~ Трігонья біля с. Кікінеїз – пор. 

нг τριγώνο[ν] трикутник; сюди слід також залучити наведені Е.Озенбашли назви урочищ в 

окрузі села Буюк-Озенбаш: Bastelâ – пор. нг παστίλλα корж, Gilseya – нг ’εκκλησία церква, 

Kipiya – нг κήπος сад, Kupanya – пор. нг κόπανος палиця, κοπανιά удар палицею, κουµπάνια 

харчі, Lâvlenya, Mandirya – нг µάντρα ~ µαντρί загін для худоби, Naya – нг ναός храм, церква, 

Piçenya – кт piçen сіно, Ziğadiya, - та в окрузі села Ускют: Kutilya, Muserya, Stamaliya – пор. 

нг στόµα рот, отвір, вхід, гирло, στόµιο[ν] отвір, жерло [Озенбашлы 1997. C. 56 - 57]; 

ск. Давліца – пор. нг δαβούλι барабан, ντα(β)ούλι маленький барабан, кт davul 

великий барабан, дж. Явліцанин-Чокраги, ур. Кіліца біля с. Лімена, дж. Каліца-Чешме біля 

Гурзуфа – пор. нг εκκλησία церква, κελλί[ον] келія, καλιά курінь, халабуда, ур. Skaliça біля 

с. Буюк-Узенбаш – пор. нг σκάλα сходи, σκαλί східець, сходина, ур., г. Прітвіца, 

р. Путаміца, ур. Путаміца-Чешме в с. Деґерменкой та Ламбат – нг ποτάµι, ποταµός ріка, 

річка, гірський відріг Ставріца – нг σταυρός хрест; ур., г. Такоца – пор. нг τάκος дерев`яна 

підпора, пор. ойк. Іракліца, Καρδίτσα, Κόνιτσα (Коніца), Халандріца, Яніца в Греції; 

с. Алýпка – нг ’αλούπι, ’αλώπηξ, -πεκος лисиця, Аýтка – пор. кт avut корито і назви 

водоймищ Аджи-Аут та Татли-Аут, Варнýтка, Вісетка, Кýчка – пор. нг κουτσός кульгавий, 

кривий, Міхалятка ~ Мухалятка (див. також т muhallet), Мішатка ~ Мшáтка ~ Пшатка, 

Савáтка – пор. нг Σάββατο[ν] субота, σαββατικός суботній, ур. Алака – нг - αυλάκι[ον] 

борозна, канава, рів, (зрошувальний) канал, αυλακιά борозна, ручай, Аврека в с. Улу-Узень – 

нг ’άβρεκτος сухий, Канака біля с. Кучук-Узень, Камака біля с. Субаш, Керанутка-Чаїр біля 

с. Коккоз, Мачутка-Дере біля с. Форос, Ностка біля с. Шума, Окурка біля с. Фоті-Сала; 

с. Кекенéїз ~ Кікінеїз ~ Кіркенеїз – пор. нг κόκκινος червоний, κοκκινιά червонозем, 

κίρκος круг, кільце, Кóреїз ~ Кораїз ~ Кураїс ~ Хураїс – нг χώρα місцевість; місто, χωρίο[ν] 

село, Лімнеїз ~ Лемнеїз, Олеїз – нг ’ελιά ~ ’ελαίη маслина, Сімéїз – нг σήµα знак, σηµείον 

знак, сиґнал, ур. Ізмеїс, С(і)камеїз – пор. нг σκάµµα рів, яма, канава, гал. Лаканес біля с. Ай-

Серез, р. Мастреїз, б. Местреїз (притока Бали), дж. Лясміс біля с. Дерменкой – пор. 

нг (‘η)λιάσιµο ~ (‘η)λίασµα сушіння на сонці, ур. Палеміларес “Старі млини” біля Верхньої 

Ореанди, руч. Сіаміс (Шушкулар-Узень), яр Ханевіз-Дере в Байдарській дол. – пор. 

нг καννάβι ~ κάνναβις коноплі, вулиця Лаканеїз в с. Ай-Серез; безумовно, в румейських 

топонімах на –еїз представлена топонімічна множина.  

До непрозорих румейських топонімів Криму можна віднести такі: 

р. Авýнда, Андуз, Апалах, ур. Аргода, г. Абдута біля с. Коуш, Аленґа на Демерджі, 

р. Апалах – пор. нг ’αµπέλι[ον] виноградник, с., р. Арпат, с. Арпач; 
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с. Бáга та ур. Ескібага в Байдарській дол. – пор. монг. baga малий, невеликий, нг πάγα 

платня, утримання, πάγος лід; холод, мороз, р. Бергубá (притока Чонґраву), Безелí-Даврú на 

схід від Судака, г. Бечку; 

р. Вака, с. Варнýтка – пор. нг ’ορνιά ~ ’ορνιός дика смоква, Вóрон – пор. нг ’όριο[ν] 

границя, ’ορεινός гірський, φόρον базар, т ören руїни (будівлі, селища); пасовище; 

с. Гýрзуф ~ Урзуф (фортеця Гурзувітів у Прокопія Кесарійського) – пор. 

дг ουρεσιβώτης той, що знаходить собі прожиток в горах, ουρεσιφοίτης той, що відвідує 

гори, оз. Горза-Ґоль, хр. Горпано-Сталоні біля Ялти – пор. нг ’ορφανός сирота, στάλος місце 

полуденного відпочинку стада, загін для худоби, місце, захищене від сонця (вітру тощо); 

с. Зáмрук, г. Зінґаді – пор. нг συγγενάδι родич, узв. Зибук-Тепе; 

р. Індол ~ Андол, дж. Іспарі на схилі г. Яман-Таш, яр Інарес у верхів`ї б. Ай-Ван, 

б. Іскара біля Карасу-Базара, три балки Іскарон, що складають верхів`я Фінаросу – пор. 

нг (η)σκιερός затінений, тінистий, прохолодний, σκάρος нічне (випасання), ур. Інерес у 

с. Коз, Іріта в Алушті, г. Іріта-Кая в басейні Чорної, с. Іріта (два ойк.) – пор. нг ’ερυθρός 

червоний, Ітак; 

ск. Калфрах-Каяси біля Гурзуфа – пор. нг ράχη гірський хребет, косогір, 

узв. Камáтра з християнським цвинтарем на схилі (священне місце у татар) біля с. Капсіхор 

– пор. нг καµατερός робочий (про худобу), καµατερό робочий віл; шовковик; сосна смолиста, 

г. Камбопло ~ Комвопло ~ Кабоплу-Кая - пор. нг κουµπές склепіння, купол, κάµπος поле, 

рівнина та демінутивний суфікс -πουλ(λ)ο, Кемперія в Сімеїзі, Кінкелія в Гаспрі, Кута(Куті)-

Петра – нг πέτρα камінь, Кута(Куті)-Сурамларе біля с. Кучук-Ламбат, Куфіста біля 

с. Біюк-Ламбат, Кютюр-Хаул – т kütür – імітація хрускоту, с. Камузлус (в ньому мешкали 

вірмени), Кóккулуз, ур. Кокулуз біля с. Богатир – пор. нг κόκκαλο кістка, χόχλος джерело, 

Кохарі в с. Шума – пор. нг κοκκάρι цибуля-сіянка, Кукуней, Куркулет; 

ур. Лахастері, Лебана біля с. Маркур, ск. Лопань-Кая, біля неї дж. Сунґу-Су, 

ур. Лекабсіріна ~ Лікопсіріна в тому ж селі – пор. нг λύκος вовк, ψείρα воша, тля, яр 

Ліфтікар в Кутлацькій дол., канава Догдалар, дж. Лявлюча над с. Біюк-Ламбат; 

г. Мегабі, яйла Могабі – нг µέγας великий, численний, Монзін, Мулга, г., б., 

дж. Матай, б. Матай-Кучук в басейні Зуї, дж. Магана – пор. нг µαγγάνα посудина для вина, 

ур. Малакопса – пор. нг µαλακός м`який, όψη погляд; зовнішній вигляд, форма (речі); 

сторона, µήλο[ν] яблуко, Мейсіс на Яйлі, м. Манґанар-Бурун, р. Мачин (назва Качі вище її 

притоки Пісари), ур. Маравелі в Лівадії – пор. нг µέρος частина (цілого), край, місцевість, 

αυλή двір, Махроні(й) в с. Біюк-Ламбат, ліс Міріді біля с. Уппа – пор. нг σµυρίδι наждак, 

гал. Мухалас біля с. Ворон, с. Мургуду (Верхня Ореанда); 

р. Наукат, с. Науката-Багча – пор. ойк. Янґі- та Ескі-Наукат у Фергані; 
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с. Ореанда – пор. нг ’όρος гора, ’ορεινός гористий, античне місто Oroanda, -orum на 

східному кордоні Пісідії; 

г. Пефлас, Пскі-Баїр, ур. Палямна ~ Полімна в с. Лімена, Панґрополі в Партеніті, 

дж. Парду в с. Кизилташ, яр Пандюк, ліс Пітаміс біля с. Деґерменкой, Пталмас біля 

Гурзуфа, р. Плачанин-Дересі, канава Пурдала – пор. нг πορδαλάς пердун, с. Парпач ~ 

Порпач, Полтарач – пор. прізвище Полторацький, Пранча, Пранша-Сеткін; 

яр Рогуз-Дере, Рускофулей на захід від Нікітського мису, г. Рускофлея, руїни 

Рускофіль-Кале ~ Ускруфіль-Кале на Нікітському мисі, де є наскрізна печера Хале-Хоба – 

пор. нг ρούσικος руський; 

паг. Саламанґо в с. Ай-Серез, г. Сорі над с. Арпат, Сосман на Керч. п-ві – 

пор. кт şişman товстий, огрядний, Спірада, Спруцкос біля с. Лакі, Сухул, ліс Сапана біля 

с. Дерекой, Спірія-Кая біля с. Шума, Стура біля с. Кучук-Узенбаш, канава Сапуча, яр Сата 

біля с. Біюк-Ламбат, дж. Сеперметі біля Путаміци, с. Сабеке, Сакат, Салтаба, Сáхтік, 

Саяні, Сеткін; 

р. Таката біля Партеніта, Теміар (притока Дерекою), с. Ташке, г. Текбе, болото Тюрек; 

с. У(п)пу, г. Ур`янда-Кая (Ісар-Кая) біля Ореанди – пор. нг ’όρος гора, кт, т uryan ~ 

üryan оголений, голий; 

столове узв. Фасга, р. Фескур, дж. Фінікінта, яр Фісхур біля Ялти – крум. xόra село, 

пор. також нг ψυχρός холодний, Fitek dere біля с. Буюк-Озенбаш – пор. нг φυτικός 

рослинний, Фумянин-Дере, місцина Флавус у Байдарській дол.; 

р. Хіста в Гурзуфі; 

ск. Чомачай на Демерджі; 

с. Шабурла біля Ласпі (на старих картах), Шéлен – пор. нг χίλια ~ χίλιοι тисяча, 

крум. şił’a тс, Шýлі ~ Шулю, ліс Шюрмені. 

В румейській топонімії можна виділити ряд ойконімів на –тка: Аутка, Варнýтка, 

Мухалятка, Мішáтка ~ Мшатка ~ Пшатка – пор. нг µύχιος внутрішній, глибокий, µυχός 

затока, яка глибоко врізається в сушу, µέσος середній, Савáтка. 

Румейська топонімія не виходить за межі гірської частини Кримського півострова. 

Притаманна їй етимологічна непрозорість, наявність тюркських кальок з румейських 

топонімів та гібрідних румейсько-тюркських топонімів вказують на те, що румейська 

топонімія втратила системний характер, її окремі елементи перейшли на субстратний рівень 

у тюркській топонімії.  
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Розділ 2 

 

ДОЛЯ ІСТОРИЧНОЇ ТОПОНІМІЇ КРИМУ 

ПІСЛЯ ЙОГО ПРИЄДНАННЯ ДО РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ 

 

Російська імператриця Катерина ІІ мріяла відвоювати у турків Константинополь і 

відновити Візантійську імперію, чим пояснюється надання грецьких назв містам, котрі 

засновувалися або вже існували на приєднаних до імперії в результаті російсько-турецьких 

війн землях. Новими містами були Херсон, Мелітополь і Севастополь. Кафі повернули її 

давнє ім`я Феодосія, Акмечеть стала Сімферополем, Старий Крим мусив називатися 

Левкополем, Кримський півострів став Тавридою. Вживана в кримськотатарській мові в 

царські і радянські часи назва Aqmescit (рос. Акмечеть) щодо Сімферополя визнавалася 

офіційною. Кримські татари і тепер іменують це місто Aqmescit, а Севастополь – Aqyar, як 

називалося село, на місці якого виросло місто. 

Після депортації 18 травня 1944 року з Криму кримськотатарського народу всі 

неросійські, за деякими винятками, назви кримських населених пунктів (румейські, тюркські, 

німецькі та єврейські) було замінено російськими з радянською семантикою. Зроблено це 

було, щоби знищити в Криму навіть згадку про кримськотатарський народ. Суцільному 

перейменуванню підлягали не лише історичні назви населених пунктів, а також “назви 

залізничних станцій, роз’їздів, рік, озер, долин, урочищ, гір, печер, ущелин, радгоспів та 

інших господарств, що носять татарські назви”, але суцільної заміни тюркських гідронімів, 

оронімів та ергонімів з різних причин не сталося [Санжаровец 1991]. 

В. Санжаровець дослідив, ким і як готувалися списки перейменувань кримських 

населених пунктів, сільрад та районів на місцях і хто приймав остаточні рішення про 

перейменування [Cанжаровец 1991]. Процес тотального нищення історичної топонімії 

Криму розпочався в липні 1944 року і розтягнувся по 1952 рік. Списки перейменувань міст, 

сіл і колгоспів, річок, гір і долин секретно готувалися райкомами партії та виконкомами 

райрад і направлялися до обкому партії, а потім розглядалися спеціальною (обласною) 

комісією. Необхідність перейменування пояснювалася тим, що татарські назви втратили своє 

значення у зв`язку із спецпереселенням татарського населення. Спершу 20 жовтня 1944 року 

була прийнята постанова Бюро Кримського Обкому ВКП(б) “Про перейменування населених 

пунктів, рік та гір, назви котрих пов`язані з татарським, грецьким і німецьким 

походженням”, а 14 грудня 1944 року вийшов Указ Президії Верховної Ради Російської 

Радянської Федеративної Соціалістичної республіки “Про перейменування районів і 

районних центрів Кримської Автономної Радянської Соціалістичної республіки” [Указ 
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Президиума Верховного Совета РСФСР]. Указом від 21 серпня 1945 року були 

перейменовані сільські Ради і населені пункти вже Кримської області. Обидва Укази 

підписані Головою Президії Верховної Ради РРФСР М.Шверніком. Через чотири роки день 

депортації Кримських татар було відзначено Указом від 18 травня 1948 року про 

перейменування 1062 населених пунктів Кримської області, підписаним Головою Президії 

Верховної Ради РРФСР І.Власовим. 

Про тотальне нищення історичної ойконімії Криму з обуренням і болем написав у 

“Книзі мандрів” (1963 р.) Константин Паустовський: “Порівняно недавно в Криму без будь-

якого розголошення і без погодження населення, а значить і без згоди населення, спішно 

перейменували майже всі міста, села і поселення, за виключенням приморських! В нових 

назвах немає навіть натяку на природу й історію Криму. Новітня карта Криму рясніє 

незграбними, невиразними, або ж просто недоладними назвами” [Паустовский 1968. С. 566]. 

А ось яке враження справило перейменування на Рефата Аппазова, який завітав був із 

заслання до рідних місць: “З перших же кілометрів путі я був збентежений зовсім 

незнайомими назвами на дороговказах. Я не виявив жодної татарської назви, ніби ми їхали 

не по Криму, а Смоленщиною. Лише знайомі з дитинства тополеві алеї та крейдяні гори з 

правого боку при виїзді із Сімферополя говорили про те, що ми вже на шляху до Алушти. 

Ось вона роль топоніміки у привласненні чужого. Це дуже боляче, коли бачиш знайомі, рідні 

місця під чужими іменами. З цим я не зможу змиритися до кінця життя” [Аппазов 1995].  

В. Санжаровець виділив такі основні принципи, за якими давалися нові назви: 

(1) безліч нових назв давалися довільно; 

(2) деякі села називалися за іменем місцевого колгоспу: “Оборона страны” – 

Оборонне 18, “Красное знамя” – Знаменське, “Заветы Ильича” – Іллічівка; 

(3) велика ґрупа ойконімів пов`язана з фізико-географічними ознаками: Лісне, 

Приморське, Зеленогірське, Сонечногірське, Підгірне, Прохолодне, Берегове, Далеке, 

Журавлівка (“в село часто залітають журавлі”), Селезнівка (“село оточене водоймами з 

плаваючою птицею”); 

(4) деякі нові назви калькували татарські: Білоголове (колишнє Ак-Баш), (рос.) 

Зимовье “Зимовище” (Кишлав); 

(5) за співзвуччям: Тополі, потім Тополівка (Топли), Насипне (Насипкой), Юркіне 

(Юргаків Кут); 

(6) переселенці з Росії давали кримським селам назви своїх рідних місць: Майське 

(Джума-Елі) в пам`ять про село в Ростовській обл., Павлівка в Балаклавському р-ні в пам`ять 

про Павловську сільраду Воронезької обл.; 
                                                           
18 Нові назви подаються в сучасному українському написанні. 
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(7) назви, що увічнюють пам`ять про війну; назви на честь героїв війни, видатних 

людей (письменників, полководців, учених, представників партійно-державної еліти) 

[Санжаровец 1991; Керчь и Керченський полуостров в годы войны (1941 – 1945). С. 41 - 57]. 

В статті, присвяченій перейменуванням міст і сіл в СРСР, Є. Поспєлов присвятив 

сторінку й Криму. Серед спішно вигаданих нових ойконімів він виділив “сентиментально-

солодкаві безглузді”, “умовно сільськогосподарські”, пов`язані з військом і війною, 

“меморіальні”, “відтопонімічні” та “пов`язані з топографією місцевості” [Поспелов 1990]. 

Деякі “новотвори”, як висловився Є. Поспєлов, пов`язані з попередньою назвою села, 

їхні автори зберігали російській компонент ойконіма або ж “перекладали” татарську чи 

німецьку назву на російську мову, а іноді навіть замінювали татарські ойконіми 

співзвучними російськими словами: 

Адим-Чокрак (кт çoqraq джерело) → Істоки (рос. исток джерело), Ай-Василь → 

Василівка, Ай-Даниль → Данилівка, Айлянма “Поворот” → Поворотне, Ак-Кая “Біла скеля” 

→ Біла Скеля, Аккоз “Білоокий” → Білоглазове (рос. белоглазый білоокий), Акташ “Білий 

камінь” → Білокам`янка, Ак-Чокрак “Біле джерело” → Білий Істочник (рос. источник 

джерело), Алач (етнонім) → Пістряве (кт alaca пістрявий), Алмачик “Мала Альма” (кт alma 

яблуко) → Яблукове, Алтинджа Верхня → Шестове (рос. шесть шість, пор. кт altıncı 

шостий), Атеш (кт ateş вогонь, вогнище) → Кострівка (рос. костёр вогнище), Ашага-

Бешаран (кт beş п`ять, aran сарай) → П`ятихлібне; 

Байсари (кт bay багатий) → Богачівка (рос. богач багач), Барак-Елі → Бараки, Баши 

(кт baş голова) → Голованівка, Бешаул “П`ять аулів” → П`ятисілля, Бешуй-Елі (кт beş üy 

п`ять хат) → П`ятихатка, Бій-Орлюк (хмонг. öрлöг маршал) → Орлівка, Білий Кош (кт qoş 

загін для овець) → Білостадне, Біюк-Калач (кт qalaç калач) → Калачі, Ближня Байбуга → 

Ближнє, Бурундук (кт burunduq бурундук) → Суслове (рос. суслик ховрах), Буюк-Ламбат 

“Великий маяк” → Малий Маяк (пор.: Кучук-Ламбат “Малий маяк” → Кипарисне); 

Великий Таракташ (кт taş камінь) → Камя`нка, Верхні Фундукли (кт fındıq ліщина, 

лісовий горіх) → Верхні Орішники, Нижні Фундукли → Нижні Орішники, Верхній Керменчік 

→ Високе, Верхньо-Кочуґень → Високе; 

 Дерекой (кт dere ущелина) → Ущельне, Деніз-Байчи (кт deñiz море) → Денисівка, 

Джав-Тобе “Масляний пагорб” → Вулканівка, Джага-Шейх (кт cağa берег) → Холмове, 

Джайляв “Літнє пасовище” → Пасовищне; 

Ескі-Юрт (кт eski старий) → Старе, Екі-Таш (кт eki два, taş камінь) → Двокам`янка; 

Єні-Кримчак (кт yeñi новий) → Новий Крим, Єні-Сала “Нове село” → Красноселівка, 

Єні-Сала → Новопілля;  
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Кадим → Димівка, Казантіп (кт tüp мис) → Мисове, Кальки → Галкіне, Камиш-Кура 

(кт qamış комиш, очерет) → Камишове, Кангил → Глінка, Караба-Кукуш → Кукушкіне 

(рос. кукушка зозуля), Карагач “В`яз” → Кизилівка, Каралар (кт qara чорний) → Чорнушки, 

Карагаджи ~ Караджи ~ Караджа (кт qaraca олень) → Оленівка, Карасубаши “Виток 

Карасу” → Карасівка, Карачоль (кт qara чорний, çöl степ) → Чорнопілля, Картполу (кт qart 

старий) → Сніжне (пор. кт qar сніг), Каясти (кт qay astı під скелею → Підгірне, Кизил-Коба 

“Червона печера” → Краснопечерне (рос. красный червоний), Кизил-Мечеть → Красненька, 

Кизилташ “Червоний камінь” → Краснокам`янка, Кизил-Чонрав “Червоний колодязь” → 

Красна Поляна, Киргиз-Казак → Козаче, Кишлав “Зимовище” → Зимівка, Кічкіне (кт kiçkine 

малий) → Маленьке, Кокташ “Синій камінь” → Синьокам`янка, Коп-Такил → Коренкове 

(пор. кт tamır корінь), Кульчук (Qulçuq - тюркське родоплемінне ім`я) → Зольне (кт kül 

попіл, зола), Куртлук (кт qurt комаха) → Пчолине (рос. пчела бджола, пор. кт bal qurtı 

бджола), Кучук-Бараш → Баранівка (рос. барашек баранчик), Кучук-Озенбаш (кт özen başı 

витік, верхів`я ріки) → Ключове (рос. ключ джерело), Кучук-Узень “Мала річка” → 

Малоріченське;  

Лімени (нг λιµάνι ~ λιµήν гавань, кт liman тс) → Голуба Затока; 

Майфельд (нім.) “Травневе поле” → Майське, Маре → Мар`янівка, Мунус 

(пор. кт müyüz ріг) → Рогове; 

Найдорф (нім.) “Нове село” → Нова Деревня (рос. деревня село), Насипкой (Nasıp – 

антропонім, кт köy село) → Насипне, Ней-Лібенталь “Новий Лібенталь” (нім. Liebental 

улюблена долина) → Новодолинівка, Нове Будке → Дубки, Ново-Джанкой (кт can köy нове 

село) → Новостепове, Новий Кульчук → Зольне (кт kül зола, попіл); 

Отеш → Вогневе (пор. кт ateş вогонь); 

Парпач → Ячмінне (пор. кт arpaç ячмінь); 

Розенфельд (нім.) “Трояндове поле” → Розівка (рос. роза троянда), Ромаш-Елі → 

Романівка, Ротендорф (нім.) “Червоне село” → Краснівка, Руський Карлав (Qarlav – 

тюркське родоплемінне ім`я) → Сніжне (пор. кт qar сніг); 

Сабанчи “Орач, хлібороб” → Пахарі (рос. пахарь орач), Сабах-Елі (кт sabah ранок) 

→ Зорька (рос. зорька світанок), Салачик “Сільце” → Старосілля, Сари-Чокмак і Паша-

Чокмак (кт çaqmaq кремінь) → Кремнівка, Сеїт-Булат (кт bulat сталь) → Стальне, Семен ~ 

Сеймен → Семенівка, Субаши “Витік, верхів`я” → Золотий Ключ (рос. ключ джерело), 

Сююрташ “Гострий камінь” → Білокам`яне; 

Табулди (Tabuldı “Знайшовся”, тобто “Найда” – тюркський антропонім) → 

Найдьонівка, Тав-Бадрак (кт tav гора, ліс) → Скелясте, Тав-Даїр → Лісносілля, Тавель 

“Гірське (лісове) село” → Краснолісся, Тавель → Красносілля, Тавель → Лісносілля, Тау-
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Кипчак → Лісне, Ташкора “Кам`яна обора” → Чорнокам`янка (пор. кт qora обора і qara 

чорний), Ташли-Яр “Кам`янистий яр” → Зелений Яр, Темір-Булат (кт temir залізо, рос. 

железо) → Железнівка, Терен-Аїр (кт teren глибокий) → Глибоке, Тогайли “З лугом” → 

Кормове, Токлук “Заможність” → Багатівка, Топли → Тополівка, Тюзлер “Рівнини” → 

Високогірне, Тюп-Акчора (кт tüp мис) → Мисове; 

Узунлар – тюркське родоплемінне ім`я (кт uzun довгий) → Просторне, Узун-Аяк 

“Довгоногий” – тюркське родоплемінне ім`я → Широке, Урус-Коджа (кт urus руський) → 

Руське, Учкуй-Тархан (кт üç quy три колодязі) → Колодязне; 

Фрайлебен (нім.) “Вільне життя” → Вільне; 

Чаїри Мокрі (кт çayır луг) → Заливне, Чаїри Сухі → Сухолужжя, Черкез-Кермен 

(кт kermen фортеця, рос. крепость) → Кріпке,Чіче (пор. кт çiçek квітка, рос. цветок) → 

Цвіткове, Чокрак “Джерело” → Істочне (рос. источник джерело), Чокрак → Родники 

(рос. родник джерело), Чокрак Перший → Істочне, Чолпан (кт Çolpan планета Венера; 

жіноче ім`я) → Звізда (рос. звезда зірка), Чонґрав (кт çoñrav глибокий колодязь) → 

Колодязне, Карачоль “Чорне поле” → Чорнопілля,Чуйке (кт çavke галка) → Чайкине; 

Шірін-Слов`янський → Слов`янське, Шубине-Байгоджа → Шубине; 

Юкари-Аїргуль (кт yuqarı верхній) → Гірне;  

Якин-Байбуга (кт yaqın ближній) → Ближнє, Якшибай (кт yaxşı хороший) → 

Хорошове, Яшпек (пор. кт yaş молодий, pek дуже) → Внукове. 

В. Нерознак пояснює практику перейменувань в радянську епоху ідеологічними 

(класовими) міркуваннями: “Після 1917 року в запалі міфотворення й нищення всього 

старого (старе розумілося як синонім старезного й непотрібного) була спроба відчуження 

імені власного не тільки у людини, але й у середовища, що її оточує. …Найбільше 

руйнування імені власному завдала культова ідеологія, котра, на жаль, проявилася раніше 

того періоду, який ми називаємо сталінським. …Кампанія викорінення історично 

сформованих назв міст, сіл, районів, вулиць, установ набула тоталітарного характеру і 

зберігалася аж до середини 80-х років” [Нерознак 1991]. Необхідно додати, що нищення 

історичної топонімії репресованих народів здійснювалося партійно-урядовим апаратом із 

шовіністичних міркувань, котрі прикривалися ідеологічними та псевдопатріотичними 

шатами. Для кримських татар, які вже на протязі кількох поколінь живуть в умовах 

колоніального і національного гноблення, мета й характер державної топонімічної політики 

не становили таїни. Про це відверто написав Ірфан Аметов: “Патологічна ненависть 

шовіністів до корінних мешканців Криму, впевненість, що тих вислано назавжди і на 

загибель, що вони при жодних обставинах не повернуться назад, не будуть довічним 

докором за відібрану землю, майно, що закріплення в Криму цього разу вже остаточне – все 
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це підганяло їх. Дуже хотілося, щоби їхні діти й онуки були надійно ізольовані від дійсної 

історії Криму і вважали його одвічно російською землею. Їм було б вельми неприємно, якби 

нове покоління запитувало в них, що значить Карасубазар, або Таракташ, Дуванкой чи 

Озенбаш. І ось, поспіхом були перейменовані 333 сільські Ради і села. Довго не думали: де 

топонім просто переклали, ну, а в більшості випадків нові назви елементарно запозичувалися 

з радянського пропаґандистського словника” [Аметов 1995]. “Величезна кількість назв, що 

з`явилися в радянський час, відображають ідеї соціалізму й комунізму, соціалістичне 

перетворення села, нові соціалістичні та моральні стосунки радянських людей. Про це 

свідчать такі назви населених пунктів: Жовтень, Краснознам`янка, Комуна, Ілліч, 

Пролетарка, Мир, Свобода, Ударник, Піонерський та інші” [Воробьева 1976]. 

Саме такі назви з ідеологічним навантаженням і назви, “для утворення яких 

використані ледь не всі прикметники з позитивним значенням” [Поспелов 1990] становлять 

основну найбільшу ґрупу в новітній кримській ойконімії: Алмазне, Ароматне (зустрічається 

двічі), Багате (двічі), Благодатне, Братське (двічі), Веселе (тричі), Веселівка, Видне, 

Вишенне, Вишневе (двічі), Вишнівка, Вишняківка, Відкрите, Відрадне (тричі), Відродження, 

Вільне (тричі), Вітвисте, Владне, Восход (тричі), Гостинне, Дивне (тричі), Добре, Доходне, 

Дружба, Дружне, Жемчужина, Завітне (тричі), Затишне, Звіздне, Зелена Нива, Зелене 

(двічі), Золоте (двічі), Золоте Поле, Золотий Колос, Зоряне, Ізобільне (тричі), Колоски 

(двічі), Кольорове, Красна Долина, Красна Зоря, Красна Зорька, Красна Поляна (двічі), 

Красна Рівнина, Красна Слобода (двічі), Лазурне, Лучисте, Лучове, Мирне, Мирнівка, 

Молодіжне, Нива, Нова Деревня, Нове, Нове Життя, Новий Мир (двічі), Огоньки, Орлине, 

Передове (двічі), Плодородне, Польове (двічі), Почетне, Правда, Привільне (тричі), Привітне 

(тричі), Пробудження, Прозрачне, Просторне (двічі), Радісне, Радужне, Рівне (двічі), Рідне 

(тричі), Роздолля, Роздольне (двічі), Розкішне, Ростуче, Світанок, Світле, Свобода, 

Свободне, Соколине (двічі), Сонячна Долина, Сонячне (двічі), Сонячногірське, Сонячносілля, 

Спокійне, Тепле, Тінисте, Труд, Трудове (двічі), Трудолюбівка (двічі), Удачне, Укромне, 

Уміле, Упорне, Урожайне (тричі), Уютне (двічі), Хлібне (тричі), Цвітуще, Червоне (тричі), 

Чистеньке, Чистопілля, Широке (тричі), Щасливе, Щасливка, Янтарне, Ярке (тричі), Ярке 

Поле, Ясне.  

Можна виділити ґрупу ойконімів, пов`язаних з різними галузями народного 

господарства: Аґрарне, Арбузове (рос. арбуз кавун), Ароматне, Бахчівка, Баштанівка (двічі), 

Ботанічне (двічі), Велике Садове, Верхньосадове, Виноградне (тричі), Випасне (двічі), 

Водопійне (двічі), Гончарне, Городнє, Дачне (двічі), Дворове, Заводське, Зернове (тричі), 

Ізвесткове (двічі), Каменоломня, Кам`янське, Кар`єрне (двічі), Кирпичне (рос. кирпич 

цегла), Колхозне, Кормове, Кукурудзяне, Курортне (тричі), Лаванда, Лаврове, Лікарственне, 
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Лісникове, Лічебне, Мельники, Мельничне, Миндальне, Мілове (рос. мел крейда), Молочне 

(чотири рази), Мраморне, Мускатне, Овочеве, Олива, Опитне, Охотниче (двічі), Пасічне, 

Пасовищне, Підсобне, Плодове (двічі), Плотинне, Портове, Поштове, Пчільники, Пчолине, 

Пшеничне (двічі), Ремонтне, Рибацьке, Рибаче, Рибне, Рисове, Розове, Розсадне, Ромашкине, 

Рунне, Садове (двічі), Синапне, Сім`яне, Сінне, Сінокісне (двічі), Смушкіне, Совхозне (двічі), 

Табачне (рос. табак тютюн), Учебне, Фруктове, Хмельове, Цілинне, Шафранне, Шахти, 

Шахтине, Яблучне, Ячмінне. 

До ґрупи ойконімів з воєнною та військовою семантикою належать: Армійське, 

Батальне, Відважне, Вогневе, Воїнка, Ґвардійське (двічі), Ґенеральське, Героївське, Грізне, 

Дозорне (двічі), Защитне, Красноармійськ, Красноармійське (двічі), Красноґвардійське, 

Краснознам`янка (двічі), Краснофлотське (двічі), Кріпке (двічі), Матросівка, Орденоносне, 

Партизанське (тричі), Побєда, Побєдне (двічі), Солдатське, Стальне, Стерегуще, 

Сторожеве, Танкове, Тилове, Фронтове (двічі). 

Меморіальні ойконіми надавалися на честь Леніна та інших діячів партії, радянських 

свят, визначних осіб минулого, котрі були канонізовані партійною ідеологією, та героїв 

війни: Айвазовське (двічі), Желябовка, Аршинцеве, Баґратіонове, Бєлінське, Бондаренкове 

(двічі), Буревісник, Верхня Кутузовка, Войкове (двічі), Ґаршине, Ґлінка, Добролюбівка, 

Докучаєве, Дорошенкове, Завіт-Ленінське, Іллічеве (двічі), Іллічівка, Калініне (двічі), Кірове, 

Кіровське, Комсомольське (двічі), Комунарне, Котовське, Криловка (тричі), Куйбишеве 

(двічі), Купріне, Лазо, Левітанівка, Леніне, Ленінське (двічі), Лермонтовка, Лихачове, 

Лібкнехтівка, Ломоносове, Менделєєве, Мічуріновка, Мічурінське, Нахімове, Некрасове 

(двічі), Некрасовка (двічі), Октябр, Октябрське (чотири рази), Осипенко, Островське 

(двічі), Панфилівка, Первомайське (двічі), Планерське, Пушкіне (чотири рази), Разіне, Рєпіне, 

Рилєєвка, Свердловське, Совєтське (двічі), Стахановка, Суворове (тричі), Суботник, 

Сусаніне, Тарасівка (двічі), Тімірязєве, Турґенєве (двічі), Турґенєвка, Ульяновка (тричі), 

Ферсманове, Фрунзе (тричі), Фрунзенське, Фрунзівка, Фурманівка, Фурманове, Чайковське, 

Чапаєве (тричі), Чапаєвка, Челюскінець, Чехове (двічі), Чкалове (двічі), Шевченкове, 

Шишкине. Можна тепер лише здогадуватися, скільки населених пунктів, радгоспів і 

колгоспів у Криму носили імена Сталіна і його соратників (Будьонного, Булганіна, 

Ворошилова, Жданова, Кагановича, Молотова та інших) до розвінчання М.Хрущовим культу 

особи Сталіна і до запровадженої М.Горбачовим перебудови. 

Декілька ойконімів були утворені від назв центрів областей та районів, з яких 

переселенці прибули до Криму: Єльня, Курське, Луганське, Льґовське, Муромське, 

Ніжинське, Полтавка, Полтавське, Полтавщина, Тамбовка. 
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Велику ґрупу складають ойконіми, пов`язані з топографією півострова, характером 

ґрунтів, погодою, наявністю води та локалізацією населеного пункту: Багата Ущелина, 

Балки, Берегове (тричі), Білогірськ, Білоглинка, Білокам`яне, Ближнє (тричі), Ближні Комиші 

та Дальні Комиші, Ближньогородське, Болотне, Верхньозаморське, Верхньокурганне, 

Верхньосадове, Верхньоріччя, Високогірне, Вітрівка, Вітрянка, Водне, Волнисте, Восточне, 

Вулканівка, Гірка, Гірне, Глейки, Глибоке, Глибокий Яр, Далеке, Дальнє (тричі), Долинівка, 

Долинка (двічі), Долинне (двічі), Дорожнє (двічі), Загірське, Загороднє, Заливне, Залісне, 

Залісся, Заозерне, Запілля, Запрудне, Зарічне (п`ять разів), Зелений Яр (двічі), Зеленогір`я 

(двічі), Зольне, Істочне (двічі), Кам`янка (тричі), Кам`янське, Ключове (двічі; рос. ключ 

джерело), Колодязне (двічі), Копані, Крайнє, Красна Долина, Красна Рівнина, Кремнівка, 

Кринички, Курганне (тричі), Левадки, Лиса Гора, Лісне (двічі), Ліснівка, Лісносілля, Лугове 

(шість разів), Лужки, Маловодне, Межове, Мисове (двічі), Міжводне, Міжгірне, Міжгір`я, 

Міжріччя, Мілководне, Мілове, Многоводне, Многоріччя, Морське, Мостове, Мостопілля, 

Мужича Гора, Набережне, Нагірне, Нижньозаморське, Нижньокурганне, Низинне (двічі), 

Низівка, Низове, Обрив, Овражки, Овражне (рос. овраг яр), Озерки, Озерне (тричі), 

Оползневе, Опушки (рос. опушка галявина), Перевалівка, Перевальне, Передмістне, 

Передущельне, Перекоп, Печерне, Підгірне (тричі), Підлісне, Пісочне, Піщане, Пологи, 

Поляна, Польове (двічі), Понизівка, Прибрежне (двічі), Пригороднє, Придорожнє, 

Приморське, Приозерне, Присивашне, Прохладне, Пруди (двічі), Прудки, Прудникове 

(рос. пруд ставок), Рівне (двічі), Родники (двічі), Родниківське, Родникове (рос. родник 

джерело), Розливи, Розсошанка, Рощине (рос. роща гай), Руч`ї, Середнє, Сєверне (тричі), 

Скалисте, Соляне, Степове (тричі), Суміжне, Тепла Балка, Теплівка, Трактове (двічі), Утьос 

(рос. утёс бескид), Ущельне, Фонтан, Фонтани, Холмівка, Холмове, Холмогір`я (рос. холм 

пагорб), Холодівка, Цілинне, Чорноземне, Чорнопілля, Штормове, Чорноморське, Южне 

(двічі) (рос. южный південний). 

Ґрупу ойконімів утворено від назв дерев (їх можна визначити як дендроойконіми) і 

навіть трав: Абрикосівка (двічі), Абрикосове, Айвове, Березівка (двічі), Верхні Орішники, 

Вишенне, Вишневе (двічі), Вишнівка, Вишняківка, Вільхівка, В`язникове, Грушеве, Грушівка, 

Дібрівка (двічі), Дубки, Земляничне (рос. земляника суниці), Камишинка, Каштани, 

Каштанівка (двічі), Каштанове, Кизилівка (двічі), Кизилове, Кипарисне, Кленівка, Ковильне, 

Комишинка, Комишне, Кураївка, Листвинне, Листове, Лозове, Оріхівка, Оріхове, Слив`янка 

(двічі), Сосновий Бір, Тернівка, Тополі, Тополівка, Топольне, Тутівка, Тутове, Шовковичне 

(двічі). 

Ойконіми, пов`язані з назвами птахів можна визначити як птероойконіми: Дрофине, 

Дятлівка, Жайворонки, Журавки, Журавлі, Журавлівка (тричі), Кречетове, Куликівка, 
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Кулички (пор. рос. у чёрта на куличках – про дуже віддалені місця), Орлине, Орлівка (чотири 

рази), Перепілкине, Сокіл, Сокільське, Соколи, Соколине (двічі), Солов`ївка, Стрепетове, 

Утине (рос. утка качка), Чайкине (двічі). До цієї ґрупи можна додати ще ойконім Комарівка.  

Більша частина повигадуваних ойконімів вражають своєю надуманістю, 

випадковістю, шаблоновістю, а часто й потворністю. Вони схожі на номерні знаки, бо за 

ними немає історії та життєвості. Навіть імена видатних представників російської культури в 

назвах сіл і міст є лише абстрактними символами партійної ідеології і подібні до цифр. 

На відміну від наведених новоутворених ойконімів, історичні топоніми завжди 

вмотивовані, оскільки пов`язані з соціальною та етнічною історією народу, його культурою і 

побутом. Людство зобов`язане берегти історичну пам`ять, культурні традиції та духовні 

цінності всіх народів світу. Неґативні наслідки для суспільства тотальної руйнації топонімії, 

що оточувала людей з покоління в покоління, незмірні. В республіках, де за радянський 

історичний період руйнування топонімії не було настільки нищівним як в Криму, історичні 

топоніми відновлюються, наприклад, в Азербайджані (див. [Нуриев, Керимов 1990]). 

Відновлення майже кожного історичного топоніма пов`язане з вирішенням низки 

політичних, адміністративних і наукових питань та проблем, про правильне вирішення 

котрих мусить подбати топоніміка. 

Як пише Ірфан Аметов, ініціатори та виконавці варварської наруги над 

кримськотатарським народом намагалися витравити в ньому почуття Батьківщини й пам`ять 

про неї, назавжди зробити Крим російською територією, але його народ не визнавав нові 

безглузді назви на своїй землі і ніколи їх не визнає. В кримськотатарській пресі, як правило, 

паралельно з нинішніми подаються історичні імена міст і сіл. Офіційно історичні імена 

повернені лише кільком населеним пунктам: Ельтіґен (правильно слід писати Єльтіґен), 

Інкерман, Коктебель, Партеніт, Сарибаш. Процес повернення історичних топонімів у 

Криму буде складним і тривалим. 

1943 року калмицький народ було депортовано з берегів Волги до Сибіру, а 

Калмицьку АРСР ліквідовано, і якщо на довоєнній карті республіки, крім калмицьких 

ойконімів було лише кілька російських: Буруновський, Караванне, Ленінській, Перекрестний, 

Плодовите, Приютне, Промисловка, Садове, Терновська, - то карта відновленої в 1958 році 

Калмицької АРСР вже рясніє новими назвами, утвореними згідно з методою, за якою 

вигадувалися повоєнні ойконіми в Криму: Біле Озеро, Вольний, Закатний, Канава, 

Каспійський, Комсомольський, Красний, Красний Манич, Лиманне, Обільне, Полинне, 

Придорожне, Прикумський, Приозерне, Присартинський (від лімноніма Сартинські озера), 

Путьове, Раздольне, Сайгачий, Садове (двічі), Совєтське, Солоне, Чорноземельське, 

Центральний, Цілинний, Южний, - притім російських ойконімів вже більше, ніж 
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калмицьких. Було б цікаво через якийсь досить тривалий термін порівняти результати 

відродження історичної топонімії в Криму і Калмикії. 
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Розділ 3 

 

ГЕОГРАФІЧНІ ТЕРМІНИ ТА ІНШІ СЛОВА,  

ЩО СКЛАДАЮТЬ ІСТОРИЧНУ ТОПОНІМІЮ КРИМУ 

 
3.1. ІРАНСЬКА ЛЕКСИКА 

 

 ard осет. клятва, попередньо божество, яким клянуться – античне пос. ’Αρδάβδα, 

“Семибожна, присвячена семи богам” (аланська або таврська назва Феодосії), див. avd. 

 arğud осет. освячений, благословенний – античне пос. ’Άργωδα (Пліній Старший 

називає в Тавріці плем`я Orgocini). Пор. suğdæg. 

 avd осет. сім - античне пос. ’Αρδάβδα, див. ard. Пор. ‘επτά, yedi. 

 *bagadata іран. богом даний – Βαδάτιον (ототожнюється з Палакієм, Παλάκιον, що 

локалізується на місці Балаклави або Усть-Альминського городища), пор.: античне 

пос. Θεοδοσία “Дарована богами” (локалізується на місці сучасної Феодосії). Пор. θεόδοτος. 

 dændæg осет. зуб – ∆ανδάκα (локалізується на Усть-Альминському городищі). 

*dvar- іран., dwar осет. двері – Ταυρική Тавріка (назва гірської частини Криму в 

античних авторів), Ταυροι таври (пор. п RD där двері, ворота; гірський прохід, É RD däri 

мешканець гірських ущелин, долин; також: гора Ταυρος на кордонах Вірменії та Кілікії, гори 

Аварім (עברים ‘abarīm) “Проходи” в Палестині, п È ZWRD därvaze ворота і область Дарваз у 

Бадахшані; до речі, Константин Багрянородний називає Тавріку τά λεγόµενα κλίµατα 

“так званими кліматами” – дг κλίµα, -τος похил; сторона світу; клімат, нг патріархія), область 

∆ορυ в півд.-зах. Криму у Прокопія Кесарійського. Пор. δερβένι, πόρος, πύλη, boğaz, qabaq 

II. 

*kapa- іран., kæf осет. риба – Παντικάπαιον, столиця Боспорського царства 

(див. *panti-), Καφά, іт. Caf(f)a, т Kefe (середньовічна назва Феодосії). Пор. ψάρι, тюрк. balıq. 

 Κιµµέριοι кіммерійці, (іраномовний?) народ, який, за Геродотом, населяв Кіммерію, 

Κιµµερίη (нинішній Крим) – τά Κιµµέρια τείχεα “Кіммерійські укріплення”, античне 

пос. Κιµµερικόν (локалізується біля г. Опук на Керч. п-ві), Κιµµέριος βόσπορος (давньогрецька 

назва Керченської протоки). 

Mayræm осет. Маріам, богоматір < г Μαριάµ тс – християнське село Майрум 

навпроти Успенського скельного монастиря, під плато, на якому знаходилось укріплення 

Киркор (нині Чуфут-Кале) – центр аланського князівства, завойованого татарами у 1299 

році. 
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 *panti- іран. шлях, путь – Παντικάπαιον, столиця Боспорського царства; ойконім, 

ймовірно, походить від скіфської назви Керченської протоки – Παντικάπη “Рибна путь”, 

див. *kapa-, пор. т balıklava. 

 pula è LwI афг. край поля; вал, насип; межа, рубіж, кордон, wlhP pählu п бік, пор. 

санскр. pāli край; загата, гребля; межа між полями (від pāl- захищати, охороняти) – Φούλλαι, 

Phullae, центр Фулльської єпархії (локалізується на місці Ст. Криму або Чуфут-Кале). Пор. 

τάφρος, endek, or, qırım. 

 suğdæg осет. чистий, святий – Σουγδαία (Судак), див. ще σούδα. 

 

3.2. ГРЕЦЬКА ЛЕКСИКА 

 

Α 

 

 ’άβρεχ(τ)ος, -η, ο нг, ’άβροχος дг сухий, безводний – ур. Аврека в с. Улу-Узень. 

Пор. suvsız. 

 ’άβροτος дг безсмертний, божествений; безлюдний – р. Авората (на схід від Алушти). 

 ‘άγιασµα ~ ‘αγίασµα нг освячення, кроплення святою водою; водосвяття; свята вода; 

священне джерело,  ‘αγιασµός дг освячення, очищення, ayazma т аязма (священне місце з 

джерелом – у турецьких греків) – узв. Аязма-Кая (Кільсе-Кая) біля с. Отуз, ур. Ай-Язма біля 

Балаклави. Пор. aziz. 

 ‘άγιος нг, дг святий, священний, ‘άγια свята – м. Айя, Айя-Бурун, пор. ойк. Ayioi в 

Греції; дж. Айя-Анастасія (‘Άγια ’Αναστασία) в ґроті урочища Качи-Кальон, пор. ойк. Ayia 

Anastasia в Греції; канава Ай-Ендріт (‘Άγιος ’Ανδρέας), пор. ойк. Ayios Andrheas в Греції; яр 

Ай-Вар (‘Άγια Βαρβαρα), пор. ойк. Аїя-Варвара в Греції; с. Ай-Василь, Ай-Василь-Дере 

(‘Άγιος Βασίλειος), пор. ойк. в Ayios Vasilios Греції; ск., джерела, яр, р. Ай-Йорі, канава Ай-

Юр, хр. Ай-Юрі (‘Άγιος Γιώργης, нг, дг γεωργός землероб, селянин), пор. ойк. Аяйоргі в 

Румелії, назву мису Айос-Йорьос в Анатолії та о-ва Айос-Єорьос в Греції; р. Ай-Ригуль 

(‘Άγιος Γρηγόριος, нг γρήγορος швидкий, меткий, спритний); с. Ай-Даниль, Орта-Айданиль 

(‘Άγιος ∆ανιήλ); дж. Ай-Фімі (‘Άγιος Ευθύµιος), пор. ойк. Аїя-Еффімія, Ayia Evfimia, Ayia 

Evthimia в Греції; ур. Ай-Димитрій (‘Άγιος ∆ηµήτριος), пор. ойк. Айос-Деметріос в Анатолії, 

Айос-Дімітріос в Греції; яр, місцевість Ай-Лія, м. Айлія-Бурун, урвище Ай-Лія-Сирим, 

дж. Біюк- та Кучук-Ай-Лія (‘Άγιος ‘Ηλιάς), пор. оронім Айос-Іліас та ойк. Ayios Ilias в Греції; 

г., ск., м., с. Ай-Тодор та Феодоро – назва столиці однойменного князівства, нині городище 

Манґуп-Кале (‘Άγιος Θεοδώρος), пор. ойк. Аї-Теодорі, Аї-Теодору, Ayios Theodoros в Греції; 

дж., с. Ай-Ян, р., с. Ай-Ян ~ Агіо-Яні, с. Ай-Ян (стара назва Лівадії), фонтан Ай-Ян-Чешме, 
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дж. Айян-Кішмесі, Ай-Ян-Су ~ Айян-Су, яр Аян-Су, р. Аян, А(й)ян-Дере, Аян-Чешме, б. Аєн, 

дж. Аєн-Чокрак, Айян-Кішмесі, Айян-Су, дол. Айван (‘Άγιος ’Ιωάννης ~ ‘άϊ-Γιάννης), пор. 

ойк. Ayios Ioánnis в Греції; ур. Ай-Костанді, Ай-Констант ~ Акустан на г. Аю-Даг (‘Άγιος 

Κωνσταντίνος), пор. ойк. Ayios Konstandinos в Греції; с. Аїя-Марія ~ Айя-Марія, Аїя-Марія 

(стара назва Алупки) (‘Άγια Μαρία); г. Ай-Нікола (‘Άγιος Νικόλαος), пор. ойк. ‘Άγιος 

Νικόλαος, Айос-Нікола в Греції; с. Ай-Панда (‘Άγιος Παντελεήµον, ‘Άγιος Παντελής), пор. 

ойк. Ayios Pandeleimon, Ayioi Pandes в Греції; г. Ай-Петрі (‘Άγιος Πέτρος), пор. ойк. Άγιος 

Πέτρος в Греції; мон., дж., яр Ай-Брокул (‘Άγιος Προκλής, ‘Άγιος Προκλός); ур., с. Ай-Сава 

(‘Άγιος Σάβας); с., руч. Ай-Серез ZrS É A (‘Άγιος Σέργιος); м. Ай-Фока ~ Айуфка, дж. Ай-Фука 

(‘Άγιος Φώκη), пор. ойк. Ayios Fokas в Греції. 

 ’αγών, -ώνος дг місце зборів, збори; змагання на громадських іграх, громадські ігри – 

р. Авінда ~ Авунда ~ Аунда-Узень. Пор. süyren. 

’Αθηναιών дг Атеней, храм Афіни – античне пос. ’Αθηναιών (локалізується на місці 

Судака). Пор. ‘Ηράκλειον, Ζεφύριον (див. ζεφυρίη), νύµφαιον, Παρθένιον (див. παρθένιος). 

‘άϊ- нг святий, див. ‘άγιος. 

 α‘ίµα, -ατος нг, α‘ίµος, -ατος дг кров – ск. Гемата-Кая ~ Емата-Кая. Пор. qan. 

 -άκας чол., -άκα жін., -άκι сер. демінутивний суфікс. 

 ’άκρη ~ ’άκρα нг кінець, край; мис (частина суші); віддалене місце, окраїна, 

дг вершина, верх; край, мис; фортеця, замок (на горі), кремль – античне пос. ’Άκρα, Acrae на 

Керч. п-ві, с. Калі-Акрі, ур. Акронарі. Пор. burun‚ tüp. 

 ’αλακιά нг, ’άλοξ, -οκος дг борозна, рівчачок – ур. Алака. Див. αυλακιά, пор. qırım, 

іт. solcata. 

 ’Αλεξίος ім`я чол. – ставок Алексі-Ґоль, дж. Алексі-Чокрак, б. Алексу (див. також suv). 

 ’αλεπού ~ ’αλουπού нг, ’αλωπηξ дг лисиця – о-в ’Αλωπεκία, Alopecae в Боспорській 

протоці (у Плінія Старшого), ур. Алепо ~ Алепу, Алупія ~ Улупія, р. Алепхор ~ Алипкор (Суук-

Су), пор. румейський топонім Алепýс трепíя “Лисячі нори” (нг τρύπα яма, нора) біля 

с. Кипуча Криниця в Півн. Приазов`ї. Пор. tilki. 

’άλουστος нг, дг невмиваний - ’Αλουστον φρούριον “Невмивана фортеця” (у Прокопія 

Кесарійського) > Алушта. 

 ‘αλώνι[ον] нг тік, гумно, гарман; клапоть землі, ‘αλωνιά кількість (жита, пшениці, 

вівса тощо) на один обмолот – ур. Алунья ~ Алунія, Алунья (Даутлар), Аланія, с. Аланія. 

Пор. arman. 

 ’αµπέλι[ον] нг виноградник, ’αµπέλος нг, дг виноградна лоза, нг виноградник, 

’αµπελών нг великий виноградник, дг виноградник – ур. Амболпія в с. Ай-Серез, Магабель ~ 

Мугабелі (див. µέγας), Парамбела ~ Парампела (див. παρα-). Пор. bağ, yüzüm. 
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 ’ανάρρους нг зустрічна, зворотна течія; верхів`я (ріки) – яр Інарес біля Судака. 

 ’ανάσταση [-ις] нг воскресіння; пасха, ’ανάστασις дг воскресіння, ’Ανάστασις ім`я чол. 

– г. Анастасин-Тепе біля с. Лакі, г. Анастас-Кая (Деліклі-Бурун). Пор. πάσχα. 

 ’άντρο[ν] нг печера, ґрот; барліг, лігво, ’άντρον дг печера – с. Массандра ~ Марсанда, 

пор. також нг µεσάντρα стінна шафа для постелі. Пор. ’οπή, σπηλιά, φωλεά, in, qoba, teşik. 

’αόρτος, -η, -ο [-ος, -ον] нг, дг невидимий, непомітний – р. Авората.  

 ’άπαρχή нг початок, витік, дг попереднє жертвопринесення (яке полягало в тому, що 

спалювали жмут волосся з лоба тварини), перший збір (плодів); основи, засади – р. Абаркá. 

’άρθηκας ~ ’άρτηκας нг нарцис – с. Артек, див. також ’ορτύκι. 

 ‘αρπάγη ~ ‘αρπάγι нг крюк, багор, гарпун, острога, ‘αρπάγη дг граблі; крюк – 

м. Арбак біля Партеніта. 

 ’ασκητής нг аскет, самітник, анахорет – г. Аскеті біля Балаклави. Пор. kalender. 

 ’άσπαρτος нг незасіяний (про поле) – г. Аспорт на вершині хр. Хир-Алан. 

 ’άσπρος, -η, -ο нг білий < лат. asper шершавий; гострий на смак, ’άσπρο[ν] нг білий 

колір, дрібна монета < лат. asperum некарбований метал (у зливках) – с. Гаспра, г. Гаспра-

Кая, пор. ойк. Аспропіргос в Греції. Пор. aq. 

 αυλάκι[ον] нг, αύλαξ, -ακος дг борозна; канава, рів, αυλακιά нг борозна; ручай – 

ур. Авлакія біля с. Куру-Узень. Див. ’αλακιά, пор. qırım, іт. solcata. 

 αυλή нг, дг двір; обора – с. Авли, ур. Маравелі, Мегалея, Мегаловалі, середньовічний 

порт Авліта (локалізується в гирлі б. Кілен у Севастопольській бухті; див. –ίτ-). Пор. avla. 

 αυλών, -ώνος нг, дг бухта, що глибоко врізається в берег; ущелина, долина, улоговина 

– ур. Олонія в с. Кікенеїз, див. також ‘αλώνι.  

 

Β  

 

 βαθύς, -(ε)ιά, -ύ [-εία, -ον] нг, дг глибокий – затока Батіліман, яр Бати (див. також 

batı). 

 βαλάνη нг, βάλανος нг, дг жолудь – яр Валванья-Дере. 

 Βασίλειος ім`я чол. – ур. Василькі, дж. Василькі-Чокрак, див. -ki. 

 βάτο[ς] ~ βάτσινα нг ожина – гірський прохід Вацінея-Богаз ~ Вашнея-Богаз. 

 βερβέλι ~ βερβελιά нг овечий, козячий послід, βουρουλιά низькорослий чагарник; 

овечий, козячий послід – ур. Вравелея. 

 βίγλα нг вежа, спостережний пункт; вартовий; пастка < лат. vigilia охорона, сторожа, 

див. vigla. 
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 βόρβορος дг болото, багно, грязюка – с. Форфора, див. також φαρφαράς, Φαρφαρα, 

farfara. Пор. λάσπη, bataq. 

 βορός нг ворота; двір; скотний двір, обора, загін, загорода – с. Форос, див. також 

πόρος, φόρος. 

 βόσπορος дг протока, букв. “місце переправи биків” - Κιµµέριος Βόσπορος, давня назва 

Керченської протоки, пор. Θράκιος Βόσπορος (давня назва Босфору), Βόσπορος, інша назва 

Пантікапея (звідси назва Керчі у ґенуезців - Vosporo). 

 βρύση нг джерело, фонтан – дж. Врісі (кілька назв), Кефало-Врісі на схилі г. Спілія в 

Балаклаві (пор.: дж. Баш-Чокрак в с. Азек), Вересін-Чесмесі, Верес-Чокрак, Вересін-Чокрак, 

Вірсін-Чокрак, б. Вірсінь-Узень. Пор. πηγάδι, πηγή, çeşme, keşme, çoqraq. 

 βουνό[ν] нг гора, гориста місцевість, βουνός нг, дг гора, пагорб, узвишшя – Фуна, 

середньовічна назва с. Демерджі, пор. ороніми Мавровуні, Παλιοβούνι (‘Ελικών) у Греції. 

Пор. dağ‚ töbe. 

 

Γ 

 

 Γαβριήλ ім`я чол., (архангел) Гавриїл – с. Гаврил (два ойк.), гірський прохід Гаврель-

Богаз ~ Гавріель-Богаз. 

 γαύρος, -η, -ο [-ος, -ον] нг, дг гордий, гордовитий, гордливий; величний – с. Гавро 

(ойконім, можливо, походить від імені Гаврасів-Таронітів, котрі володіли князівством 

Феодоро), канава Гаврамалі біля с. Партеніт.  

 γιαλό[ς] нг морський берег, узбережжя, надмор`я; мілина; море, αιγιαλός дг морський 

берег – Ялта atLaI (Яліта), нг Γιάλτα, див. –ίτ-, пор. також дг γύαλον западина, печера, 

долина. Див. yalı. 

 Γιάννης, див. ’Ιωάννης. 

 γούβα нг яма, рів, канава – р. Гува (Уч-Кош у верхів`ї), стр. Куви-Сувата в Алушті. 

 γούτος нг голуб – прізвище Гото ~ Гуту кількох десятків татарських сімей у 

с. Ускют; с. “Ушкене (н üş kene тричі) і Гуту”, пор. також нг Γοτθος ґот. 

 γράµµα, -τος нг, дг (мн. γράµµατα) письмовий знак, літера; зображення, рисунок, 

напис – ск. Грам(м)ата-Кая (Язил-Таш), див. yazıllı. 

 

∆ 

 

 δακακνάρι нг клешня – м. Дакакнáрі(Дакакнáлі)-Топрах (Топрак-Кая, Монастир-

Бурун) (східний край мису Ай-Тодор). 
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 δαβούλι нг барабан, ντα(β)ούλι маленький барабан < кт, т davul великий барабан – 

ск. Давліца, див. –ιτσα. Пор. trampete. 

 δάφνη нг, дг лаврове дерево, лавр > т defne тс – ур. Дафни, пор. ойк. Дафні в Греції. 

 δερβένι нг ущелина < т dervent ~ derbent гірський прохід, ущелина; фортеця 

(на гірському перевалі, на кордоні) < п dnB RD där-bänd засув (у дверей, воріт); гірський 

прохід, ущелина; застава, фортеця – яр, дж. Дирван, г. Дирван-Кефала. Пор. dere. 

 δειρή ~ δειρά дг шия, горло; гірська гряда, δειράς, -άδος гірський хребет, пасмо 

пагорбів, кряж – ур. Дари, Діро в Гаспрі, область ґотів ∆ορυ і фортеця ґотів ∆όρος, ∆ορας, 

-αντος у Тавріці. 

 δίος, δία дг зевсів, божественний – античне пос. ∆ία на Керч. п-ві (ототожнюється з 

містом Τυριτάκη). 

 δίπλα нг складка – сідловина Діпла між Бабуган-Яйлою і г. Чамни-Бурун. 

 διπλός, -ή, -ό[ν] нг подвійний, двійчастий – дж. Діпля біля Кипарисного, Дуплея біля 

Феодосії, див. також δίπλα. Пор. qoş. 

 δρόµος нг шлях, дорога, вулиця, дг місце для бігу або кінних перегонів – дж. Тікдром, 

пор. оронім Καλλίδροµον в Греції. Пор. πάτι, soqaq‚ yol. 

 

Ε 

 
-εα закінчення деяких іменників у множині. 

-εις суфікс множини в ряді кримськорумейських топонімів – с. Кореїз (Хураїс), 

Лімнеїз, Олеїз, Сімеїз, пор. назву місця розваг Кунанéїс “Гойдалки” (нг κούνια гойдалка) в 

румейському селі Стила у Півн. Приазов`ї. 

’εκκλησία нг церква, дг народні збори – г. Еклезі(Екліз)-Бурун, ур. Кіліца (див. -ιτσα), 

Палеоклісі біля с. Буюк-Ламбат. Пор. ναός, див. kilse. 

’εληά ~ ’ελιά нг,’ελαία нг, дг, ’ελαίη дг, oleum лат. маслина – с. Олеїз, див. –εις. 

‘έλιξ, -κος нг, дг зигзаг, закрут, звивина – середньовічний округ Елісс на Південномі 

березі, пор.: фортеця ’Ελισσός у фемі Далмація (Х ст.), г. ‘Ελικών у Беотії, р. ’Ελισούς, -ούντος 

в Еліді, міста ‘Ελίκη в Ахаї та Фессалії. Пор. aylanma. 

‘επτά нг, дг сім – ур. Гептаспітія (Єді-Ев). Пор. yedi. 

‘εσπερίδα ~ ‘εσπερίς, -ίδος нг вечірка, вечір – г. Спірада, див. також σποράς. 

‘εστία нг вогнище; домашнє вогнище, родина, дім; батьківщина, ‘εστία ~ ‘ιστίη 

(*Fεστία, лат. vesta) домашнє вогнище, яке слугувало також жертовником; жертовник, олтар, 

святиня; дім, житло, ‘Εστία Гестія, богиня домашнього вогнища, захисниця дому й родини – 

р. Хіста в Гурзуфі. 
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’ερυθρός, -ά, -όν нг, дг червоний – г. Іріта-Кая в бас. Чорної, ур. Іріта в Алушті, 

пор. ойк. Ерітре в Греції. Пор. κόκκινος, qızıl. 

-ες закінчення деяких іменників у множині. 

ευαγγελιστής нг благовірник, проповідник вчення Христа (цим іменем називаються 

укладачі чотирьох Єванґелій: Матей, Марк, Лука та Йоан) – паг. Ва(н)ґеліста на г. Ай-Петрі. 

Ευγράφης ім`я чол., (св.) Євграф – ск. Єграф-Каяси, печ. Іограф, хр. Іограф (на ньому 

колись була церква). 

ευπάτωρ дг знатний, букв. “народжений від славного отця” – античне пос. Ευπατόριον 

~ Ευπατορία (локалізується в різних місцях Тавріки). 

 

Ζ 
 

ζεφυρίη ~ ζεφύρος дг західний вітер – античне пос. Ζεφύριον на Керч. п-ві. 

Пор. ’Αθηναιών, ‘Ηράκλειον, νύµφαιον, Παρθένιον (див. παρθένιος). 

ζυγός нг ярмо; коромисло терезів, терези; гребінь гори, гірський хребет, ζυγόν ~ ζυγός 

дг ярмо; коромисло терезів, терези; ζυγός, -ή, -ό нг парний – укріплення Зіго-Ісар (Ісар-Тепе), 

план якого дає підставу пояснювати компонент Зіго- як “подвійний, парний”, пор. оронім 

Ζυγός у Фессалії. Пор. qoş I. 

 

H 
 
 

‘Ηρακλέης Геракл, герой давньогрецьких міфів, ‘Ηρακλεία “Місто Геракла”, назва 

кількох античних міст в різних країнах – Heraclea Chersonesus, одна з назв античного 

Херсонеса в Тавріці. 

‘Ηράκλειον ~ ‘Ηρακλείον дг Гераклей, храм Геракла – назва двох античних поселень 

на Керч. п-ві, пор. ойк. ‘Ηράκλειο[ν] на Кріті. Пор. ’Αθηναιών, Ζεφύριον (див. ζεφυρίη), 

νύµφαιον, Παρθένιον (див. παρθένιος). 

 

Θ 
 
 

θεόδοτος дг даний богами – античне пос. Θεοδοσία ~ Θευδοσία ~ Θευδοσίαν 

(локалізується на місці сучасної Феодосії). Пор. іран. *bagadata. 
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Ι 
 
 
 -ία закінчення деяких іменників жіночого роду. 

’Ιορδάνης, -ου р. Йордан у Палестині, в ній прийняв хрещення від руки Йоана 

Хрестителя Ісус Христос: “Отож спитали його, мовивши до нього: “Чого ж бо христиш, коли 

єси ні Христос, ані Ілля, ані пророк?” Йоан же їм у відповідь: “Водою я хрищу. Той же стоїть 

серед вас, якого ви не знаєте; він наступить після мене, а я йому не гідний розв`язати й 

ремінця на сандалі.” Сталося те у Витанії, по той бік Йордану, де Йоан христив” [Єванґелія 

від Йоана. І, 25 – 28] (пор. укр. йордань місце на ріці, де святять воду в день Богоявлення 

Господня, 6 січня за ст. стилем) – два дж. Іордану в яру Тамардак-Дере в бас. Каспани, 

пор. гідр. Іорданка, Іорданська, Йорданська в Україні. Пор. Φαρφαρα, Φασγα, 

дєвр. Qar3qor, yehosafat. 

-ίτ- суфікс, який утворює від географічних імен назву жителів – с. Партеніт, Ялта 

(Яліта), фортеця Гурзувітів у Прокопія Кесарійського (Гурзуф ~ Урзуф).  

-ίτσα жін., -ίτσι сер. демінутивний суфікс – ск. Давліца, ур. Кіліца, Путаміца-Чешме, 

р. Путаміц, пор. ойк. Іракліца, Коніца (Κόνιτσα), Халандріца, Яніца, Καρδίτσα (двічі) в Греції. 

Пор. –cıq. 

’Ιωάννης, Γιάννης ім`я чол. – с. Кара-Яні ~ Карань, б. Іванес-Кош-Дересі біля 

с. Кучук-Узеньбаш. 

 

Κ 
 

κακός, -ή, -ιά, -ό[ν] нг, дг поганий; злий – ур. Какапіле в Гурзуфі, див. πύλη. 

Див. καλός, пор. yaman.  

καλάµι нг, κάλαµος нг, дг комиш, очерет > т kalamus очеретяні зарості (на морському 

узбережжі) – середньовічний порт Каламіта (нині Інкерман), сади Калам біля с. Ай-Серез. 

Пор. nay, saz, qamış. 

κάλανδα ~ κάλαντα нг пісні, які виконуються напередодні Різдва і Нового року, 

κάλανδαι нг, дг, καλένδαι нг календи < лат. calendae тс – р., с. Календа ~ Календе ~ Календія, 

г. Календи-Баїр, ур. Каландри ~ Келандри біля Мухалатки (див. також kalender). 

καλλι- нг красивий (перша частина складних слів), καλλο- нг хороший, добрий (перша 

частина складних слів), καλός, καλή, καλόν нг, дг красивий, прекрасний, καλλίων 

красивіший, кращий, κάλλιστος найкрасивіший, найкращий, καλλίτερος ~ καλύτερος, -η, -ο 

нг найкращий – антична гавань Καλός λιµήν (локалізується у півн.-зах. Криму), ур. Калеакра 

біля Місхора та Магарача, Калеметра в с. Ай-Серез, Калоліваді(я) біля с. Куру-Узень, 
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Калопаті біля Партеніта, Калпаді біля с. Кучук-Ламбат, р. Калісаві в Алушті, дж. Кáліца-

Чешме, гірський прохід Каллістон-Богаз на Карабі-Яйлі, затока Каллітера між Карадагом і 

г. Ечкідаг, пор. оронім Καλλίδροµον та ойк. Каломерон і Калон-Кастрон в Греції. Пор. güzel. 

καλό[ν] нг добро, благо – монастирище Качи-Кальон на Качі, див. Qaçı, а також 

κελλί[ον]. 

καµάρα нг, дг склепіння, арка < лат. camara ~ camera тс, κάµαρα ~ κάµαρη нг 

кімната, пор. кт qamara È RamQ ~ È rMaQ, т kamara каюта < іт. camera тс – с. Камáр(а). 

Пор. κελλί[ον], çardaq, kemer, oda, qubbe. 

κάµηλος нг верблюд – г. Камля. Пор. deve, іт. camello. 

κάµπος нг поле, рівнина – г. Камбопло ~ Кабоплу-Кая, див. -πουλ(λ)ο. 

κανάκι нг любима (про людину чи тварину) – р. Канака, пор. також нг κονάκι житло, 

нічліг; поміщицький дім < кт qonaq нічліг; гість, т konak нічліг, стоянка; великий дім. 

κάνναβι нг, κάνναβις, -εως нг, дг коноплі – р. Каневіз(Ханевіз)-Дере. Пор. üskül. 

καράβι нг корабель – ск. Петракеравія в морі біля г. Опук. 

καρκίνος дг рак, краб; антр. Καρκίνος – античне пос. Καρκινίτις, -ίδος (знаходилось на 

місці сучасної Євпаторії). 

καστέλλι[ον] нг невелика фортеця, укріплений зáмок, лат. castellum тс, демінутив від 

castrum – г. Кастель (Біюк-Кастель, Аю-Даг), Кастель (Кучук-Кастель), с. Костель 

(два ойк.), Курама-Костель, Костельчік, пор. ойк. Καστέλλι на Кріті. Див. qastel, 

пор. κάστρο[ν], isar, kermen, qale. 

κάστορας нг, κάστωρ дг бобер – ур. Кастур біля с. Корбек. 

κάςτρο[ν] нг кріпосна стіна, фортеця, цитадель, зáмок < лат. castrum тс – укріплення 

Кастрон (Зіго-Ісар, Учансу-Ісар), ур. Кастро, улоговина Кастронун-Кьозі, с. Палеокастрон, 

пор. ойк. Кастрон, Калон-Кастрон, Палеокастрон, Ксілокастрон в Греції. 

Пор. καστέλλι[ον], isar, kermen, qale. 

καστροπουλ(λ)ι нг невелика фортеця (демінутив від κάστρο[ν], див. -πούλ(λ)α) – с., 

р. Кастрополь, г., ущ. Каст[р]ополь. Пор. καστέλλι[ον]. 

κατάρα нг, дг прокляття; заклинання – башта Катара-Кулле в Судацькій фортеці. 

καταρράχι ~ κατάρραχο нг гірський хребет, καταρρακτή нг гребля, κατα(ρ)ράκτης нг, 

дг водоспад – яр Katarax dere біля с. Буюк-Озенбаш. Пор. qır‚ sırt‚ uçansuv. 

καταφερτζής нг дойда – ур. Ґотфрід, Катфрід-Гота в с. Коккоз, мешканці якого 

мали глузливе прізвисько götfrid у татар сусідніх сіл, див. також götfrid. 

κατσίβελος нг циган; кочовик – с. Кацивелі, пор. ойк. Katsivelliana на Кріті. 

κάψα нг жара, спека, καύσις дг спалення; спека – с. Капсіхор RwxisPaQ ~ Капсхор. 

Пор. sıcaq, yanıq. 
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κελλί[ον] нг келія < лат. *cellium, демінутив від cella кімната, комора – монастирище 

Качи-Кальон (див. Qaçı, пор. καλός), ур. Кіліца (див. -ιτσα). 

κεφαλή нг, дг, κεφάλι нг голова, край, кінець, вершина, верх; витік (ріки) – б. Дирван-

Кефала. Пор. baş. 

κεφαλόβρυση нг витік (див. κεφαλή, βρήση) – дж. Кефало-Врісі на схилі г. Спілія в 

Балаклаві, пор.: дж. Баш-Чокрак в с. Азек. 

κηπάριο[ν] нг садок – ур. Кіпрія ~ Кібрія в Алушті. Пор. κήπος, bağça. 

κήπος нг, дг сад – античне пос. Κήπος, Cepoe на Керч. п-ві, ур. Кіпія між с. Коккоз і 

Ялтою, Кіпія ~ Кіпіанин-Кая біля с. Узеньбаш. Пор. bağça. 

Κιρκόρος (< Γρηγόριος) нг, Ğrğr крум. ім`я чол. – Киркор ~ Кирк-Єр, середньовічна 

назва міста-фортеці Чуфут-Кале. 

κίρκος дг круг, кільце – с. Кіркенеїз ~ Кікенеїз, див. –εις. Пор. κρικέλλα, κρικέλλι, 

τσέρκι, isar. 

κοίλο[ν] нг западина, заглибина, κοίλον дг западина, заглибина, бухта – яр Нотоклея 

біля с. Барин. 

κοκκάρι нг цибуля-сіянка – ур. Кохарі в с. Шума. 

κόκκινος нг, дг червоний – ур. Кокенхома (див. χώµα), пор. румейський апелятив 

чапóхма жовта глина, відображений у назві двох курганів, балки й села Чапохма 

(нині Федорівка) в Півн. Приазов`ї, а також румейські назви місця купання Кóтню-та-Хая 

“Червона скеля” на р. Кальміус у с. Заможне (Чермалик) та паг. Кóчну Джап “Червоний 

пагорб” (кт cap косогір, схил гори) в с. Кременівка (Чердакли). Пор. ’ερυθρός, qızıl. 

κόκκος нг, дг зерно (в плодах), дг червець, що водиться на дубі (Quercus coccifera) і 

дає червону фарбу (давні люди приймали цю комаху за ягоду), κουκ(κ)ί нг біб (плід); 

зернятко, κουκκιά нг боби (рослина) – гірський масив Кокія, хр. Кокія-Бель, старовинне 

укріплення Кокія-Ісар, гірський прохід Кокія-Богаз, ур Кокі. 

κοπανιστήρι[ον] нг ступа; товкачик – б. Купаністра біля с. Кучук-Узень. 

Пор. µατσούκα, toqmaq. 

κοπριά нг гній, κοπρία дг купа гною, κόπρος нг, дг гній – дж. Купрія-Чокрак. 

Пор. kübre. 

κούκκος ~ κόκκυξ, -υγος нг зозуля – ур. Кукос в Алушті. 

κουκ(κ)ούτσι нг зернятко; кісточка (в плодах) – ур. Кокоц у Байдарській дол. і в селах 

Біюк-Ламбат та Ласпі. Див. κουκ(κ)ί. 

κούρκα нг індичка, κούρκος індик – с. Куркулет. 

κουτάλα нг черпак, ополоник, κουτάλι ложка, κοτύλη дг заглибина, западина; 

невелика чаша – яр Котла і дж. Котла-Чокрак у бас. Ускюту, ур. Кутали-Сурамларе.  
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κούτελο нг лоб – високий морський берег Кутілья ~ Кутілья-Бурун біля с. Туак, пор.: 

скельний мис Сірий Лоб біля монастирища Ай-Тодор. Пор. µέτωπον, burun. 

κρεµαστός, -ή, -όν нг, дг висячий – р., водоспад Кремасто-Неро “Висяча вода” (Учан-

Су, див. uçansuv). 

κρηµνός дг крутий берег, стрімчак – античне поселення Κρηµνόι (знаходилось десь на 

березі Чорного моря; можливо, первинна назва Пантікапея). 

κρήνη нг джерело (пор. укр. криниця) – села “Кринча і Чокур” (див. çuqur). 

Пор. κρουνιά, βρύση, πυγάδι, πηγή, çeşme‚ keşme‚ çoqraq. 

κρικέλλα нг велике кільце, ланець, κρικέλλι невелике кільце, ланець (від κρίκος 

кільце; ланець) – Кіркель – назва фортеці Киркор (Чуфут-Кале) у польських авторів, пор. 

ойк. Крікелу, Крікелон в Греції. Пор. κίρκος, τσέρκι. 

κρουνιά нг, κρουνός нг, дг джерело – дж. Крону. Пор. βρύση, κρήνη, πυγάδι, πηγή, 

çeşme‚ keşme‚ çoqraq. 

κτείς, κτενός дг, χτένι ~ χτένα нг гребінка - Κτενούς λιµήν, гавань біля Херсонеса 

(ототожнюється з Севастопольською бухтою). Пор. taraq. 

κύριος, -α, -ο [-ία, -ον] нг головний, основний; пан, хазяїн, власник; чоловік; господь, 

бог – Киркор (нині городище Чуфут-Кале) < *Κύρ[ια] χώρ[α] або *Κύρ[ιον] χωρ[ίον], 

див. χώρ[α] (див. також тюрк. qır, qırıq, qırq, дєвр. hor, hōr, qīr). 

κώµη дг село, нг селище – античне пос. ’Αχίλλειος κώµη (локалізується на косі Чушка 

в Керч. протоці). 

 

Λ 
 

λαγγάδι ~ λαγκάδι нг лісиста долина (в горах), λαγκάδα велика лісиста долина 

(в горах), велика лісиста ущелина – б. Ланґа біля с. Алсу (по ній тече р. Чорна).  

λάκκα нг западина, лісовий яр, улоговина, лощина, λάκκος нг яма, рів, яр, дг яма, 

ставок, цистерна, басейн; погріб для зберігання вина, λαγών дг бік; пах; западина, ущелина – 

с. Лакі ~ Лака. Пор. çuqur. 

λακκούβα, див. λάκκα. 

λάκκωµα нг велика яма; западина, заглибина (в землі) – ущ. Лакапа біля с. Ворон, 

пор. також λακκούβα. 

λαµπάς, -αδος дг, λαµπάδα нг смолоскип, кт lampat маяк – античне пос. Λαµπάς 

(локалізується на місці Біюк-Ламбата), с. Біюк- та Кучук-Ламбат. Пор. φανάρι, φάρος. 
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λάπαθο[ν] ~ λάπατο[ν] нг щавель > т lábada тс, λάπατα нг лобода, пор. кт, н alabota тс 

– г. Лапата, ур. Лапата біля с. Узеньбаш і Маркур, гірський прохід Лапота-Богаз ~ 

Лопата-Богаз, пор. також дг λοπάς, -άδος миска, блюдо. 

λάσπη нг грязь, твань, болото, мул – с. Ласпі. Пор. βόρβορος, bataq. 

λεκάνη нг таз, миска < кт legen, т leğen великий таз, п îgL lägän мідний таз, цебер, 

а Î aqL laqān діжа – ур. Лаконі, г. Лакана ~ Лекана біля с. Туак, яр Лакен на м. Ай-Тодор, 

г. Ляконессі-Бурун, вулиця Лаконеїз (див. -εις) та дж. Лаконез-Чешме в с. Ай-Серез, 

ур. Лаканес-Дересі в Гаспрі та Ореанді. Пор. πινάκα‚ σκάφη, keres, legen‚ lenger‚ qazan‚ 

tekne. 

λεπρός, -ή, -ό [-ά, -όν] нг, дг прокажений – г. Лепру біля с. Туак. Пор. qotur. 

λευκός, -ή, -ό[ν] нг, дг білий, світлий; λεύκα ~ λεύκη нг срібляста тополя, λεύκων нг 

місце, засаджене сріблястою тополею – яр Левка в с. Буюк-Озенбаш, пор. оронім Λευκά ’όρη 

на Кріті. Пор. aq‚ selbi‚ sügüt. 

ληνός дг чан, кадіб, корито, точило, в якому вичавлюють виноград – ур. Лінея в 

Гурзуфі. Пор. ’όρον, trapon. 

λιβάδι[ον] нг луг, пасовище; мілке озеро, λ(ε)ιβάδι луг, пасовище, λ(ε)ιβάδα великий 

луг, пасовище, λιβάς, -άδος дг волога; вода, джерело, потік, струмінь – с. Лівадія 

(кт Livadiye), ур. Калоліваді(я) в с. Куру-Узень, пор. ойк. Λεβάδεια, Λεβαδεία, Λεβαδειά, Λιβάδι 

в Греції. Пор. alan‚ barlaq, çayır, toğay. 

λιµάνι ~ λιµένας нг, λιµήν, -ένος дг порт, гавань > кт, т liman тс - гавань Καλός λιµήν в 

античних джерелах (локалізується в півн.-зах. Криму), Κτενούς λιµήν, давня назва 

Севастопольської бухти, античне пос. Σκυθοταύρον λιµήν (або Αθηναιών, локалізується на 

місці Судака; пор. ойк. Іскут ~ Іскют ~ Ускут ~ Ускют, Scutti у ґенуезців), Συµβόλον λιµένα, 

назва Балаклавської бухти в античні часи, с. Лімена, укріплення Лімена-Кале на г. Кошка, 

м. Ліман-Бурун (Утекі-Бурун), затока Батіліман. Див. liman. 

λίµνη нг озеро, став, болото, затока, дг стояча вода, озеро, болото; ставок – с. Лімнеїз 

~ Лемнеїз ~ Лімнеєс (див. –εις), ур. Ілімна в Байдарській дол., Палямна ~ Полімна в с. Лімена. 

λουβιά нг квасоля (рослина), λόπια квасоля (різновид) – м. Ловія ~ Лая під 

Балаклавою. Пор. baqla. 

λύκος нг, дг вовк – г. Лікон біля с. Куру-Узень, вакуфна ділянка Лікопія при 

с. Корбеклі (див. ’οπή). Пор. qurt‚ qurtluq. 

*λυκοψείρα назва якоїсь комахи (?), пор. ψείρα воша, тля і λύκος вовк – 

ур. Лікопсіріна ~ Лекабсіріна в с. Біюк-Ламбат. 

λύτρα нг заступниця (про Божу матір) – ур. Літра в с. Улусала та Авджикой. 

Пор. σώτηρια. 
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Μ 
 

µαγούλα нг неприродно товста щока; пагорб, µάγουλο щока – ур. Магула ~ Магулу, 

Мукула біля Гаспри. Пор. κούτελο. 

µακρ(ο)- нг довгий, великий (перша частина складних слів), µακρός, -ά, -ό[ν], µακρύς, 

-(ε)ιά, -υά, -ύ нг довгий, µακρός (вищий ступінь µάσσων) дг високий; глибокий – с. Маркур 

RwQRaM, ур. Махроні(й) у с. Біюк-Ламбат, Makrimali в с. Буюк-Озенбаш (див. µάλη), 

с. Массандра ~ Марсанда (див. ’άντρο). Див. µικρός, пор. µέγας, büyük‚ köp‚ ulu‚ uzun. 

µάλη нг пахва, пор. каз. qoltıq пахва; захищена од вітру гірська долина; затока – 

канава Гаврамалі в с. Партеніт, Makrimali в с. Буюк-Озенбаш. Див. maylı, пор. qol‚ qulaq. 

µάντρα нг загін, обора, загорода (для худоби); двір; огорожа, стіна; хижа пастуха, 

µαντρί кошара > кт, т mandra – ур. Мандрія біля с. Буюк-Озенбаш, Булімандра біля с. Ай-

Василь та Скеля, печ. Мандрач-Коба біля Бахчисарая. Пор. aran‚ qoş II. 

Μάρθα ім`я жін., (св.) Марта – р. Мáрта, пор.: р. Мáрта (адиг. Мартэ), ліва притока 

Кубані, значення не встановлене. 

Μαρία, Μαρίαµ (Богоматір) Марія, Meryem кт, т, íIrM märyäm п – с. Майрем ~ 

Маріанполь (знаходилося в б. Meryem dere біля Успенського монастиря), ур. Мар`які біля 

с. Ай-Василь (див. -ki), Майрімі в с. Біюк-Ламбат. 

µάρµαρο[ν] нг, µάρµαρος дг мармур > кт, т mermer тс – с. Мармара, 

пор. ойк. Μαρµαράς, Неос-Мармарас у Греції (пор. також нг µαρµάρα безплідна жінка). 

Μαρτιανός ім`я чол., (святий) Мартьян, нг µαρτιανός березневий – с. Мартіан, 

м. Мартьян. 

µατσούκα ~ µατσούκι нг велика палиця, дрюк, ломака, рум. măciúcă посох пастуха, 

укр. мачýґа дрюк; герлига – г. Мачук, с. Мачик-Сала, стежка Мачука-Богаз (веде з с. Форос 

на Яйлу), пор. прізвище Мацука у маріупольских греків. Пор. toqmaq. 

µέγαλος, -η, -ο нг великий; численний – ур. Мегалея, Мегаловалі в с. Кизилташ 

(див. αυλή), Урум-Мегале біля с. Біюк-Ламбат, Мегало-Яло біля Балаклави (див. γιαλό). 

Див. µικρός, пор. µέγας, büyük‚ köp‚ ulu. 

µεγαρικός дг мегарський, від назви міста Μέγαρα в Греції – Megarica, одна з назв 

античного Херсонеса. 

µέγας, µεγάλη, µέγα нг, дг великий, численний – ур. Магабель ~ Мугабелі біля с. Біюк-

Ламбат (див. ’αµπέλι), р. Мегапотам (Улу-Узень), г. Мегабі (яйла Могабі)‚ м. Меганом 

(див. νώµος), пор. румейські назви дж. Мега-Пігаδ, б. Мега-Тугай, кур. Мега-ту-Оба, Мега-
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Уба і ск. Мега-т-Хая у Півн. Приазов`ї, ойк. Мегаполіс в Греції. Див. µικρός, пор. µέγαλος, 

büyük‚ köp‚ ulu. 

µέλας, µέλαινα, µέλαν нг, дг чорний – маєток Мелас, ур. Меля в с. Біюк-Ламбат. 

Пор. qara. 

µεντέρι нг кушетка, софа, диван; матрац < т minder – б. Мендер (притока Бадраку). 

Пор. tapçan. 

µέσος, -η, -ο[ν] нг, дг середній – с. Місхор (*Μεσοχώρα ~ *Μεσοχώρι), Мішатка ~ 

Мшатка ~ Пшатка (див. також µύχος). Пор. orta. 

µέτωπον дг лоб – м. Κριού µέτωπον “Баранячий лоб” на Південному березі Криму в 

Геродота, пор.: м. Κριού µέτωπον на Кріті. Пор. κούτελο. 

µήλο[ν] нг, µήλον дг, malum лат. яблуко – ур. Малакопса, Меля в с. Біюк-Ламбат. 

Пор. alma. 

µήλο περσικόν нг персик – дж., ур. Малаперза біля с. Ай-Серез. 

µικρός, -ή, -ό [-ά, -όν] нг, дг маленький, малий – р. Мікропотам (Кучук-Узень), 

пор. румейську назву кур. Мкро-т-Уба в Півн. Приазов`ї. Див. µέγαλος, µέγας, пор. az‚ 

kiçkene, küçük. 

Μιχαήλ ім`я чол., (архангел) Михаїл – с. Міхалатка ~ Міхалятка ~ Мухалятка 

(див. також т muhallet), Махýльдур ~ Мухýльдур, Мішатка ~ Мшатка ~ Пшатка, яр Мухаель 

в Айсавській дол., руч. Махаїл-Узень ~ Махалі-Озен біля Судака.  

µοναστήρι[ον] нг монастир > кт, т manastır тс – м. Монастир-Бурун (Дакакналі-

Топрах), шахта Монастир-Чокрак на Карабі-Яйлі, дж. Манастир-Чокрак біля с. Упа, 

паг. Монастир-Хир, пор. ойк. Μοναστήρι[ον] (Βιτώλια), Монастіракі в Греції. 

µοναχός, -ή, -ό ~ µονάχος, -η, -ο нг одинокий; один, сам, monaxótra крум. самітна – 

б. Монаготра-Су ~ Monağotra özeni, пор. румейську назву кур. Манáхо-ту-Уба “Одинока 

могила” поблизу с. Малий Янісоль у Півн. Приазов`ї, численні гідр. Самець, Самець-Річка в 

Україні, ойк. Діпотама в Греції. Пор. yañız. 

µόσκος ~ µόσχος нг мускус – с. Біюк- і Кучук-Муском`я aiMwksM. 

µόσχος нг, дг, µοσχάρι нг теля, µόσχειος нг, дг телячий – г., перевал Маскі, дж. Маскі-

Чокрак біля с. Ай-Серез, пор. ойк. Мосхопотамос в Греції. Пор. tana. 

µπούφος нг пугач, пор. п Æ wB buf сова, сич – ущ. Буфілья-Дере біля Ялти. 

Пор. yapalaq. 

µύλος нг, дг млин – ур. Міляріс ~ Міляріц в Гурзуфі, Мілья (Махман-Дере) на 

Демерджі, Пале-Міларес ~ Пале-Мілірі біля Верхньої Оріанди (пор. ойк. Полімілон в Греції). 

Пор. degirmen. 

 97 



µυρµηκιά дг мурашник, від µύρµηξ, -ηκος мураха; байбак (?) - античне 

пос. Μυρµήκειον ~ Μυρµήκιον ~ Μυρµηκιών на Керч. п-ві. 

µύτη нг ніс, дзьоб; кінчик, вістря, µύτος великий ніс – с. Міта, г. Мітіс. Пор. burun. 

µυχός дг найбільш заглиблене або найдальше місце, найбільш внутрішня або задня 

частина чогось, заглиблення, нг затока, що глибоко заходить у сушу – ур. Міха в с. Лімена. 

 

 
Ν 

 
 

ναός нг храм, церква – ущ., р. Ная біля с. Біюк-Узеньбаш. Пор. ’εκκλησία. 

νάπη дг, нг, νάπος дг гориста і лісиста місцевість; лісиста долина, лісиста ущелина – 

місто Νάπις (ототожнюється з Неаполем Скіфськім). Пор. λαγγάδι. 

νέος, -α, -ον нг, дг новий – столиця скіфського царства Νεάπολις “Нове місто” 

(локалізується на городищі Керменчік у Сімферополі), Νέον Τείχος “Нова фортеця”, 

ототожнюється з Неаполем Скіфським. Див. παλαιός, пор. yañı. 

νερό нг вода – р., водоспад Кремастó-Нерó “Висяча вода” (Учан-Су), 

пор. ойк. Кріонері в Греції. Пор. suv. 

Νικήτας ім`я чол., (св.) Никита – с. Нікіта, пор. ойк. Ayios Nikitas в Греції. 

νόµη нг фураж; пасовище, вигін, νοµός дг пасовище; область, країна, округ – 

м. Меганом (Біюк-Сирт), див. ще νώµος. 

νότος нг, дг південний вітер; південь – яр Нотоклея біля с. Барин, див ще νώτα. 

νυµφαίον ~ νύµφαιον дг храм Німф – античне пос. Νύµφαιον, Nymphaeum на Керч. п-ві. 

Пор. ’Αθηναιών, Ζεφύριον (див. ζεφυρίη), ‘Ηράκλειον, Παρθένιον (див. παρθένιος).  

νώµος нг плече – м. Меганом (Біюк-Сирт), див. також νόµη. Пор. egeç‚ sırt. 

νώτα ~ νώτο[ν] нг, νώτος дг спина, хребет – яр Нотоклея біля с. Барин, див. ще νότος.  

 

Ξ 
 

ξερός, -ή, -ό нг, дг сухий – р. Ксеропотам (Куру-Узень), пор. оронім Ксірон-Орос в 

Греції. Пор. quru. 

 

Ο 
 

’οξυά ~ ’οξύα нг, ’οξύη дг бук – дж. Уксея, Оксія-Чокрак, див. ще ’οξύς. Пор. qayın. 

’οξύς, -εία, -ύ нг, дг гострий, гостроконечний; гіркий, кислий, різкий – дж. Уксея, 

Оксея-Чокрак, див ще ’οξυά. Пор. accı. 
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’οπή нг діра, отвір, дг діра; яма, печера – вакуфна ділянка Лікопія при с. Корбеклі, 

див. λύκος. Пор. ’άντρο[ν], σπηλιά, φωλεά, in, qoba, teşik. 

’ορειάς, -άδος дг гірська – с. Ореадна ~ Ореанда, див. також ‘όριο[ν]. 

’ορεινός, -ή, ό[ν] нг, ’ορεινός дг гірський, гористий; горець, від ’όρος гора, узвишшя – 

г. Ур`янда-Кая (Ісар-Кая) біля Ореанди, с. Ореанда, пор.: давнє місто Oroanda, -orum на 

східному кордоні Пісідії, ур. Ворон ~ Ворона в с. Лімена, с. Ворон і Варнутка (див. також 

furun‚ ören), пор. ойк. Ксірон-Орос в Греції. Пор. dağ. 

‘όριο[ν] нг, дг границя – с. Варнутка, Ворон (див. також furun‚ ören), Ореадна ~ 

Ореанда. Пор. σύνορο[ν], çet, had, sinor. 

’όρον дг давильна дошка, прес (для винограду та оливок) – с. Ворон, Варнутка, 

див. також ‘όριο[ν], furun‚ ören. Пор. ληνός, trapon. 

’όρος, -ους ~ -εος нг, ’όρος ~ ούρος, -εος дг гора, узвишшя – фортеця Гурзувітів 

(у Прокопія Кесарійського), див. –ίτ- > Гурзуф ~ Урзуф; с. Ворон, Варнутка (див. також 

‘όριο[ν], furun‚ ören). Пор. dağ. 

’ορτύκι нг, ’όρτυξ нг, дг перепел – ур., с. Артек, пор. ойк. Неа-Артакі в Греції, 

біблійний ойк. ביתחגלה “Місце перепелиць”, див. також ’άρθηκας. Пор. bödene. 

’ορφανός нг, дг осиротілий; сирота – г. Горпана-Сталоні біля Ялти, див. στάλος. 

’όστρεο[ν] нг, ’όστρεον дг устриця – гірський прохід Устрея-Богаз ~ Вастрея-Богаз ~ 

Ставрея-Богаз, див. ще ’όστρια. 

’όστρια нг,’όστρεον дг південний вітер < лат. auster, -tri південний вітер; південь - 

гірський прохід Устрея-Богаз ~ Вастрея-Богаз ~ Ставрея-Богаз, див. ще ’όστρεο[ν]. 

Пор. ζεφυρίη. 

ούρεσιβωτης дг той, що знаходить собі прожиток в горах – фортеця Гурзувітів у 

Прокопія Кесарійського (Гурзуф ~ Урзуф), див. –ίτ-. 

’οχυρό[ν] нг фортеця, укріплення; неприступне місце – с. Шюрю (Шýрі), пор. також 

şurü. 

 

Π 
 

πάγκαλος дг прекрасний – г. Панґалос ~ Пахкал-Кая, г., яр Панґалос ~ Панкалос біля 

г. Демерджі. Пор. καλός, güzel. 

παιδί[ον] нг, παιδίον дг дитина – ск. Педі-Кая. Пор. bala. 

παλαιο- нг (перша частина складних слів) старий, παλαιός, -ά, -ό нг, дг, παλιός, -ά, -ό 

нг давній, старий – паг. Палікур ~ Палекур у Массандрі, ур. Палекура на м. Св. Іоанна біля 

Ялти, Палеміларес біля Верхньої Оріанди, Палеоклісі біля с. Буюк-Ламбат, Полаклесія в 
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Лівадії, укріплення Палеокастрон біля с. Магарач, пор. оронім Παλ(α)ιοβούνα ~ Παλαιοβούνι 

(‘Ελικών), ойк. Палеохора, Палеокастрон в Греції, Παλαιοχώρα на Кріті. Див. νέος, пор. eski. 

πανάγιος, -α, -ο[ν] нг, παναγής дг пресвятий, священний, Παναγία ~ Παναγιά нг 

Богородиця, Богоматір; церква на честь Богородиці; ікона Богородиці – плато Панагія у 

верхів`ї Арпату, б., руч. Панагія (притока Гуви), дж. Панія, Панія-Текне, Панія-Чокрак у яру 

Панія-Дере, р. Панія-Узень, укріплення Панея в Лімені, пор. ойк. Панаїя в Греції, Panayia 

(двічі) в Анатолії. Пор. λύτρα, σώτηρια, aziz. 

πανί, мн. πανιά нг вітрило < лат. pannus кусок тканини – ск. Панея в Сімеїзі. 

παξιµάδι нг сухар, παξιµάδα великий сухар, peksimet кт, т сухарі – ур. Паксімас біля 

Пертеніта і Куркулета, м. Пексемет-Бурун. 

παπα- нг частка, що додається до імені священика, παπάς нг священик, піп > кт, 

т papaz тс – яр Папаз-Баїр, ур. Папас-Чаїр на г. Ай-Петрі, г. Папас-Тепе, ск. Папас-Чокрак, 

ур. Папаіорі, ділянка Папайорі в с. Коккоз, г. Папаюр (παπα-Γιώργυς), ур. Папалея ~ Папалія 

в с. Узеньбаш, р. Папальянин-Чераги (-Чокраги?) (παπα-‘Ηλιάς), паг. Папаметі (παπα-

∆ηµήτριος), ур. Папа-Сава біля с. Дерекой та Ай-Василь (παπα-Σάβας), Папаяні біля с. Ай-

Серез, Папакі-Юрі в Нікітському саду (див. також παπάκι), пор.: м. Папас в Греції. 

παπάκι ~ παπί нг каченя, πάπια качка, πάπος селезень > кт papiy‚ н bäpiy качка – 

яр Папакі-Юрі в Нікітському саду, див. ще παπα-. Пор. badi. 

παρα- нг пере-; при-; проти- - ск. Парагельмен ~ Парагільмен біля с. Біюк-Ламбат 

(див. γυρµένος), Парагіним-Кая ~ Паригам-Кая, ур. Парамбела (див. ’αµπέλι). 

παράκτιος, -α, -ο нг, дг прибережний, береговий – бухта Барахта біля Карадагу. 

Пор. yalı. 

παραλία, див. parela. 

παρθένιος дг, παρθένος нг дівочий; незайманий, непорочний, Παρθένος нг Богоматір – 

античне пос. Παρθένιον на Керч. п-ві, с. Партеніт (*Παρθενίται “Мешканці Партенія, 

Παρθένιον”, див. –ίτ-). Пор. λύτρα, σώτηρια, Παναγία, ’Αθηναιών, Ζεφύριον (див. ζεφυρίη), 

‘Ηράκλειον, νυµφαίον.  

πάσσαλος нг паля, кіл, дг кілочок, дерев`яний цвях – р. Пасалаї біля Партеніта. 

Пор. qazıq. 

πάσχα нг, дг пасха; пасхальне ягня – шахта Паско-Саван-Харлих на Карабі-Яйлі. 

Пор. καλάνδαι, bayram‚ derviza‚ tepreç‚ toy. 

παστρόφυλλον нг чистотіл, ластовине зілля – г. Построфіль ~ Петрафіль, див. також 

πέτρα. 

πάτι нг, πάτος дг стежка – паг. Калепот біля Партеніта, ур. Калопаті в Партеніті, 

див. καλός. Пор. δρόµος, soqaq‚ yol. 
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πέντε нг, дг п`ять – яр, г. Пендіхор, узв. Пендехорин-Сирт, г. Пендікюль, пор. ороніми 

Πενταδάκτυλο[ν] на Кріті та Πενταδάκτυλο[ν] (Ταΰγετος) на Пелопонессі. Пор. beş. 

πέτρα нг камінь, дг скеля, πέτρος дг камінь – ск. Петракеравія в морі біля г. Опук, 

г. Петрафіль ~ Построфіль на півн. захід від Судака, Кута(Куті)-Петра. Пор. qaya‚ taş. 

πεύκο[ς] нг, πεύκη нг, дг сосна – яр Павке. Пор. πίτυς, çam. 

πηγάδι нг колодязь, πηγάδα великий колодязь, piğað крум. джерело – хутір Пегаді, 

дж. Пугаца(нин)-Чокрак, Біюк-Пугаца, канава Пугача. Пор. πηγή, βρύση, çeşme‚ keşme‚ 

çoqraq.  

πηγή нг, παγά дг джерело, витік (ріки) – с. Бáга, яр Ескібага в Байдарській дол., 

пор. хмонг. бага малий, невеликий. Пор. βρύση, πηγάδι, çeşme‚ keşme‚ çoqraq.  

πήλινος нг глиняний, πηλός глина – с. Топрак-Пілен (Топраклар-Пелен), див. також 

πύλη. Пор. χώµα, topraq. 

πινάκα нг велика дерев`яна або глиняна миска, πίναξ, -ακος дошка; тарілка, блюдо – 

ур. Пінака в с. Ай-Серез. Пор. λεκάνη, σκάφη, σπυρίς, keres, legen‚ lenger‚ qazan‚ tekne. 

πιναρός, -ά, -όν нг, дг брудний – ур. Фінарос біля с. Бадрак, Фінорін ~ Фіноріс в 

Гаспрі, р. Фінарό, Фінарос-Су. Пор. çürük. 

πίτυς, -υος нг, дг пінія, італійська сосна – ур. Фітісі ~ Фітосі в с. Біюк-Ламбат. 

Пор. πεύκο[ς], çam. 

πλάγιος, -α, -ο[ν] нг, дг боковий, косий, нахилений, πλαγίως ~ πλά(γ)ι ~ πλάϊ схил 

(гори), косогір – дол., руч. Пелагус ~ Філегус під г. Манґуп-Кале, з півдня. 

πλάκα нг кам`яна плита; грифельна дошка; пластина, πλάξ, -ακος дг площина, 

поверхня; рівнина; плита, кам`яна дошка; таблиця, πλακέ нг плоский, > кт p(i)lâki плоский, 

т p(ı)lak(a) дощечка з написом – м. Плака, г. Пляка, Пілякі, Урупілякі біля Верх. Ореанди, 

Плакі-Кая, б. Плака-Дере, р. Плака-Узень, ур. Плакія в с. Коккоз, Пілякія в с. Ускют, стежка 

Пелакіá-Сокак (веде на Яйлу), пор.: м. Плака на о-вах Лемнос і Кріт. 

πόλις дг, πόλι нг місто - Νέα πόλις, столиця Скіфського царства (локалізується на 

городищі Керменчік у Сімферополі). 

πολύς, -λή, -ύ нг, дг численний; великий – ур. Полаклесія в Лівадії, 

пор. ойк. Πολύκαστρον, Полімілон в Греції. Див. µικρός, пор. µέγας, büyük‚ köp‚ ulu. 

πόντιος, -α, -ο ~ πόντος, -ία, -ον нг, дг морський – ур. Фондія біля Ялти і Гаспри. 

Див. fındıq‚ fúnda. 

πορδαλάς нг пердун – канава Пурдала. Пор. sıçqaq. 

πόρος нг, дг прохід, переправа; перевал – с. Фóрос, гірський прохід Фороз-Богаз, 

див. також φόρος, пор.: о-в Πόρος в Греції. Пор. πύλη, ağız‚ boğaz‚ köz‚ qabaq II‚ qapı. 
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πορθµείον ~ πορθµήϊον дг переправа – античне пос. πορφµήϊα τα Κιµµέρια 

“Кіммерійська переправа” на Керч. п-ві. 

ποτάµι нг, putám крум., ποταµός нг, дг ріка, πόταµος нг велика ріка – р. Мегапотам 

(Улу-Узень), Мікропотам (Кучук-Узень), Ксеропотам (Куру-Узень), Сунар-Путам і Путаміц 

біля Гурзуфа, Сюнарпутан (назва гирла Авунди), ур. Путаміца-Чешме в с. Деґерменкой і 

Ламбат (див. –ιτσα). Пор. özen‚ suv. 

-πούλ(λ)α жін., -πούλ(λ)ο сер. нг демінутивний суфікс – с. Кастрополь, г., 

ущ. Каст[р]ополь, див. καστροπουλ(λ)ι, пор.: о-ви Скірос та Скіропулос, Серіфос та 

Серіфпула, Спеце та Спецопула в Греції. 

πρόβατο[ν] нг, πρόβατον дг вівця, баран – бухта Провáто біля с. Коз. Пор. qoy‚ qoyun. 

πύλη, мн. πύλαι нг, дг ворота; вузький прохід, що веде з однієї місцевості в іншу – 

ур. Какапіле в Гурзуфі, пор.: м. Πύλος в Греції. Пор. πόρος, ağız‚ boğaz‚ köz‚ qabaq II‚ qapı. 

 

Ρ 
 

ράχη нг, ράχις, -εως дг спина, хребет; гірський хребет, гребінь; косогір, схил (гори) – 

с. Магарач “Великий хребет” (див. ще mağara), дж. Магаришин-Кішмесі на г. Бабуган, 

ск. Калфрах-Каяси біля Гурзуфа, г. Псілерах(і) “Високий хребет” біля Балаклави, 

пор. ойк. Ράχις, -χεως у Греції. Пор. sırt. 

ρόκα нг прядка – г. Рока. Пор. qapqal. 

ρούσικος, -η, -ο руський – ур. Рускофіль-Кале ~ Ускруфіль-Кале, г. Рускофлея, яр 

Руско-Фулей на захід від Нікітського мису, див. φωλεά. Пор. Urus. 

ρουχάλα ~ ρόχαλο нг мокрота – р. Лухара в с. Куру-Узень. 

 

Σ 
 

σαββατικός, -ή, όν нг суботній, від Σάββατο[ν] – с. Саватка, пор. також ім`я чол. 

Σάβας. 

σα(κ)κί нг мішок, σάκκος дг груба тканина; мішок, σα(κ)κιά нг мішок (міра) – 

ур. Сахія в с. Ай-Серез. 

σάρα нг руїни – р. Устул-Сар, див. σταύλος. Див. χάλασµα, пор. ören, xarabe, xarap. 

σήµα нг знак, сиґнал, дг знак, ознака; знамення; сиґнал; могила, курган, σηµεία нг 

знак, сиґнал; місце, пункт, σηµείο[ν] нг, дг, σηµήιον дг знак, прикмета, ознака; прапор, 

σηµαία нг, дг прапор – с. Сімеїз ~ Семеїз, див –εις, а також συκαµενέα. Пор. σύµβολον. 

σκάλα нг драбина, східці, сходи; порт, σκαλί східець, сходинка < іт. scala драбина; 

східці, сходи; пристань, причал, лат. scalae драбина; сходи, східці – г. Скала на шляху з 
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Ускюта в Карасубазар, с. Скеля (з нього йде шлях через гірський прохід Шайтан-Мердвен на 

Південний берег), ур. Skaliça біля с. Біюк-Узеньбаш (див. –ιτσα), пор. ойк. Скала в Греції. 

Пор. merdiven, див. iskele. 

σκάρος нг нічне (випасання), σκαρίζω виганяти на пасовище (худобу) – три балки 

Іскарон, що складають верхів`я Фінаросу, б. Іскара біля Карасубазара (див. ще σκύρο[ν]). 

σκάφη нг, дг корито; човен, т iskefe великий плоский кошик – місто Kefe è fK, 

див. також іран. *kapa-. Пор. λεκάνη, πινάκα, σπυρίς, keres, legen‚ lenger‚ qazan, tekne. 

σκύρο[ν] нг щебінь, щебінка – три балки Іскарон, що складають верхів`я Фінаросу, 

б. Іскара біля Карасубазара, див. також σκάρος. Пор. çaqıl. 

Σκύθαι дг скіфи, збірна назва племен, що мешкали у Півн. Причорномор`ї; у 

візантійську епоху греки скіфами називали всі народи, що з`являлися біля дунайських 

кордонів з Півн. Причорномор`я: гуннів, хозарів, мадярів, аварів, булгарів, русів, печенігів, 

половців, татаро-монголів і навіть туркменів-сельджуків та турків османів – с. Іскут ~ Іскют 

~ Ускут ~ Ускют, див. також σκύτος. 

σκύτος, -εος дг шкіра (вичинена); батіг, канчук, σκυτεύς, -έως швець, чоботар - 

с. Іскут ~ Іскют ~ Ускут ~ Ускют (див. також Σκύθαι і пор. нг σκουτί грубошерста 

тканина). 

σµύρις, -ιδος ~ σµυρίδι ~ σµυρίγλι нг наждак – ліс Міріді біля с. Уппа. Пор. qayraqtaş. 

σούδα нг стічна канава; вузький проїзд – Судак, пор. ойк. Σούδα на Кріті і див. 

осет. suğdæg.  

σπηλιά нг, σπήλαιον дг печера – г. Спілія біля Балаклави. Пор. ’άντρο[ν], φωλεά, in, 

qoba, teşik. 

σπήτι ~ σπίτι нг дім, ‘οσπίτιον дг дім < лат. hospitium пристановище; заїжджий двір – 

ур. Гептаспітія (Єді-Ев) “Семихатки”, пор. ойк. Семихатка, Семихатки в Україні, Σπάτα в 

Греції. Пор. ev‚ üy. 

σποράς, -άδις дг розсіяний, окремий, одиночний – г. Спірада, див. ще ‘εσπερίδα, 

σπυρίς, пор.: о-ви αι Σποράδις біля півд.-зах. узбережжя Малої Азії. Пор. yañız. 

σπυρίς, -ίδος нг, дг плетений кошик – г. Спірада, див. також ‘εσπερίδα, σποράς. 

Пор. λεκάνη, πινάκα, σκάφη, keres, legen‚ lenger‚ qazan, tekne. 

στάκτη ~ στάχτη нг зола, попіл, σταχτερός, -ή, -ό попільний, сірий – г. Стактарі. 

Пор. kül. 

στάλος нг місце полуденного відпочинку стада; загін для худоби; місце, захищене від 

сонця, вітру тощо – г. Горпана-Сталоні, див. ще σταύλος. Пор. eğrek. 

 σταύλος нг стійло < лат. stabulum стійло, хлів – г. Ставло-Хора ~ Stavluxar, 

див. χωριό. Пор. aran, qora. 
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σταυρός нг хрест, дг кіл, кілок, паля; хрест – г. Ставро, Ставрі-Кая, Ставрунин-Бурну 

біля Алушти, гірський масив Стаурунин-Бурун біля гирла Канаки, гірський відріг Ставріца 

біля Лівадії (див. –ιτσα), р. Ставріс біля с. Кучюк-Кой, ур. Ставро біля с. Лімена, İstavra 

біля с. Буюк-Озенбаш, м. Ставрунин-Баїр, стежка Ставрея-Богаз ~ Вастрея-Богаз (веде з 

Аутки на Яйлу), гірський прохід Устрея-Богаз біля Гурзуфа (див. також ’όστρεο[ν], ’όστρια), 

пор. ойк. Ставрос, Stavria, Stavrion, Stavrodhromi, Stavrodhromion, Stavrokhorion, Stavropiyon 

в Греції. Пор. xaç.  

Στέφανος ім`я чол., (св.) Стефан, στέφανος нг, дг вінок – г. Стефан-Оба, дж. Істефан 

біля с. Аян, Істефан-Чокрак на г. Бабуган (див. i-). 

στήλη нг, дг стовп, колона, στύλος нг тс – ур., р., с. Стіля ~ Істіля, гірський прохід 

Стіля-Богаз, яр Стіла (впадає в Сартану), пор. ойк. Стіліс в Греції, біблійний ойк. Νασειβ, 

Νεσ(ε)ιβ, נציב “Стовп, колона” в Іудеї (тепер Beit-Nasīb). Пор. tikili taş. 

στόµα нг рот; отвір, вхід, вихід; гирло (ріки), στόµα, -ατος дг тс; верхній кінець, 

вістря; верхній край, верхівка – ск. Стамас, р. Стаміс (притока Дерекою). Пор. ağız. 

στουπί нг клоччя, στυπ(π)είον дг клоччя, грубий льон або коноплі, лат. stup(p)a 

клоччя – г. , ур. Ступа ~ Ступі біля с. Шелен. Пор. κάνναβι, üskül. 

συγγενάδι нг родич – г. Зінґаді. 

συκαµενέα ~ συκαµ(ι)νία ~ σκαµ(ν)ιά нг, συκάµινος дг шовковиця < дєвр. שקמה Ficus 

sycomorus Linn. – ур. Сікамеїс ~ Скамеїс біля Алушти (див. –εις), Сікамея ~ Скамея в 

с. Куру-Узень, с. Сімеїз (див. також σήµα). 

σύµβολον дг знак, прикмета - Συµβόλον λιµέν, Symbolon portus, антична назва 

Балаклавської бухти (від неї походить назва ґенуезької колонії Cembalo). Пор. σήµα. 

Συµεών ім`я чол., (св.) Сімеон – кол. Сіміонун-Кую-Су. 

σύνορο[ν] нг границя – г. Сінар та Біюк-Сінор у Байдарській дол., перевал Сінор, 

ур. Сінур, Сунар-Путам – назва гирла Авунди біля Гурзуфа. Пор. ‘όριο[ν], çet, sinor.  

σωτήρ нг, дг, σωτήρας нг рятівник, визволитель, спаситель, σώτηρια нг спасителька – 

г. Сютюра ~ Сотіра, Сотра на Карабі-Яйлі, Сутіра біля с. Туак, Сутра-Кая, Сютюр-Кая 

біля с. Біюк-Узеньбаш, ур. Сотера ~ Сотіра біля с. Куру-Узень, пор. ойк. Sotir, Sotira, 

Sotiras, Sotirion, Sotiritsa в Греції. Пор. λύτρα, Παναγία. 

 

Τ 
 

τάφρος дг рів (з валом) – давнє пос. Τάφρος ~ Τάφραι, Taphrae (локалізується на 

Прекопському перешийку або на Керч. п-ві). Пор. endek‚ or‚ qırım. 
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τείχος дг стіна, укріплення, фортеця – давня фортеця Νεόν Τείχος (ототожнюється з 

містом Νεάπολις, столицею Скіфського царства), τά Κιµµέρια τείχεα “Кіммерійські 

укріплення”. 

τραπέζι нг, τράπεζα дг стіл – великий скельний мис Трапіс, від якого йдуть ущелини 

Йохаган-Су та Куру-Узень (Великий Каньйон). Пор. miz. 

*τραπον, див. tarapan. 

τρίγωνος, τρίγωνο[ν] нг, дг трикутник – ур. Тріунья ~ Трівунья ~ Трігонья біля 

с. Кікінеїз. 

τσεκούρι нг сокира; телепень < лат. securis сокира, τσεκουριά нг удар сокирою – 

ур. Чекарія в с. Ай-Серез, пор.: караїмський цвинтар Балта-Тіймез “Незаймане для сокири” 

біля городища Чуфут-Кале. 

τσέρκι нг обруч; óбід < іт. cerco, cerchio круг, коло (див.) , лат. circus круг, коло; 

цирк, circes круг, коло, кільцева міська стіна, пор. алб. qark круг; область, округ – місто 

Керч, кт Kerş ÖrK‚ ойконім походить з ґенуезької назви міста Cerchio в результаті метатези 

[ç – k] → [k - ç], ск. Чірка-Каяси (на ній укріплення, стіни якого утворюють кільце), пор. 

біблійні ойк. גדרה “Стіна” (Γαδηρα ~ Γαδιρα), בית גדר “Місце стіни”, שור “Стіна”. Пор. κίρκος, 

κρικέλλα, κρικέλλι, isar. 

τσικνίδα ~ ’άτσικνιδα ~ τσουκνίδα ~ ’άτσουκνιδα нг кропива, див. çigentra. 

 

Φ 
 

φανάρι нг ліхтар – м. Фанар, Кокіно-Фанар “Червоний маяк” на Тарханкуті. 

Пор. λαµπάς, φάρος, fener, lampa(t). 

φάρος нг маяк – м. Ескі-Форос. Пор. λαµπάς, φανάρι, lampa(t). 

φαρφαράς нг хвалько – с. Фарфара (Форфора), див. також βόρβορος, Φαρφαρα, 

farafara. 

Φαρφαρα (פרפר,Ôàðôàðà біблійна річка поблизу Дамаска [Кн. ІІ Царів. V, 12] - 

с. Фарфара (Форфора), див. також βόρβορος, φαρφαράς, farafara. Пор. ’Ιορδάνης, Φασγα, 

дєвр. Qar3qor, yehosafat. 

φάσα нг стрічка – схил Фáса гори Кастель. 

Φασγα (פסגה Pisgah, Ôàñãà) біблійний оронім; на горі Пізга Господь показав Мойсею 

перед його смертю всю обіцяну єврейському народові землю: “Зійди на верх Пізга-гори й 

підведи очі свої на захід і на північ, і на південь, і на схід; і добре подивись, бо за Йордан ти 

не перейдеш” [Второзаконня. ІІІ, 27] – столове узв. Фасга між г. Кара-Тепе і 

с. Красноселівка, схил Фáса г. Кастель (див. ще φάσα). Пор. ’Ιορδάνης, дєвр. yehosafat. 
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φάσσα нг, дг дикий голуб – кол., шахта Фасса ~ Фасси на Карабі-Яйлі. Пор. gögercin. 

φελ(λ)ί нг шматок, кусок, кусень – ур. Feli біля с. Буюк-Озенбаш. Пор. kesek. 

Φιλάρετος ім`я чол., (св.) Філарет – яр Філарет. 

φόρον нг базар – с. Ворон, див. також ‘όριο[ν], ’όρος, furun‚ ören. 

φόρος нг, дг податок, мито; базар – с. Фόрос, гірський прохід Фороз-Богаз, див. ще 

βορός, πόρος. 

φύλακας нг, φύλαξ, -ακος нг, дг сторож, вартівник, οι φύλακες охорона – ущ. Філегус з 

руч. Пелагос, на південь від г. Манґуп-Кале, див. також πλάγιος. Пор. qaravul. 

φυτικός, -ή, -ό[ν] нг рослинний – яр Fitek dere біля с. Буюк-Озенбаш. 

φωλεά ~ φωλιά нг, φωλεός нг, дг нора, лігво, лігвище, кубло, барліг – ур. Фулея, 

Фуллі, печ. Фул ~ Фулун-Хоба біля с. Туак, гірський прохід Фуліс-Богаз (Аутка-Богаз, 

Іограф-Богаз), г. Рускофлея, яр Рускофулей та руїни Рускофіль-Кале на Нікітському мису, де 

є наскрізна печера Хале-Хоба. Дольмени, що зустрічаються біля Форфори та Аутки, 

називалися караконджоло-фулес, див. qaraqoncolos. Пор. ’άντρο[ν], σπηλιά, in, qoba, teşik. 

Φωτιος ім`я чол., (св.) Фотій – чотири села Фоті(Фот)-Сала (Феттаг-Сала, 

див. fati), пор. ойк. Ayios Fotios в Греції.  

 

Χ 
 

χάλισµα нг руїни – ур. Халасма ~ Аласма. Пор. σάρα, ören‚ xarabe‚ xarap.  

χάραξ, -ακος дг кіл; частокіл, вал; місце, укріплене частоколом і ровом – античне 

пос. Χάραξ, Characeni, у Клавдія Птолемея (локалізується на м. Ай-Тодор), пор.: м. Χάρακας 

на Кріті. 

χελιδόνι нг, şułdón крум., χελιδών дг ластівка – с. Шулдан, г. Шулдан-Бурун біля 

с. Коджа-Сала, монастирище Шулдан-Коба.  

χερσόνησος ~ χερρόνησος дг півострів – античне місто Χερσόνησος ~ Χερρόνησος 

(знаходилось на березі Карантинної бухти), античне пос. Ζήνωνος Χερσόνησος (локалізується 

на Керч. п-ві). 

χίλια ~ χίλιοι нг, şił’a крум., χιλιάς, -άδος дг тисяча – с. Шéлен, див. також şölen, 

пор. біблійний ойк. אלף “Тисяча”. Пор. miñ. 

χύµα нг абияк, як попало; схил, спуск – с. Шýма. 

χυρό[ν] нг фортеця, неприступне місце, оборонна споруда – с. Шýрю, г. Шурі-Кая на 

березі Алакату (див. також şürü). Пор. isar‚ kermen‚ qale. 

χώµα нг земля, χώµα, -ατος дг насип, вал; гребля; могильний курган – ур. Кокенхома, 

див. κόκκινος. Пор. topraq. 
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χώρα нг, дг країна, область, місцевість; місто, χωριό нг, xóra крум. село, χωρίον дг 

місце; укріплення, невелика фортеця; місцевість, країна; маєток, χώρος нг, дг простір, місце, 

місцевість – с. Кореїз ~ Кораїз ~ Кураїс ~ Хураїс, Капсіхор, Маркур, Місхор, Ставло-Хора ~ 

Stavluxar, р. Алепхор ~ Алипкор, Фескур, яр Фісхур біля Ялти (див. також ψυχρός), 

г. Пендіхор, ур. Пендехорин-Сирт, пор. ойк. Хора, Неохоріон, Ніохорі, Палеохора, Подохорі в 

Греції. Пор. qora‚ yer. 

Ψ 
 

ψάρι нг, psar крум. риба – р. Пісара ~ Псара, пор.: о-в Ψαρά в Егейському морі.  

Пор. іран. *kapa-, тюрк. balıq. 

ψηλός, -ή, -ό нг високий – ск. Пселе-Кая ~ Пселя-Кая, г. Псілерахі “Високий хребет” 

біля Балаклави (див. також ψιλός), пор. румейську назву узвишшя Псілó-Хая “Висока скеля” 

біля с. Стила у Півн. Приазов`ї. Пор. öksek. 

ψιλός, -ή, -ό[ν] нг дрібний; тонкий; голий; не вкритий рослинністю; лисий, дг лисий; 

голий - г. Псілерахі, див. також ψηλάς. Пор. çıplaq, taz. 

ψυχρός, -ή, -ό [-ά, -όν] нг, дг холодний – р. Фескур, яр Фісхур біля Ялти. Пор. suvuq. 

 

3.3. ТЮРКСЬКА ЛЕКСИКА 

 

A 

 Abaqlı ген. “з тамгою абак”: тамгу abaq (1) мають роди барак пл. месіт та кара 

сийрак пл. кара уірім об`єднання ємбойлик караногайців; тамги abaq (1, 2) були зображені на 

татарських надгробках у с. Камаджи Перекопського повіту (пор. дт abaqı опудало на городі; 

оберіг від наврочення, караїм. abaq зображення бога, ідол, бовван, ікона, образ, монг. 

abağaldai маска, зображення шаманського божка, евенк. (< монг.) awağaldai дух-помічник 

шамана, мідний ідол, селькуп. aqlalta ідол, кет. allel домашній ідол, якут. abāhı чорт, диявол, 

евенк. abokī ікона, sevekī ~ hebekī ~ şevekī дух-хазяїн верхнього світу, дух-покровитель 
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людей і оленів; зображення божества, ідол, ікона, також кирг. arbaq ~ arbay духи святих або 

предків, що мусять помагати тим, хто їх закликає, або карати ворогів, arba- загрожувати, 

заклинати < п ÂR räbb‚ мн. ÂaBRA ärbab пан, володар, господь (епітет бога), < a ÂR rabb, 

мн. ÂaBRÁ  ’arbāb власник, хазяїн, голова); ген. абакли є у ногайців, авакли в узбеків – 

с. Абакли та Абакли-Тама (див. Tama). Пор. Açamaylı, Caytamğalı, Irğaqlı. 

Abaş öb& антр., Habeş т ефіоп; темний, чорний, habäş дт ефіоп < а öb& habaş ефіопи – 

с. Тереклі(Дереклі)-Абаш та Тюп(Діп)-Абаш. 

Abay антр., пор. ім`я чол. Abay у казахів (тюрк. aba дядя (по батьківській лінії), 

старший брат; шаноблива форма звертання до старих людей, див. –y) – с. Біюк- та Кучюк-

Абай. 

Abbas Óab@ кт ім`я чол. < а Óab@ ‘abbās суворий; ім`я Аббас – с. Аббас, пор. Appaz. 

Abdal Ì AdBA антр. або ген., abdal т мандрівний дервіш, abdal дт святі, благочестиві, Ì AdBA 

äbdal п святі “заступники” Могаммеда, Ì AdBA abdal ~ Ì ADWA avdal святий, анахорет; ім`я чол. < 

а ìIdB badīl, мн. Ì AdBÁ  ‘abdāl заміна, замінник; замісник; анахорет, набожна людина, святий; 

мандрівний дервіш, пор. також афг. Ì db@ ‘abdal ім`я чол., скорочена форма від è lLA db@ ‘abd 

al-lāh “раб Аллаха” – с. Абдал, пор.: рід абдел башкирів, підр. абдал роду таз казахів 

Молодшого жузу, пл. éLAdBA Abdāli ~ Avdāli афганців (тепер Dur(r)ani). 

abla \BO ~ è lBO кт, т (також кт apte) старша сестра; шанобливе звертання молодших до 

старших – дівчат або жінок – печ. Абла-Коба. Пор. ana, ata, baba, bala, ciyen, emce, kelin, 

pike, qarı I, qart, qartana, qız.  

Ablan ~ Ablam етн. (пор. дт ablan звірок із сімейства мишоподібних): пл. Ablan в 

Криму згадує Евлія Челебі – с. Аблан-Ілґері-Кесек, Джума-Аблан, Ельґері-Аблан, Орта-

Аблам, пор.: пл. албан ~ адбан ~ абдан казахів, Î amLA алман узбеків, Ô abLA албат 

середньовічного народу кереїтів. 

abuz, див. afuz, hafız – с. Абузлар, Сарабуз (Сари-Гафиз), пор.: роди абиз у 

каракалпаків, абуз, абиз ~ хафиз в узбеків. 

accı éXO кт, acı т кислий, гіркий, неприємний на смак; їдкий, aşı н гіркий, açığ дт 

кислий, гіркий (нг πικρός гіркий) – мінеральне дж. Аджису біля с. Коккоз, р. Аджису 

(ліва притока Бельбеку), яр Аджи-Су-Ечі біля с. Коз (вода в яру має гірко-солоний смак), 

б. Аши-Джилга, с. Аджи-Ґоль. 

acı éXa& кт, hacı т, äci н, éXa& haci п гаджі, мусульманин, який здійснив прощу до 

Мекки; прочанин < a Ê a& hācc прочанин, гаджі, Acı кт ім`я чол. – с. Аджилар, Гаджилар, 

(Г)аджи-Елі, (Г)аджи-Кой, Гаджи-Сала (рос. Хаджи-Сала), Гаджи-Бай, Гаджи-Гасан, 

Аджи-Байчи, Аджи-Бешер, Аджи-Біке, Аджи-Булат, Аджи-Булек, Аджи-Даут, Аджи-

Ібраїм, Аджи-Кал, Аджи-Кеч, Аджи-Менде, Аджи-Муса, Аджи-Мушкай ~ Джамушкай, 
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Гаджи-Тархан, Асан-Аджи, Булек-Аджи, Бурнаш-Аджи, Камагаджи (рос. Камахаджи) ~ 

Камаджи, Орак-Аджи, Орман-Аджи, Чеґер-Аджи, печ. Гаджи-Хоба (рос. Хаджи-Хоба), 

ур. Карамаджи, яр Гаджи-Дересі (рос. Хаджи-Дересі). 

-aç (-eç) афікс, що утворює іменники та прикметники від деяких основ – с. Пантрач, 

Парпач ~ Порпач (два ойк.), Полтрач, Кулеч. 

Açamaylı “з тамгою ачамай” ген., (н aşamay сідло для волів та верблюдів, 

хмонг. ачмаг сакви, див. -lı) – с. Ачамайли(Ашамали)-Тама, пор.: пл. ашамайли каракалпаків, 

род. підр. ашамайли у казахів та пл. ачамайли узбеків. Пор. Abaqlı, Caytamğalı, Irğaqlı. 

açıq ñCA кт, т, дт, aşıq н, açuq дт відкритий – пас. Ачик-Мейдан, див.meydan. 

ada ADA ~ è {O кт, т, дт, aral н острів – два скелястих о-ви Адалар у морі біля Гурзуфа. 

Adarğın Î w#RADA давньомонгольський етн. – с. Адаргин, Мусабай-, Табун- і 

Тубет(Тобет)-Адаргин. 

adım íIDO кт, т, н крок; стопа; міра довжини – ліс Адим-Тур біля с. Бага, Адим-Тур-

Орман біля с. Узунджа, маєток Адимтюр, б. Адимтюрська, руч., с. Адим-Чокрак ~ Атим-

Чокрак (див. також atım). 

Adıq антр. < а ñi@ ‘atīq старий, пор. Qırım Atıq (інша назва міста Eski Qırım “Старий 

Крим”) – с. Адик, пор.: род. підр. адик у киргизів. 

Adiy ÉDa@ антр., adiy кт, adi т, ÉDa@ adi п простий, звичайний < а ÉDa@ ‘ādī тс – 

с. Адій-Кийгач, Одій, пор.: род. підр. адій у киргизів. 

afuz, див. abuz‚ hafız – с. Тотай-Афуз. 

ağa a#A кт старший брат; шанобливе звертання до старшого мужчини, що ставиться 

після імені, напр., Amet ağa, т хазяїн, пан; старший брат; титул деяких начальницьких осіб, ах 

хмонг. старший брат; старший – с. Агмет-Ага, Азамат-Ага-Кесек, Джантемір-Ага, Каплан-

Ага-Кесеґі, Мустафа-Ага, оз. Аганин-Ґьолю на Карабі-Яйлі.   

ağaç Ã a#O кт, т, ağaş н, ığaç ~ yığaç дт дерево; ліс – яр Агач-Дере, дж. Керіз-Агач, 

Терес-Агач, с. Агач-Елі, маєток Кет-Агач-Деґермен. Див. aq ağaç‚ keriz ağaç‚ qarağaç. 

-ağan (-egen) афікс, що утворює від дієслівних основ прикметники зі значенням 

властивості того, що назване вихідною основою, див., напр., köçegen. 

ağarmış öMRa#A побілілий, посивілий (кт, т ağar- біліти; сивіти; линяти, блякнути, 

див. -mış) – г. Агармиш. 

ağırmaq Ñ aMri#O кт, аргамак хмонг. породистий кінь – с. Аргамак-Елі. 

Ağay É a#A антр., клична форма на –y від ağa (див. також aqay) – с. Агай. 

ağız z#A кт, т, дт, avız н, дт рот, паща; гирло ріки; вхід до печери; початок дороги, 

стик, розгалуження, роздоріжжя, перехрестя – г. Агиз-Хир (Конек), ліс Агиз-Ічі біля с. Кутлак, 
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Агиз-Кир біля с. Аян, Агиз-Кир-Даглари біля Алушти, ліс та хр. Агиз(Агис)-Хир біля 

Ст. Крима, с. Агиз(Авуз)-Кенеґез. Див. avuz. 

al Ì O кт, т, н, дт ясно-червоний, яскраво-червоний, ал хмонг. червоний – б., с. Алсу(й), 

див. suv.  

ala |O кт, т, н, дт, адаг хмонг. різнобарвний, пістрявий, плямистий, строкатий, 

перістий, рябий – б. Алакат, ущ. Алакат-Богази, р. Алабаш, ск. Алабаш-Хая, с. Алатай 

(див. Alatay), ур. Ала-Буха, дж. Ала-Буха-Текне (див. alabuğa). 

alabota, див. láboda. 

alabuğa a#wB|A форель, пор. кирг. alabuğa тс, alabalık т форель, ala balıq кт окунь, 

alaşortay н форель – ур. Ала-Буха, дж. Ала-Буха-Текне. 

Alaç Ê |A етн.: давньотюркське пл. qalaç ~ xalaç, народ халадж в Ірані, пл. алаш 

ногайців, рід алаш у казахів та алаш – загальна назва всіх казахів – с. Алач (два ойк.). 

alaçıq ñC|O кт, alacık т шатро, курінь, халабуда, схованка – руїни Алачук на південь 

від Карабі-Яйли, ур. Алачик на г. Могабі, р. Алачук (або ущ. Куру-Узень). 

Alaköz ZwK|A антр. (див. ala, köz, пор. хмонг. алаг нÿд очі карії) – руч. Алаґьоз, див. ще 

köz. Пор. aqköz, bozköz, çayköz, kökköz, qaraköz. 

alan Î|A кт поляна, галявина, т поле, територія, alañ н відкритий (про місцевість), 

alan yer галявина, пор. дт öläñ лужок, галявка – гал. Аланчик (дві назви), Алма-Алан (дві 

назви), Ірк-Алан біля с. Камишли, Осман-Алан біля с. Татар-Осман, Севлі-Алан біля с. Бага, 

Тав-Алан і Ташли-Алан біля с. Отаркой, Узак-Алан біля с. Аргин, Узун-Алан (чотири назви), 

Яйилган-Алан біля Ст. Крима, Янмиш-Алан біля с. Кизилташ, ур. Алан-Тайша, Ван-Алан, 

Кірез-Алан, Ковалан-Чаїр, Сасих-Алан, Уч-Алан, Хиралан, Чінґін-Алан, г. Алан-Кир, Ту(в)ар-

Алан, хр. Узун-Алан, р. Чардак-Алан, с. Орталан. Пор. barlaq, çayır, toğay, λιβάδι. 

Alatay É a{|A антр., пор. ім`я Alatay у татар та хакасів (ala пістрявий, tay лоша) – 

с. Алатай, пор.: род. підр. алатай у казахів. 

Albat етн.: пл. Ô abLA албат середньовічного народу кереїтів (пор. монг. albat ûabLA 

кріпосний, данник, монг., дт alban повинність, шарварок ) – с. Албат. 

alçaq Ñ ajLA кт, alçak т, alasa н низький, пор. дт al низ, нижня частина, alçaq скромний, 

покірливий, лагідний – м. Алчак (Алчак-Кая), г. Алчак-Кая, Алчак-Кьоз (див. köz). Див. öksek. 

Alçın етн.: середньовічне пл. алчи-татар у Монголії, пл. алчин казахів, рід ала(к)чин 

у киргизів – с. Алчин (три ойк.), Атан-Алчин, Таш-Алчин, г. Алчин. 

Alğazı антр. < а Za3LA ’al-ğāzi завойовник – с. Алгази-Конрат, Какай-Алгази, Чурюк-

Алгази. 

Ali él@ антр. < а él@ ‘aliy високий, піднесений, величний; ім`я чол. Алі, пор. кт aliy él@, 

т âli вищий, високий, піднесений, шляхетний – с. Алібай, Алі-Кеч, Алі-Мерден. 
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Alike è kil@ антр. (якийсь Аліке приймав участь у призначенні Гаджи-Ґірея ханом 

Кримського юрту) – с. Кир-Аліке. 

Alim антр., alim íLa@ кт, т, íLa@ alem ~ älim п учений < а íLa@ ‘ālim тс – дж. Алім-Басти в 

Байдарській дол., печ. Алімнин-Кобаси (три назви), скельний навіс Алім-Айдамах-Хобаси біля 

г. Демірджі.  

alis ¹LaX кт, halis т чистий, ¹LaX xales п без домішок; справжній; щирий, прямий < 

a ¹LaX xālis – г. Аліс-Тепе біля Сюйренської башти. 

Alla è lLA кт, Allah т бог, Аллах < а è lLÁ  ’al-llahu тс – дж. Алла-Чохлар. Пор. Xud(d)a. 

alma amLA кт, т, н, дт, elma т, alımla дт, алим хмонг. яблуко, пор. дг µήλον, лат. mālum 

деревний плід; яблуко – р. Альма, с. Алма-Кермен, Алма-Тархан, Алмачик ~ Елмаджик 

(див. -cıq), ур. Алма біля с. Коз, палац Алма-Сарай у с. Улакли, що було резиденцією калги. 

almalı éLamLA кт , elmalı т яблуневий, з яблуками – г. Ельмелі (навпроти неї г. Армутлук, 

див. armutluq). 

almalıq ñLamLA кт, elmalıq т яблуневий сад (див. alma, -lıq) – г. Ельмелік біля с. Соллар, 

паг. Біюк- та Кучук-Алмалик біля с. Кокташ, р. Алмалик, Алмалих-Узень, дж. Алмалих-Чокрак.  

Alqalı “з кільцем” ген. (н alqa серга, кт alqa, т halka, п è ql& hälqe кільце < а Þ ql& halqat 

кільце; серга; ланець, див. lı), родова назва від тамги у вигляді кільця – с. Біюк- та Кучук-

Алкали(Халкали), пор.: рід Alqa в огузів.  

alt ôLO кт, т, дт низ, нижня частина – с. Кая-Алти(Каясти)-Канли (див. ast), Дірек-

Алти-Кипчак. Див. üst, пор. tüp. 

altı étLOкт, н, т, дт шість – пас. Алти біля с. Упа, кур. Алти-Оба. 

altın Î wtLO кт, н, т, altun Î wtLO т, дт золото; золотий, алт(ан) хмонг. золото – печ. Алтин-

Тешік у г. Ак-Кая, дж. Алтин-Баїр біля с. Калимтай.  

altıncı éjnitLO кт, т, дт, altınşı н шостий – с. Алтинджи-Меркіт, пор. також altınşı н, 

алтач хмонг. золотих справ майстер, ювелір. 

Altıparmaq ñMrP étLO “шестипалий” антр. або ген. (див. altı, parmaq) – с. Алти-

Пармак-Джайчи. 

 alu кт, т слива < п wLO alu тс – ск. Алу-Кая. Пор. eriklik. 

Aman антр., aman Î aMA кт, т пощада, милість, н благополучний, здоровий, Î aMA äman п 

безпека; мир; пощада < а Î aMÁ  ‘āmān безпека; спокій; пощада – с. Аман, Аман-Дервіш, Аманша 

(див. –şa), пор.: рід аман у казахів, пл. аман узбеків, род. підр. аман у киргізів. 

ambar RabNA кт, н, т, амбар хмонг. комора, амбар < п RabNA ämbar тс – оз. Амбар-Ґьоль ~ 

Амбар-Коль біля Ялти. 

Amet антр. < а dm&Á  ‘āhmadu похвальний; ім`я чол. Агмад – с. Амет-Елі, яр Агматин-

Дере, Агмет-Джилга. 
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ammal, див. hammal.  

-an Î A (-en Î ) афікс, що утворює від дієслівних основ дієприкметники теперішньо-

минулого часу, які можуть субстантивуватись: водоспад, р. Учансу, див. uç-. Пор. -ğan. 

ana aNA ~ è NO кт, т, н, дт мати – ск. Вай-Анам-Хаяси (див. vay), с. Ана-Елі, Анакой-Елі 

(див. також Anna). Пор. abla, ata, baba, bala, ciyen, emce, kelin, pike, qarı I, qart, qartana, 

qız. 

Anna турк. ім`я чол., дт adına п`ятниця < п è nIDO adine п`ятниця, пор. Cuma – с. Ана-

Елі, Анакой-Елі (див. ще ana). 

añğar каз. долина, añ кирг. яма, промоїна, обрив (довгий), añgel яр, глибока широка 

промоїна, ан(г) хмонг. щілина; розщілина – р. Ангар, гірський прохід Anğar boğazı між 

Чатирдагом і Демірджі, г. Ангар-Бурун (одна з двох вершин Чатирдагу), пор. також т ahenger 

rknHO коваль < п rgnHO ahängär тс і див. demirci. 

Antay антр. (пор. кт, т, н, дт ant клятва, див. -y) – с. Антай. 

Apan Î aPO антр., пор. ім`я чол. мар. Апан, п Î aBO aban – восьмий місяць іранського 

сонячного року (23.Х – 21.ХІ), також каз. apan яма, старий неглибокий колодязь – с. Апан, 

Апан-Сарача. 

Appaq Ñ aPA антр. (пор. прізвище Ап(п)ак у караїмів), ap-aq кт, apak т зовсім білий – 

с. Аппак, пор.: род. підр. аппак у казахів. Пор. Aqraq. 

Appas кт ім`я чол. < а Óab@ ‘abbās суворий; ім`я Аббас – с. Аппаз(Апас, Аббас)-

Багалак, Аппас-Гаджи-Мекія, пор. Abbas. 

aq Ñ O кт, н, дт, ak т білий, світлий – г. Ак-Тобе, Ак-Топрак, м. Ак-Бурун, ск., с. Ак-Кая, 

р. Ак(Ах)-Метек, с. Ак-Мечеть, Ак-Мечеть-Найман, Ак-Таш (два ойк.), оз. Актаське, 

дж. Ахташлар, джерела Ак-Чокрак, с. Ак-Чокрак, Ак-Кую-Бітак, Ак`яр, руч. Аксу, р. Аксу-

Дере; входить до складу антропонімів і генонімів, відображених у топонімії: г. Акбулат-Оба, 

с. Ак-Кульчук, Ак-Леїз, Ак-Мелез, Ак-Монай, Агоджа, Ак-Коджай, Актай (див. tay), Ак-Чора, 

Ак-Шеїх. Див. qara, пор. ’άσπρα. 

aq- QO кт, н, дт, ak- т текти, литися, сочитися – б. Агар-Су, водоспад Акар-Су (Учан-

Су), дж., яр Су-Аханде (див. -da). 

-aq (-ek) афікс, що утворює іменники та прикметники від дієслівних основ – с. Аппаз-

Багалак, Бугак, Башмак, Булгак, Бурлак-Тама, Бурнак, Джаманак, Кізак, Кончек, Тотмак, 

Чеґелек, Чокмак,Чонґелек, Чорелек, Чучак, р. Булганак. 

aq ağaç Ã a#O Ñ O кт, ak ağaç т клен, пор. кт aq terek осика – дж. Акагач-Курлю-Чокрак. 

aqar RaQO кт, akar т проточний, aqar suv кт, akar su т проточна вода, akarsu т ріка, 

річка, ручай, арик – б. Агар-Су, водоспад Акар-Су (Учан-Су). Див. aqmaz. 
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aqay É aQO кт мужчина; чоловік, дружина – дж. Бекір-Ахаїн-Чокрак, с. Алі-Акай-Елі. 

Пор. Ağay. 

aqbardaq Ñ ADRaB Ñ O кт проліска, підсніжка, первоцвіт (т akçığdem, каз. bäyşeşek тс) – 

пас. Ак-Бардак біля с. Барин. Пор. gül, lâle, manta, sümbül. 

Aqbaş “русявий”, “сивоголовий” антр. (див. aq, baş) – с. Акбаш. 

aqça è cQO кт, akça ~ akçe т білуватий, білястий; гроші, монета – лука Акча-Коль, 

див. köl. 

Aqçora ген. (див aq, çora): рід акчора приймав участь в обранні Гаджи-Ґірея ханом 

Кримського юрту – с. Ак-Чора (три ойк.), пор.: рід ак-шора у казахів, ак-чура в узбеків. 

aqköz світлоокий (див. aq, köz), пор. т aq gözlü людина з дурним оком – с. Ак-Коз 

(два ойк.). Пор. Alaköz, bozköz, çayköz, kökçeköz, kökköz, qaraköz. 

aqlap ~ axlap кт, ahlat û\XA т дика груша < нг ’αχλαδιά груша (дерево) – ур. Ахлаплих 

біля с. Буюк-Узенбаш, пас. Аклаплик біля с. Татар-Осман, див. -lıq. Пор. armut. 

Aqmañnay “білолобий” антр. (див mañlay) – с. Ак-Монай. 

Aqmat антр., див. Amet – с. Ахмат, Ельґері-Акмат, Нагайчи-Акмат. 

aqmaz ZamQO кт, дт, akmaz т стоячий (про воду), непроточний, безстічний – б. Акмаз, 

стр. Акмас, с. Акмоз ~ Акпас. Див. aqar. 

Aqraq антр., aqraq Ñ ArQA кт, akrak т блідий, світлий – с. Акрак. Пор. Appaq. 

Aqsaq Temir rimT Ñ asQA Тамерлан, з яким у різних місцях Криму татари пов`язували 

залишки старовинних стін – вал Аксак-Темір-Ідіку на Керч. п-ві, що тягнеться від Азовського 

моря до Чорного, див. endek. Пор. Çingiz, Mamay. 

aqsaqal Ì aq9QO кт, aksakal т білобородий старик, старійшина – с. Ак-Сакал-Меркіт. 

aqsuv (див aq, suv) – дж. Аксу. Див. qarasuv. 

Aq Şeiq ген. (див. aq, şeiq) – с. Ак-Шейх (чотири ойк). 

aqtaçı éCatQA ~ éJa[QA конюх, конюший, хмонг. агтчин табунщик, від агт(ан) кінь; 

табун коней – с. Актачи, Актачи-Кият, Біюк-Актачи, Бузав-Актачи, Кир-Актачи, дж. Ак-

Тачи. 

-ar (-er, -ır, -ir) R афікс дієприкметника теперішньо-майбутнього часу; 

субстантивовані дієприкметники мають значення “те (або той), що [постійно] виконує або 

може виконати дію, названу вихідною основою”: aqar проточний, від aq- текти. 

arabacı éJè Br@ кт, т візник; той, хто виробляє вози, écBAr@ ärabeçi п візник – 

дж. Арабачилер-Чокрак, с. Арабаджи. 

arabat, див. rabat. 

aralıq ñLARA кт, т щілина; проміжок, н простір – ущ. Курен-Аралик біля с. Камишли на 

Південнобережжі.  
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aram Í ar& кт, н, haram т, дт неприпустимий, заборонений (шаріатом), п Í ar& häram 

заборонений за мусульманським законом < а Í ar& hārām заборонений, священний – солоне 

оз. Гарам-Ґьоль (Червоне), с. Арамкой (Гарамкьой). Див. elâl. 

aran Î ARA кт, н, дт хлів, кошара, сарай, обора, загорода, конюшня; пор. кирг. ara(a)n 

загін, військо, хмонг. аран простолюдин, чернь – с. Аранкой, Беш-Аран, Беш-Аран-Кірей, 

Кой-Аран (Кояран), дж. Ташаран, г. Аранча біля с. Шелен (див. -ça). Пор. avla, qoş II, 

µάντρα, µαντρί, σταύλος. 

Arançı éjNARA ген. (див. aran, -cı) – с. Аранчи, пор.: рід аранши у каракалпаків. 

Arap Âr@ кт, т, Arab дт араб; дуже смуглявий, Âr@ ärab п араб < а Âr@ ‘arab араби – 

с. Арап, Ескі-Арап, Корті-Арап, Арап-Чаїр, пор.: пл. арап узбеків. Пор. Boğdan, Céneviz, 

Çerkes, Çingene, Çufut, Çuvaş, Ermen, F(i)renk, Kürt, Noğay, Osman, Özbek, Qazaq, 

Qumuq, Tat, Tatar, Türkmen, Urum. 

ardıç êIDRO ~ êIDRO кт, т, artuç дт, Ê DRO ärdäс, ÓRO ares п, арц хмонг. ялівець – г. Ардич, 

Артишли біля Судака (див. -lı), печ. Артюч на г. Чатирдаг, ліс Артичли-Бурун біля с. Кутлак, 

ур. А[р]тичлик (див. -lıq). 

Arğın îi#RA етн. (пор. дт arğu долина між горами, arqun скакун, помісь дикого 

жеребця зі свійською кобилою; численний, кирг. arğın ~ arğun помісь яка і свійської корови; 

гібрид, метис та п Î w#RA ärğun ім`я чол. Аргун); крім Криму, де мешкало плем`я аргин, етнонім 

представлений в інших реґіонах: давньотюркське пл. Arğu, пл. аргин казахів, аргин ~ аргун 

узбеків, рід аркин у ногайців – с. Аргин (кілька ойк.), Аргинчик (Аргинджик), Улу-Аргин, 

Тюбет-Аргин. Пор. Barın, Qaynaut. 

arıq Ñ RO дт ручай, арик, кт, н, arık ~ ark т зрошувальний канал, арик, канава – канави 

Дермен-Арик, Краві-Арик, Азіс-Арик, ур. Араклар-Хир. 

arış ÖRO ~ ÖRA ~ öIRA кт, т дишло; лікоть (міра довжини), arıs н дишло, ÖRA äräş п 

лікоть; лікоть (міра довжини) – б. Аришлар у верхів`ї балки Ай-Серез, див. -lar. 

arman îMrX кт, harman т тік, гарман < п îMrX härmän ~ hermän хліб (зібраний на 

току), тік із зерном – пас. Харман-Кир біля с. Сююрташ, г. Керамін-Арман, водотік Арманка, 

канава Арманія. Пор. αλώνι. 

armut DwMRO кт, т, дт груша; грушевий, DWrMA ämrud п груша – канава Армут-Бахчи. 

Пор. aqlap. 

armutluq ñLDwMRO грушевий сад, місце, де ростуть груші (див. armut, -lıq) – г., 

с. Армутлук, ліс Армутлик біля с. Узунджа. 

arpa è PRO кт, н, т, дт, арвай хмонг. ячмінь – гал. Арпа-Барлак біля с. Уппа, г. Арпали 

(див. -lı), с. Арпач (див. -ç). 
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arpalıq ñLè PRO кт, arpalık т засік з ячменем; поле, засіяне ячменем; платня духовним 

особам; феодальний маєток, лен (див. arpa, -lıq) – кад. Муфті-Арпалик. Пор. çiftlik. 

arqa è QRA дт спина, н спина; хребет гори, кт, arka т спина; задня сторона, задня частина 

(чогось), простір, що знаходиться позаду (чогось, когось); опора, підтримка, допомога, 

захисник; задній – с. Арха-Дересі, Караул-Арка (в Криму існував рід è QRA éLWArQ Qaravulu Arqa, 

див. Orqa), Аю-Орка, Уч-Евлі-Орка, Кият-Орка, Хитай-Орка, тому в компоненті –Орка слід 

вбачати генонім). Пор. art, sırt. 

arslan Î\SRO кт, т, aslan Î\SO т лев; сміливець, арслан хмонг. лев – ск. Арслан-Ярлар 

біля с. Терсконду. Пор. qaplan. 

art DRO ~ Ô RO кт, н, т спина; задня сторона, задня частина (чогось); зад; зворотний 

(протилежний) бік; простір, що знаходиться позаду (когось, чогось); задній, дт нагір`я, 

верховина; гірський перевал – дж. Балан-Арди, яр Каян-Арди (ліве відгалуження яру Куян-

Таш-Узень біля с. Коз), Узун-Алан-Артина-Ратларин-Су (artına позаду, за), паг. Дарсан-

Арди в Ялті, ур. Кулесін-Арди біля с. Капсіхор, місцина Чагирлик-Арди, б. Артна-Дере, кол. 

Артна-Кую. Пор. arqa, sırt. 

*artqarı задній, пор. н artqı задній, останній – с. Аткари-Карса, Аткари-Коджалкі 

(Откари-Коджанкі). Див. ilgeri, пор. art, sırtqı.  

as- (O кт, н, т, дт вішати, підвішувати – г. Борю-Аскан-Кая біля с. Сабаг-Елі, див. börü, 

-ğan. 

As Ö ~ ÓO етн.: аси (алани) увійшли до складу різних тюркських народів, а також 

монголів: рід ас у ногайців, башкирів та узбеків, асут у монголів – с. Асс, Біюк- та Кучук-

Асс, Асс-Джаракчи, Асс-Джаркин, Ас-Юрту, Табулди-Асс, Темеш-Асс, Тереклі-Асс. 

Asan îs& антр., п îs& häsän прекрасний, хороший; ім`я чол. Гасан < а îs& hasan – 

с. Асан-Аджи, Гасан-Бай (Гасанбай), Асан-Сакал-Мангит, Гаджи-Гасан, Кара-Гасан (Кара-

Сан), Карсан, Кой-Асан (Кой-Гасан). 

Asker антр., asker rks@ кт, т, rks@ äskär п воїн; військо < a rks@ ‘askar тс – с. Аскар-

Бешкуй, хр. Аскар. 

asma è m(O кт, т, aspalı н висячий; кт коромисло – г. Асма-Кая (дві назви), пас. Асма-

Отлак біля с. Тубенкой. 

Asma кт, Esma @amSÁ  т ім`я жін. і чол. < а @amSÁ  ‘āsmā‘ – c. Ашага(Тебен)- та Юкари-

Асма, Асмакай-Аджи. 

ast ôSO кт, н низ, astında під (чимось), astın дт вниз, внизу – ліс Аст біля с. Дуванкой, 

пас. Кая-Асти біля с. Бештерек, с. Каясти, Каясти-Кипчак (див. -ı), ур. Борлук-Астинда, 

Каралган-Астинда. Пор. alt, tüp. 

aşa, див. aşağa – дж. Аша-Текне. 
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aşağa è #aVA ~ aşağı é#aVA кт, т нижній (нг κάτω нижче; нижній); в назві населеного 

пункту вказує на те, що він є частиною селища, розташованою по течії річки нижче його 

верхньої частини, і складає ряд з означеннями orta та yuqarı – с. Ашага-Аїрґуль, Ашага-

Аратук, Ашага-Даїр, Ашага(Тебен)-Лема. Пор. töben. 

aşlama è mlVO кт, т, aşılama è M\iVO т прищепа, прищеплене деревце; прищеплений; 

aş(ı)lama su т охолоджена вода – б. Ашлама-Дере з ханським палацом Ашлама-Сарай, 

дж. Ашлама, ліс Ашламалик біля с. Кореїз, ур. Ашламалик (див. –lıq). 

at Ô O кт, н, т, дт, агт(ан) хмонг. кінь – дж. Ат-Чокрак, хр. Темір-Ат, печ. Ат-Коба, 

г. Атбаш (Атбаши) біля с. Сімеїз, ліс Ат-Авуз біля с. Уппа (див. ağız), с. Кок-Ат. Пор. 

baytal, tay. 

at- TO кт, н, т, дт кидати; стріляти – ск. Ташаткан-Кая “Скеля, що кидає каміння” біля 

с. Аян, див. -ğan. 

ata aTO кт, н, т, дт батько; дід, atalar предки – г. Чобан-Ата біля с. Токлук. Пор. abla, 

ana, bala, ciyen, emce, kelin, pike, qarı I, qart, qatrtana, qız, παππούς. 

atalıq ñLaTO кт, н, т, дт батьківство; наставник, напутник (зокрема ханських синів) – 

с. Аталик-Елі, Аталик-Елі-Бешкуртка, Аталик-Берді. 

Atan Î a{A антр., atan н, дт кастрований (робочий) верблюд – с. Атан-Алчин, Бекатан-

Конрат, Коботан-Бурульчинський (див. köp). 

Atay É aTO кт ім`я чол. (див. ata, –y), atay н дід – с. Атай, Атай-Мурза (в Криму 

перебувало плем`я ходжа-атай, пор.: “священне плем`я” ата у туркменів). 

 atım íiTO кт, т кидок; постріл, від at- (див.) – руч., с. Атим-Чокрак ~ Адим-Чокрак, 

див. також adım. 

atıq ñit@ старий < а ñit@ ‘atīq тс – місто Qırım Atıq (Eski Qırım, Старий Крим). 

Див. yañı, пор. eski. 

atlama è M\TO кт, т стрибок – м. Кіїк-Атлама. 

Atman Î am{A кт ім`я чол., пор. ataman т отаман; гетьман, н отаман; самець, 

антр. Atmanay bek ëB É anm{A у Криму - с. Атман, Аджи-Атман, Ой-Аджи-Атман. 

avcı éJWO кт, т, avçı дт мисливець, ав хмонг. облава, авчин учасник облавного 

полювання – ліс Авджи-Тав біля с. Терсхонди, с. Авджикой. 

avdarma обвал, від кт avdar- обрушити, обвалити, перевернути – б. Абдарма в 

бас. Індолу, пор.: р. Авдарма (притока Лунґи) і с. Авдарма в Буджаку. 

avız, див. ağız, avuz. 

avla кт, н, ävle н загін, обора, загорода, avlı ~ avlu éLw& т двір, éLw& howli п дім, житло, 

будинок (з усіма службами); двір, пор. г αυλή та лат. aula двір; обора – с. Авли. Пор. aran, 

qora. 
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avul Ì WO кт, avıl ìIWO н аул, село, ağıl ìi#O ~ ağul Ì w#O дт загін, обора, кошара, айл хмонг. 

ґрупа юрт; родина; юрта, дім, двір, господарство, пор. avla – с. Аїл, Джіт-Аул, Баш-Аул, 

Орта-Аул і Каз-Аул (Хаз-Авул). Пор. el I, köy, ordu, otar, qabaq ІІІ, qışlaq, yaylaq, yurt. 

avut кт корито; ставок, запруда, неглибока загачена калюжа снігової чи дощової води, 

пор. дт avut ~ adut ~ aðut жменя, кт, т havuz ©w& > нг χαβούζα, п ©Ww& houz  басейн, 

водойма, резервуар < a ©w& havz тс – водойми Аджи-Аут, Ташли-Аут, с. Аут (три ойк.), 

Аутка (див. –ka), Кайнаут. Пор. eçme, tekne, tıynaq. 

avuz ZWO, див. ağız – р. Аузун-Узень, с. Авуз-Кенеґез, Авуз-Кирк, Беляуз-Кипчак, 

ур. Аспедлауз, Атлауз (двічі), ліс Атлауз, Ат-Авуз біля с. Уппа, ур. Сбалараус (Збалараус), 

Шалтараус. 

ay É O кт, н, т, дт місяць (світило) – ур., с. Айташ, ур. Айдашка, яр і перевал Айтамган 

(див. tamğa), с. Ай-Тепе, г. Айбатли; ay входить до складу антропонімів – с. Ашага- та Орта-

Айтуган, див. tuv-, -ğan.  

Ay- É O компонет багатьох румейських топонімів, див. ’άγιος. 

aya aIO кт шуліка, коршак; aya aIO т долоня; підошва – м. Айя-Буруні ~ Айя-Бурун, 

див. також ’άγια. 

ayaq Ñ aIO кт, н, т, дт, adaq ~ aðaq ~ azaq дт нога, ноги; притока ріки – с. Узун-Аяк-

Карса, див. uzun. 

ayazma è MZaIO кт, т аязма (священне місце з джерелом у греків) < нг ‘άγιασµα – 

ур. Аязма-Кая (Кільсе-Кая). Пор. aziz. 

Aybar RaibIO антр., aybar кт, т світлий як місяць (ay місяць + п –bar випромінюючий) – 

с. Айбар (два ойк.), Казлар-Айбар. 

*aybatı (див. ay, batı) точка заходу місяця – г. Айбатли, див. -lı. 

aydamaq Ñ aMAdIaH кт, haydamak т крадій худоби; грабіжник, розбійник > 

укр. гайдамáка – скельний навіс Алім-Айдамах-Хобаси біля г. Демерджі. 

Aydar Rdi& антр., aydar кт, haydar ~ hayder т лев, Rdi& heydär п епітет халіфа Алія < 

а Rdi& haydar лев – с. Айдар, Айдар-Гази (Гайдар-Качи), пор.: род. підр. айдар у казахів, 

киргизів. 

Ayıp антр. < а ÂwIÁ  ‘āyyūbu ім`я чол. Іов – с. Аїп, Аїб-Елі (Агиб-Елі), пор. також кт, 

т ayıp сором; ганебний. 

ayır rIO кт, ayrı É rIO кт, т окремий; роздвоєний; розвилка, розвилина – ур. Таш-Аїр, 

с. Аїрґуль (Айриґул), Ашага- та Юхари-Аїрґуль, Теренаїр, г. Айри-Кир біля с. Баксан.  

ayırça è CrIO кт, ayırıca è jIrIO т щось відокремлене – с. Аерча (Аїрча), яр Ерчі, 

Аїргий(*Аїрчий)-Джилгаси на Карабі-Яйлі, пор.: б., с. Аїрча в Півн. Присивашші. 
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Ayış антр., пор.: Агиш (Тел-Агиш) – син ногайського мурзи Ягмурчи, двоюрідного 

брата Шіх-Мамая (XVII ст.) – с. Аїш (два ойк.), Ґечерагиш. 

aylançıq ñcN\IO кт звивистий; об`їзний – стр. Айлянчик, ск. Айлянчик-Кая.  

aylanma è mN\IO кт поворот – с. Айлянма, г. Айлянма-Кая. Пор. qaytuv. 

*ayman кт, haymána т вигін, пасовище, луг (для коней) – с. Айман-Кую, пор.: Гайман-

Долина (Великий Агайманський під), де водилися тарпани і ногайці випасали своїх коней, у 

Півн. Причорномор`ї, плато Гаймана (Haymaneteyn îitNami&) у Центральній Анатолії. 

ayrı, див. ayır. 

Ayşe è vIa@ антр. < а Þ V@a@ ‘ā‘işat жива; ім`я жін. Айша – с. Айше. 

Aytuvğan Î a#wTÉ O антр. (див. ay, –tuvğan) – с. Юхари-Айтуган.  

ayuv wIO кт, н, ayı éIO т, adığ ~ aduğ ~ ayığ дт ведмідь – г. Аю-Даг (Кастель, Біюк-

Кастель), Аю-Кая (чотири ороніма), Аюли-Кая (див. -lı), Аюлук (див. -lıq), ліс Аюлик біля 

с. Ак-Шейх, печ. Аю-Тешік, ск. Аюн-Курма-Кая, ур. Аюкот (пор. кт köt, т göt зад).  

ayva AwIO ~ È wIO кт, т айва, ayva ağaç айва (дерево) – ліс Айва-Агач біля с. Отуз, Айвалик 

(дві назви; див. -lıq), с. Айва-Агач. 

ayvalıq ñLAwIO кт, ayvalık т айвовий садок – урочища, яр Айвалик. 

ayvan Î Awi& кт, н, hayvan т, Î Awi& heyvan п тварина, звір; худоба < а Î Awi& hayvān тс – 

м. Хайван-Кир на півдні Бабуган-Яйли. 

ayvaz кт, т, ayyaz т прислужник на кухні – ск. Айваз-Кая. 

az ZO кт, н, т, дт мало; малий, нечисленний; в ойконімії az, azğana складають пари з 

означенням köp, пор. пару büyük : küçük – с. Аз-Отуз. 

Azamat антр., azamat ôm]@ кт, azamet т величність, ôm]@ äzämät п погорда; 

величність, пихатість < а Þ m]@ ‘azamat величність; гордість; пишнота; величність (титул 

султана) – с. Азамат. 

Azav антр., azav WZO кт, azı ~ azu т ікла – с. Азав, пор.: рід азау в узбеків.  

azbar RaBZO кт двір – ур. Азбар, Таш-Азбар. 

Azberdi антр. (див. az, -berdi) – с. Азберді. 

azğana aNa#ZO кт мало; малий – с. Азгана-Коджалар, Азгана-Сіджеут, Азгани-Кари. 

Пор. az, küçük, див. büyük, köp. 

aziz zIz@ кт, т, äziz н, zIz@ äziz п святий, священний; дорогий, поважний; ім`я чол. Азіз 

< а zIz@ ‘azīz сильний, могутній; рідкісний, цінний; милий, дорогий; священні місця в Криму 

іменуються azizler – г., с. Азіз, дж. Азіс-Чокрак біля Альми, печ. Кирк-Азіз (Хирх-Азіс) “Сорок 

святих”, канава Азіс-Арик, ур. Азізлер поблизу с. Корбек. Пор. ayazma. 
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baba aBaB кт, т, дт батько; т шейх (голова деяких орденів дервішів); баавай хмонг. тато; 

п aBaB baba ім`я чол. Баба – г. Баба-Даг ~ Баба-Хая (Манґуп-Кале), с. Бабагасан (Бабасан), 

Бабасан-Найман, пор.: рід бабасан у казахів, род. підр. бабасан у сибірських татар. 

Пор. abla, ana, bala, ciyen, emce, kelin, pike, qarı I, qart, qartana, qız. 

babuğan кт вовча ягода – г. Бабуган-Яйла, пор. також: ур. Великий та Малий Бабулган 

у Байдарській дол. (див. ще ula-). 

badana è NADaB кт, т > нг µπαντανάς вапно, крейда - с. Бадана ~ Бодана, див. також 

Badana. 

Badana антр., пор. каз., кирг. badana панцир, кольчуга, а Þ NdB badanat жертва, яку 

приносять у Мецці; п è NDwB budäne м`ята – с. Бадана ~ Бодана, пор.: род. підр. бодана у казахів 

та пл. бадан узбеків і див. також badana. 

badi т качка – дж. Керес-Баді, див. keres, а також bat. 

Badraq етн.: пл. бадрак у Криму в Евлії Челебі, пл. бадрак ногайців, рід бодирак в 

акногайців, пл. бадрак (baðaraq ~ buðäräq) башкирів, рід бадрак-канли ~ бордак-канли у 

казахів та рід бадрак у туркменському пл. йомут; етнонім бадрак, можливо, пов`язаний з 

іменем буртасів (алани-аси, що переселилсь у VIII ст. з Півн. Кавказу у верхів`я Дону), яких 

Плано Карпіні (ХІІІ ст.) називав брутахами (пор. також дт bodraq ~ budraq розсіяний, 

привільний, вільний (про худобу), н, каз. badıraq ~ badıran вирлоокий, окатий) – с. Бадрак 

(Тав-Бадрак), Бадрак (Булганак-Бадрак), р. Бодрак. 

bağ £ aB кт, т, дт сад, виноградник < п £ aB bağ сад – р. Бах, сад Біюк-Бах, ур. Карабах, 

Киябах, б. Карабаг, дж. Карабаг-Чокрак, Кобкебаглар (див. *küpke), ущ. Ґяур-Бах, с. Баглар-

Баши, Адельбах ~ Адільбах (Мшатка), Кара-Баг, Киябак (див. також baq), Копур-Баг, 

Султан-Баг, Сусуз-Баг. Пор. bağça. 

Bağalaq ген., пор. кирг. bağalaq низ холоші, кт balaq холоша, кирг. bağalaq ~ abalaq 

бита у грі в ордо – с. Апас(Аппаз, Аббас)-Багалак, Карагоджа(Караче)-Багалак і Терс-

Багалак, пор. також baqa, –laq . 

bağatır ~ bağatur ~ batır кт, т, bätir н, batur дт, bahadır RDahB т, баатар хмонг. 

хоробрий, сміливий, багатир < п RDahB bähador тс; ім`я чол. Багадор – с. Багатир, 

Багадирша-Біелі (див. -şa), хр. Багатир(Батир)-Кая (Бойка). 

Bağay антр. (див. -y) – с. Багай, пор.: род. підр. бакай у казахів. 

bağcı éj#aB кт, т виноградар, bağçı дт садівник – с. Бакчи-Елі ~ Бахчи-Елі ~ Бакче-Елі 

~ Бахче-Елі – чотири ойк. (див. також bağça). 

bağça è c#aB кт, дт, bağçe è c#aB т сад; садовий, н baqşa город < п è c#aB bağçe ~ è cHaB 

bahçe садок – дж. Бахча-Чокрак, ур. Бахчалар, водозбір Бахчалар у с. Дерменкой, канава 
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Армут-Бахчи, м. Тугай-Бахчи, р. Вакуф-Бахча, місто Бахчисарай (Bağçasaray), с. Бахче-Елі 

(чотири ойк.; див. також bağcı), Ґюль-Багча, Дере-Багча, Копурбаши-Багча, Науката-Багча. 

Пор. κήπος. 

bağla- \#aB кт, т, дт, bavla- н зв`язувати, прив`язувати – ур. Оґуз-Баглан на західному 

схилі г. Ечкі-Даг, див. ögüz, -an. 

bal Ì aB кт, н, т, дт, бал хмонг. мед – дж. Бал-Чокрак ~ Бор-Чокрак (див. bor), 

ур. Балгота, Балкоба-Тубунде (див. qoba, tüp, -da ), р. Бал-Алма (пор. кт balalma – сорт 

яблук). 

bala |aB ~ \B кт, н, т дитина, дитинча, дт маля, дитинча, пташеня; служник (особливо 

в сільському господарстві) – р. Бала ~ Бала-Су (назва Гуви від ск. Балан-Кая до с. Ай-

Василь), Бала-Салгир (Малий Салгир), ск. Бала-Кая, Бала-Хаяси (“приставлена у вигляді 

контрфорса до схилу Яйли”), хр. Баланин-Каяси, яр Бала-Дере, дж. Балан-Арди, г. Балали-

Кая, ск. Балали-Кая (Келін-Хая), Кор[к]ма-Балам (див. qorq-). Пор. abla, ana, baba, emce, 

kelin, pike, qarı I, qart, qartana, qız. Пор. παιδί[ον].  

balaban Î aB|aB кт, т великий, крупний; велетень; мисливський сокіл, пор. дт balbal 

балбал, ритуальний камінь, що символізує людину, т pehlivan Î AwlhP борець; багатир < п Î AwlhP 

pählevan герой, силач, борець – г. Балабан-Кая. 

balçıq ñcLaB кт, balçık т, balşıq н глина; грязюка, balçıq balıq дт мул і грязь, балчиг 

хмонг. болото, трясина – р. Балчик (впадає в Каркінітську затоку), ур. Балчик, ск. Балчик-Кая 

біля гірського проходу Шайтан-Мердвен, Акбалчик-Дере біля с. Дуванкой, г. Сари-Балчик 

біля с. Бурлюк, пас. Кара-Балчик біля с. Бешуй, ліс Балчиклик біля с. Бахче-Елі (див. -lıq). 

Пор. bor, qum, topraq. 

balıklava È W\qLaB ~ balıklağa è #W\qLaB ~ balıklak Ñ \qLaB т місце скупчення риби (у морі, 

ріці), басейн для риби – місто Балаклава È W\qLaB (Чембало в ґенуезців), пор. фінікійський 

ойк. Сідон “Риболовля”. Пор. gözlek. 

balıq ñLaB кт, н, т, дт риба – пас. Балик-Ґьоль біля Партеніта. Пор. ψάρι, іран. *kapa-. 

balta è tLaB ~ è ÛLaB кт, т, baldu ~ baltu дт, балт хмонг. сокира – с. Балта-Чокрак, ліс 

Балта-Кая біля с. Стіля, ур. Балта-Тіймез (Іософатова долина) із старовинним караїмським 

цвинтарем біля городища Чуфут-Кале (див. tiy-). 

baltacı éJè Û LaB кт, т дроворуб – дж., яр, р. Балтаджи. 

Balut антр., пор. т bellut {wllB, п {wlB bälut, а {wlB ballūt дуб; жолудь – с. Балут 

(два ойк.). 

baq, див bek – ур. Киябах, с. Киябак (Кая-Бак), Коджанбак (Коджай-Бак), Карачак-

Мак. 
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baqa aQaB кт, bağa è 3B ~ a3B ~ è #aB ~ a#aB т загальна назва жаб та черепах, бах хмонг. 

жаба, пор. нг µπάκακας жаба – лощина Бака-Дере, г. Бакаташ, с. Бáга è 3B і яр Ескі-Бага в 

Байдарській дол. (пор. також хмонг. бага небагато, мало, декілька і див. παγά). 

baqal тат. невелике озеро (в Буїнському р-ні Татарстану) – с. Бакал, б. Бакал-Су, 

див. також Baqqal. 

Baqı антр., baqıy éQaB кт, baki т, éQaB baği п залишок, решта; постійний, вічний < а Ñ aB 

bāqi тс – с. Баки-Елі. Пор. Meñge, muhallet. 

baqla \QaB кт квасоля; квасолевий, bakla т боби; кільце, ланець, \QaB bağla п турецькі 

боби, è lqB bağle п біб, боби < а è lqB baqlat овоч, зеленина; біб – ур. Бакла (пор. також т bağla 

гребля, загата), Бакла-Терпелік(Черпелік), р. Бахлаори. Пор. burçaq, κουκ(κ)ί (див. κόκκος), 

λουβιά.  

Baqqal антр., baqqal Ì aqB кт, bakkal т, п Ì aqB bäğğal бакалійник, торговець зелениною, 

овочами < a Ì aqB baqqāl тс - с. Бакал, б. Бакал-Су (див. також baqal). 

Baqsan антр. (див. baq, Asan, пор. кт san слава, пошана) – с. Ашага-, Орта- та 

Юхари-Баксан, див. також каб. Бакъсэн. 

baqsı н, baqşı кирг. шаман, знахар, évxB bäxşi п головний наглядач за соколами; 

секретар; скарбничий, багш хмонг. учитель (< санскр.) – с. Бакси. Пор. quvçı. 

bar кт, н, дт є (в наявності) – канава Таухчихбар біля р. Ворон (див. tavuq, -cıq), 

пор. башкирські топоніми Qışlaubar yılğahı “Річка, де є зимовище”, Qoyobar tauı “Гора, де є 

джерело”, Umartabar tauı “Гора, де є вулики”, Yaðlaubar yılğahı “Річка, де є весняне 

кочовище”. 

Baraq антр., baraq Ñ ArB кт собака, пес, н вівчарка; собака з кудлатою шерстю, 

дт мисливський собака з довгим волохатим смухом, barak т волохатий (про тварин); порода 

мисливських собак – с. Барак, Барак-Елі, Бараколь, ур. Барак-Ґьоль(Коль), пор.: рід барак у 

караногайців, род. підр. барак у казахів і туркменів, пл. барак (ак-барак, ітарчи) могулів. 

Baraş ÖARaB антр. (див. -ş), пор. прізвище Бараш у караїмів – с. Біюк- та Кучук-

Бараш(Бораш), пор.: род. підр. барас, борас у казахів. 

Barın îIRaB етн. (пор. кирг. baarın помісь балабана із сапсаном, barıñ помісь балабана 

з кречетом; той, хто народився від киргиза та узбечки або від узбека та киргизки): пл. барин у 

Криму, пл. баарин киргизів, бахрин узбеків, род. підр. барин у каракалпаків, рід барин у 

башкирів, монгольське пл. баарин (bagarin) – с. Барин (три ойк.), дж. Барин, пор. також п îIrB 

bärin верхній, вищий; ім`я чол. Барін. Пор. Arğın, Qaynaut. 

Barıq антр., berk Ñ rB т, Ñ rB bärğ п блискавка < а Ñ rB barq тс – с. Барик. 
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barlaq Ñ |RaB кт луг (гірський) – гал. Барлак біля с. Токлук, Арпа-Барлак біля с. Уппа, 

дж. Барлакош між г. Чучель та р. Чорною, ур. Бардах-Кош (див. qoş II). Пор. alan, çayır, 

toğay, λιβάδι. 

barotxane è NaxTWRaB кт, baruthane т пороховий завод; пороховий погріб (п ÔWRaB barut 

порох, è NaX xane дім, житло, приміщення) – ур. Барут-Хане, пор. назву села Барудхане è NaXDWRaB 

в Ірані, яке відвідав Евлія Челебі: “тут добувається селітра, тому й село називається 

Барудхане”. 

bas- (aB кт, н, т наступати, давити, топтати, ступати, дт давити, ставити печать – 

м. Чобан-Басти (Меганом), с. Таш-Басти ~ Таш-Баскан-Кой (Сюйрень) (див. -dı, -ğan), 

г. Басман (див. –ma-, -an). 

basaman Î aMaSaB т багатий, заможний; орнаментований; численний; сильний, могутній 

< п Î aMaSaB basaman тс – г. Басман, див. також bas-. 

basamaq Ñ aMa(aB кт, basamak т сходинка – ск. Басамах, пас. Басамак біля с. Куру-

Узень. 

baş ÖaB кт, т, дт, bas н голова; вершина, верхів`я, витік; верхогір`я; головний – 

г.  Яйлабаш, Таубаши, Атбаш, ск. Кокія-Кая-Баш, узв. Байрак-Баши, місцина Урбаш, 

дж. Баш-Чокрак (кілька назв), Карасу-Баши, Баш-Нара-Чауш, с. Ашага- і Юхари-Баши, 

Баглар-Баши, Джага-Баш(и), Кишлав-Баши, Баш-Чокрак, Субаш (див. suv baş), Карасу-

Баши, Біюк- і Кучук-Узень-Баш, Чамли-Узеньбашчик (див. özen baş), Кольбаш, Чолбаш ~ 

Чульбаши, Екі-Баш, Мієн-Баш, Баш-Аул, Баш-Киргиз (два ойк.), Баши-Алчин, Алабаш-

Конрат, Куребаш, Сарибаш, Чурубаш, Башбек.  

başlıca è JwlVaB кт, т головний, основний – с. Башлича. 

başlıq Ñ lVaB кт, т башлик, капюшон, шолом; начальник; калим за наречену 

(який жених виплачує майбутньому тестю), дт проводир, ватажок – місцина Башлик 

поблизу Кирк`єра (в ярлику хана Гаджи-Ґірея). 

Başmaq антр., başmaq Ñ amVaB кт, дт, başmak т черевик – с. Башмак (два ойк.). 

bat, -di DaB т вітер, подув, повівання; дихання < п DaB bad тс – дж. Керес-Баді 

(див. keres, badi).  

bat- TaB кт, н, т, дт занурюватись; тонути; в`язнути; заходити (напр., про сонце); 

губитись, пропадати; кт batqan затонулий (див. -ğan), batkın т загиблий, зниклий, пропалий 

– обрив Батмуш-Шашма на г. Аю-Даг (див. -mış, şaş-), р. Суботхан ~ Сутишкан (див. suv, 

tüş-). 

bataq Ñ aTaB кт, batak т, batpaq н болото, трясовина, драгва, мочар, багно – б. Касап-

Батак біля с. Коз, р. Бата[к]нин-Су, дж. Батахлар-Чокрак на г. Чатирдаг. Пор. βόρβορος, 

λάσπη. 
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batı éTaB кт, т захід; західний – яр Бати, що впадає із заходу в р. Шелен у с. Капсіхор 

(пор. також βαθύς і дт batığ широке вологе місце; низовина), г. Айбатли (див -ay). 

Пор. köşeleme, qıble. 

batman Î am{aB ~ Î am[B кт, т, міра ваги (від 2,5 до 10 кг), дт міра ваги (від 180 до 300 кг) 

– гал. Буюк-Батман біля с. Камишлик. 

Bavur антр., bağır r#aB кт печінка, нирки, т груди, внутрішні органи, дт печінка; живіт; 

серце, bavır RWaB кт печінка, н печінка; схил (гори, пагорба), бööр хмонг. нирки – с. Собак-

Баур-Сеїт-Елі. Див. bayır. 

bavurçı éCRWaB придворний чин, який куштував їжу на ханській кухні перед тим, як 

подати її ханові; ханський стольник, який подавав їжу ханові – с. Баурча. 

bay éaB кт, н, т, дт, п багатий, бай, пан, хазяїн, баян хмонг. багатій; багатий, заможний; 

термін входить до складу багатьох антропонімів, відображених у топонімії – хутір Бай-Су, 

с. Бай-Абаш, Байборю, Байгоджа, Байґельді, Бай-Елі-Чонгурчи, Байконду, Байкончек ~ 

Байґончік, Байсари, Байчура, Аджи-Бай, Гассан-Бай, Кара-Бай, Кизиль-Бай, Кир-Байлар, 

Конурбай, Мамут-Бай, Могулбай ~ Молбай ~ Малбай, Теренбай, Якшибай, с., ур., яр 

Байбулат, г. Халіл-Бай; в деяких ойконімах має значення “великий” – Бай-Онлар : Кучук-

Онлар, Бай-Кият та Коп-Кият : Кучук-Кият, Байкоґенлі : Коґенлі-Кият. Пор. baq, bek, bey, 

biy I. 

Bayavut етн.: давньомонгольське пл. баяут (bayağut ûw#aiB “багатії”) і халха-

монгольське пл. баяд (пор. дт bayağut багатий; багатій), пл. байаут ÔWaiB узбеків, баят огузів 

і туркменів (пор. дт bayat Ô aiB бог; ім`я чол. Баят) – с. Баяут, Бая[т]-Туркмень ~ 

Байтуркмен. 

Bayçı антр. – с. Аджи-Байчи, Деніз(Деніс)-Байчи. 

Baydar антр., пор.: Байдар, син Чагатая, який приймав участь у походах Батия; ім`я 

чол. Байдар у калмиків; baydar ~ baytar кт, baytar т коновал, ветеринар-травник, Ra[iB beytar 

п ветеринар < а Ra[iB baytār ветеринар, коновал – с. Байдар, Байдарська долина (Baydar uva), 

пор. також: рід байдар в акногайців і монголів. 

Bayım антр. < Baymuhammad – с. Баїм (два ойк.), Баїм-Чонгурчи. 

bayır rYaB кт, т гора, пагорб, узвишшя; схил гори, косогір > нг µπαϊρι крутий схил, 

bavır н печінка; схил гори, пагорба – г. Баїр, Календи-Баїр, Кара-Баїр, Кольбаїр, Пскі-Баїр, 

Трапан-Баїр, Чху-Баїр, паг. Джалта-Баїр, ур. Вігла-Баїр, б. Ча(а)н-Баїр, яр Папаз-Баїр, 

дж. Алтин-Баїр, Чокрак-Абде-Баїр, печ. Еміне-Баїр-Коба, Еміне-Баїр-Хосар. 

Bayoğlu ~ Baylı етн. (див. bay, oğul): рід байали в караногайців, байули в башкирів, 

пл. байули казахів, пл. байли та род. підр. байули в узбеків – с. Бай-Оглу(Байли)-Кипчак. 

Bayraç етн.: пл. та род. підр. байрач у туркменів – с. Байрач. 
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bayram Í ArIaB ~ Í AriB кт, н, т, дт свято – г. Байрам-Баши. Пор. derviza, paskalya, 

seyran, şölen, tepreç, toy, xıdırellez. 

bayraq Ñ ArIaB кт, bayrak т, Ñ ArIaB beyrağ п, badruq дт прапор – ск. Байрах-Кая, узв., 

г. Байрак-Баши, кур. Байракли-Оба, оз. Bayraqlı göl (див. -lı). 

baytal Ì atIaB кт, н лошиця, т дика кобила, байдас хмонг. лошиця – печ. Байтал-Коба 

біля с. Черкез-Елі. Пор. at, tay. 

bazar RAZaB кт, н, pazar RAZaP т базар, ринок; неділя > нг παζάρ базар < п RAZaB bazar базар, 

ринок – с. Базарчик ~ Кічкіне-Базар (див. –cıq, kiçkine), Албазар, Султан-Базар, Татарбазар, 

Таушан-Базар, міста Карасу-Базар, Єні-Базар, або Ермен-Базар “Вірменський базар” (нині 

Армянськ), хр. Базарлик-Кош на Бабуган-Яйлі (див. -lıq, qoş II).  

bek ëB ~ ëiB кт, н, bey ëB кт, т, beg дт правитель, вождь, бек, князь; пан; чоловік, п ëB 

bäk бек, дворянин; термін входить до складу багатьох антропонімів, пор. хмонг. бэх міцний; 

сильний – с. Бек-Булатчи, Бек-Котан(Кутан), Беківас, Баш-Бек ~ Башбек (два ойк.), Бельбек 

ëiBlB, Белбек-Бахтияр-Кесек, Белбек-Орта, р. Бельбек, Біґлар, ск. Белбек-Отар на Чатирдагу 

(пор. bel, т derebeyi деребей, феодал), р. Біґлар (див. -lar). Див. baq, bey, biy I, пор. bay. 

bel ìB кт, н, т, дт поперек, крижі; кт, т ущелина, гірська стежка; н середина (чогось), 

дт пагорб, бэл хмонг. косогір, підніжжя, уулын бэл схил гори – г. Анахли-Бель, хр. Кокія-

Бель, печ. Текіє-Бель на г. Ай-Петрі, гал. Беллі-Таш “Камінь з поясом” біля с. Теренаїр 

(див. -lı). 

berber rBrB кт, т перукар – дж. Бербер-Богаз-Чокрак на г. Бабуган. 

berdi кт, н verdi т “[бог] дав” (див. ber-, ver-, -dı) компонент антропонімів – 

с. Азберді, Аталикберді, Бахти-Берді, Бахтиверді, Джафар-Берді, Джафер-Берді, 

Керімберділібан. Пор. boldu, buluş, doğğan, keldi, qondu. 

Bereket антр., bereket ôKrB кт, н, т щастя, достаток; багатий врожай, ôKrB bäräkät п 

достаток; благословення < а Þ KrB barakat благословення; благодать; небесний дар – 

с. Берекет, кур. Берекет-Оба. 

Besit disB етн.: монгольське пл. бесуд ~ бесут ÔwsiB, пл. месіт ~ місіт узбеків, месіт 

ногайців – с. Бесіт, Месіт ~ Бесіт, Çoqraqlı Besid, Qalaylı Besid. Див. Mesit. 

beş öB ~ öiB кт,т, дт, bes н п`ять; п`ятеро – ліс Беш-Йол (див. yol), с. Беш-Аран 

(див. Beşaran), Беш-Аул, Беш-Ель, Беш-Коджа, Беш-Пілав, Беш-Тарим, Бешуй (два ойк.), 

р. Бештерек (див. Beşterek), г. Беш-Оба, ур. Бешташ, улоговина Беш-Текне, кад. Качи-Беш-

Паресі, Ташли-Шейх-Елі-Беш-Паресі та Чоюнчи-Беш-Паре. Див. також Beşevli, Beşqoy, 

Beşqurtqa. 

beş pare (див. beş, pare), пор. т pence è jnP назва особливого виду податку або 

повинності < п è jnP pänce кисть; п`ятірка - кад. Качи-Беш-Паресі, Ташли-Шейх-Елі-Беш-
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Паресі та Чоюнчи-Беш-Паре (кадіям призначалась щоденна платня, тому в назвах цих трьох 

кадиликів, можливо, зазначено розмір тої платні, що становив п`ять пара). 

Beşaran Î ARA öB ген.? (див. beş, aran) – с. Бешаран (кілька ойк.), Бешаран-Кірей, 

Бешаран-Китай. Пор. Beşevli. 

Beşavul ген. (див. beş, avul).: рід бес авил у караногайців – с. Беш-Аул. 

Beşevli éLWA öiB ~ Beşüyli (див. beş, ev, üy, -lı) ген.: рід бес авил караногайців, 

пл. бішул башкирів, рід бешогул в узбеків, беш уул у киргизів – с. Бешевлі ~ Бешуйлі, 

Бешевлі(Бешуйлі)-Каралез, Беш-Ойлу-Лак. Пор. Beşaran. 

beşik ëvB кт, т, дт, besik н колиска – г. Бешік-Таш. 

Beşterek ген. (див. beş, terek): родова ґрупа бестерек у казахів, ім`я котрої відбилось 

в назві багатьох урочищ у Казахстані – р. Бештерек. Пор. Beşqurtqa. 

Beşqoy ген. (див. beş, qoy): рід беш-куі в узбеків – с. Коп-Бешкой (Чок-Бешкуй), 

Аскар-Бешкуй, Кармуш-Бешкуй, Качан-Бешкуй. 

Beşqurtqa антр. (див. beş, пор. кт qurtqa стара жінка, кирг. qurtqa – назва 

низькорослого чагарника, дрібні гілки якого з`їдає худоба, а стовбур іде на паливо), пор. 

антр. Біш-Куртка-бій в генеалогії башкирського племені бурзян, антр. Уч-Куртка в 

“Шейбаніаді” – с. Аталик-Елі-Бешкуртка, Джанкой-Бешкуртка. Пор. Beşterek. 

Beşüyli, див. Beşevli. 

bet ôB кт, т лице, кт, н, сторона, напрям – г. Джаник-Бет біля Мокрого Індолу, 

див. yanıq. 

bey çB кт, т, biy н бей, пан; глава роду чи племені; термін входить до складу 

чоловічих імен – с. Бей(Бій)-Гази, Ґолумбей (див. gülüm), Мустафа-Бей. Див. bek, biy I, пор. 

bay. 

beyaz ©aiB кт, т білий, ©aiB beyaz п необроблений (про землю) < a ©aiB bayāz білизна 

– с. Бія[с]-Сала. Пор. aq. 

Bıçqı антр., bıçqı éqcB ~ wqcB кт, т, pışqı н пила – с. Бички (Бічке) ~ Фицки. 

bınar RakiB кт, т, mınar RakiM, bunar кт, pınar RakiP т, mıñar дт джерело – дж. Карабер-

Бунар, Мулла-Бунар, Гаджи-Аміль-Бунар, Чор-Бунар, Шакір-Бунар у Судацькій дол. 

Пор. çeşme, çoqraq, tekne, βρύση, πηγάδι. 

Biçenek ënjB етн.: пл. бечене, бічіне, беджене è njB огузів, печеніги (дт bäçänäk ënjB) – 

села Біченак і Чабі (див. Çab[n]i). 

bike è kiB кт господиня, пор. кирг. biyke, biykeç дівчина, дівчинка, кт bikeç наречена – 

с. Аджи(Гаджи)-Біке, Бекі-Елі, Qara bike, пор. також т böke è KwB богатир; вождь, дт bögä ~ 

bökä герой, силач, богатир, хмонг. бöх міцний; борець, силач. 
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biñ ëiB кт, дт, mıñ н, дт, bin т, bıñ ~ miñ дт, мянга(н) хмонг. тисяча – печ. Бін-Баш-

Хоба. 

bir rB кт, н, т, дт один – дж. Ексібір-Текнечек “Джерельце з вадою” біля с. Біюк-Узень, 

див. eksik. 

Bitaq Ñ a[iB ген.: рід байтак у караногайців, род. підр. бітак у казахів – с. Бітак, Ак-

Кую-Бітак, Мурзалі(Мурзалар)-Бітак (у Криму мешкали мурзи Бітакські). 

biy І н бей (титул феодала); термін входить до складу чоловічих імен – с. Бійсу 

(пор. гідр. Бій-Хем та Хемчік у Туві), с. Бій-Булуш, Бійдали-Конрат (див. Biydalı), Бій-Еч-

Найман, Біелі, Біель, Бійгази, Бійорлюк, Бійтірмень, Карт-Бій (два ойк.), Муссабій, Сарабі, 

гірський масив Карабі-Яйла (див. також biy ІІ). Див. bek, bey, пор. bay. 

biy ІІ éB кт павук; тарантул, qaya biy тарантул, пор. т böğ фаланґа, тат. böye, каз. büyi 

тарантул, дт bi, bög, böy павук – гірський масив Карабі-Яйла (див. qara, також biy І). 

Пор. qaraqunda, qunda. 

Biydalı ген.: роди та родові підрозділи бійдали у казахів – с. Бійдали-Конрат. 

biye è iB н кобила, лошиця – с. Бія-Сала, див. також beyaz. 

biyik ~ biyük, див. büyük. 

Boçala è lJwB етн.: род. підр. бочала у туркменів – с. Аджи-Бочала, Барой-Бочаласи, 

Байсу-Бочала, Біюк-Бочала, Джурзен-Бочала, Керлеут-Бочала, Коджа-Бочала, Курджу-

Бочала (Курчум-Бочала), Оман-Бочаласи, Отар-Бочала, Султан-Бочала, Тогунчу-Бочала 

(перелічені села утворювали Бочалатський кадилик). 

boğaz Za#wB кт, т горло; ущелина, гірський прохід, перевал; протока > нг µπογάζι 

гірський прохід, ущелина; протока, boğaz н подвійне підборіддя; протока, дт boğaz ~ boğuz 

горло, глотка – гірські проходи Ай-Тамган-Богаз, Алікотбогаз (Алакат-Богази), Ангар-Богаз, 

Байдар-Богаз, Гаврель-Богаз, Гаспра-Богаз, Ґурбет-Дере-Богаз, Ескі-Богаз (Фороз-Богаз), 

Каллістон-Богаз, Кафка-Богаз, Кебіт(Кібіт)-Богаз, Кизил-Кая-Богаз, Менсіс-Богаз, 

Сюдюрмюш-Богаз, Таш-Хабах-Богаз, Уч-Кош-Богаз, Чіґенітра-Богаз, р. Дар-Богаз, ур. Дар-

Богаз (Кульєр), Капуларнин-Богаз, дж. Дар-Богаз-Кішме, Бербер-Богаз-Чокрак, с. Бугаз-Сала 

(Коджасала). Пор. ağız, köz, qabaq II, qapı, πόρος. 

Boğdan Î Ad#wB кт, т Молдова; молдавський; молдаванин (від імені одного з господарів 

Молдови) – яр Богдан-Дере. Пор. Arap, Céneviz, Çerkes, Çingene, Çufut, Çuvaş, Ermen, 

F(i)renk, Kürt, Noğay, Osman, Özbek, Qazaq, Qumuq, Tat, Tatar, Türkmen, Urum, Urus. 

boğul- l#wB кт, т бути задушеним; втопитись, buğın- н задихатися, buğındır- н топити, 

boğ- кт, т, дт душити, suvğa boğ- дт топити – дж. Углан-Буглан у верхів`ї Індолу, див. oğlan, 

-an. 
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bol göl (кт, т bol Ì wB широкий вільний, просторий; багатий, повний, див. köl) – так 

називалися поглиблення в руслі Бурульчі, застої, що мають іноді вигляд невеликих ставків, в 

яких водиться струг, пор. т bol su велика кількість води – застій Боль-Ґоль-Кічкене на 

Бурульчі біля г. Йаман-Таш. Пор. tıynaq. 

boldu ÉdLwB форма минулого часу дієслова bol- LwB кт, н, т, дт бути, стати, трапитись 

(див. -dı); входить до складу антропонімів – с. Джанболду (Джанбулди), пор. ім`я чол. н 

Янболган (див. -ğan). Пор. buluş, doğğan, keldi, qondu. 

bor RwB кт, н крейда, т цілина; осад, осадок, пор. хмонг. бор сірий; смуглявий – ур. Бор-

Кая, Борлукая, Борлук-Астинда (див. -lıq, ast), с. Боркой, Бор-Чокрак (Бал-Чокрак), Борлак. 

Пор. balçıq, kireç, qum, topraq. 

Bora антр. (пор. кт, т bóra ARwB штормовий вітер, шквал; кт bora, каз. bura, т buğra Ar#wB 

дорослий верблюд-самець) – с. Бора (Бура), пор.: рід бора у башкирів, род. підр. бура у 

казахів. 

Borağan антр., borağan ~ burağan Î a#ARwB кт, т шквал, сильний вітер, пор. також 

хмонг. бараан темного кольору, темний – с. Бораган (два ойк.), Бораган (Тав-Бораган). 

Пор. Boran. 

Boran антр., boran Î ARwB кт, н буран, т грозовий дощ, буря, Î ArwB buran п буря, буревій, 

хурделиця, буран – с. Боран-Елі, Буран-Кари, Борангар (Барангар). Пор. Borağan. 

Borançı éjNARwB антр.: ім`я чол. тат. Burançı: антр. Буранджи (шейбанід) – с. Боранчи 

(Буранчи), пор.: рід буранчи в узбеків-кураминців. 

borla è LRwB кт, виноградник, н виноградна лоза, borlalıq кт виноградник, borluq дт 

виноградник (від bor вино) – ур. Бóрла, Барла-Бою біля с. Тав-Бодрак. 

borluq (див. bor, -lıq) – ур. Болук-Астинда, див. ast. 

borsıq ñ(RwB кт, н, borsuk ñ(RwB ~ Ñ w(RwB т, pursuk ñ(RwP ~ Ñ w(RwP т борсук – чаїр 

Барсук (пор. також кт borsıq тухлий, протухлий), ск. Борсук-Кая (Порсук-Кая, Кабан). 

boru WRwB кт, т труба; судина, borı дт дерев`яне обличкування джерела – ліс Бору-Даг 

біля с. Отаркой (див. також börü). 

Bosterçi ген. (пор. boz, кт töreçi, суддя, див -cı) – с. Бустерчі, Біюк-Бустерчі, Баран-

Бостерчі і Ногай-Бустерчі(Бостерчі). 

Botaş Öa{wB антр. (кт bota aTwB ~ a{wB, т potuk, дт botu, хмонг. ботго верблюжа, див. -ş) 

– с. Боташ, пор.: род. підр. ботош у киргизів. 

botqa кт, н мучний суп; каша; суміш, мішанина – с. Ботке ~ Бутке ~ Будке, пор.: 

кишлак Бутка-Тюрк в Узбекистані. Пор. qurama. 

boy ÉwB I кт, т, н, дт зріст; довжина; сторона, край; берег (ріки) – с. Бой-Казак, Бой-

Канли (пор. Тюп-Канли, див. tüp), пор. також кт boy ÉwB окремий. 
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boya aIwB кт, т > нг µπογιά[ς], boduğ дт, будаг хмонг. фарба – ями Боя-Чухурлар біля 

с. Коклуз, де добували темнозелену глину, якою фарбували стіни та підлогу житла 

(див. kök). 

boynaq Ñ anIwB дт сідловина, гірський перевал, boyun Î wIwB кт, т, moyun кт, moyın н 

шия; перевал, гірський прохід, сідловина – с. Отар- та Яли-Буйнак(Мойнак), оз. Мойнак 

(Мойнацьке) – в даному випадку термін boynaq ~ moynaq означає “пересип”, пор. каз. moyın 

шия; вузька смужка води або суші; в Казахстані назву Мойнак мають гірські перевали, 

сідловини, озерні затоки. 

boz ZwB кт, н, т, moz дт, бор хмонг. сірий; сивий (про масть), пор. каз. boz ковила – 

с. Боз, Боз-Джайчи(Яйджи), Бозгана. 

bozköz сіроокий (див. boz, köz) – с. Боз-Ґоз. Пор. Alaköz, aqköz, çayköz, kökçeköz, 

kökköz, qaraköz. 

Bozoğlu ген. (див. boz, oğul): рід бозолу згадується в ярлику хана Мугаммед-Ґірея від 

1623 року – с. Боз-Оглу-Каратаяк, Боз-Оглу-Кереїт, Боз-Оглу-Салаул. 

bozuq Ñ WZwB ~ Ñ WzB кт, bozuk т, buzuq дт зіпсований – р. Бузук-Су. Пор. çürük. 

böcek ëJwB кт, т комаха, н жук – гал. Бочек-Алан біля с. Фоті-Сала. 

bödene è NADwB кт, н, бÿднэ хмонг. перепелиця – г. Бедене-Кир(Хир). Пор. ’ορτύκι. 

bödeneci кт, н мисливець на перепелів – с. Беденеджі-Найман. 

Bökeş антр. (пор. дт böke герой, багатир, силач, див. -ş) - с. Букеш. 

bölek ëLwB ~ Ë|wB кт, т, bölik н, bölük дт частина; стадо, бÿлэг хмонг. ґрупа – с. Булек-

Аджи, Ток-Булек, Болечік (див. -cıq). 

börü É RwB кт, böri н, дт вовк – печ. Борю-Тешік (див. teşik), яр Бюрю-Коба (див. qoba), 

ліс Бору-Даг. 

Börüs антр., пор.: Pürüs - прародитель хакасів з народу хиргис, етн. pürüs “бірюсинці” 

– г. Борюс, с. Борюс, Борюс-Манай, Верборюс на Східному Булганаку. 

buğa a#wB кт бик; самець оленя, н бик, boğa т бик; самець оленя > нг µπουγάς бик, 

бугай, buqa дт, бух хмонг. бик-плідник, буга хмонг. олень – м. Бога-Тубек, ур. Алла-Буха 

(див. alabuğa). 

bulaq Ñ |wB джерело, ручай, булаг хмонг. джерело; в топонімії Криму цей термін 

відсутній. Пор. bınar, çeşme, çoqraq. 

Bulat антр., bulat D|wB кт, bolat н, pulat D|wP т , болд хмонг. сталь, булат < п D|wP 

pulad ~ D|wF fulad тс – с. Булат-Сарай, Булат-Ходжа(Коджа), Аджи-Булат, Берді-Булат, 

Темір-Булат, Сеїт-Булат. Пор. demir. 

bulatçı, див. bulat, -cı – с. Булатчи, Болатчи (двічі), Бек-Булатчи, пор.: родові 

підр. булатчи у казахів, пл. пулатчи узбеків. 
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bulğanıq Ñ Na3LwB, bulanıq ñN|wB кт, bulanık т, bulançık кт, bılğançık дт каламутний, 

грязний – р. Булганак (три гідр.) і с. Булганак Ñ aNa3LwB. Пор. çürük. 

Bulğaq Ñ a3LwB антр. (пор. каз. bulğaq ~ bulğañ нероба, гультяй) – с. Булгак. 

Buluş öLwB антр., від bul- знаходити, діставати, отримувати - с. Бій-Булуш, Ельґері- та 

Сирт-Булуш. Пор. berdi, boldu, doğğan, keldi, qondu. 

bum Í wB т сова, пор. п Æ wB buf тс – дж. Bum çoqraq, пор. також кт дитяче bum-bum 

вода. 

bunar, див. bınar. 

burcu т пахощі, аромат – дж. Борчи-Текнечек, Борчи-Чокрак біля Алушти, Бурчи ~ 

Бурчу біля с. Шелен, Бурчу-Чокрак та Бурчин-Чокраклар на г. Чатирдаг, б. Борчи біля с. 

Біюк-Узеньбаш, пор. також Burçı. 

burçaq Ñ aCRwB кт град, дт горох, burşaq н град, burçak т горошок посівний – 

яр Бурчак. Пор. baqla. 

Burçı éJRwB ген.: рід борчи у казахів, борчжи у маньчжурів і борчжи, борчит у 

монголів, пор. також ім`я Бурджи-нойона, що перебував в улусі Джучи – с. Бурчи, Біюк- та 

Кучук-Бурчи. 

Burlaq Ñ |RwB етн.: пл. бурлак караногайців, бурлак Ñ |RwB узбеків, барлук (хмонг. барлаг) 

монголів – с. Борлак, Бурлак-Вейрат. 

Burluq антр., пор.: Бурлюк – син Менґу-Теміра і брат Токти – с. Бурлюк, давнє 

укріплення Кале-і Бурлюк (або Кале) біля с. Алма-Кермен, б. Бурлюк-Дере (пор. кт burul- 

крутитися, вертітися, закручуватися, звиватися, гідр. Великий Бурлук у бас. Дону, Аккан-

Бурлук, Нижній Бурлук у бас. Ішиму, burma, buruluça). 

burma è MRwB кт, т закручений, витий – б. Бурма-Дере (дві назви), дж. Бурма-Текнечек. 

Пор. burul(u)ça. 

Burnaş ÖaNRwB антр. (див. burun, -ş, пор. т burnaz носатий, з довгим носом) – 

с. Бурнаш (два ойк.). 

burulu éLWRwB кт, т закручений, звивистий – с. Буруль-Кая. Пор. burma, burul(u)ça. 

burul(u)ça è jLRwB звивистий (див. burulu, –ca) – р. Бурульча, с. Борулча, пор. ім`я 

чол. кирг. Бурулча. Пор. burma. 

burun Î RwB ~ Î WRwB кт, н, т, дт, murun кт ніс, дзьоб; мис, виступ – г. Аганин-Бурун, Ак-

Бурун, Ангар-Бурун, Біюк-Колбурун, Віглябурун, Джаді-Бурун, узв. Хилич-Бурун, Юртун-

Бурун, м. Екліз-Бурун, Єльбурун, Камиш-Бурун, Кара-Бурун, Кизил-Бурун, Кичху-Бурун, Куба-

Бурун, Курлюбурун, Ліман-Бурун, Ляконессі-Бурун, Монастир-Бурун, Мурункир, Сайнин-

Бурну, Стаурнин-Бурну, Ташли-Бурун, Утекі-Бурун, Хискуле-Бурун, Чамли-Бурун, Feltek 

burnu, ск. Бурунчак (Кіїклік) – край плато, на якому міститься Чуфут-Кале, Єллі-Бурун, Тількі-
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Ялаган-Бурун, канава Ташлибурун, яр Чуку-Бурун-Дере, с. Бурунджук ñjNRwB “Невеликий мис” 

в ярлику Менґлі-Ґірея від 1468 року, Камиш-Бурун, Кильбурун, Уру-Бурун (1530 р.). 

burunduq Ñ WdNWRwB кт, burunduk т бурундук - с. Бурундук (два ойк.), пор.: 

антр. Бурундук Ñ WdNWRwB у “Шейбаніаді”, рід бурундук в узбеків-локайців. 

Butakeç антр. (пор. bota, Keç, також тат. butağıç ~ butavıç колотівка, збивачка) – 

с. Бутаґуч (Бутеґеч, Буйтиґіч). 

buz ZwB кт, н, т, дт > нг µπούζι, muz кт лід; buzlu éLZwB кт, т з льодом – с. Ельбузлу, 

пор. ойк. Ельбузлук у Балкарії. Пор. qar. 

Buzav антр., buzav WAZwB кт, н, buzağı т, buzağ дт теля – с. Бузав-Актачи, Біюк-Бузав. 

Пор. tana. 

buzavçı (див. buzav, -cı, пор. кирг. muzooçu пастух телят) – яр Бузавчи. Пор. cılqıcı. 

buzluq ñLZwB кт, н, т, дт льодовик; льодовня – печ. Бузлук-Хоба, Біюк- та Кучук-Бузлук 

на Карабі-Яйлі, пор. ойк. Ельбузлук у Балкарії. Пор. qarlıq. 

Büyten етн.: пл. ногайського походження мітан îtiM в узбеків, пл. муйтен 

каракалпаків, муйтен (усерган) башкирів, бетун якутів, бетум евенків – с. Буйтень ~ 

Бійтень ~ Біютень ~ Бюйтен ~ Бютен (кілька ойк.). 

büyük ËwiB кт, т, biyik кт, н, biyük кт, beðük дт великий; складає в топонімії пару з 

означенням küçük – г. Біюк-Таушан, Біюк-Еґерек, Біюк-Оба, Біюк-Орман, Біюк-Сирт, Біюк-

Сінор, Біюк-Тюз біля с. Олсуй, дж. Біюк-Чокрак, камені Біюк-Ташлар біля с. Туак, р. Біюк-

Дере, яр, річки Біюк-Узень, ск. Біюк-Кая, хр. Біюк-Кая (Біюк-Таш, Бойка), с. Біюк-Абай, 

-Актачи, -Ламбат, -Янкой (та багато інших ойконімів з компонентом Біюк- ~ Буюк-). 

Пор. köp, ulu, див. az.  

 

C 

 

-ca (-ce, ça, çe) è J – афікс прикметників, що підсилює чи послаблює ознаку, названу 

вихідною основою – г. Аранча, дж. Кереча, Ямарча, с. Чеґерче ~ Чіґірче, Чокурча, 

печ. Кільсече. 

Cabaç ген. – с. Джабач, Ескі-Джабач, пор.: род. підр. джабачи в казахів, япач у 

туркменів.  

Cabağa ген., cabağı кирг. лоша у віці п`яти-шести місяців (у першу осінь після 

народження), cabağa каз. овеча вовна, yapağı é#aPaI ~ yapak ñPaI т руно, овеча шерсть 

весняної стрижки, yabaqu дт зваляна вовна – с. Джабага, пор.: род. підр. жабаги в казахів, 

джабаги в киргизів, сеок ябак у теленґітів, давній тюркський народ ябаку wQabI. Пор. Cabu, 

Topçaq. 
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Cabanaq Ñ aNabJ ~ Camanaq Ñ aNamJ ген. – с. Джабанак, Елґері-Джаманак, Сирт-

Джаманак, пор.: роди джаманак у киргизів. 

Cabu wBaJ етн.: рід жаби ~ яби в каракалпаків, пл. йабу (ябу) ~ йаби в узбеків, 

пор. кирг. cabı ~ cabuu покривало, попона, wBaI yabu п в`ючний кінь; поганий, непородистий 

кінь – с. Джабу (два ойк.), Біюк-Джабу, Кадик-Джабу. Пор. Cabağa, Topçaq. 

cadı WDaJ кт, т, cadu т відьма, чаклунка, cadı ~ cadu кирг. манія, чародійство < п WDaJ 

cadu чари – г. Джади-Бурун. Пор. obur, qaraqoncolos, şeytan. 

Cadra етн.: монгольське пл. джадаран (джоуреїд, джаджирад, джур`ят Ô aIRwJ, 

джаджират Ô AriJaJ), пл. джурат узбеків, дзадран пуштунів – с. Джадра (Ядра). 

Cafar rf2J кт, Yaypar н, rf2J cä’fär п ім`я чол. Джафар < а rf2J cafar могутній; 

велетень, богатир – с. Джафар, Джафар-Берді, Джафар-Юрт. 

cağa, див. yağa – с. Джага, Джага-Аліке, Джага-Бешкуртка, Джага-Качик, Джага-

Кульчук, Джага-Кущи(Кущу), Джага-Маниш, Джага-Тама, Джага-Чеґер-Аджи, Джага-

Шейх-Елі, Джага-Шабан, Ашага- та Юхари-Джага-Мін (Ашага- та Юхари-Джамін, див. 

Min, пор. також п îimI yämin правий; правиця, десниця; клятва; ім`я чол. Ямін < а îimI yamīn 

клятва; правий, права сторона).  

calan ~ yalan Î|aI кт,  yalan т, yalğan н, дт брехня, неправда; обман, облуда; 

неправдивий – дж. Джалан-Чокрак у б. Джалан-Дере.  

Calayır rI\J етн.: давнє тюркське або монгольське пл. джалаїр, пл. джалаїр в узбеків 

та казахів, рід джалайир у киргизів – с. Джалаїр ~ Джелаїр (три ойк.). 

Camal Ì amJ кт ім`я чол. Ì amJ cämal п красота, чарівність < а Ì amJ camāl тс – с. Джамал. 

Camınçı ген.: рід жаманша в каракалпаків, роди яманчи в узбеків, пор. кирг. camınçı 

покривало, т yamçı бурка – с. Джаминчи, Джамичи (Ямичи). Пор. Yapunca. 

cami ² MaJ кт, т мечеть, п`ятнична мечеть, ² MaJ came п соборна мечеть < а ² MaJ cāmi‘ 

мечеть – с. Джамі, слобідка Хан-Джамі, дж. Джамі-Чешме(Кешме), Джамі-Кішме, 

р. Джамі-Озень (притока Бельбеку), кур. Джамі-Оба біля гирла Індолу, ск. Аккот-Джамі на 

Бабуган-Яйлі, ур. Ай-Лімна-Джамі. Пор. mescit, minare, tekiye, zaviye. 

can Î aJ кт, т, дт, yan н душа, дух; життя; ласкаве звернення, що значить “душа [моя], 

милий”; широко вживається в антропонімії < п Î aJ can тс – с. Джанлар, Джанатай, 

Джанбаба, Джанболду, Джангара, Джангарель, Джантемір-Ага, Джантора, Джантуган, 

Джан-Чора (Джанчора). 

Canay É anJ антр.: антр. Джанай É anJ в “Шейбаніаді”, Жанґай у казахів, пор. кт canay 

ягня – с. Джанай, Кара-Джанай, Куль-Джанай, пор.: рід джанай у казахів, род. 

підр. джанай у киргизів.  

Canatay антр. (див. can, Atay) – с. Джанатай, пор.: род. підр. джанатай у казахів.  
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Canğara антр.: антр. ArQÎ aJ Джанкара в “Шейбаніаді”, Джангара в казахів – 

с. Джангара, Джангара-Кемельчі, Караул-Джангара, Джангарель. 

Canlar ген. (див. can, -lar) – с. Джанлар. 

Cantöre антр.: Янтура салтан – син кримського хана; ім`я чол. тат. Cantürä ~ 

Yantürä (див. can, töre в статті Bösterçi) – с. Джантора. 

cañ, див. yañ, yañı, yeñi – с. Джанкой (три ойк.), Джанкой-Бешкуртка, Джанкой-

Ортель, Джани-Кесек. 

-caq (-cek), див. –cıq. 

car, див. yar I, II – с. Джар, Джар-Кую (Джаркую), Даулджар, можливо, Джарин-

Ішунь. 

Caraq антр., Ñ ArI yarak т, caraq кирг., Ñ ArI yärağ п зброя, yaraq ~ yarıq дт панцир – 

с. Джарак. 

Caraqçı антр., пор. ім`я чол. алт. Ďarıqçı, Ďorıqçı, ім`я Джорикчи родоначальника 

казахських племен албан, суан та дулат (див. caraq, -cı) – с. Джаракчи, Асс-Джаракчи. 

carılğaç, див. yarılğaç. 

Carqın антр., yarqın н, carqın кирг. світлий, осяйний, променистий; світло, блиск – 

с. Асс-Джаркин. 

cav I, див. yav – с. Джав-Джурек, Джав-Борю ~ Джавбурю (пор. антр. Яв Буру 

Багадур RDahB É RwB WaJ в “Шейбаніаді”), Джав-Лум, Джавлуш öLWaJ, г., с. Джав-Тебе ~ 

Джавтепе (пор. топоніми Жаутобе “Сопка для спостереження за ворогом” в Казахстані, 

також ойк. Караултепе в Криму). 

cav II, див. yağ. 

Cavqaçtı “ворог утік” антр. (дитина з цим іменем народилась у час перемоги над 

ворогом; див. cav I, qaç-, -dı) – с. Джавгашта ~ Джавгачти, пор.: род. підр. джавгачти у 

казахів, рід джау-качти в узбеків-локайців, жоо качти в киргизів. Пор. Cavqaytı. 

Cavqaytı “ворог повернувся” антр. (див. cav I, qay-, -dı) – с. Джав-Кайти. 

Пор. Cavqaçtı. 

cayçı, див. yaycı.  

cayla, див. yayla – с. Суїґмен-Джайла біля Феодосії. 

caylaq ~ caylav, див. yaylaq – с. Джайлав (три ойк.), Біюк- та Кучук-Джайлак, 

Ельґері(Ілґері)-Джайляк, Сирт-Джайлак (Суртку-Джайлак), Тархан-Джайлау біля Єнікале. 

Caytamğalı “з тамгою, схожою на лук” ген. (кт cay É aJ ~ yay É aI лук; див. tamğa, -lı): 

род. підр. жайтамгали в узбеків – с. Джайтамгали. Пор. Abaqlı, Açamaylı, Irğaqlı. 

cel, див. yel. 
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celâl Ì \J кт, т велич, могутність; ім`я чол. Джелял, Ì \J cälal п слава, велич; пишнота < 

а Ì \J calāl велич; могутність – с. Celâl köyü. 

cemil ìimJ кт, т гідний похвали, чудовий; красивий, ìimJ cämil п красивий < a ìimJ 

camīl красивий; милість, добра справа – гал. Джеміль-Тав “Чудовий ліс”. 

cerdan Î ADrJ т, Î ADrJ cärdan п чашечка для збирання милостині (у дервішів та 

жебраків) – ур. Джардан. 

Céneviz zIwniJ кт, т ґенуезець; ґенуезький < іт. Geno(v)ese тс – ск. Дженевез-Кая 

(на ній розташований Гурзуф). Пор. Arap, Boğdan, Çerkes, Çingene, Çufut, Çuvaş, Ermen, 

F(i)renk, Kürt, Noğay, Osman, Özbek, Qazaq, Qumuq, Tat, Tatar, Türkmen, Urum, Urus. 

Cengiz [xan] [Î aX] zkniJ, див. Çingiz [xan]. 

ceniçe, див. ince – ск. Дженіче-Бурун, дж. Джанічка, протока Генічеська, або Тонка 

(Tonka woda на мапі Ґ. де Боплана < *Ceniçe suv), і фортеця Генічі (нині Генічеськ), пор.: арик 

Ciñişke “Тонкий” в Каракалпакії. 

cepelek, див. yepelek. 

cer, див. yer – с. Джерджава (Жержава, Черчеу), див. yağ-. 

cermay кт нафта (див. yer, may) – с. Джермай-Кашик. Пор. yağ. 

Cetler ген., кт, т cet dJ дід, прадід; предок, п dJ cädd < а dJ cadd дід; предок – 

с. Джетлер-Шейх-Елі. Див. Yediler. 

cevair rHAwJ кт, cevahir т дорогоцінне каміння, rHwJ couhär п дорогоцінний камінь, 

мн. rHAwJ cävaher < a rHwJ cavhar, мн. rHAwJ cavāhiru тс – пас. Джеваїр-Кара (-*Кора, 

див. qora). 

ceviz ZwJ кт, т, ZwJ couz п волоський горіх < а ZwJ cavz тс – дерево Черкес-Джевіз у 

Місхорі, б. Джевезла (див. -lı). Пор. qoz. 

cevizlik ëLZwJ кт, т сад волоських горіхів – дж., б. Джевізлік. 

Ceyren антр., ceyran Î AriJ кт, т, ceylan т, Î AriJ ceyran п, зээр(эн) хмонг. джейран, 

газель, сарна, yiyren н рудий, ceeren ~ ceyren кирг. рудий; джейран, газель – с. Джірень. 

-cı (-ci, -cu, -cü, -çı, -çi, -çu, -çü) éJ афікс, який утворює від іменних основ іменники, 

що означають особу, особливо діяча; такі іменники широко представлені в ойконімії – 

с.-Арабаджи, Апунджи, Болатчи, Боранчи, Буденеджі-Найман, Бузавчи, Бустерчі, 

Демерджі, Дерменджі, Джаракчи, Джилкеджи-Елі, Джурчи, Каймачи, Коскенчі, Мескечі, 

Сабанчи, Садакчи, Са(в)урчи ~ Сагирджи, Талканчи-Кірей, Тамгаджи, Тарпанчи, Тащи-

Конрат, Тогунчи, Топчикой, Тузакчи, Чиракчи, Чолмекчі, Чонгурчи, Чоюнчи, р. Балтаджи. 

cılğa, див. yılğa – б. Джилга, Аши-Джилга, Чикґрал-Джилга, яр Аїрґій-Джилгаси, 

Чатирлик-Джилга, р. Дерен-Джилга, Кхоур(Quru)-Джилга, лощина Каравли-Джилгаси, 

Ханли-Джилга та дол. Лячинин-Джилгаси на Карабі-Яйлі, с. Май-Джилга, Уч-Джилга. 
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cılqı, див. yılqı – р. Джелке-Чокрак. 

cılqıcı ~ yılqıcı кт, éCéxlIA ilxiçi п кінський пастух, табунник (див. yılqı, -cı) – 

с. Джилкеджи-Елі. Пор. buzavçı. 

cın îJ кт, cin т, yin н, îJ cen(n) п джин, злий дух, біс, демон < а îJ cinn духи – 

дж. Джін-Чешме біля с. Дерекой, с. Джін-Сарай. Пор. cadı, obur, qaraconcolos, şeytan. 

-cıq ñJ (-caq, -cek ëJ, -cik, -cuq, -cük, -çaq, -çek, -çıq, -çik, -çuq, -çük) демінутивний 

афікс іменників та прикметників; в ойконімії відповідає означенням az, azğana, kiçkene, küçük 

– г. Халцих, ур. Самарчик-Кош, дж. Кемчек у яру Богдан-Дере, Керінчік-Чокрак у 

Байдарській дол., Чешменчік, печ. Кільсечех, Кобачик на Карабі-Яйлі, с. Алмачик, Аргинчик, 

Баб[а]чик, Базарчик, Бакалчак ~ Багалчак, Белечік, Болечік, Денґельчік, Джолчак, 

Кадайджик, Карджавджик, Керменчік, Мам[а]чик, Менґелерджік ~ Мінлерчік, 

Муртазаджик, Онбарчик, Отарджик, Пазарджик, Сюренчік, Тепеджік, Тобечік, Токульчак, 

Тулунчак, Фонтальчик. Пор. -ίτσα. 

cidar RAdJ т, RAdJ cedar ~ È RAdJ cedare п стіна, стінка, перегородка < а RAdJ cidār стіна – 

яр Джідаер-Дере.  

ciger rkJ кт, т печінка, легеня; душа, серце < п rgJ cegär печінка, серце; сміливість, 

хоробрістть – г. Кара-Джіґер біля с. Уппа. 

-cik, див. -cıq. 

civa ~ cıva È wiJ т ртуть < È wiJ cive п тс – ск. Джіва(Дзіва)-Кая. 

ciyen ~ yiyen н племінник або онук (по дочці), ciyen каз., ceen кирг. племінник, 

племінниця (по жіночій лінії), yeğen îkI т племінник, племінниця, yegän, yegin дт 

племінник, зээ хмонг. онук, онука (по материнській лінії); племінник, племінниця 

(по материнській лінії) – с. Джієн-Софу (два ойк.). 

colçaq (див. yol, -cıq) – с. Джолчак. 

Collu ~ Yollu н ім`я чол., yollu wlLwI кт, т належний, слушний; смугастий; 

швидкохідний – с. Джоллу (Джоллу-Тотанай), пор. давньотюркський антр. Yollığ-tegin . 

Colman ген.?, пор.: сеок чалман у телеутів, род. підр. юламан у башкирів – 

с. Джолман, Джолман-(Г)аратук (рос. –Харатук; два ойк.), Ічкі-Джолман, Кирк-Джолбан, 

Татар-Джолман, див. також yalman.  

Corğun антр. або етн. (пор. кт, н, т yorğun Î w#RwI стомлений, зморений, антр. Чоргун у 

монголів, “плем`я Юргуна”, котре перебувало між Дніпром та Доном під час походу Тімура 

на Золоту Орду, пл. джуркун в “Шейбаніаді”, пл. джуркін ~ джіркін монголів) – с. Джоргун, 

Чоргун (Джоргун). 

Cudruq антр., yudrıq н, yumrıq кт,н, yumruq кт, yumruk т, yudırıq, yumırıq дт кулак 

– с. Джудрук. Пор. Cumraq.  
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cuma è 2mJ кт, т, yuma н, è 2mJ com‘a п п`ятниця; п`ятничний, Cuma кт, Yuma н антр. 

(так називали дітей, що народились у п`ятницю, священний день для мусульман) < а Þ 2mJ 

cum‘at тиждень; п`ятниця - с. Джума-Мечеть “П`ятнична мечеть”, Джума-Елі, Джума-

Кісек-Аратук, Джума-Іляк, Джумаш-Кирк (див. -ş). 

Cumraq антр.: антр. Ñ ArMwJ Джумрак у “Шейбаніаді” – с. Джемрек ~ Джемрюк (Тур-

Джумрак, пор. п RqT tur ім`я чол. Тур), кур. Джемрік-Оба. Пор. Cudruq. 

cur-cur імітація дзюрчання води, пор. афг. rJ cuŗ дзюркотіння (струмка), É rJ rJ 

cuŗcuŗay водоспад, каскад, н zar-zar звуконаслідування сильній течії рідини, кум. şarşar 

водоспад, п rVrV şorşor дзюркотіння води; невеликий водоспад, хмонг. шÿршÿр душ - 

водоспад Джурджур, ск. Джунджурка, дж. Джунджурка-Чокрак, пор.: кол. Чур-Чуру в 

Туркменистані, водоспад Дур-Дур у Півн. Осетії, р. Дзюрка в бас. Сіверського Дінця, 

Дзюрлиха в бас. Сули, потік Дзюркало ~ Джуркало в бас. Дністра, місцевість (вірм.) Ґурґура 

“Гуркіт”, де Євфрат тече у вузькій кам`янистій ущелині. 

Curtçı ~ Yurtçı ген., пор. п écTRwI yurtçi квартир`єр (див. yurt, -cı) – с. Джурчи ~ 

Юртчу (два ойк.), Ой-Джурчи, Кир-Єртчи(*Юртчи), Юртчу-Гаджи. 

Cügen антр.?, yügen кт, н вуздечка – с. Джуґен. 

Cürât Ô Á rJ антр., cürât кт, cüret т, Ô Á rJ cor’ät п сміливість, відвага < а ¶ Á rJ cur’āt тс – 

с. Curat. 

 

Ç 

 

çabaq кт вечірня зоря; лящ, кирг. усяка дрібна риба, çalaq дт дрібна риба, £ apC çapağ п 

лящ. – с. Чабак (антр.).  

çağır, пор. çaqıl, кирг. çağır taş ~ çaqır taş камінь з гострими, ріжучими краями, 

цахир хмонг. кремінь; каз. şağır бур`ян – печ. Чагир, Чагир-Хосар на г. Чатирдаг, місцина 

Чагирлик-Арди (див. -lıq, art). Пор. çaqıl, σκύρο[ν]. 

çağır- r#aC кт, т, çaqır- н, дт кликати, запрошувати, скликати, закликати – м. Чуфут-

Чеарган-Бурун (-*Чагирган-) на г. Манґуп-Кале, див. Çufut-, -ğan. 

çal Ì aC кт, т, дт, şal н сивий; чалий; сірий; çal Ì aC т гола вершина, пор. болг. чал висока 

гірська вершина, вкрита травою; полонина – г. Чалкая, с. Чалгари, Чалтемір (антр.). 

çalma è mLaC кт, т, şalma н чалма, тюрбан – камінь Чалма-Таш біля с. Камишли на 

Південнобережжі. Пор. qalafat, şapqa, taqiye, telpek. 

çam Í aC кт, т сосна, ялина, модрина > нг τσάµι сосна, şam н, азер. сосна, çam алб. 

ялина, ялиця, чам болг. сосна, велике хвойне дерево, макед. хвойне дерево, серб.-хорв. 
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ялина, ялівець (пор. н, каз. qarağay сосна) – ур. Екі-Чам, г. Чамни(Чамли)-Бурун, с. Уччам, 

Чамли-Озенбаш (Чамли-Узенбашчик) (два ойк.). Пор. narat. 

çamlıq ñlMaC кт, çamlık т сосновий ліс, сосняк – яр Чамник-Дере. 

çanta è [NaC кт, çánta т сумка; валіза < п è [NaC çante тс – р. Чанта біля с. Кизилташ. 

çapçaq Ñ acPaC кт, şapşaq н діжка – дж. Чапчах-Чокрак, с. Чапчакли (1530 рік), пор.: 

р. Чапчакли (притока Півд. Бугу, нині Чичиклія). 

çaptır- ritPaC кт примушувати бігти, від çap- кт, т, дт бігти – б. Су-Чаптран, див. suv, 

-an. 

çaqıl ìQaC кт, çakıl т галька – г. Чакил-Кир біля с. Аян, c. печ. Чакил-Кая. Пор. çağır. 

Çaqmaq ген. (кт, дт çaqmaq Ñ amQaC, т çakmak кремінь; кресало > нг τσακµάκι кресало, 

пор. nasat): пл. чакмак Ñ amqC узбеків, ім`я чол. тат. Çaqmaq – с. Чакмак, Кара-Чакмак, Паша-

Чакмак, Сари-Чакмак(Чокмак).  

çardaq Ñ ADRaC кт горище; скельний навіс, çardak т горище; шпалера, решітка для 

кручених рослин > нг τσαρδάκα навіс; курінь, халабуда < п Ñ a{RaC çartağ чотири, éQa{RaC 

çartaği гробниця або споруда над могилою з чотирма арками; намет або бесідка, що мають 

форму чотирикутника – р. Чардак-Алан, Чердах-Озен, дж. Чардикли, г., с. Чардакли (див. -lı). 

çatal Ì aTaC кт, т розвилка, розвилина, розсоха, розгалуження; з розвилиною, 

розсохуватий, розгалужений > нг τσατάλι ~ τσάταλο рогатина – г. Чатал, гірський прохід 

Чатал-Кьоз, ск., дж. Чатал-Кая, башта Чатал-Кулле в Алуштинській фортеці.  

çatır RwTaC ~ çadır RDaC кт, т, дт > нг τσαντίρι намет, шатро, халупа, халабуда, şatır н 

шатро, намет, кибитка, юрта < п RDaC çador шатро, намет, тент, навіс; чадра, серпанок, rtC çätr 

парасоля, навіс, тент – ур. Чадир, дж. Чадир-Чокрак, г. Чатир-Даг, р. Чатирлик (див. –lıq). 

çavdar RADWaC кт, т жито – г. Чауда (*Чаудар), м. Чавдар (Тимтир, Таш-Качик). 

çavke è KWaC кт, şavke н галка – кур. Чавке-Оба. 

Çavke ген. (див. çavke, пор. ім`я Шавке в казахів): у татар південно-західного Криму 

існували перекази про вороже черкеське плем`я чавка – с. Біюк- та Кучук-Чавке. 

çavuş ÖWaC кт, т оповісник, глашатай, ÖWaC çavoş ~ ÖWWaC çavuş п чавуш (людина в 

каравані прочан, яка виконує реліґійні пісні); ватаг – печ. Чауш-Кобаси в Чуфут-Кале. 

Çaya антр., çaya aIaC кт відчайдушний; зірвиголова – с. Чая. 

çayır rIaC кт, т лука, луг, галявина, пасовище; сінокісне місце > нг τσαϊρι луг – 

ур. Каранди-Чаїр, Керанутка-Чаїр, яр Ковалан-Чаїр, дж. Ковал-Чаїр, яр, дж. Койпан-Чаїр, яр 

Мезарлар-Чаїр, Шаїрли, дж. Сільбі-Чаїр, Хаїн-Чаїрлар-Чокрак, Чукур-Чаїр, Яман-Таш-Чаїр, 

с. Чаїрлар, Коба-Чаїр. Пор. λιβάδι[ον]. 
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çayköz кароокий (çay É aC чай, пор.: “Эти глаза напротив, чайного цвета” в пісні 

Валерія Ободзинського) – с. Чайкоз ~ Чайґоз, пор. рід чайкоз у киргизів. Пор. Alaköz, aqköz, 

bozköz, kökçeköz, kökköz, qaraköz. 

Çäb[n]i етн.: пл. чапні, чепні énbC, чібні énbiC огузів і туркменів – села “Біченак і Чабі”. 

çeçen îcC ~ îciC кт, т, цэцэн хмонг. красномовний – с. Чечень-Юрт, див. також 

Çeçen. 

Çeçen îcC ~ îciC кт, т чеченець - с. Чечень-Юрт, див. також çeçen. 

çegelek, пор. кирг. çagelek ~ çegelek (qolomto) місце в юрті, де розводять вогонь; 

вогнище в юрті для приготування їжі – с. Чеґелек. 

çegene, пор. кирг. çekene маленький, незначний, частковий – с. Чеґене (Чіґіне), пор.: 

рід чеґене в узбеків-локайців, ур. Чікене-Йол (див. yol, також Çingene). 

çeger RkC кт кущ; чагар, чагарник – узв. Бурульша-Чеґер, канава Чеґерлі (див. -lı), 

с. Чеґер (три ойк.; див. також Çegir). Пор. çengel. 

çegir ~ çekir кирг. беркут – дж. Карачеґір у верхів`ї Біюк-Карасу, узв. Карачеґір-Тепе. 

Çegir ген. (див. çegir) – с. Чеґер ~ Чеґір ~ Чіґір (три ойк.), пор.: род. підр. чеґір у 

казахів, роди чекір, чекірлер у туркменів, пл. чекір саяк та рід чекір уулу в киргизів 

(див. також çeger), Чеґер-Аджи. 

çegirçi (див. çegir ~ çekir , -cı) – с. Чеґірчі (Чеґерче). 

Çegirdekçi ген., пор. кт çegirdek ËDrkC, т çekirdek кісточка, зерно, ядро, кт çegertki, 

т çekirge, кирг. çegirtke коник, сарана, çegirtkeçi дрімлюга – с. Чеґірдекчі-Мангит. 

çeke è kC кт скроня, пор. кирг. çeke лоб, скроня; край, бік, сторона – ск. Чікенін-Каяси. 

çekil- lkC кт відсуватись; відступати, задкувати; спадати (про рівень води), т іти, 

віддалятись; відринути, схлинути, відступити, висихати (про воду): suyu çekilmiş kuyu сухий 

колодязь, şegin- н задкувати, відступати – дж. Чіклеук-Чокрак “Пересихаюче джерело” в 

ур. Василькі на березі Бурульчі, див. -aq, пор. gürülde-. 

çelebi éblC кт, т шляхетний; челебі, пан; молодший брат чоловіка чи дружини > 

нг τσελε(µ)πής належний до вельможного панства < çerbi ébrC чербій – чин при дворі Чінґіс-

хана < кит. qiānfū тисяцький; цяньфу - сьомий з титулів для заслужених воєначальників при 

династії Хань – с. Челебілер, Челебі-Елі. 

çelek кт, т, çelik ëlC кт, şelek н цебер, відро, ëilC çälik п діжа – пас. Челек-Таш біля 

с. Кутлак. Пор. qopqa. 

çemen ~ çimen îmC кт, т зелень, трава, мурава, моріг, лука, луг; т цмин < п îmC çämän 

луг, галявина, квітник – дж. Чемер-Чешме. 

çemenlik ~ çimenlik ìLîmC кт, т місце, зайняте луками (див. çemen, -lıq) – 

с. Черма(н)лик ~ Челмалик ~ Чілмалик. 
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çengel Ì aknC кт, т, çangal т гак, гачок; хаща, гущавина; очеретяні або комишеві зарості 

< п Ì agnC çängal гак; кігті – г. Чанґал-Кош (див. qoş II), ур. Ченґелік (див. -lıq). Пор. çeger. 

çeren Î rC кт скирта – паг. Çeren töpe в с. Буюк-Озенбаш. 

Çerik ëIrC антр., çeri É rC т воїн; військо, çerik кирг. воїн, çerig дт військо, ëIrC çerik 

п ополченець; ополчення, цэрэг хмонг. воїн; військо, армія - с. Чірік, пор.: Черік, син 

Шібана, сина Джучи; рід черік узбеків, пл. черік та рід черік у киргизів. 

Çerkes óKrC ~ Çerkez zKrC черкес; черкеський (цей етнонім широко вживався як 

антропонім) – с. Черкез, Черкез-Елі (два ойк.), Черкез-Тобай, Черкез(Черкес)-Кермен, 

г. Черкасин-Даг, Черкез-Кош, яр Черкес-Кош, узв. Черкезин-Хир, Черкес-Тепе, дж. Черкес-

Чокрак, Черкесін-Чокрак, дерево Черкес-Дерек (Черкес-Джевіз) у Місхорі. Пор. Arap, 

Boğdan, Céneviz, Çingene, Çufut, Çuvaş, Ermen, F(i)renk, Kürt, Noğay, Osman, Özbek, 

Qazaq, Qumuq, Tat, Tatar, Türkmen, Urum, Urus. 

çeşme è mvC кт, т, keşme ~ kişme кт джерело; фонтан; водоймище < п è mvC çäşme ~ 

çeşme джерело – дж. Чешме, Чешмечік, Чешме-Чокрак, Ай-Ян-Чешме, Дардик-Чешме, 

Джамі-Чешме, Кáліца-Чешме, Кучарі-Чешме (пор. Кучарі-Чокрак, див. köçeri), Кюр-Чешме, 

Малаперза-Чешме, Манджиль-Чешме, Миших-Чешме, Сарай-Чешме, Сідзян-Чешме, 

Суюнин-Чешме, Таш-Чесме, Таш-Чешме, Хібус-Чешме, Чемер-Чешме, г. Чішма-Кая біля 

с. Коджасала. Пор. bınar, bulaq, çoqraq, βρύση, πηγάδι. 

çet кт, şet н край, границя, кінець; зовнішній – яр Чет, г. Чет-Байир біля с. Узунджа. 

Пор. çet, had, sinor, ‘όριο[ν], σύνορο[ν]. 

-çı, див. –cı. 

çıñrav, пор. каз. şıñırau глибокий колодязь; урвище – б. Чонрав, Чикґрал-Джилга біля 

с. Яниш-Такил, р. Чонґрав (ліва притока Салгиру), с. Ак-Чинрау, Кизил-Чонрав (тепер Красна 

Поляна), Чонрали в Шейхельському кад. Пор. quyu.  

çıplaq Ñ \pC кт, çıplak т голий – г. Чиплак-Кир біля с. Керменчік, паг. Чуплах-Сиртлар 

біля с. Ускют, Чуплах-Хир на г. Демерджі. Пор. taz, ψιλός. 

-çıq, див. -cıq 

çıqıntra, див. çigenitra – ліс Чикинтра біля с. Туак. 

çırış ÖrC кт клей, ґлей; гіпс, şırış н клей з яєчного білка; гіпс, çiriş ÖrC т клей, ґлей, 

клейстер – ліс Чириш-Хатмер біля с. Капсіхор (див. qatmer), г. Чиришлар біля с. Коккоз. 

-çi, див. –cı. 

çiftlik ëltfC кт, т маєток, садиба, хутір, господарство (çift пара коней, волів; оранка < 

п ôfC çeft петля на ланцюжку, що накладається на дверний пробій; див. –lıq) > нг τσιφλίκι тс 

– с. Çiftlik. Пор. arpalıq. 
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çigenitra кт кропива < нг τσικνίδα ~ τσουκνίδα тс (кт qıcırtqan, т ısırgan кропива) – 

яр Чіґенітра ~ Чуґернети з дж. Чуґюн-Чокрак, гірський прохід Чіґенітра-Богаз та ліс 

Чікінтра в східній частині Карабі-Яйли. 

-çik, див. –cıq. 

Çille антр., çille è lC кт, т сорокадення (періоди найсильніших зимових холодів або 

літньої спеки) < п è lC çille тс – с. Чілле ~ Челле. 

çilter кт дерев`яна решітка, перегородка, пор. кум. çeltir решітка, каз. şilter мереживо, 

чув. чĕнтĕр мереживо; решітчасті поруччя, фін. kalteri решітка (наприклад, на вікні), 

дангл. hyrdel очеретяний пліт; огорожа, швед. galler, нім. Gatter, Gilter решітка, іт. grata 

ґрати, огорожа, алб. grillë ставня, лат. cratis плетиво; огорожа, пліт, укр. ґрати – 

монастирища Чілтер та Чілтер-Коба. 

Çingene è nkiC кт, т циган < нг Τσιγγάνος тс – ур. Чінґін-Алан, Чікене-Йол, м. Чінґене-

Бурну, паг. Çingene töpe біля с. Буюк-Озенбаш. Пор. Arap, Céneviz, Çerkes, Çufut, Çuvaş, 

F(i)renk, Kürt, Noğay, Osman, Özbek, Qazaq, Qumuq, Tatar, Tat, Türkmen, Urum, Urus. 

Çingiz [xan] [Î aX] zkniC Чінґіс-хан (пор. хак. çiñis, кирг. çeñiş, кт yeniş перемога); 

з його іменем кримські татари пов`язували різні старожитні руїни – городище Джінґіз-

Керман (Ескі-Керман). Пор. Aqsaq Temir, Mamay. 

çipçe è cpiC кт курча, пор. т civciv wiJwiJ, п è JwJ cuce тс – дж. Чіпчаус (див. avuz), 

с. Чіпче (антр.). 

çit ôiC кт, т огорожа, пліт, тин, çıt н огорожа, стіна, çit дт хижа з комишу, тернику – 

кур. Чіт-Оба біля Керчі, див. також çet. Пор. qora. 

çoban Î aBwC кт, т пастух, чабан > нг τσο(µ)πάνης ~ τσο(µ)πάνος чабан < п Î aBwC çoban ~ 

Î aBwC çupan пастух, чабан; ім`я чол. Чупан – м. Чобан-Басти (Меганом), башта, м., р. Чобан-

Кул(л)е (Чобан-Кале), дж. Чобан-Чокрак, р. Чабан-Суат, Чобанай, г. Чобан-Ата біля 

с. Токлук, Чобан-Каяси біля с. Отуз, Кічкіне-Чобан, ск. Чабан-Таш, Чабан-Інкла-Кая. 

çolaq Ñ |wC кт, çolak т, şolaq н сухорукий, людина зі скаліченою рукою, пор. каз. şolaq 

короткий, куций, п Ñ \C çolağ каліка, безногий, безрукий – г. Чулак-Кая у верхів`ї Арпату.  

Çolpan ~ Çulpan Î apLwC кт, т планета Венера як ранкова зірка, пор. кирг. çolpon ~ 

çopan пастух, чабан – с. Кирк-Чолпан. 

çomaq Ñ aMwC кт, т палка, дрючок, дубина; булава, дт палка, посох, жезл; мусульманин 

(в устах іновірців), çokmak Ñ amqC, çokman Î amqC т , Ñ aMwC çomağ п палка, дрючок, дубина; 

булава – с. Чумак-Кари, пор.: рід шомак у каракалпаків. 

çom- MwC кт, дт плавати; занурюватись, пірнати, çomul- LwMwC кт, şomıl- н, çomun- дт 

купатися, занурятись – руч. Чомуль. Пор. dal- (див. tal-). 
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çonğar Ra3NwC ~ çoñğar Ra3KwC, пор. каз. şalqar, кирг. çalqar неозорий, безмежний, 

ширкий, хмонг. цэлгэр просторий, широкий, цэлгэр нутаг просторе кочовище, цэлгэр тал 

широкий степ; у кримськотатарській мові наведеним прикметникам відповідає qulan 

просторий, широкий; рівний: qulan çöl безмежний степ – хоронім Чонгар (“весь простір, що 

прилягає до Сиваша, відомий під іменем Чонгар”), паг. Чонгарташ біля с. Тайган, пор.: 

б. Ченгар-Тарама, притока Мокрої Волновахи (урумський гідронім у Півн. Приазов`ї). 

Пор. keñ, yazı. 

çonğurçı (т yongar Ra3NwI, п Ra3NwI yunğar рід турецького триструнного музичного 

інструмента, п rgC çogor ~ RwgC çogur вид маленької скрипки, див. –cı) – с. Чонгурчи, Бай-Елі-

Чонгурчи, Баїм-Чонгурчи. 

çoq Ñ wC кт, çok т багато; дуже – дж., оз. Чок-Су, ур. Чох-Чо[к]рах, с. Чок-Бешкой ~ 

Коп-Бешкой. Див. az, azğana, küçük, пор. büyük, köp.  

çoqraq Ñ ArQwC кт джерело, şoqıraq н струмок; джерело, cokrağan т (бурхливе) джерело; 

з терміном çoqraq у Криму пов`язано багато топонімів, гідронімів та ойконімів – б., дж., 

с. Чокрак, с. Аділь-Чокрак, Аєн-Чокрак, Азіс-Чокрак, Чокрак-Баб[а]чик, Чокракли-Шейх-Елі, 

Арпат-Чокрак, Бор(Бал)-Чокрак, Керлеут-Чокрак, дж., с. Акчокрак, Атим(Адим)-Чокрак, 

Балабан-Чокрак, Балта-Чокрак, Бахча-Чокрак, Баш-Чокрак, Кара-Чокрак, Керінчік-Чокрак, 

Тобе-Чокрак, дж. Ай-Йорі-Чокрак, Ай-Фімі-Чокрак, Акагач-Курлю-Чокрак, Алакат-Чокрак, 

Алмалих-Чокрак, Альбачу-Чокрак, Арабачилер-Чокрак, Ат-Чокрак, Бекір-Ахаїн-Чокрак, 

Бербер-Богаз-Чокрак, Бікжересін-Чокрак, Біюк-Чокрак, Борчу(Бурчу)-Чокрак, Вакуфин-

Чокрак, Верес-Чокрак, Вересін-Чокрак, Вірсін-Чокрак, Гафар[н]ин-Ґозю-Чокрак, Джалан-

Чокрак, Джан-Суда-Чокрак, Донґуз-Чокрак, Ейсат-Їлгаси-Чокрак на г. Чатирдаг, Ейсатин-

Чокрак, Єльтіґен-Чокрак, Істефан-Чокрак, Йаман-Єр-Чокрак, Кар-Чокрак, Карагач-

Чокрак, Каракач-Чокрак, Каракере-Чокрак, Каранак-Чокрак, Карасахал-Чокрак, Кашка-

Чокрак, Кая-Чокрак, Кизилтарин-Чокрак, Кишлалар-Чокрак, Коваклар-Чокрак, Котла-

Чокрак, Кроку-Чокрак, Кульґур-Чокрак, Курпія-Чокрак, Кусофля-Чокрак, Кучарі-Чокрак 

(пор. Кучарі-Чешме, див. köçeri), Лопань-Чокрак, Манастир-Чокрак, Мемет-Чокрак, 

Менар-Ханин-Чокрак, Мурза-Чокрак, Нане-Чокрак, Оксія-Чокрак, Осман-Кош-Чокрак, 

Павло-Чокрак, Панія-Чокрак, Папас-Чокрак, Паша-Чокрак, Пічен-Аїр-Чокрак, Пугаца-

Чокрак, Пугача-Чокрак (Пугацанин), Саджин-Чокрак, Салкин-Чокрак (Сахлин-Чокрак), 

Салма-Чокрак, Саритма-Чокрак (Сиртма-Чокрак), Саурган-Чокрак, Сельбі-Чокрак, Сохах-

Чокрак, Суан-Чокрак, Суатин-Чокрак, Сюрмен-Чокрак, Табан-Чокрак, Тал-Чокрак, Талхан-

Чокрак, Тас-Чокрак, Ташарби-Чокрак, Таштан-Чокрак, Тау-Чокрак, Таушан-Чокрак, Текне-

Чокрак, Темір-Чокрак, Тузлу-Чокраклар, Улухлу-Чокрак, Умер-Чохрах, Уркуті-Чокрак, 

Усаклик-Чокрак, Усеїн-Баїн-Чокрак, Філін-Чокрак, Фунтук-Чокрак, Фундукли-Чокрак, 
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Фурун-Чокрак, Хайрахташ-Чокрак, Халіль-Чокрак, Хачи-Чокрак, Чадир-Чокрак, Чапчах-

Чокрак, Черкес-Чокрак, Черкесін-Чокрак, Чешме-Чокрак, Чіклеук-Чокрак, Чінґін-Алан-

Чокрак, Чобан-Чокрак, Чуюн-Чокрак, Шарбан-Чокрак, Юртун-Чокрак, Юсуф-Чокрак, 

Янис-Чокрак та інші. Пор. bınar, bulaq, çeşme, βρύση, πηγάδι. 

çoqu wQwC, пор. каз. şoqı гострий пагорб; шпиль, пік, кирг. çoqu тім`яна кістка, голова 

людини, маківка; вершина, маківка гори, нг τσούκα пік, τσοκάνα пік, гостра вершина, 

алб. çukë вершина гори, рум. ciucă тс, болг. чýка пагорб, кам`яниста вершина, уг. csúcs 

вершина, пік, маківка, хмонг. цох тім`яні бугри, цохио стрімчак, бескид - г. Чука, Чуку, 

Ч[о]ху-Баїр, Чуку-Тепе, яр Чуку-Бурун-Дере, с. Цуку. Пор. çüçül, yalman. 

çora ARwC ~ È RwC дитина від мішаного шлюбу; раб, пор. кирг. çoro найближчий 

споборник, сподвижник, товариш богатиря, дружинник, укр. джýра ~ чýра козацький слуга-

товариш, що ходив разом із козаком у походи та битви; термін çora широко представлений в 

антропонімах – с. Чора, Акчора (три ойк.), Джан-Чора (Джанчура), Ельґері-Каракчора, 

Кара-Чора, Кара-Чора-Молла, Кокчора-Кият. 

çorba aBRwC ~ è BRwC кт, т, şorba aBRwV кт юшка, щерба, şorba н суп із пшоном < п aBRwV 

şurba ~ AWRwV şurva юшка, щерба – с. Чорба-Докен (антр.; див. dök-).  

Çorğun, див. Corğun.  

Çotqara ген.: род. підр. чуткара у казахів, рід чоткара у киргизів – с. Чоткара. 

Çotu антр., пор. ім`я чол. карач.-балк. Чоту; ген.?: самодійський етнонім чогду ~ 

чооду, представлений в різних варіантах в етнонімії алтайців, тувинців, хакасів та томських 

татар – с. Чоту ~ Чоти, Ашага-Чоту, Джелаїр-Чоту. 

çoyun Î wIwC кт чавун; чавун, казан, şoyın н чавун, çoyan Î aIwC т чавун – б. Чуюн-Їлга 

(притока Качі), пас. Чоюн-Таш біля с. Гаспра, сад Чуюн у долині Качі, дж. Чуґюн-Чокрак в 

яру Чуґернеті на Карабі-Яйлі, Чуюн-Чокрак. 

çoyunçı écnIwC кт казаняр, котляр – три села Чоюнчи ~ Чоюнчу ~ Чуюнчи: в 

Чоюнчинському Бешпаре кад. Акмечетського кайм. на р. Чуюнчи, Борулчанському кад. 

Карасубазарського кайм. та Шейхельському кад. Козловського кайм.; за свідченням Евлії 

Челебі, в першому селі виготовляли залізні казани, що вміщали одного-двох биків, з руди, 

яку видобували на Чатирдагу, а його мешканець Мегмед-ефенді заснував одне з чотирьох 

суфійськіх братств дервішів, відомих у Криму під загальною назвою Dört ocaq “чотири 

вогнища”: Çoyunçı(lı), Küleç(li), Qaçı і Taşlı (див. Küleç, Qaçı, taşlı).  

çök- KwC кт, т опускатися, осідати, осуватися; завалитися, обвалитися; кт сідати 

навпочіпки, дт опускатися, ставати на коліна; занурюватися (у воду), şök- н ставати на 

коліна; осідати, осуватися – кол. Чокен, Чункен біля с. Коз, див. -ğan. 
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çöl ìC ~ Ì wC кт, дт степ, поле, т пустеля, степ, şöl н степ, Ì wC çul ~ çol п, цöл хмонг. 

пустеля – г., с. Кара-Чоль, с. Чольбаши (Чульбаши). 

çölmekçi кт гончар, від çölmek ëmLwC (т çömlek ëlMwC) глиняний глек, горщик – 

с. Чольмекчі. 

çöñgelek, пор. çöñäk дт бадя, відро, кирг. çüñölök ~ çüñülök фляга, çüñülük, çöñke 

казанок - с. Чонґелек. 

çör RqC т колючка, голка; скалка, скіпка; чорт, шайтан; хвороба, кт хвороба, çer кт 

хвороба – дж. Чор-Бунар. 

çubar RaBwC кт şubar н рябий; пістрявий, çopur RwPwC т рябий; лань; будь яка молода 

плямиста антилопа – камінь Чубар-Таш, пас. Кой-Чубар біля с. Юкари-Тайган, с. Чубар-

Пристав. 

çuburtma (н şuburt- пускати одного слід за одним), пор. кирг. çuburtma вузька 

стежка, якою рухатись можна лише один за одним – с. Чубуртма-Сарт (Каяли-Сарт), пор.: 

род. підр. чоборма в узбеків-локайців. Пор. soqaq.  

Çuça ген., пор. п è CwC çuçe качалка для печива – с. Чуча (Чучак), Ельґері- та Сирткі-

Чуча, пор.: род. підрозділ чучак у казахів. 

Çufut ÔwfC кт, Cıfıt т, Cühut DwhJ т єврей; євреї < п DwhI yähud ~ DwhJ cohud євреї, 

єврейський народ (у Криму татари терміном Çufut називали євреїв, кримчаків і караїмів) – 

фортеця Чуфут-Кале (Киркор). Пор. Arap, Boğdan, Céneviz, Çerkes, Çingene, Çuvaş, 

Ermen, Kürt, Noğay, Osman, Qazaq, Qumuq, Tat, Tatar, Türkmen, Urum, Urus. 

çum Í wC кт, şım н дерен, кизил, пор. карач.-балк., кум. çum, уг. som, азер. zoğal, 

т kiren кизил, нг κράνο[ν] кизил (ягода), κρανεά ~ κρανιά кизил (дерево) – печ. Чумнук на 

г. Демерджі, пас. Чум-Акар, Чумник-Бурун (див. -lıq). Пор. qızılçıq. 

çuqur RwqC кт, çukur т яма, заглиблення, котлован, вибоїна, низина, низовина, 

лощина, şuqır н яма, ковбаня, вирва, онгор цонгор хмонг. ями; місцина з ямами; вибоїстий, 

ямкуватий – яр Чугур, яр, г. Чукур-Кая, г., с. Чокур, б. Чокур-Дере, дж. Чокур-Чаїр, Боя-

Чукурлар – ями біля с. Коклуз, в котрих видобували темно-зелену глину, якою мастили стіни 

й підлогу, с. Чокур(Чукур)-Кояш (пор. Кир-Кояш), Чукур-Карач, Чокур-Елі, Чокур-Сеїт-Елі. 

Див. qır, пор. oy. 

çuqurça è CRwqC кт, çukurca è JRwqC т демінутив від çuqur, çukur (див.); угнутий, запалий 

– с. Чокурча. 

çuqurlaq ñLRwQwC кт, çukurlak т западина, яр, лощина, низина; зрите ямами місце – 

с. Чукурлак. 
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Çuvaş кт чуваш – с. Чуваш (ногайський аул). Пор. Arap, Boğdan, Céneviz, Çerkes, 

Çingene, Çufut, Ermen, Kürt, Noğay, Osman, Özbek, Qazaq, Tat, Tatar, Türkmen, Urum, 

Urus. 

Çuyut етн.: рід шюїт у каракалпаків, пл. джуйут ¤wIwJ та роди шуїт в узбеків, 

род. підр. чюют у киргизів, “татарський та кара-китадський народ джуїн” в епоху Чінґіс-

хана, пор. хмонг. зуу(н) сто, зуут сотня, військовий підрозділ – с. Чюют. 

çüçül, пор. болг. чýчул чубок, чубик (птаха), аромун. ţuţul гора, уг. csúcs вершина, 

пік, маківка, п Ì wcC çoçul ~ è LwcC çoçule clitoris; penis, калм. çōçiğ clitoris – г. Чучель ~ Чучелі 

(Цюцюль), дж. Цюцюль-Чокрак (на півд. схилі г. Чучель), пор.: хутір Чучýл-т-Хутрá біля 

с. Кременівка (Чердакли), що належав греку на прізвисько Чучýл (прізвище Караджинов), і 

паг. Чучýл-та-Хаяйδа на його земельній ділянці; р. Цуцулин (притока Пруту). Пор. çoqu, 

perçem, yalman. 

çürük ËWRwC кт, т, şirik н гнилий; гниль, гнилизна, ËWrC çoruk п гнилий, зіпсований – 

джерела і річки Чурук-Су ~ Чурюксу, дж. Чурюк-Чокрак, о-в Чурюктюп у Сиваші, с. Чурюк-

Алгази. Пор. sasıq, sıvaş. 

çürüm Í WRwC, пор. çürük та кт, т çamur грязюка, болото, мул – оз. Чюрюм ~ Шорум 

(Айґуль) і с. Чорюм, пор.: род. підр. чюрюм у киргизів.  

 

D 

 

-da (-de, -ta, -te) È D афікс місцевого відмінка – ур. Борлук-Астинда, Копур-Япунда, 

Хирда-Тарла – останній спуск при в`їзді до Алушти. 

dağ £ AD кт, т, дт гора; гірський, кт гірський ліс; лісовий (пор. болг. гора гора; ліс, 

нг ’όρος гора і крум. órus ліс, алб. kodër пагорб, узвишшя і рум. codru дрімучий ліс, праліс), 

tav н, tağ дт гора, таг хмонг. плато, плоска вершина гори – г. Аю-Даг (можливо, Κριοµετωπον 

античних авторів), Баба-Даг (Манґуп-Кале), Ечкі-Даг, Сінабдаг, Даг-Тепесі (Тепе-Кермен), 

гірський масив Кара-Даг, ліс Кирли-Даглар біля с. Юкари-Тайган (див. qır, -lı, -lar), Сирт-

Даг (див. sırt), с. Біюк-Даг-Елі, Даг-Елі-Гаджи-Ага, Кизилкая-Дагелі (див. Тавель під tav), 

Яшдаг (Яшлав) “Молодий ліс”. 

dam Í AD ~ Í a{ кт, т дах; хижа, хлів, tam н стіна, tağam дт дах, tam дт стіна, Í aT tam п дах; 

стіна, дім – с. Дам-Сарай. 

-dan (-den, -tan, -ten) Î D афікс відкладального відмінка – г. Емджетен-Кая 

(див. emce), дж. Таштан-Чокрак. 

dar, див. tar. 
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darlıq ñLRAD ~ tarlıq ñLRaT ~ ñLRa{ кт, darlık т вузьке місце, тіснина, межигір`я – г. Дарлик 

біля с. Коктебель, гірський прохід Дарлик (Тарлик) на схід від с. Отуз (на шляху до Феодосії), 

яр Дарлак, ск. Дарли[к]-Кая. 

darsana è NaSRD кт, tersane è NaSrT т верф < іт. darsena пристань – паг. Дарсан ~ Дарсан-

Арди в Ялті, с. Дарсана, Дарсана-Арди (див. art). Пор. felenk. 

davul Ì Wa{ кт, т великий барабан > нг δαβούλι барабан, tovul ~ tovıl дт барабан, ìb{ täbl 

п барабан < а ìb{ tabl тс – с. Даулджар (див. car, пор. румейську назву балки Тавлу Тарама з 

відрогами Мега-Таул-Тарама та Мкро-Таул-Тарама в Півн. Приазов`ї; також ім`я чол. Даул у 

казахів). Пор. trampete. 

davulcı éjLWa{ кт, davulcu т барабанщик – каземат Дау[л]джи-Хоба у фортеці Манґуп-

Кале. 

Davut DWAD ім`я чол. < а DWAD dāvud – ур. Даутлар, с. Даут-Елі. 

dayan- Nai{ кт, т, tayan- кт, н обпиратися, спиратися; злягати; витримувати, 

протистояти – г. Даяна (*Dayanaq, див. -aq) біля с. Шума, Даянма біля с. Бахчі-Елі (див. -ma, 

-ma-). 

Dayır rIAD етн.: пл. дайир у Криму називає Евлія Челебі (пор.: нойон Даїр з племені 

конкотан, якого разом із військом Чінґіс-хан віддав Угедею; род. підр. даїр бек у киргизів) – 

с. Даїр (два ойк.), Ашага-(Кісек)- та Юхари-Даїр, Кад-Даїр, Ташли-Даїр (пор. кт taşlı dair 

кладовище, цвинтар), г. Даїр-Алан біля с. Аталик-Елі, кур. Даїр-Оба біля с. Контуган. 

dayre È rIAD кт, daire È rIAD ~ È r@AD т, È rIAD dayere ~ È r@AD daere п круг, коло < а ¶ r@AD dā‘irat тс 

– с. Дейре (Діре), Дейре-Салин (Дері-Салин), пор. також кт, т, п rID deyr монастир, 

християнський храм < а rID dayr тс. 

-de, див. -da. 

dede È DD кт, т дід, дідусь; деде – шейх у дервішів-мевлеві – г. Деде-Осман-Кири біля 

с. Керменчік, с. Деде. Пор. baba. 

defne è nFD кт, т лавр < нг δάφνη лаврове дерево, лавр – ур. Дафни. 

degirmen îMrKD ~ dermen кт, değirmen îMrKD т, termen н, tegirmän дт, тээрэм хмонг. 

млин – г. Деґермен-Култук біля Судака, Деґермен-Тепе – відріг г. Таракташ, с. Деґерменкой, 

Деґермен-Хири, Біюк-Деґермень, Кош-Деґермень, Серебряков-Деґермень, Шостак-Деґермень, 

маєток Кет-Агач-Деґермен. 

delâlet ôL|D т указування, показування (дороги); ознака, знак, прикмета, ôL|D delälät п 

указування путі, напрямку < a Þ L|D dalālat указання; доказ; ознака, знак – г. Делямет-Кая 

(Панджарлар, Панчар-Кая) у хр. Ечкі-Даг біля с. Коз. Пор. σήµα. 

deli éLD кт, т божевільний; шалений, бурхливий, швидкий (напр., про річку); дрімучий, 

непроглядний (про ліс)– яр, дж. Делі-Дере. Пор. tentek. 
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delik ëiLD кт, т діра, дірка, отвір – ск., дж. Делік-Таш біля с. Ускют, г. Деліклі-Кая 

(Анастас-Кая), ск. Деліклі(Делеклі)-Кая біля с. Коз. Пор. teşik. 

demir riMD кт, т, temir н, дт, temür дт, тöмöр хмонг. залізо; залізний – сім гірськіих 

проходів Демір-Хапу “Залізні ворота” в Кримських горах, див. qapı. 

demirci éCriMD кт, т, temirşi н, temürçi дт коваль – г. Демірджі ~ Демерджі, с., 

яр Демерджі, фонтан Демерджі-Кішме. 

-den, див. –dan. 

Deñgel антр.? (пор. кт, т dingil ìknID, кт teñgil вісь воза, кирг. deñgel (< іран.) цурка 

(дитяча гра) – с. Денґіл, Денґельчік, м. Денґелтіп у Чорному морі, на захід від п-ва Хорли, 

пор.: рід бурденґель в узбеків-локайців. 

deñiz zkND кт, deniz т, teñiz н, дт,  тэнгэс хмонг.море – кол. Деніз-Хуюсу на городищі 

Ескі-Кермен, с. Деніс-Байчи. 

derbent dnBRD ~ dervent т гірський прохід, ущелина; фортеця (на гірському перевалі, на 

кордоні) > нг δερβένι ущелина < п dnBRD där-bänd засув (дверей, воріт); гірський прохід, 

ущелина; застава, фортеця – яр, дж. Дирван, г. Дирван-Кефала. 

dere È RD кт, т долина (гірська), ущелина, тіснина; балка, яр; річка, ручай > нг δειραι 

вузький прохід, ущелина < п È RD där(r)e долина, ущелина, гірський прохід, лощина – яр Агач-

Дере, Алмалик-Дере, Бала-Дере, Богдан-Дере, Гаджи-Дересі біля с. Гаджи-Сала, Гамам-Дере, 

Делі-Дере, Джідаєр-Дере, Джіт-Дере, Кешлеме-Дересі, Курт-Кая-Дере, Махман-Дере, 

Мемет-Ольдек-Дере, Рогуз-Дере, Судак-Дере, Тамардак-Дере, Уба-Хир-Дере, 

Фескул(Фескур)-Дере, Фурун-Дере, Ханевіз-Дере в Байдарській дол., Хуруз-Дере, Чамник-

Дере, Fitek dere, Otar dere в с. Буюк-Озенбаш, б. Артна-Дере, Бурлюк-Дере, Бурма-Дере, 

Джалан-Дере, Йоса-Дере, Канни-Дере, Карагач-Дере, Караул-Дере, Кефіоль-Дересі, 

Килисичан-Дересі, Самаул-Дере, Сулу-Дере, Тирхалу-Дере, Фумянин-Дересі, Фундуклу-Дере, 

Халазихир-Дере, Хоба-Дере, Хурсуз-Дере, Чобан-Чокрак-Дере, Шарік`є-Дере, Яман-Таш-

Дере, Qataraq dere в с. Буюк-Озенбаш, р. Аян-Дере, Біюк-Дере, Кол-Дере, Пахар-Дересі, 

Плачаник-Дересі, Ураус-Дересі, Ширкан-Дересі, гірський прохід Гурбет-Дере-Богаз, 

ущ. Бурма-Дере, Томух-Дере біля с. Аджибай, ур. Кішме-Дере, ур., с. Койташ-Дере, 

печ. Казан-Дере, дж. Аджи-Курт-Дере, Каневіз-Дере, Канли-Дере, Суґут-Дересі, Суук-Дере-

Чокрак, Хайрахташ-Дере, с. Айвасиль-Дере, Дере-Багча, Дерекой, Dere eli.  

deren îIRD ~ ëIRD, teren îIrT ~ ëIrT кт, derin т, tereñ н, teräñ дт глибокий – р. Дерен-

Джилга, Дерен-Озен(чік) (притока Бельбеку), оз. Derin göl. 

dermen îMRD, див. degirmen – ур. Кош-Дермен, ур., р. Дермен-Дере, канава Дермен-

Арик, Ескі-Дермен, місцина та дж. Дермен`єр. 

dermenci énMRD кт мельник – с. Дерменджі. 
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derviş öIWRD кт, т дервіш; жебрак, бідняк < п öIWRD därviş тс – с. Аман-Дервіш, 

див. Aman. 

derviza È zIWRD кт дервіза – свято врожаю, що припадає на день осіннього рівнодення 

(23 вересня); дервізу татари святкували в тих селах, де до виходу 1779 року з Криму 

християн святкувались приурочені на осінь храмові свята - панаїр < п È zIWRD därveza ~ È ZwIRD 

däryuza жебрання; подаяння, милостиня – ур. Дербіза між селами Коккоз та Єні-Сала, пор. 

два ойк. Panayır в Анатолії (нг πανηγύρι реліґійне свято; народне гуляння; учта; ярмарок). 

Пор. bayram, paskalya, seyran, şölen, tepreç, toy, xıdırellez. 

deste è tSD кт, т в`язка, пачка, пака; букет < п däste è tSD тс – ліс Десте біля 

с. Богатир. 

deve È WD кт, т, tüye ног., tevä, tevi дт, хмонг. тэмээ(н) верблюд – ур. Деве-Таш. 

Пор. κάµηλος, іт. camello. 

Devlet антр., devlet ôLWD кт, т, dävlet н держава, країна; багатство, ôLWD dowlät п тс; 

благо, щастя < а Þ LWD davlat держава; панування, династія; мінливість долі – с. Девлет-Елі, 

Девлет-Ґельді, Джандевлет, Іскі-Кой-Джандевлет. 

-dı (-di, -du, -dü, -tı, -ti, -tu, -tü) ÉD – афікс минулого часу; також утворює від дієслів 

іменники, які означають предмет або особу, що виконує дію, названу вихідною основою - 

дж. Алім-Басти в Байдарській дол., Уркуті-Чокрак (див. ürk-), м. Чобан-Басти, с. Байконду 

(Байгонду, Бай-Кунду), Джав-Кайти, Кабарти, Кельді-Бай, Кельдіяр, Табулди, Теберті, 

Терсконду, Таш-Басти (Таш-Баскан-Кой). 

-dıq Ñ D (-dik ËD, -duq, -dük, -tıq, -tik, -tuq, -tük) афікс, що утворює дієприкметники 

минуло-теперішнього часу – ур. Мемет-Ольдек-Дере (див. öl-). Пор. -ğan. 

direk ËrID кт, т, ËRD deräk ~ ËrID diräk п стовп; колона; щогла – дж. Ґемі-Діреґі біля 

с. Гаспра, див. gemi. 

divan Î AwID кт, т диван, вища рада при хані або султані, суд < п Î AwID divan суд, вищий 

урядовий орган – с. Діван-Елі (1719 рік), Діванкой (Дуванкой), див. також duvan, divane. 

divane è NAwID кт, т божевільний, юродивий < п è NAwID divane тс, пор. кирг. dubana ~ 

dumana ~ duvana юродивий, жебрак, дервіш - с. Діван-Елі (1719 рік), Діванкой (Дуванкой), 

див. також divan, duvan. Див. derviş. 

doğğan кт, т, tuvğan кт народжений; рідний, від doğ- #WD ~ #w{, tuv- w{ народжуватись; 

виникати, з`являтись (див. -ğan) – джерела, стр. Догдан-Су, дж. Догданин-Чокраги, 

с. Айтуган, Кон-Туган ~ Гюн-Туган (два ойк.). Пор. berdi, boldu, buluş, keldi, qondu. 

domuz ZwMw{ ~ doñuz ZwKw{ кт, т, doñız н свиня, toñuz дт дика свиня – гал. Донуз-Алан 

біля с. Токлук, г. Домус-Арань, Домус-Кош, Домус-Чариш, ур. Домуз-Хоба, 

печ. Донґуз(Донуз)-Хоба, дж. Донґуз-Чокрак, оз. Донузлав (див. -laq). Пор. qaban.  
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doqsan Î asQw{ кт, doksan т, toqsan н, дт дев`яносто – р. Токсан-Су. 

doquz ZwQw{ кт, dokuz т, toquz н, дт дев`ять – с. Докуз-Оба. 

dök- KWD кт, т лити, виливати; сипати, насипати, висипати; втрачати (листя), линяти 

(про тварин, птахів) – с. Чорба-Докен, див. çorba, -ğan. 

döñgelek н колесо воза; круг; круглий, döñgölök ~ döñkölök ~ töñgölök кирг. колесо 

воза - узв. Тунґулек біля с. Коп-Кочеґен. Пор. tögerek. 

dört Ô RD ~ Ô RWD кт, т, н, tört дт чотири – г. Дорттепе, с. Дюрте (пор. Бешев), 

Дюртойлу-Лак (див. ev), Дорт-Сакал. 

dörtkül кт, dörtkil н, кирг. törtkül квадратний, чотирикутний; чотирикутник; фортеця; 

городище, dördül т квадрат, чотирикутник – паг. Дорт-Куль, с. Дорт-Куль (Дюрткул). 

Dulat етн.: пл. дулат казахів, дуглат узбеків, доглат ¤\#WD могулів, дуклат ¤\QWD 

монголів – с. Дулат. 

dur- RWD кт, т, tur- н, дт вставати, підніматися; стояти, знаходитися, перебувати; 

мешкати; зупинятися – ур. Друган-Безчилар, див. -ğan. 

duşman îmVD кт, т, duşpan н ворог, неприятель, супротивник < п îmVD doşmän тс – 

печ. Душман-Коба біля с. Кореїз. Пор. yav. 

dut ÔWD кт, т > нг δουτιά, tut ÔwT ~ Ôw{ н, т, ÔwT tut п шовковиця, тут < а ÔwT tūt тс – 

пас. Дут-Чайир біля с. Камишли на Південнобережжі, яр Дуд-Агаджи ~ Тут-Агач біля 

м. Меганом. 

duvan кт управитель – с. Дуванкой (Діванкой), див. divan, також divane, пор.: 

пл. дуван башкирів, род. підр. дувана, дубан у киргизів. 

duvar ~ divar RAwID кт, т > нг δουβάρι стіна, огорожа (кам`яна, цегляна), düger н стіна 

(з внутрішнього боку кімнати) – ур. Таш-Дувар. Пор. isar. 

Dürmen îMRWD етн.: рід дьормен в акногайців, пл. дурмен узбеків, рід тюрбет у 

тувинців, пл. дорбет ойратів, давньомонгольське пл. дорбен (дорбен-ірген) (дурбан Î aBRWD у 

Рашида ад-Діна) – с. Дюрмен (два ойк.), Карангит-Дермен (див. також dermen), г. Дюрмен. 

dülber rbLD кт, dilber т красивий, гарний, привабливий; мальований; красуня, кохана < 

rbLD п delbär кохана – ур. Дюльбер. Пор. güzel, καλός. 

 

E 

 

-eç, див. –aç.  

Eçege è kcIA ген.: род. підр. ешіґе у киргизів, сеок ечіґ у сагайців у Хакасії, 

пор. монг. è kcIA і хмонг. эцэг батько – с. Ой- та Кир-Ечеґе(Ічіґе). 

eçki ékCA кт, eşki н, keçi écK т, eçkü дт коза – г. Ечкі-Даг. Пор. teke. 
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efendi ÉdnFA кт, т пан, хазяїн, власник; голова родини; багатій < ’αφέντης ~ αυθέντης тс 

– дж. Афенді-Чешме в гірському масиві Карадаг, с. Ефендікой (два ойк.). 

egeç кт гірський хребет, eğiç ~ eğin îKA т хребет, спина, пор. турк. egin плече; пагорб, 

невелике узвишшя – хр. Бот-Еґеч, Біюк- та Кучук-Еґет на півн. захід від Ст. Крима. 

Пор. arqa, sırt. 

eger rKA кт, iyer rIA кт, н, eğer ~ eyer rKA ~ rIA т сідло – г. Еґер-Оба.  

egiz zikIA кт, н, ikiz zikIA т близнюки; близнюк; двійчастий, парний; схожий, 

однаковий, ekiz дт близнюки – г. Еґіз-Оба біля с. Терен-Аїр, паг. Еґіз-Оба біля с. Камишли на 

Південнобережжі, ур. Еґіз-Тинах (див. tıynaq). Пор. qoş I. 

egrek ËrKA кт, eğrek ËrKA ~ eğlek т місце, де можна посидіти, відпочити; прохолодне 

місце, де відпочиває стадо під час полуденної спеки (звідси болг. егрек загін для овець) – 

б. Джугурт-Іґрек, г., яр Кемал-Еґерек(Іґерек), г. Козу-Еґрек, печ., дж. Тувар-Еґерек, 

пас. Буюк-Еґерек біля Ст. Крима, пор. урумську назву кургану Йилхи Еґерек Оба в Півн. 

Приазов`ї. 

egri, див. ileri. 

-ek, див. –aq. 

eki ékIA кт, н, iki т, дт два, обидва – г. Екі-Оба біля с. Токлук, камінь Екі-Таш біля 

с. Терсконду, ск. Екі-Таш біля с. Біюк-Янкой, ур. Екі-Чам, с. Екібаш, Екітав-Кочеґень, Екен-

Екі (Сафо), Екі-Кизилбай, Ікі-Кесек-Ташли, Ікі-Колач, Ікі-Минак. Пор. qoş I. 

Ekim íik& антр., ekim кт, hekim т, íik& häkim п лікар, мудрець, філософ; учений < 

а íik& hakīm мудрий, розумний; мудрець, філософ; лікар – с. Екімін-Сарай. 

eksik çsKA кт, т недолік, нестача; з недоліком, з вадою; неповний – дж. Ексібір-

Текнечек біля с. Біюк-Узенбаш, див. bir. 

el I ìIA кт народ, люди; країна, край; село; il ìIA кт, т країна, край; іль 

(адміністративна одиниця в Туреччині), el ~ il дт племінний союз; народ; держава, 

адміністративна одиниця, ìIA il п народ, плем`я (кочове); народ, який розглядається як уділ; 

підданці якоїсь особи; піддані, підкорені, мирні; в Криму, головним чином в передгірькій 

зоні нараховувалося близько ста ойконімів з формантом -ель / -елі (див. -ı); практично всі 

ойконіми на -елі походять від імені, титулу чи звання особи, в залежності від якої перебували 

мешканці даного селища: у фірмані хана Селім-Ґірея (1671 – 1678) підданці хана йменуються 

хан-елі, підданці беїв – кошун та ель – c. Ель-Баур, Ельбузла (пор. також кт buzla- мерзнути, 

el II), Беш-Ель, Ескі-Ель, Іч-Ель, Кечкене-Ель, Кучюк-Ель, Ортель ~ Орта-Елі, Тавель ~ 

Дагелі “Горці”, Яман-Ель-Шеїх-Елі; Ічель – частина Південнобережжя від Байдарських воріт 

до Алушти (пор. назву турецького вілаєту Ічель ìIA ã IA на південному сході Малої Азії), 

Устель – степова частина Криму між Чонгаром та Феодосією (див. üst); с. Агармак-Елі., 
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Агач-Елі, Аґіб-Елі (Аїб-Елі), Агмед-Елі, Аджи(Гаджи)-Елі, Анай-Елі, Аталик-Елі, Барак-Елі, 

Баки-Елі, Бакчи(Бакче, Бахче)-Елі, Біелі, Боран-Елі, Да(в)ут-Елі, Джума-Елі, Едіш-Елі (Ідеш-

Елі), Есен-Елі, Кази-Елі, Кир-Елі та Чокур-Елі, Коджук-Елі, Кой-Елі, Колумбет-Елі, Кочкар-

Елі, Мамбет-Елі, Мулла-Елі, Отеміш-Елі, Ромаш(Оромаш)-Елі, Сабак-Елі, Сеґід-Елі, Сеїт-

Елі, Султан-Елі, Улан-Елі, Халіф-Елі, Хан-Елі, Ханин-Елі (в селі мешкали ногаї), Челебі-Елі, 

Черкез-Елі,Чормак-Елі, Шеїх-Елі. Пор. avul, köy, ordu, sala, yurt. 

el II Ì A кисть – г. Ельбурун, див. також yel. 

elâl Ì \& кт, helâl т чистий, Ì \& hälal п дозволений за мусульманським законом < а Ì \& 

halāl дозволений законом – солоне оз. Галяль-Ґьоль (Старе). Див. aram. 

elli élLA кт, н, т, дт п`ятдесят – с. Елі-Агач на Тарханкуті, пор.: с. Кирк-Агач, див. qırq, 

ağaç. 

Eltoq ген., пор.: рід ільток у казахів – с. Ельток (Elitoq Ñ w{éLA). 

emen îMA кт, н дуб – ліс Емен-Даг біля с. Стіля. Пор. meşe, pelit.  

emenlik кт, н діброва (див. emen, -lıq) – ліс Еменлік біля с. Ай-Серез.  

emce è jMA кт дядя по батьку – г. Емджетен-Кая з двома гострими стрімчаками біля 

с. Ай-Серез. Пор. abla, ana, ata, baba, bala, ciyen, kelin, pike, qarı I, qart, qartana, qız. 

Emine è niMA кт, т, è niMA ämine п ім`я жін. < a è niMÁ  ‘āminat вірна, надійна; благополучна 

– печ. Еміне-Баїр-Коба, Еміне-Баїр-Хосар. 

emir riMA кт, т, riMA ämir п володар, повелитель, емір, князь < а riMÁ  ‘āmīr начальник; 

правитель, князь, принц, емір – с. Емір-Сулюн. 

endek Ñ dnX кт, handek ~ hendek т, χάνδαξ, -ακος ~ χαντάκι нг, Ñ dnX xändäğ п рів, 

канава, окоп, траншея < а Ñ dnX xandaq рів, окоп – лощина, г. Ендек, г. Індек-Даг (Ендек-Хая), 

гал. Ендек-Тогай, ліс Ендеклер, вал з ровом Аксак-Темір-І[н]дік (Аксак-Темір-Гіндік, Аксак-

Темір-Ідіку), що перетинає Керченський п-в від Азовського до Чорного моря, оз. Ендек-Ґоль 

на Яйлі, провалина Хундук-Коса[р] на Карабі-Яйлі (див. xasar ), пор.: р. Кундук та оз. Кундук 

(Сасик) у Буджаку . Пор. or, qırım, τάφρος.  

erik ëIRA кт, т , erük дт слива – г. Еріклі біля с. Камишли, див. -lı. 

eriklik ëlkIRA кт, т сливовий сад (див. erik, -lıq) – ур. Еріклік. 

Ermen îMRA кт, т, îMRA ärmän п Вірменія < а îMRÁ  ’armanu вірмени, Ermeni énMRA кт, т, 

énMRA ärmäni п вірмен; вірменський < а énMRÁ  ’armaniyy вірменський; вірмен – місто Ермен-

Базар, або Єні-Базар (нині Армянськ). Пор. Arap, Boğdan, Céneviz, Çerkes, Çingene, Çufut, 

Çuvaş, F(i)renk, Kürt, Noğay, Osman, Özbek, Qazaq, Qumuq, Tat, Tatar, Türkmen, Urum, 

Urus. 
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Esen îSA антр., esen кт, т, н, esän дт здоровий, неушкоджений – с. Есен-Бак-Ішунь, 

Есен-Елі, Есен-Екі, пор.: род. підр. есен у киргизів, рід есен-ходжа в узбеків-локайців, 

есенбай у казахів.  

Eskender rnkSA антр., rnkSA eskändär п Іскандер < a rnkSA ‘iskandaru < дг ’Αλεξάνδρος 

Олександр [Македонський] – с. Ескендер. 

eski ékSA ~ éksIA кт, т, н, дт старий – місто Eski Qırım (Старий Крим), с. Ескі-Алікеч, 

Ескі-Джабач, Ескі-Джандевлет, Ескі-Ель, Ескікой, Ескікой-Тама, Ескі-Орда, Ескі-Полос, 

Ескі-Сарай, Ескі-Юрт, дж. Ескі-Койнун-Су на г. Демерджі, гірський прохід Ескі-Богаз, 

канава Ескі-Дермен, б. Ескі-Юрт у Судацькій дол., ур. Ескікой. Див. yeni, пор. atıq. 

 eşme è mVA кт, т (від eş- рити, копати) джерело, мілке водоймище – хр. Ешме на 

Карабі-Яйлі. Пор. avut, tıynaq. 

ev WA кт, т, дт, üy кт, дт, üv дт житло, дім, юрта – с. Бешуй (два ойк.; пор. численні 

П`ятихатки в Україні), Бешуй-Іляк (Бешойлу-Лак), Дюртойлу-Лак, Бешевлі ~ Бешуйлі 

(див. Beşevli), Учевлі, Учевлі-Кенеґез. 

Evel Ì WA антр., evel кт, ev(e)l т перший, ävel н раніше, ävelgi н перший, Ì WA ävväl п 

перший < а Ì WA ‘āvvalu тс – с. Евель-Шеїх. 

-ey, див. –ay. 

Eyp антр., див. Ayıp – с. Ейпін-Єрлері, г. Ейбін-Кош. 

 

F 

 

farfara È RaFRaF т балакун, базіка, торохтій, лепетун, талалай; балакливий, лепетливий – 

с. Форфора, див. також  βόρβορος, Φαρφαρα, φαρφαράς. 

farus ÓWRaF п маяк < нг φάρος – с. Форос, див. також βορός, πόρος, φάρος. 

fati ·TaF кт, fatih т, ·TaF fatih п завойовник < a ·TaF fātih тс – с. Фоті-Сала ~ Фот-Сала 

~ Фоц-Сала ~ Феттаг-Сала (чотири ойк.; в них, можливо, відображене прізвисько Fatih 

“Завойовник” султана Мегмеда ІІ, при якому турки захопили в Криму князівство Феодоро й 

ґенуезькі володіння), див. fettah. 

Fatime è m[F кт, т, Fatima кт, è m[F fateme п ім`я жін. Фатеме < а è m[F fatimat Фатіма, 

ім`я дочки пророка Мугаммада, яка була дружиною його двоюрідного брата і найближчого 

помічника Алі та матір`ю онуків пророка – Гасана й Гусейна – печ. Фатьма-Коба в 

Байдарській дол. 

Fazıl ì)aF антр., fazıl т доброчесний, мужній; мудрий, вчений, ì)aF fazel п 

переважаючий < а ì)aF fazil гідний, достойний, переважаючий (епітет ученого) – с. Фазиль-

Китай. 

 150 



felenk ~ filenk ënlF т стапель – м. Фіолент ~ Феленк-Бурун. Пор. darsana. 

fener кт, т, fenar RanF т ліхтар; маяк < нг φανάρι – м. Фанар. Пор. lampa(t), φάρος. 

ferah Ø ArF ~ ¦ ArF т широкий, просторий, місткий < п Ø ArF färax тс; ferah ¦ ArF т радість, 

щастя, благополуччя; радісний, ¦ ArF färäh п радість, весілля < а farah тс – фортеця Ферах-

Керман Î aMrk&rF (Ор-Агзи, Перекоп) у Евлії Челебі. 

fettah ¦ atF т, ¦ atF fättah п відкриваючий двері (щастя) < а ¦ atF fattāh відкриваючий; 

завойовник; податель благ (епітет бога) – с. Феттаг-Сала ~ Фоті-Сала ~ Фот-Сала ~ Фоц-

Сала (чотири ойк.), див. fati. 

fındıq Ñ dnF кт, fındık т > нг φουντούκι, Ñ dnF fändoğ ~ fendoğ ~ fondoğ п, фундук, 

лісовий горіх, ліщина < г ποντικόν [κάρυον] “понтійський [горіх]” – ліс Финдик-Даглари біля 

с. Соллар, Финдиклик ~ Фундуклик (дві назви; див. -lıq), дж. Фонтук-Чокрак, Фундикли-

Чокрак, Фундукли-Дере (див. -lı), р., с. Фундукли, б. Фундуклу-Дере, яри Біюк- та Кучук-

Фундукли, с. Фондикли-Отар. 

fısqa ~ pusqa кт булька, бульбашка; міхур – дж. Фуска-Чокрак. 

fil ìiF кт, т, ìiF fil ~ ìiP pil п, ìiF fil а слон – г. Філ і дж. Філін-Чокрак на її схилі. 

F(i)renk ëNrF кт, т, ëNrF färäng п європеєць; іноземець < нг Φράγκος європеєць – 

г. Френк-Мезер у Східному Криму, яр Френк-Чешмесі біля м. Карадаг. Пор. Arap, Boğdan, 

Céneviz, Çerkes, Çingene, Çufut, Çuvaş, Ermen, Kürt, Noğay, Osman, Özbek, Qazaq, 

Qumuq, Tat, Tatar, Türkmen, Urum, Urus. 

fontan ~ fontal кт джерело < іт. fontana фонтан, водограй; джерело < лат. fons, -tis тс – 

стр. Фонтан, дж. Фонтанчик, с. Фонтальчик, пор. румейську назву колодязя Пікрó Фонтáн 

~ Ту-Пікрó-ту-Фонтáн у селищі Сартана біля Маріуполя. 

furun Î WrF кт, т, fırın т, Î rF furn а, φούρνος нг піч (для випікання хліба), горно < 

лат. furnus тс – дж. Фурун-Чокрак, яр Фурун-Дере, ур. Фурунлар у Місхорському лісі, де 

збереглися залишки старих гончарних печей біля трьох джерел. Пор. peç. 

 

G 

 

gâvur RWK кт, т, yavur н невірний, немусульманин, християнин, ґяур < п RWG gour ґебр, 

зороастрієць, пор. кт, т kâfir rFaK невіруючий, немусульманин, ґяур, п rFaK kafär ~ kafer 

невіруючий, немусульманин, ґяур < a rFaK kāfir тс < п gäbr ґебр, зороастрієць, невірний, 

невіруючий – ущ. Ґяур-Бах, г. Ґяур-Кая, лощина Ґяур-Чаїр, дж. Ґяур-Чешме. Див. müslüman. 

gemi émK кт, т, keme н корабель, kemi дт човен, судно – дж. Ґемі-Діреґі “Щогла” біля 

с. Гаспра (див. direk), камені Таш-Ґемі (Таш-Тепе) у морі біля с. Коктебель. 

-gen, див. –ğan. 
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gögercin îiJrKwK кт, güvercin îiJrKwK т, kögerşin н, хÿÿрзгэнэ хмонг. голуб – 

г. Ґуґерджін-Кая, Ґуґерджінлік-Кая (див. -lıq), печ. Ґуґерджін-Хоба, Коґурчі[н]-Хоба.  

göl Ì wK кт, т, köl н, дт озеро, водоймище – оз. Алексі-Ґоль, Горза-Ґоль, Джереклі-Ґоль, 

Когуй-Ґоль, Сари-Коль, Тархан-Ґьоль (Кият), Ташли-Ґоль, Усеїн-Аджи-Ґоль, ур. Коль, 

дж. Шмалаколь, с. Єніколь, Кара-Ґоль, Коль-Алчин, Сариґоль, Тузколь Ì WKZwT. 

götfrid – глузливе прізвисько мешканців с. Коккоз (“Синьоокий”) у татар сусідніх сіл 

(пор. т göt ÔwK зад; гузно, дт köt зад, задня частина, т ferit, -di dIrF сміливість, хоробрість, 

відвага; дурень, дурний, бовдур; незрівнянний; єдиний, унікальний < a dIrF farīd тс) – 

ур. Ґотфрід, Катфрід-Гота в с. Коккоз, пор. також німецьке ім`я чол. Gottfried, назву 

урочища Балгота поблизу Гурзуфа (див. ğavta), див. також καταφερτζής. 

gözlek т місце спостереження (від gözle- LZWK чекати, спостерігати), gözleği т місце 

спостереження, місце засідки (мисливця) - місто Козлов (Közlev ~ Gözlev), сучасна Євпаторія, 

пор. також балк. kezlev, тат. kizläü джерело, назви мисів та пагорбів Йопанга, Йопин “Місце 

спостереження”, з яких чукчи та коряки вели спостереження за морем. Пор. vigla. 

gül Ì WK кт, т, н, дт троянда < п gol Ì WG тс – с. Ґюль-Багча, Аїрґуль. Пор. aqbardaq, lâle, 

manta, sümbül. 

gülüm Í WLwK кт, н, т, дт сміх – с. Ґолумбей, див. bey. 

gür I RwK кт, т пишний, густий; голосний, гучний; великий (про воду, дощ) – дж. Кюр-

Чешме. 

gür II т, дт, kör н RwK гробниця, могила < п RwG gur тс – Киркор “Мавзолей на плато” 

(див. qır), середньовічна назва міста-фортеці Чуфут-Кале, в якому знаходиться знаменитий 

мавзолей дочки золотоординського хана Тохтамиша Ненкеджан-ханим, похованої 1437 року, 

пор.: городище Тепе-Кермен та Киз-Кермен (*Qır kermen) поблизу Чуфут-Кале.  

gürlük ëLRwK кт, т велика кількість (води тощо) – р. Ґурлюк, дж., с. Курлюк-Су, 

дж. Акагач-Курлю-Чокрак у Байдарській дол., ліс Курлюк біля с. Чавке.  

gürülde- È dLRwK кт, т, gürilde- н шуміти, гриміти, гуркотіти, гримотіти – два 

дж. Ґюрюльдеук-Чокрак “Гримуче джерело” на півн. схилі Чатирдагу, див. -aq, 

пор. башк. göröldäüek ручай; невеличкий водоспад, göröldäk водоспад, від göröldä- шуміти, 

гудіти, назву Куркульдек гирла р. Аягуз при впадінні в оз. Балхаш, від каз. kürkilde- 

кашляти. Пор. çekil-. 

güzel Ì ZwK кт, т прекрасний – с. Ґюзель-Тепе. Пор. καλός, πάγκαλος. 
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Ğ 

 

ğaffar Raf# кт, gaffar т милосердий, милостивий (епітет Аллаха) < a Raf# ğaffār тс - 

дж. Гафарин-Ґозю-Чокрак у верхів`ї Кара-Узені на чаїрі між ярами Ай-Лія та Ай-Йорі. 

-ğan î# (-gen îK, -qan îQ, -ken îK) афікс, що утворює дієприкметники теперішньо-

минулого часу, також прикметники та іменники, що мають ознаку названу вихідною 

дієслівною основою, див. bağ-, bağla-, bas-, bat-, boğul-, doğ-, közet-, tüş-, uç-, yala-, yan-, 

yar-. Пор. -an, -mış. 

ğavta è {w# кт, gavta è {w# т улоговина < а Þ {w#, пор.: Þ {w3LA дол. Аль-Гýта поблизу 

Дамаска – ур. Балгота поблизу Гурзуфа, Катфрід-Гота в с. Коккоз. Пор. uva. 

Ğazı антр., ğazı ÉZa# кт, gazi ÉZa# т ґазí, борець за віру (за іслам), переможець 

невірних, ÉZa# ğazi п борець за мусульманську віру; переможець, герой < a É za# ğāzi 

завойовник, воїн – с. Айдар-Гази, Бей-Гази. 

ğurbet ôBr# кт, gurbet ôBr# т, ôBr# ğorbät п чужинá; чужа сторона; п мандрування < 

а Þ Br# ğurbat чужинá; чужа сторона; étBr# ğorbäti п циган; в Криму гурбетами називалась 

етнографічна ґрупа циган, вихідців з Малої Азії – гірський прохід Гурбет-Дере-Богаз 

(Гурзуфське сідло; тут сходяться витоки Пісари, Донґи, Качі та Авінди). 

 

H 

 

Етимологічний звук h (передається літерами ¦  і È ) в словах, запозичених з арабської та 

перської мов, випав у літературній кримськотатарській мові; в українській мові він 

передається через г, а в російській через х. 

had d& т, d& hädd п границя, межа < а d& hadd межа; край, кінець – печ. Ад-Сокмак: 

див. soqaq. Пор. çet, had, sinor, ‘όριο[ν]. 

hafız ÝFa& т, ÝFa& hafez п гафиз (людина, яка знає Коран напам`ять); хранитель, 

захисник (також про бога) < a ÝFa& hāfiz тс, див. abuz, afuz – с. Бали-Гафис, Кар(а)-Гафис, 

Сари-Гафис (Сарабуз) (рос. –Хафыс), пор.: рід абуз у каракалпаків, роди абуз, абиз (хафиз) в 

узбеків. Пор. hoca, qadı, molla, seyit, şeiq. 

halil ìil& т, ìil& hälil п чоловік < а ìil& halīl тс, halile è lil& т, è lil& hälile п жінка, 

дружина < а Þ lil& halīlat тс – г. Халіл-Бай у верхів`ї Арпату (див. ще xalil), Халіля-Хири біля 

с. Туак. 

hamam Í am& т, amam Í am& кт лазня, Í am& hämmam п лазня, ванна, купальня < а Í am& 

hammām тс – яр Гамам-Дере. 
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hammal Ì am& т, ammal Ì am& кт, Ì am& hämmal п носильник, носій, вантажник < a Ì am& 

hammāl тс – г. Гамбал (рос. Хамбал). 

háymana т вигін, пасовище, луг (напр., для коней) – с. Агайман, пор.: плато і два 

селища Гаймана (Haymana è Nami&) в центральній частині Анатолії, дол. Агайман ~ Гайман на 

Нижньодніпровському Лівобережжі, в якій ногайці випасали коней і було забито останнього 

тарпана. 

havut, див. avut. 

hercaî éyaJrH ~ hercayi éIaJrH т безпритульний, бездомний; мінливий, непостійний; 

легковажний, нестатечний < п éyaJrH härcai повсюдний – яр Керчав-Їлгаси. 

hulvan Î Awl& т винагорода, платня < a Î Awl& hulvān подарунок; винагорода – дж. Гільван-

Чокрак (рос. Хильван-Чокрак), пор.: курорт Гульван Î Awl& у Єгипті.  

 

I 

 

-ı É  (-i, -u, -ü, -sı, -si, -su, -sü éS) афікс приналежності третьої особи однини іменників; 

вживається в ізафетній конструкції: г. Вігланин-Бурну, Даг-Тепесі (Тепе-Кермен), 

Йилхитаунин-Хаяси, Кобанин-Каяси, Османин-Хоши (Осман-Кош), Сатаурунин-Бурну біля 

Алушти, Чікенін-Каяси, Юртнин-Буруни біля с. Кутлак, Bazmanıñ qayası, Boyqa qayası, 

ск. Ювезагачин-Каяси, гал. Айванин-Чешмесі, Бейнін-Алани біля с. Теберті, дж. Басарнин-

Кішмесі, Догданин-Чокраги, Кічікнінім-Ахзи, Куртмерін-Текнесі, Сиртнин-Чокраги, Суґут-

Дересі, Фумянин-Дересі, паг. Бейнін-Кири біля с. Мамашай, пас. Сиртнин-Кири біля Алушти, 

Хошманин-Чайири біля с. Теберті, ур. Puşonınıñ yeri, Qarçığanıñ suvu, Qoylarnıñ qırı, 

місцевість Хамишин-Кобкесі, с. Даг-Елі, Кобази, Чешмезі. 

-ıcı (-ici) афікс, що утворює від дієслівних основ іменники, які називають виконавця 

дії, та прикметники, що характеризуються постійною властивістю. 

Indol ~ Dol ~ İdel кум., Andıl каб., İndıl адиг., Атăл чув., İdel тат., İðel башк., Etel ìTA 

т, Edil ~ Etil дт Волга, гідронім фіноугорського походження, пор. мар. Юл “Волга” – р. Андал 

~ Індол, Мокрий Індол (Su-Indol, Suvlu Indol) та Сухий Індол (Quru Indol). 

-ıq (-ik, -uq, -ük) афікс, що утворює від дієслівних основ іменники, які означають 

виконавця дії, названої вихідною основою, та прикметники, які характеризуються постійною 

властивістю, названою вихідною основою: ур. Параланик-Кая 

Irğaqlı wlQa#rIA “з тамгою у вигляді гака” ген. (кт, н ırğaq Ñ a#rIA, дт ırğağ гак, див. -lı) – 

с. Ергакли, пор.: рід иргакли в акногайців та караногайців, род. підр. иргакли в каракалпаків 

та роди іргакли в узбеків. Пор. Abaqlı, Açamaylı, Caytamğalı. 
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ırq Ñ r@ кт, т irq кт, Ñ r@ erğ п корінь; походження, рід, порода, раса; артерія; жила < 

а Ñ r@ ‘irq тс – гал. Ірк-Алан біля с. Камишли, пор. також н ırq настрій, бажання, воля, дт irk 

вівця на четвертому році життя; пророцтво, ворожіння. 

 

İ 

 

i- IA (u-, ü- WA) тюркська протеза в румейських топонімах, які починаються з 

приголосних r, sk, sp, st: дж. Істефан-Чокрак, б. Іскарон, с. Іскеля ~ Скеля, Істіля ~ Стіля, 

Іскут ~ Іскют ~ Юскют (Scutti у ґенуезців), Уркуста ~ Рюкуста, р. Устул-Сар (притока 

Канаки), ур. Ускрофіль(Ускруфіль)-Кале ~ Рускофулей.  

İbraim íiHArBA кт ім`я чол. < а íiHArBA ’ibrāhīmu Ібрагім, Авраам – с. Ібраїм, Ібраїм-Бай, 

Ібраїм(Ібрагім)-Конрат, Аджи-Ібраїм. 

iç ã IA кт, т внутрішня частина; внутрішній, дт внутрішність – Ічель, частина 

Південнобережжя від Байдарських воріт до Алушти (див. el, пор. назву турецького вілаєту 

Ічель (İçel ìIA ã IA) на південному сході Малої Азії), с. Іч-Ель. Пор. üst. 

içki ékcIA кт, т, işki н внутрішній; ічкі – ханські придворні в Криму та Середній Азії – 

Ашага- та Юкари-Ічкійській кад. в Акмечетському кайм., с. Ічкі (два ойк.), Ічкі-Джолман, 

Кир-Ічкі (Кирк-Ічкі), Курт-Ічкі, пор.: пл. ічкі в узбецькому улусі Ак-Орда. 

il, див. el I. 

İlâq Ñ \IA ~ Lâq Ñ | етн.: тюркське пл. ляк в Азербайджані, родоплемінні ґрупи лек у 

юрюків та туркменів в Анатолії (пор. осет. læg чоловік; людина, абаз. l3g, авар., дарг. lağ раб, 

уг. legény парубок, юнак; служник, груз. lek’í лезґін, етн. лак у Дагестані), пор. також т Leh, 

гаг. Läk лях, поляк – с. Аспенділер(Аспендіяр?)-Ляк, Бешуй-Іляк (Беш-Ойлу-Лак), Джума-

Іляк (Джума-Кесеґі-Лак), Дюрт-Ойлу-Лак, Карача-Іляк (Карагаджи-Лак), Тали-Іляк (Тали-

Кесеґі-Лак). 

ileri É rlIA кт, т, перед, передня частина (чогось); передній; попереду, пор. кирг. ilgeri 

попереду, ilgerki передній; в ойконімії утворює ряд з означеннями sırtki та orta – 

с. Ільґері(Ельґері)-Абла, -Аджи-Акмат, -Бій-Булуш, -Джайляк, -Джаманак, -Каракчора, 

-Кипчак, -Коджалкі, -Коджанкі, -Конрат, -Монтанай, -Чуча, -Шакул, Еґрі-Мантанай 

(пор. також кт, дт egri, т eğri É rKA кривий, зігнутий; поганий, брехливий, нечесний, 

несправедливий). 

İlyas ÓailIA (İles, Leiz, Lez) ім`я чол. < а ÓailIA Ilyās Ільяс – біблійний пророк – ск. Ільяс-

Кая, фонтан Іліас-Кішме, с. Ілес ~ Лез, Ак-Леїз(Лез), Кара-Ільяс ~ Кара-Іляз ~ Каралез, 

Кадир-Лез ~ Катерлез, пор.: род. підр. ліз у казахів. 
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imaret Ô Ram@ кт, т благодійний заклад (при Сельджукідах та в Османській імперії), 

Ô Ram@ emarät п будинок, будівля < а ¶ Ram@ ‘imārat будівництво; будинок, будівля – г. Імарет 

біля с. Отуз, с. Імарет ~ Емарет. Пор. tekiye, zaviye. 

in îIA кт, т, н, дт, yin дт нора, логовище, барліг – печерне місто Інкерман. Пор. qoba, 

teşik, άντρον, σπηλιά. 

ince è jIA кт, т, yinçkä дт тонкий, вузький – г. Індже-Йоллар біля c. Токлук (див. yol), 

дж. Інча-Су, *İnce suv (Генічеська протока). Див. keñ. 

incir ağacı éJa#O rijNA кт, т смоківниця, смоква, інжир < п rijNA äncir винна ягода, інжир 

– ур. І[н]жир-Агач. 

inek ënIA кт, т, inäk ~ iñäk дт корова – дж. Ташінек-Текне біля с. Біюк-Узеньбаш. 

iraq Ñ Ar@ кт, irak ~ ırak т далекий, віддалений, İraq кт, İrak ~ Irak т Ірак < а Ñ Ar@ ‘irāq 

берег; узбережжя, Ñ Ar2LÁ  Ірак – с. Ірак-Тек`є. 

İrgiz ген.: рід ірґіт у теленґітів, алтай-кіжі, сагайців, ірґіт ~ іркіт ~ ірхіт ~ ірґіз у 

тувинців, ірґіт в монгольському пл. хотогойт, ірхіт у бурят-булагатів, пл. ехіріт західних 

бурятів, рід ірґел в евенків – с. Ірґіз, пор. гідр. Ірґіз у Казахстані, Вел. та Мал. Ірґіз (притоки 

Волги). 

isar Ra9& кт огорожа з каміння, hisar Ra9& т фортеця, укріплення, форт, Ra9& hisar п 

огорожа, кріпосна стіна; фортеця; облога < а Ra9& hisār облога, оточення – залишки 

середньовічних укріплень Ісар (кілька назв), Буюк- та Кучук-Ісар, Гаспра-Ісар, Зіго-Ісар 

(Ісар-Тепе), Кокія-Ісар, ск. Ісар-Кая. Пор. duvar. 

iskele è lkSA кт, т пристань < нг σκάλα драбина, східці; причал, порт, іт. scala східці, 

scalo пристань – с. Іскеле (Ескі-Елі) на Качі. 

İslâm Í \SA кт, т, Í \SA eslam п іслам, мусульманство, магометанство < а Í \SA ’islām 

іслам; мусульмани – с. Іслам-Терек, див. tirek. 

İsmail ìi@amSA ім`я чол. < а ìi@amSA ’ismā‘īlu Ісмаїл – с. Абай-Смаїл. 

İşün, див. Üyşün. 

iz zIA кт, н, т, дт слід; колія; відбиток – пас. Ізме-Із біля с. Біюк-Ламбат, див. також 

izle-. 

izle- LzIA кт, т , н, дт стежити, слідкувати – ск. Ізлеміс-Кая, див. -maz. 

 

K 

 

-ka закінчення ряду топонімів румейського походження: ур. Аврека в с. Улу-Узень, 

Алака, Камака біля с. Субаш, Канака біля с. Кучук-Узень, Керанутка-Чаїр біля с. Коккоз, 
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Мачутка-Дере біля с. Форос, Ностка біля с. Шума, Окурка біля с. Фоті-Сала, с. Алупка, 

Аутка (див. avut), Варнýтка, Вісетка,Кучка, Мухалятка, Мшáтка (Пшатка), Савáтка. 

kalender RdnlK кт, т мандрівний дервіш; анахорет < п RdnlK käländär грубий, неотесаний 

– ур. Каландри ~ Келандри біля Мухалатки. Пор. ’ασκητής. 

kâşane è NaVaK т розкішний дім, палац < п è NaVaK kaşane дім, прикрашений глазур`ю, 

невеликий дім, зимове житло – р. Кушень-Узень (правий витік Арпату). 

Keç антр., keç ã K кт, geç т пізно; пізній, keş н вечір; пізній, keç дт довго; пізно – 

с. Аджи-Кеч (два ойк.), Алі-Кеч (два ойк.), Бутеґеч. 

keçit dicK ~ ôicK кт, geçit т, keçig, keçiş, keçüg дт прохід; перехід; брід – г. Кечіт-

Вермез ~ Кеч-Вермес-Сирт біля Судака (див. ver-), руч. Кечітсу (див. suv). 

keffe è fK т, è fK käffe п чашка терезів < a Þ fK kiffat тс – місто Кафа (кт, т Kefe è fK, 

нг Καφάς, іт. Caf(f)a (пор.: фортеця Χαυον, побудована десь в Криму скіфським царем 

Скілуром або його синами у ІІ ст. до н.е), б. Кефіоль-Дересі (див. yol, dere). 

kel- lK кт, н, дт, gel- т приходити – дж. Кельметес “Не повертайся швидко!” біля 

с. Шелен (кт, т tez швидкий, кт tez kel! повертайся швидко!, див. -ma-), пас. Султан-Кельді-

Оба біля с. Бахчи-Елі, ур. Хан-Ґельді на Карабі-Яйлі (див. -dı). 

keldi ÉdlK “прийшов”; входить до складу антропонімів, відбитих в ойконімії Криму 

(див. kel-, -dı) – пас. Султан-Кельді-Оба біля с. Бахчи-Елі, с. Кельдібай, Кельдіяр (Ґелдіяр), 

Девлет-Ґельді, Рис-Ґельді-Ахирджи, Нургельді (Нур-Ґелді), Танаґельді. Пор. berdi, boldu, 

buluş, doğğan, qondu. 

Keleçi éjilK етн.: пл. келечі ногайців, кілечі ~ кіледжі éJ\iK узбеків; пл. кіліч, котре, за 

руськими літописами, приймало участь у битві на Калці (пор. друс. êèëè÷ åè посол у 

татарську епоху, що походить з тюрк. keliçi прихожий, від kel- приходити) – с. Келечі 

(Ґеледжі, Келеджі) (кілька ойк.), Аджи-Булек-Келечі, Гаджи-Келеджі, Кармиш-Келечі, 

Курман-Келечі. 

kelin îilK кт, н, дт, gelin т наречена; невістка – ск. Ґелін-Кая – схил гори Кастель, Ґелін-

Кая (Кизил-Таш) біля с. Кизил-Таш, Келін-Хая (Балали-Кая) на г. Демерджі. Пор. abla, ana, 

ata, baba, bala, ciyen, emce, pike, qarı I, qart, qartana, qız. 

Kemal антр., kemal Ì amK т, Ì amK kämal п зрілість, досконалість < а Ì amK kamāl тс – г., яр 

Кемал(ь)-Іґерек(Еґерек), ур. Кемаль-Ата в Ст. Криму. 

Kemelçi ~ Kemençi ген. (пор. т kemancı скрипаль; майстер, що виготовляє скрипки, 

від кт, т keman Î amK скрипка < п Î amK käman лук; дуга; арка, склепіння; Стрілець > a Î amK kamān 

смичковий музичний інструмент; див. –cı) – с. Кемельчі (Комельчі), Кеменчі, Аджи-Мулла-, 

Джангара-, Курман-Кемельчі. 
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kemer rmK кт, т арка, склепіння, т гірський прохід < нг καµάρα склепіння, арка; kemer 

rmK т пояс < п rmK kämar поперек, крижі; пояс < a rmK kamar пояс, кушак – ур. Кемер-Хапу 

(Демір-Хапу) біля с. Туак. Пор. çardaq, qubbe, καµάρα. 

Kence антр., kence è jnK кт, genç ênK т молодший, kenç дт дитина, хэнз хмонг. той, що 

народився восени, пізній (про молодняк худоби) – с. Кендже (Ґендже), пор.: рід кендже-

каптагай у казахів, род. підр. кенже у киргизів. 

Kenegez етн.: пл. кенеґес óknK каракалпаків, узбеків, рід кенеґес у туркменів, 

пл. кенігес (кінгіт) монголів, давньотюркське пл. кенґерес (käñäräs) – с. Кенеґез (кілька ойк.), 

Кенеґез-Чакмак, Агиз(Ауз)-Кенеґез, Бейнак-Кенеґез, Буюк-Кенеґез, Коп-Кенеґез, Курулу-

Кенеґез, Таш-Кую-Кенеґез, Тюп-Кенеґез, Учевлі-Кенеґез. 

keñ ëK кт, н, дт, gen ëK т широкий, просторий, вільний, эн(г) хмонг. ширина, эн 

захгÿй безмежний – с. Кентогай (Кентугай), див. toğay. Див. ince, пор. çoñğar, qulan.  

Keramet антр., keramet ôMArK т, ôMArK käramät п < a Þ MArK karāmat щедрість; чудо, 

створене святим – с. Керемет-Месіт. 

Kerebçi ген., пор.: рід карабчи в узбецькому пл. юз, пл. керавчи узбеків-кураминців – 

с. Керебчі. 

keres ÓrK т великий і глибокий посуд – дж. Керес-Баді (Керес-Бада), пор. т badi качка. 

Пор. legen, qazan, tas, tekne, λεκάνη, πινάκα, σκάφη, σπυρίς. 

Kereyit ôIArK етн.: рід кірейт в акногайців, пл. кереїт узбеків, рід кереїт ~ кіреїт у 

казахів, кірейт у киргизів, керет у калмиків, керіт у монголів, давній народ кереїти 

(хмонг. хэрээд “круки”), котрий мешкав у Монголії по ріках Онон і Керулен (див. Kirey) – 

с. Кереїт (кілька назв), Боз-Оглу-Кереїт.  

Kerleut ÔW|rK етн.: рід керлеут у казахів, пл. курлаут в узбеків, давньомонгольське 

пл. курлаут ÔW|RwK (або куралас Ó|RwK) – с. Керлеут (чотири ойк.), Керлеут-Чокрак, 

Коштанкі-Керлеут. 

kermen îMrK ~ Î aMrK кт, т, germen, kirman Î aMrK т фортеця, кріпость, kerem монг. 

фортеця; кріпосна стіна; кремль – гора з городищем Кермен-Кир у Сімферополі, Ескі-Кермен 

(Джінґіз-Керман), Кара-Кермен, Сари-Мамбаш-Кермен, Сарисап-Кермен,Тепе-Кермен (Даг-

Тепесі), Sarıkermen – руїни Херсонеса, с. Алма-Кермен, Інкерман (див. in), Манґ-Кермен 

(Менґермен), Черкез-Кермен, Ашага- та Юхари-Керменчік, гірський відріг Кермен-Оба, 

м. Керменчік. Пор. isar, qale, καστέλλι[ον], κάστρο[ν]. 

kertme è mTrK кт зарубка, зарубина, карб; сорт груш (н kertpe груша; kertik ëTrK н, 

дт зарубка, т ножова рана, поріз, від kert- робити надріз, зарубку) – узв. Кертме-Дерек 

(Арабзія) (див. terek), ліс Кертмелі (див. -lı), Кертмелік біля с. Узунджа (див. -lıq), 

пас. Буюк-Ке[р]тме-Бурун біля с. Аджибай. Пор. axlap, armut. 
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kes- sK кт, н, т, дт різати, розрізати, відрізати – камінь Ташкесен біля с. Кутлак, ліс 

Ташкесен-Тави біля Ст. Крима, див. -an. 

kesek ësK кт, н, т, kesäk дт кусок, частина, хэсэг хмонг. частина; кусок; ґрупа; в 

ойкономії Криму цей термін означає окремі частини одного села – с. Ашага-Кісек- та Орта-

Кісек-Каралез (див. aşağa, orta), Орта-Кісек-Отаркой, Орта-Кісек-Улукул, Джанкісек 

(Джани-Кесек), Каплан-Ага-Кесеґі, Белбек-Бахтіар-Кесек, Белбек-Орта-Кесек, Сейменлер-

Кесеґі (Сейманлар, Сейманлар-Кой), Сари-Гафис-Джарман-Кесек, Сари-Гафис-Татар-

Кесек, Сари-Гафис-Сарай-Кесек, Кият-Сарай-Кесек, Кият-Пазарджик-Кесек, Кият-

Бакаджик-Кесек, Кият-Онджи-Кесек, Тали-Кесеґі-Лак, Джума-Кесеґі-Лак, Джума-Кісек-

Аратук, Ікі-Кесек-Ташли, Учкесек. Пор. φελ(λ)ί. 

kestel ì[sQ т невелика фортеця, замок < нг καστέλλι, див. 

keşme è mvK, див. çeşme, kişme – джерела (фонтани) Алі-Устанин-Кешмесі, Буюк-

Кешме, Джамі-Кешме та Лаконез-Кешме в  Ай-Серезі, Тирма-Кешме. 

ket- tK кт, н, дт, git- т іти, їхати [собі] – пас. Огуз-Ктен (*Ögüz ketken, див. –ğan). 

ketme è mtK (пор. т get- tK робити щербини, зазублини; робити щілину, пробивати 

пролом, вилом, див. –ma) – пас. Буюк-Кетме-Бурун біля с.Аджибай. Пор. kertme. 

*kezlev (пор. балк. kezlev, тат. kizläü джерело) – місто Козлов (Közlev ~ Gözlev) 

(сучасна Євпаторія), див. ще gözlek, *küzlev. Пор. bınar, bulaq, çoqraq. 

-ki (див. –nıñki) – ур. Іоргакі в Ай-Серезі, Караставракі (Караставлякі) в Алушті, 

Василькі, дж. Василькі-Чокрак. 

kiçkene è nkciK кт, kişkene н маленький; трохи – с. Кечкене(Кічкене)-Ель, Кічкіне-

Конрат, Кічкіне-Кабан (Кучук-Кабан), г. Кічкіне-Чобан, дж. Кічкіне-Салма-Чокрак. 

Див. büyük, köp, пор. küçük, az. 

Kilen антр. (пор. дт kelän ~ kilän: kilän keyik одноріг, хмонг. хилэн(г) носоріг < 

кит. gi-lin) – с. Клен (Кілен). Пор. Qat. 

kilse asilK кт, kilise т, asilK kelisa ~ aisilK kelisya п церква < г ’εκκκλησία – ск. Кільсе-

Бурун, Кільсенін-Хаяси, ліс Кільселер біля Ст. Крима (див. -lar), печ. Кільсечех (див. -cıq), 

с. Кілсемечіт (Кільсе-Мечеть). Пор. manastır. 

kir riK кт, т, дт, хир хмонг. грязь – сад Кір-Копка (належав О. Кокаракі; див. qopqa). 

kiraz ZArK кт, т, kirez т черешня < нг κεράσι черешня (плід), κερασιά черешня (дерево) 

– ур. Кірез-Алан, дж. Керазче-Чокрак, Керіз-Агач, Керес-Баді, ліс Кірезлі-Байир біля 

с. Дерекой, Кірез-Терек біля с. Ускют. 

kireç Ã riK кт, т, kireş н вапно; вапняковий – дж. Кіреч на г. Демерджі, пас. Креч-Таш. 

Пор. bor. 
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kiren т, kevren Î RwK т дерен, кизил, пор. нг κράνο[ν] кизил (ягода), нг κρανεά ~ κρανιά, 

дг κράνεια кизил (дерево) - ущ. Курен-Аралик, пор. також н küren темно-рудий (про масть 

коней). Див. çum, qızılçıq. 

Kirey É ArK етн.: пл. кірей (ґерей) башкирів, керей узбеків, кірей казахів, род. підр. ґірай 

у туркменів, ґерей у киргизів, рід кірей у монголів (пор. хмонг. хэрээ(н) крук), див. Kereyit – 

с. Кірей, Бешаран-Кірей, Джан-Ґірей, Курчі-Кірей, Кучук-Кірей, Тазанай-Кірей, Толканджи-

Кірей. 

kirpi éPrK ~ éPriK кт, н, т, дт їжак; їжачий – п-в Кірпі-Тубек в Актаському озері на 

Керч. п-ві. 

kişme è mviK, див. çeşme, keşme – дж. Айян-Кішмесі, Алунья-Кішме, Басарнин-Кішмесі, 

Вакуфлар-Кішме, Демерджі-Кішме, Кавалин-Кішме у с. Дерменкой, Настира-Кішме, 

Тахтали-Кішме, Узла-Узин-Кішмесі, Хауджиларин-Кішмесі, фонтани Кішме-Майлі, 

Демерджі-Кішме, Джамі-Кішме, Іліас-Кішме, Копс-Кішме та Мейлан-Кішме в с. Дерменкой. 

kiyik ëiK ~ ëiiK кт, н дикий, кт дика коза, geyik т олень, kiik каз. сайгак, keyik дт 

олень, лань; дикий – м. Кіїк-Атлама, печ. Кіїк-Коба. 

kiyiklik (див. kiyik, -lıq) – ск. Кіїклік (Бурунчак) – край плато, на якому міститься 

Чуфут-Кале (там утримувались ханські олені). 

Köbek ген., köbek ëBwK кт, göbek т пуп, пупок, ім`я чол. тат. Kübäk – с. Кобек, пор.: 

рід кьобьок в акногайців, сеок кьобек у теленґітів та алтай-кіжі. 

köbetke, пор. кт köbete пиріг із м`ясом, гаг. kápite калач у формі трикутника, який 

випікають на похорон та на Михайлів день < a Þ bK kubbat кубейба (назва страви – смажені 

кульки з м`яса, пшениці, часнику тощо) – яр Кобетке, гірський відріг Кобеткенін-Бурну на 

г. Демерджі. 

köbke, пор. монг. köbke, хмонг. хöвд, гаг. kaf мох, також кирг. küpkö місце у лівій 

половині юрти (біля дверей) для новонароджених ягнят і козенят, башк. köpkä загородка для 

дрібної худоби; комірка, також т göb скупчення води в заглибинах, турк. köv лощина, яр, 

кирг. köv яма < п wG gou яма, турк. kövek виїмка, заглибина; діра; дупло; печера; нора, від 

köv- рити, копати; підмивати, розмивати (знизу), кирг. köböö ~ köbööl вимоїна, нора у березі, 

заглибина у березі, хмонг. хöв глибоке місце у воді, глибина – заболочена місцина Хамишин-

Кобкесі та джерела Кобкебаглар і Кіч[к]іне-Кобке біля р. Шелен (див. kiçkene), яр Кобкі 

(впадає у Біюк-Карасу), р. Копкелер-Чешме біля с. Коз. Пор. aran, qora. 

Köçegen антр., прикметник, утворений за допомогою афікса -egen (див. -ağan) від кт, 

дт köç- CwK, н köş-, т göç- переїздити, кочувати, пор. кирг. köçögön схильний до частих 

переселень – с. Коп-Кочеґень (Кьоп-Ґючкен), пор. також башк. kösögän бородач-ягнятник, 

кирг. küçügön орел-могильник. Пор. Köçmez, köçeri. 
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Köçek антр., köçek ëCwK кт, т верблюжа; дитинча (будь-якої тварини) – с. Кучек, 

пор.: рід кучек у туркменів, род. підр. кьочьок у киргизів. 

köçeri É rCwK кт, göçeri т непосида, любитель мандрувати (кочувати, переїздити з місця 

на на місце) – дж. Кучарі-Чокрак на г. Бабуган, Кучарі-Чешме біля р. Муртаза-Майлі 

(притока Айван-Дере). Пор. Köçegen, Köçmez. 

Köçmez антр., від кт, дт köç- CwK, н köş-, т göç- переїздити, кочувати, див. -maz – 

с. Кочмес. Пор. Köçegen, köçeri. 

kögenli élnKwK з тереном (н kögen, кт kögem íKwK, т göğem íKwK терен, терновий, див. -lı) 

– с. Коґенлі (Коґейні, Кокенлі) (два ойк.), Коґенлі-Кият, пор. урумську назву балки Коґелі 

Тарама в Півн. Приазов`ї, ойк. Güğümlü в Анатолії. Пор. tallı, terekli. 

kök ìwK кт, н, дт, gök т синій, блакитний; небо; небосхил; небесний; дт зелений, хöх 

хмонг. синій, блакитний; сірий, сивий (про масть); смуглявий; входить до складу 

відантропонімних та відоронімних ойконімів – г. Кок-Чокрак, ліс Кок-Чокрак біля 

с. Камишли, с. Коккоз, Кокколуз (див. boya), Кокташ, Коктебе, Коктебель, Коктана, 

Коктеїн, Кокчора-Кият. 

kökağaç кт граб (див. kök, ağaç) – ур. Кокагач (назва частини Мекензійової гори). 

kökçeköz кт блакитноокий (kökçe è cKwK блакитно-сірий, див. köz) с. Кокчеґоз, пор.: 

род. підр. кокчеґоз у казахів, кьокчьо кьоз у киргизів. Пор. Alaköz, aqköz, bozköz, çayköz, 

kökköz, qaraköz. 

Kökey éKwK антр.: ім`я чол. кт Kökey, тат. Kügäy – с. Кокей (Коґей), водотік Коґей на 

Карабі-Яйлі. 

kökköz кт, н синьоокий (див. kök, köz), gök gözlü т блакитноокий, сіроокий; недобрий 

(про світлооку людину) – с. Коккоз (вважається, що село отримало таку назву через те, що 

більшість його мешканців мали сіро-блакитні очі), дж. Чокрак-Коккоз біля с. Баксан. 

Пор. Alaköz, aqköz, çayköz, kökçeköz, qaraköz. 

köklük ëlKwK кт, göklük т синява (див. kök, -lıq) – г. Коклюк (верхівка г. Узун-Сирт 

біля с. Коктебель). 

köktaş кт купорос; мармуроподібний вапняк (див. kök, taş) – г., с. Кокташ, р. Кок-

Таш-Узень (Камишлик-Су).  

kök terek (пор. kök ağaç, див. terek) – р. Кок-Терек. 

köl Ì wK кт, н, дт, göl т озеро, водойма – оз. Амбар-Коль, Єшіль-Коль, Камишли-Кьоль на 

Бабуган-Яйлі, Япрах-Коль, луг Акча-Коль, Караколь, Токай-Коль, ур. Барак-Коль(Ґьоль), 

г. Хариколь-Кая на Карабі-Яйлі, Хриколь-Бурун, с. Бараколь. 

kölge è kLwK кт, gölge т, köletki н, kölägä, köligä, kölik дт тінь – ліси Бін-Кольґе біля 

с. Сююрташ та с. Теберті. 

 161 



kömürlük ëLRwMwK кт, т, дт місце для вугілля, дт дерево, призначене для випалювання 

вугілля, від kömür RwMwK кт, н, т, дт вугілля, див. –lıq – ліс Комурлік (дві назви), 

дж. Ґумурлюк-Чокрак. 

Könçi écNwK ген., könşü н, göncü т лимар, шорник, від н, дт kön, т gön вичинена шкіра, 

див. –cı, пор. також хмонг. хоньчин вівчар, чабан – с. Кончі (кілька ойк.), Ашага- та Юхари-

Конечі, Конча-Упук, Конче-Конташли, пор.: пл. кьончі écNwK могулів, Кончі – онук Орди, 

старшого сина Джучи (він володів східною половиною уділу Джучи). 

köndelen îLÈ dNwK кт, köldenen н упоперек (т enine упоперек), хöндлöн(г) хмонг. 

упоперек, через; поперечний, горизонтальний – г. Конделен-Йол біля с. Кутлак (див. yol), 

пас. Конделен біля с. Копірлі-Кой. Пор. köşeleme, ters. 

könek ëNwK т цебро, н шкіряна посудина у вигляді відра для доїння кобилиць, könäk дт 

посудина, відро, бурдюк – г. Конек (Агиз-Хир). 

köp ÐWK кт, н, дт, т багато; численний; в ойконімії протистоїть означенню az і є 

синонімом означення büyük – с. Коп-Ас, Коп-Бешкой, Коп-Кенеґез, -Кипчак, -Кият, -Копсель, 

-Кочеґень (Кьоп-Ґючкен), -Отуз, -Сараймін, -Такиль (Кьоп-Такил), -Ойсул, р. Копкол.  

Köpek антр., köpek ëPwK кт, т собака – с. Копек, гірський прохід Копек-Бугаз біля 

Сімеїза. 

köpke, див. köbke – р. Копкелер-Чешме. 

köpür RwPwK кт, köpir н, köprü É rPwK т, köprük дт міст – ур. Копур-Янунда біля с. Таш-

Ярган (див. yan, -da), Таш-Кьопрю на р. Бельбек, Кил-Копір (див. qıl), яр Копур-Кая, 

с. Копурбаг, Копірлікой (Коперлікой) (див. -lı). 

köpür başı кт, köprü başı т передмістне укріплення (див. baş) – с. Копурбаши-Багча, 

пор. ойк. Köprübaşı в Туреччині. 

kör н, gür RwK т, дт гробниця, могила < п gur RwK тс – Киркор, давня назва 

розташованого на плато (qır) міста-фортеці Чуфут-Кале, в якому знаходиться мавзолей 

Джаніке-ханим, дочки хана Тохтамиша. 

Körbek антр. (кт, н, т kör RwK, п RwK kur сліпий, див. bek) – с. Корбек ~ Корбеклі 

(Корбекілі, Корбекуль) < *Körbek eli. 

Körpe антр., körpe è PRwK н каракуль, т молодий, дт молодий, свіжий, körpe oğul 

дитина, що народилася весною, körpö кирг. смушок – с. Корпе, пор.: род. підр. корпе у 

каракалпаків. 

Körpeç антр., kürpeç кт каракуль (пор. турк. körpeç вівчарня), пор. також Körpe, 

див. -ç – с. Корпеч (Курпеш), пор.: рід курпеч у башкирів. 
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körüş ÖRwK кт, görüş т спостереження; зустріч, побачення – г. Курушлю (див. -lı), 

гірський масив Курушлюк-Бурун біля хр. Бойка (див. -lıq), пор. також кт kürüç ясен 

звичайний. 

köşeleme т навскоси, по діагоналі, від köşe è VwK кут; ріг < п è VwK guşe кут; академік 

П. Кеппен зазначив, що татарське слово кешлеме значить “південний захід” – ск. Кешлеме-

Кая (на ній знаходиться укріплення Кокія-Ісар), яр Кешлеме-Дересі. Пор. batı, köndelen, 

qarşı, qıble, ters. 

köşük ëVwK кт, köşk т літній палац, альтанка < п ëVwK kuşk кіоск, павільйон – 

с. Xanköşkü ékVwK Î aX. 

köy ÉwK кт, т село, селище < п ÉwK kuy квартал, район (міста), невелика вулиця – 

с. Кой, Аранкой, Аджикой, Боркой, Джанкой, Ескі-Кой, Єнікой (кілька ойк.), Єнкой (кілька 

ойк.), Кади-Кой, Кади-Ескер-Кой, Коперлікой, Кучук-Кой, Лампсікой, Молла-Кой, дж., 

р. Ескі-Койнун-Су на г. Демерджі. Пор. avul, el I, köy, ordu, otar, qabaq III, qışlaq, yaylaq, 

yurt. 

köz ZwK кт, н, дт, göz т око; отвір, діра; прорізь; арка; джерело; гірський прохід 

(академік П. Кеппен зазначив, що татарське слово кьоз значить “западина, лощина між двома 

горами”, “гірське сідло” і що куруозенські татари замість нього вживають слово джан 

“заглибина”, пор. yan); утворює прикметники aqköz, çayköz, qaraköz, kökköz, kökçeköz 

(див.), від яких походять антропоніми, відображені в ойконімії – дж. Козлер біля с. Кореїз, 

Гафарин-Ґозю-Чокрак, Узенін-Козю у верхів`ї Бельбеку, Чокрак-Ко[к]коз біля с. Баксан, 

руч. Алаґьоз, пас. Урус-Кьоз біля с. Ворон, гірський прохід Кастронун-Кьозі між ур. Кастро 

та ск. Шаган-Кая, Чатал-Кьоз. 

közet- TZwK кт, н, дт, gözet- т спостерігати, караулити – г. Козюткан-Топчан, див. -ğan, 

tapçan. 

kübre È rBwK кт, gübre т гній, перегній; добриво < нг κοπριά; kübreli wLÈ rBwK кт, gübreli т 

угноєний – г. Кубрелі-Кир (Согмач). 

küçük ËwCwK ~ ëCwK кт, т, kiçig, kiçüg, kiçük дт малий, маленький; в ойконімії 

утворює ряд з означенням büyük і є синонімом означення az – с. Кучук-Абай, -Алкали, 

-Бораш, -Єнкой, -Китай, -Кият, -Коджалар, -Кучук-Кой, Кучук-Мін, -Таракташ, -Узень, 

Узень-Баш, -Яшлав, г. Кучук-Сінор, р. Кучук-Узень (Мікропотам). Див. köp ulu, пор. kiçkene. 

Küçük антр., пор. ім`я Кучук ëCwK у “Шейбаніаді”, н küşik щеня – с. Абай-Кучук, 

Біюк-Кучук, пор.: родові підр. кучук та кошук у казахів, кючюк, кьочьок у киргизів. 

kül Ì wK кт, н, дт зола, попіл – г., кур., с. Куль-Оба, яр Кульєр (див. yer), пас. Куллюк 

біля Чуфут-Кале (див. -lıq). 
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kül töbe ~ kül töpe кт звалище золи, купа золи (див. kül, töbe) – паг. Куль-Тупе, 

с. Куль-Тебе. 

Küleç êLwK антр., пор. ім`я чол. тат. Köleç – с. Колеч у Колечському кад. Кефінського 

кайм., Колеч-Мечеть, Ікі-Колач та Кир-Колач у Шейхельському кад. Козловського кайм., 

пор. також кт qulaç сажень; у селі Колеч мешкав шейх Ахмед-ефенді, що заснував одне з 

чотирьох суфійськіх братств дервішів, відомих у Криму під загальною назвою Dört ocaq 

“чотири вогнища”: Çoyunçı(lı), Küleç(li), Qaçı і Taşlı (див. çoyunçı, Qaçı, taşlı). 

kümes óMwK кт, т курник, пташник – дж. Кумес у Судацькій дол.  

Küntuvğan антр. (кт, н, дт kün, т gün сонце; день, див. doğ-, -ğan) – с. Контуган (Ґюн-

Туган) (два ойк.). Пор. Aytuvğan. 

 küren н, küreñ каз. темно-рудий (про масть коня), хÿрэн хмонг. брунатний, бурий 

(про масть) – ущ. Курен-Аралик біля с. Камишли на Пвіденнобережжі, див. aralıq, також 

kiren; пор. ще т gürgen граб звичайний. 

Kürt DRwK кт, т курд – с. Куртлер-Фоц-Сала, квартал Куртлер-Маале в с. Коккоз 

(див. maalle), гірський прохід Куртлер-Богаз. Пор. Arap, Boğdan, Céneviz, Çerkes, Çingene, 

Çufut, Çuvaş, Ermen, F(i)renk, Noğay, Osman, Özbek, Qazaq, Qumuq, Tat, Tatar, Türkmen, 

Urum, Urus. 

kürüç Ê WRwK кт, küyriş н ясен (т disbudak ağacı ясен) – провалина, шахта Курюч-Агач-

Туткель на Карабі-Яйлі, яр Курюч-Су (притока Альми), г. Курушлю. 

kürüçlük кт ясеневий ліс (див. kürüç, -lıq) – гірський масив Курюшлюк-Бурун. 

küt- TwK кт берегти; пасти, н доглядати, піклуватися, kütä- дт пасти, küt- н, дт чекати, 

очікувати – р. Ташкутер-Узень біля с. Байдар, див. taş, -ar.  

kütle кт, т масив, брила – скеля з городищем Кут-Телей (Ескі-Кермен), ур. Кутали-

Сурамлар. Пор. taş. 

kütük ËwTwK кт, т пень, колода; кущ (винограду); стовбур (дерева) – с. Кутюке-Тама. 

küyük ËwIwK кт горілий, küyik н гар, згарище; горілий, від küy- горіти – дж. Ґуюк-

Чешме біля с. Ай-Серез, о-в Куюктук у Сиваші (назви Küyük поширені в мікротопонімії 

Середньої Азії). Пор. yanıq. 

*küzlev осіннє пасовище; осіннє стійбище, пор. т güzlek ëLZwK осіння стоянка, місце, 

де проводять осінь, кирг. küzdök ~ küzdöö осіннє пасовище, башк. köðläü осіння стоянка 

(при кочуванні) – місто Козлов (Közlev ~ Gözlev) (сучасна Євпаторія), див. також gözlek, 

*kezlev. Пор. qışlav, yaylaq. 
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L 

 

lábada È DaB| ~ lápada È DapL т щавель туполистий < нг λάπαθο[ν] ~ λάπατο[ν] – 

г. Лапата. 

lâçin îiC| кт, т, дт сокіл-сапсан, дт перен. сміливець, начин хмонг. сокіл – 

дол. Лячінін-Джилгаси на Карабі-Яйлі, с. Лячін.  

lâle è L| кт, т тюльпан < п è L| lale тс – г. Лялелік-Даг біля с. Токлук, див. -lıq. 

Пор. aqbardaq, gül, manta, sümbül. 

lampa(t) кт лампа; маяк, lámba è bM| ~ lámpa è pM| т лампа, ліхтар, світильник < 

нг λάµπα лампа, λαµπάδα лампада, дг λαµπάς, -αδος смолоскип; лампада – с. Біюк- та Кучук-

Ламбат. Пор. φανάρι. 

lan, див. ulan. 

Lâq, див. İlâq. 

-laq Ñ | (-lav, -lek, -lev), пор. дт at кінь, atlaq коні, див. -lıq – р. Тереклав, оз. Донузлав, 

с. Багалак, Борлак, Куколак у Судацькому кад., Мурзалак, Шигалак (Шагалик, Шиглак), 

Ходжалак (Qocalaq ñLaJwQ), Чонґелек, Чорелек ~ Чурелек, Чукурлак. 

-lar (-ler) rL афікс множини іменників; при імені особи означає особу разом з її 

оточенням: Asanlar “Асан та його оточення (родина або друзі), İlyasalar (із вставкою а) 

“Ільяс та його оточення” – г. Панджарлар, Сихтлар у Судацькій дол., Шаклар на Керч. п-ві, 

Як-Ярлар біля с. Шелен, дж. Алла-Чохлар, Арабачилер, Бурлахлар у с. Дерменкой, 

Каракумлар у верхів`ї Арпату, Кобкебаглар біля с. Шелен, Коваклар-Чокрак у с. Коз, канави 

Даутлар, Догдалар, Мамалар, Хамлар і Шаурлар біля с. Деґерменкой, р. Шушкулар-Узень 

(Сіаміс), Я(в)узлар (притока Учан-Су), місцевість Хойляр (Хайляр), ур. Араклар-Хир, Даутлар 

(Алунья), Друган-Безчілар біля с. Капсіхор, Яним-Шлар, Qırlar, Qoylarnıñ qırı, ущ. Хайлар у 

Судацькій дол., фонтан Хайлар у с. Кизилташ, яри Ґузлер біля с. Гаспра, Мезарлар-Чаїр, 

Ускулар у верхів`ї Альми, с. Абузлар (Гавизлар, рос. Хавизлар), Аджилар (Гаджилар), 

Алджулар, Газійлер, Джанлар (Джанґлар), Джетлер-Шейх-Елі, Ейпин-Єрлері, Емірлер, 

Єділер, Казаклар, Казлар, Каралар, Кир-Байлар, Кирбанлар, Куллар-Кипчак, Кумуклар-

Отари, Куртанджилар, Майданлар, Менлер, Менлерчік, Моллалар, Муллалар, Мурзалар-

Бітак, Онлар, Очка-Байлар, Сарилар, Сеґідлер (Сеїтлер), Сейменлер-Кесеґі (Сейманларкой), 

Тарханлар, Топраклар-Пелен, Узунлар, Хасталар, Ходжалар, Чаїрлар, Челебілер, Черкеслер, 

Чукурлар, Шейхлер, Юзлер. 

-lav, див. -laq. 

legen îkL кт, leğen т великий таз < п îkL lägän мідний таз, цебер, пор. а Î aqL laqān діжа 

– г. Леґенлер біля Судака, Леґенер біля Коктебеля, див. також lenger. 
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-lek, див. -laq. 

lenger rknL кт, т якір; широкий мідний таз < п rgnL längär якір; – г. Леґенер. див. також 

yer. Пор. keres, legen, qazan, tas, tekne, λεκάνη, πινάκα, σκάφη, σπυρίς. 

leş öL кт, т труп тварини, падло < п Ö| laş мертве тіло, труп; мертвечина, падло; туша 

(тварини), пор. також п ö2N nä’ş мертве тіло, труп < а ö2N na‘ş труна з небіжчиком – 

ур. Атлеш на Тарханкуті, див. at. 

Lez, див. İlyas. 

-lı (-li, -lu, -lü) wL афікс, що утворює від іменних основ іменники та прикметники зі 

значенням “з тим, що названо вихідною основою”, “з якостями чи ознаками того, що названо 

вихідною основою”, “уродженець або мешканець місцевості, названої вихідною основою” – 

б. Менерлі-Узень біля с. Коз, Сатирли біля Феодосії, г. Айбатли, Куркушлу-Оба в Судацькій 

дол., ск. Деліклі-Кая біля с. Коз, кур. Мишакли-Оба, канава Хадишлю біля р. Ворон, оз., 

с. Богайли, р., с. Фундуклу (Фундукли), с. Казанли, Камишли (три ойк.), Карпулу, Каяли-

Кенеґез, Каяли-Сарт, Киянли, Коперлікой, Мургулу, Мурзали-Бітак, Ногайли-Кирк, Сабли, 

Ташли-Даїр, Ташли-Конрат, Ташлияр, Улакли, Чардакли, Чокракли-Шейх-Елі. Див. -sız 

-lıq ñL (-lik ëL, -luq ñL, -lük ëL) афікс, що утворює від іменних основ іменники зі 

збірним значенням, котрі характеризують місце скупчення предметів, названих вихідною 

основою; див. також –laq – г. Сабанлик-Оба, Самналих у Байдарській дол., дж. Ґумурлюк-

Чокрак, Тюллюк, Усаклик-Чокрак, ліс Чумдуклик, печ. Паско-Саван-Харлих на Карабі-Яйлі, 

р. Чатирлик, ур. Бакла-Терпелік(Черпелік), Хавалих у Байдарській дол., Юртлук біля 

с. Байдар, яр Кісерлік, с. Карачарлик, Темір-Убалик, Темішлік, Юварлик; від назв дерев та 

інших рослин: ур. Айвалик, Артичлик, Ашламалик, Еріклік, Япушханлик, Axlaplıq, 

г. Армутлук, гірський масив Курюшлюк-Бурун, р. Алмалих-Узень, б. Джевізлік, місцина 

Чагирлик-Арди, с. Камишлик, Чермалик (Чілмалик); від назв звірів і птахів: г. Ґуґерджінлік-

Кая, с. Каргалик, Куртлук; зі значенням “маєтність даної особи” від титулів: с. Калгалик-Єрі; 

етнонімів: с. Ногайлик, Osmanlıq. 

liman Î amiL кт, т порт; гавань; лиман < нг λιµάνι – затока Батіліман, Кади-Леман 

(Севастопольська бухта), Беш-Ліман, Дьорт-Ліман, м. Ліман-Бурун (Утекі-Бурун). 

 

M 
 
 

-ma (-me) è M афікс, що утворює від дієслівних основ іменники, які позначають дію або 

стан, та прикметники зі значенням зазнавання дії: atlama, avdarma, aylanma, ketme, sarıtma. 

-ma- (-me-) è M афікс, що утворює заперечну форму дієслова – ск. Коркма-Балам, 

див. qorq-. 
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maalle è l7M кт, mahalle т , è l7M mähälle п квартал селища < а Þ l7M mahallat табір; 

квартал – квартал Куртлер-Маале в с. Коккоз, ур. Урум-Мегале біля с. Біюк-Ламбат 

(див. Urum). 

Macar RajM антр.: ім`я Маджар мали декілька джучидів, пор. кт, т Macar RaJaM мадяр; 

мадяри, Macar Угорщина – с. Маджар, пор також: родові підр. маджар у казахів, 

пл. маджар в узбеків. 

mağara È Ra3M кт, magára т печера, ґрот, È Ra3M mäğare п печера, ґрот, барліг < а È Ra3M 

mağārat печера – ур., с. Магарач (Магараш), див. також ράχη. 

mağazı кт крамниця, склад, mağazı ~ yermağazı ~ mañğazı н погріб; землянка, mağaza 

È Za3M т погріб; крамниця, склад, È Za3M mägaze п крамниця – с. Магази. 

maile è l@aM т схил, косогір < а è l@aM ma‘ilat тс – р. Майле (притока Бельбеку), б. Майле 

біля с. Біюк-Узенбаш, Мейля - назва водяного потоку Ная нижче гирла бокового яру Харавля 

у верхів`ї Бельбеку (див. nay), ур. Майла в Ай-Серезі, див. також maylı. 

mal Ì aM кт, т, Ì aM mal п худоба; товар, майно, мал хмонг. худоба < а Ì aM māl багатство, 

майно, гроші – г. Мал-Кая в басейні Отузки, паг. Малаба (Кошарський пагорб) на південь від 

г. Демерджі, б. Малташ-Дере в Байдарській дол. (по ній іде дорога від с. Скеле до гірського 

проходу Шайтан-Мердвен; пор.: б. Койташ-Дере), р. Малбай, с. Молбай. 

Malay антр., malay É|aM кт чурек із кукурудзяної муки, н просяна пампушка; malay 

каз. робітник (підпасок), слуга – перевал Малай-Богаз, с. Малай, пор.: роди малай у казахів та 

узбеків. Пор. pasta, peksimet, pilav. 

Mama è MaM антр. – с. Мама, канава Мамалар у с. Деґерменкой. 

Mamaq Ñ aMaM антр. (зустрічається в “Шейбаніаді”) – с. Мамак. 

Mamat Ô aMaM антр. < a dm7M muhammad хвалений; ім`я чол. Мугаммед – с. Мамат, 

пор.: род. підр. мамат у киргизів.  

Mamay É amM антр. (пор. кт mamam ~ mamay дитяча їжа, хмонг. мам чорт, диявол): 

золотоординський темник Мамай – г. Мамай-Кир, Кучук-Мамай, кур. Мамай-Оба (пор.: 

с. Темір-Убалик), с. Орта-Мамай, Тюп-Мамай. Пор. Aqsaq Temir, Çingiz. 

Mamay É amM етн.: пл. мамай ногайців (його епонімом є золотоординський темник 

Мамай, с. Орта-Мамай, Тюп-Мамай, Мамайли-Тама, пор.: род. підр. мамай у киргизів. 

Mambet dm7M антр. < a dm7M muhammad хвалений; ім`я чол. Мугаммед – с. Мамбет-

(Г)аджи, Мамбет-(У)лан, пор.: родові підр. мамбет у киргизів. 

Mamek ëMaM антр. – с. Мамек, пор.: род. підр. мамек у киргизів. 

Mamış öMaM антр. – с. Мамиш, пор.: родові підр. мамиш у туркменів, рід момиш в 

узбеків. 

 167 



Mamut Dwm7M антр. < a Dwm7M mahmūd хвалений; ім`я чол. Магмуд – с. Магмут, 

Магмуд(Магмут)-Султан, Мамут-Бай, Мамут-Коджа, Мамут-Шакул, пор.: род. 

підр. мамит (мамут) у киргизів. 

manastır rtSanM кт, т монастир < нг µοναστήρι[ον] – м. Монастир-Бурун (Дакакнáлі-

Топрах), шахта Монастир-Чокрак на Карабі-Яйлі, дж. Манастир-Чокрак біля с. Упа, 

паг. Монастир-Хир. Пор. kilse. 

manda AdNaM ~ È dNaM кт, т буйвол – ліс Мандали-Баїр біля с. Кучук-Узенбаш, див. -lı. 

mandra È RdNaM кт кошара, вівчарня, т молочна ферма; хлів або загорода для молочних 

корів < нг µάντρα – ур. Буліламандра біля с. Ай-Василь і с. Скеля. 

Manî антр., ² inM mäni п високий (про посаду), недоступний, недосяжний < а ² inM 

manī‘ міцний; сильний, могутній; неприступний (про перешкоду) – с. Маній (Моній, Муній). 

manta è [NaM кт, т біла фіалка – р. Манта між річками Зуя та Бурульча. Пор. aqbardaq, 

gül, lâle, sümbül. 

mantar Ra[NaM кт, т гриб (пор. каз. sañırauqulaq гриб, букв. “глухе вухо”) – 

паг. Мантар-Оба біля с. Камишли. 

mantıq ñÛnM кт, т mantık логіка, смисл, ñÛnM mänteğ п логіка, мова, бесіда < а ñÛnM 

mantiq тс – с. Мантик-Шаїх (Мантик-Шавк, див. şavq). 

Mañguş антр., пор.: Манґуш, син Котяна з половецького племені дурут; Манґуш, 

посол хана Узбека, кирг. mañküş наївний, недосвідчений, простакуватий (про здорованя) – 

с. Мáнґуш ÖwknM (в ньому мешкали християни).  

Mañğıt ô3nM етн.: рід мангит у караногайців, пл. мангит каракалпаків та узбеків, 

монгольське пл. мангуд (manğut, mangxud), мангут ÔwqknM (до пл. мангит належав епонім 

ногайців - темник Ногай; на Сході ногайців називали мангитами) – с. Мангит (Мангут, 

Мандит) (кілька ойк.), Мангит-Тук-Шейх (1576 р.), Яни-Мангит, Єнісакал-Мангит (Ян-

Сакал-Мангит, Джан-Сакал-Мангит), Чеґірдікчі-Мангит. 

Mañlay антр.: царевич Мангай (Manggai), син Чінґіс-хана, mañlay É\knM кт, н, 

mañnay кт, магнай хмонг. чоло; аванґард, передова частина; передовий, кращий, манлай 

хмонг. глава, вождь; перший, передовий, головний – с. Манай, Монай, Ак-Монай, Борюс-

Манай.  

mavı ÉWoM кт, mavi т синій; блакитний, ÉWaM mavi п водяний; блакитний < а ÉWaM 

māviyy водяний; блакитний – пас. Су-Мави-Оба біля с. Соллар. 

may É aM кт, н масло, жир – с. Май-Джелга, пор. назву найродючишої земельної 

ділянки Май-Тугай між річками Шайтанка та Кашлагач біля Великої Новоселівки у 

Півн. Приазов`ї. 
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maylı кт, н жирний, масний; родючий (див. may, -lı) – дев`ять розподільчих 

пристосувань у с. Деґерменкой: Ашага-Майли, Орта-Майли, Кішме-Майли, Муртаза-Майлі, 

Улгар-Майлі; канава Гаврамалі в Партеніті, ур. Makrimali в с. Буюк-Озенбаш (див. ще µάλη), 

Майла в с. Ай-Серез, р. Майле (притока Бельбеку), пор.: р. Майли-Сай у Киргизії, Майлису у 

Ферганській дол., хр. Майли в Джунгарії (пор. також кт, т meyil ìiM схил, схилок, похил, 

т meyilli wlliM похилий, спадистий, див. meile).  

Mayrıq антр., пор. кирг. mayrıq клишоногий, клишавий – с. Майрик. 

-maz (-mez) zM афікс, що утворює заперечну форму дієприкметника теперішньо-

минулого часу; субстантивовані дієприкметники значать “позбавлений того, що названо 

вихідною основою” - с. Бичак-Кирмас (bıçaq ніж, qır- нищити), Верітемас (ber- ~ ver- 

давати, verit- даватись), Ґорямес, Куремес, (kör- бачити, körün- показуватись, körünmez 

невидимий), Ґюндеймес (kün сонце; день, deg- ~ tiy- торкатися), Дурмас (dur- ~ tur- 

вставати; стояти), Кочпес ~ Ґочмес (köç- переїздити; кочувати), Киринмас (qır- нищити, 

qırın- знищуватись, qırınmaz непоборний), Таймас ~ Тоймаз (toy- наїдатися, toymaz 

ненаситний, ненажерливий). 

mazallı кт рослий, високий на зріст, крупний, великий, н сильний, великий – ліс 

Мазалли-Чаїр. 

melek ëlM кт, т, mälek н, ëlM mäläk п янгол < а ëlM malak тс – р. Мелек-Чесме. Пор. 

cın, şeytan. 

melez zlM кт, т метис, помісь – с. Ак-Мелез, пор.: тюркське пл. мелес ~ міліс у 

Тюменьскому повіті. 

men ² nM т, ² nM män п заборона, перешкода < a ² nM man‘ тс – гірський прохід Менсіс-

Богаз, див. -sız. 

mencul Ì wjnM т народжений; показаний, представлений; діра, щілина, тріщина; 

пробитий, проколотий; кинутий, викинутий < а Ì wjnM mancūl тс – узв. Манжул, ск. Madschil, 

дж. Манджиль-Чешме в яру Куєнташ-Узень біля с. Коз, пор. також кт, т menzil Ì znM стоянка, 

зупинка, привал; поштовий двір, поштова станція; житло, місце ночівлі, дт mänzil житло, 

місце проживання, п Ì znM mänzel житло; місце зупинки, привал; перегін < а Ì znM manzil 

житло, дім, гагаузький гідр. Menzil kulaa (балка біля с. Карбалія Тараклійського р-ну 

Молдови). 

mende кт, н, bende È dnB т раб, невільник, слуга < п È dnB bände слуга, раб (божий) – 

с. Аджи-Менде (Гаджи-Менде). Пор. qul. 

menkûp ÂwknM т нещасний, потерпілий невдачу, той, кого спіткало лихо; опальний, 

ÂwknM mänkub п придушений, розгромлений, розбитий; той, що пережив нещастя, нещасний; 

опальний < a ÂwknM mankūb потерпілий; жертва (катастрофи) – місто-фортеця Манґуп-Кале 
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è 2lQ ÂwknM (до захоплення турками-османами в 1475 році воно називалося Феодоро й було 

столицею однойменного християнського князівства). 

Meñge антр.: внук Чінґіс-хана Менґу wknM (Менке, Мунке), ім`я чол. калм. Mönkä, мöнх 

хмонг., bengi т, beñü ~ beñgü ~ beñkü ~ meñi ~ meñü ~ meñgü ~ meñkü дт вічний, 

безсмертний, mango кор. сива давнина; вічність; вічний < кит. wàngǔ сива давнина; вічність 

– с. Менґелер (Мінлер), Менґелерджік (Мінлерчік), див. -lar, -cıq. Пор. Baqı, muhallet. 

merdane è NADrM т хоробрий, доблесний, відважний < п è NADrM märdane тс – с. Алі-

Мердан, Алмерден. 

merdiven Î AWDrM кт, т, närdivan азер. драбина, східці < п Î aBDrB närd(e)ban приставна 

драбина – гірський прохід Шайтан-Мердвен (веде з Південнобережжя до с. Скеле в 

Байдарській дол., див. σκάλα; мешканці сіл Календе, Скеле та Узунджа були зобов`язані 

утримувати цей прохід у належному стані).  

Merkit ôiKrM етн.: рід меркіт у башкирів і казахів, пл. меркіт узбеків, сеок меркут в 

алтай-кіжі, теленґітів, сеок меркіт у телеутів, рід меркіт у киргизів і туркменів, пл. меркіт 

могулів, монгольське пл. (народ) меркіт ôiKrM, або удуїт-меркіт ôiKrM ôIWDWA – 

с. Алтинджи-Меркіт, Кара-Меркіт. 

 mermer rMrM кт, н, т мармур < нг µάρµαρο[ν] – камінь Мермер-Таш біля Балаклави та 

с. Суїн-Аджи, пас. Мермер-Таш біля с. Чукурча. 

merta ² TrM т пасовище, ² TrM märtä п пасовище, вигін, луг < а ² TrM marta‘ пасовище – 

р. Марта, пор. також гідр. Марта в бас. Кубані. 

Meryem íIrM кт, т, íIrM märyäm п ім`я жін.; у Корані Марйам, мати пророка Іси, 

відповідає християнській діві Марії < a íIrM maryamu – с. Майрум у балці Meryem dere, 

див. також осет. Mayræm, ур. Майрімі в с. Біюк-Ламбат.  

mescit djsM кт, т, meşit н, djsM mäsced п невелика мечеть (в якій не відбувається 

п`ятнична полуденна молитва) < a djsM mascid мечеть, храм – с. Мечіт, Мечіт-Донузлав, 

Ак-Мечеть, Джума-Мечеть, Кизил-Мечеть, Кільсе-Мечеть ~ Кілсемечіт (два ойк.), 

Колеч(Кулеш)-Мечеть, Мечетлі-Китай (див. -lı). Пор. cami, minare, tekiye, zaviye. 

Mesit, див. Besit – с. Месіт ~ Бесіт (два ойк.), Керемет-Месіт, Колай-Месіт. 

meşe è viM кт, т дуб, пор. азер. meşä ліс, п è viB bişe ліс, гай; ëLè viM meşelik кт, т діброва 

– ліси Мешелік біля сіл Узунджа та Уркуста. Пор. emen, pelit. 

met dhM кт, meht т, dhM mähd п колиска < а dhM mahd тс – дж. Сеперметі біля 

р. Путаміц (див. sefer). Див. beşik. 

mevlâ éLwM володар, Mevlâ éLwM кт, т господь, éLwM moula п пан, заступник; друг; 

вільновідпущеник, раб, слуга < а éLwM mavla пан, государ; добродій, вільновідпущеник – 

р. Мáвля ~ Мовля ~ Мавлю (притока Альми). 
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mevlût DwLwM кт, т новонароджений; мевлюд (свято на честь дня народження 

Мугаммеда, 12 число третього місяця мусульманського місячного року) < a DwLwM mavlūd 

народжений; mevlit dLwM кт, т мевлюд < a dLwM mavlid народження (частіше якогось святого); 

різдво; святковий ярмарок – Мавлюш (два ногайських села), пор. Mamut і Mamış, див. -ş. 

meyah ~ miyah È aIM т вóди, вода, aM ma, мн. È aIM miyah вода < a aM mā, мн. È aIM miyāh тс – 

ур. Мейсіс на Яйлі, див. -sız, пор. suvsız. 

meydan Î AdiM кт, т, дт, maydan н,  Î AdiM meydan п площа, поле < a Î AdiM māydan 

площа; арена – г. Мейдан-Даг біля Бахчисарая, ліс Біюк-Мейдан біля с. Дерекой, фонтан 

Мейдан-Кішме в с. Кизилташ, скельний уступ Єлтіґен-Майдан, ур. Вігла-Мейдан біля 

Партеніта, с. Мейданлар. 

mezar RAzM кт, т могила, н цвинтар, RAzM mäzar п гробниця, могила < a RAzM mazār місце, 

яке відвідують; могила (якогось святого); приміщення для моління – ліс Киз-Мезар, яр 

Мезарлар-Чаїр, кур. Мизарли-Оба біля с. Байгоджа, паг. Mezarlı oba (див. -lı). 

mezarlıq ñLRAzM кт, т кладовище, цвинтар – канава, яр Мезарлик. 

mırza AZriM кт мурза, дворянин; термін використовується також як ім`я чол. < п AZriM 

mirza писар, секретар; принц (у сполученнях після власного імені); мірза (титул будь-якої 

письменної людини; в сполученнях перед власними іменами) – печ. Кара-Мурза на Карабі-

Яйлі, с. Мурзакой (Mırza köyü), Мурзали-Бітак, Мурзалар-Кемельчі, пор.: пл. мурзалар 

башкирів, родові підр. мурза в казахів. 

Mısır r9M кт, т Єгипет, r9M mesr п велике місто; країна; Єгипет < a r9M misr місто; r9M 

misru столиця, Єгипет – с. Місир (Месір), пор. кирг. misir благодатне місце. 

mış- (-miş, -muş, -müş) öM афікс, що утворює дієприкметники минулого часу 

(див. bat-, yan-). Пор. -ğan. 

mışıq Ñ ivM кт, mısıq н, pisik ëvP т кіт, кішка, mişkiç дт кішка (?) – дж. Миших-

Чешме, кур. Мишакли-Оба (див. -lı), ск. Кара-Мишик біля Бахчисарая, с. Карт-Мишик 

(два ойк.), пор.: родові підр. мишик, кічі мишик у киргизів. 

minare È RanM кт, т мінарет, È RanM mänare п мінарет; башта < a È RanM minrat маяк; мінарет 

– с. Мінарелі-Шабан (див. -lı). Пор. cami, mescit, tekiye, zaviye. 

minder RdnM кт, т міндер (подушка, тюфячок для сидіння на підлозі) > нг µεντέρι – 

б. Мендер (притока Бадраку), г. Міндер-Байир біля с. Манґуш. 

miñ ëiB, див. biñ. 

Miñ ëniM етн. (див. biñ): пл. мін караногайців, башкирів, мінґ ëniM узбеків, пл. мінґ у 

війську Бату-хана, монгольське пл. мянгад (від мянга(н) тисяча) – с. Біюк- та Кучук-

Мін(Мен), Джага-Мін, Тоганаш-Мін. Пор. Yediler, Yüzler. 
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mis óM кт, т мідь < п óM mes мідь (червона) у злитках – хр. Міс-Кая, див. також miz і 

пор. кт, т mis, н mıs, т misk çsM, п çsM mesk мускус < a çsM misk тс. 

Mişen îivM ген., див. nişan – с. Мішень (Мешін), Мішень-Найман, пор. два ногайських 

ойк. Мішень у Буджаку. 

miz кт, т підставка, на яку ставлять тацю з їжою, стіл; гість < п miz стіл – хр. Міс-Кая 

(розділяє басейни річок Куру-Узень та Улу-Узень), див. також mis. Пор. τραπέζι. 

molla \M кт, н, т мула, головний кадій, \M molla п мула, вчитель (духовної школи), 

знахар, письмена, освічена людина < a \M mullā мула – с. Мулла-Елі (три ойк.), Мулла-Кой, 

Муллалар, Муллалар-Багалак, Карачора-Мулла, б. Моланин-Дере біля с. Єді-Евлер, 

дж. Мулла-Бунар, ск. Мулла-Абдул-Кая та Мулла-Гасан-Кая біля с. Отуз. 

moynaq Ñ anIwM н білошиїй (кличка собаки), див. boynaq. 

muallim íl2M кт, т учитель, íl2M moällem п учитель, наставник, напутник < a íl2M 

mu‘alim учитель; майстер; хазяїн – дж. Муалімі-Су (рос. Мухалими-Су). 

muhallet dlxM т увічнений, вічний, безсмертний, dlxM mohällät п вічний, увічнений; 

постійний < a dlxM muxallad тс – с. Мухалятка ~ Міхалятка, див. –ka. Пор. Baqı, Meñge. 

Munus антр., munis óNwM кт, т товариський, приємний, довірливий, óNwM munes п 

інтимний друг; співтовариш; товариський – с. Мунус óNwM, див. також Muñuş.  

Muñuş етн.: пл. мунґуш киргизів, сеок мундус в алтай-кіжі, теленґітів, тубаларів та 

телеутів, родова ґрупа монґуш у тувинців – с. Мунус óNwM, див. також Munus.  

Murat антр., murat DArM кт, т, DArM morad п бажання; намір, мета < а DArM murād тс – 

б. Муратин-Дересі біля Алушти, с. Муратча-Сарай ~ Мурадша-Сарай (див. -ca, -şa). 

Murtaza антр., é0TrM mortäza п обраний (епітет Алі) – с. Муртазаджик, див. -cıq. 

Musa антр. < a éSwM mūsa ім`я чол. Муса (Мойсей) – с. Мусабій (Мусабей), Мусабай-

Адаргин, Муссалі. 

Mustafa af[9M антр., mostafa af[9M ~ mostäfa éf[9M п обранець (епітет 

Могаммада), ім`я чол. Мустафа < a éf[9M mustafa тс – с. Мустафа-Бей (Мустафа-Бай), 

Кара-Мустафа. 

 müezzin Î 5@wM кт, т, Î 5@wM moäzzen п муедзин (служник мечеті, котрий закликає з 

мінарету до молитви) < а Î 5@wM mū‘azzin той, хто закликає до молитви; муедзин – 

г. Муедзін-Кая біля р. Арпат, гірка Муедзін-Байчик на схилі г. Хабурга. 

müftü étfM кт, т, müfti т, étfM mofti п муфтій, головний суддя за законом шаріату, 

який виносить рішення, що називається фетвá < a ôfM mufti тс – кад. Муфтія Арпалик. 

Пор. qadı, qadı-esker, molla, seyit, şeiq, xoca. 
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müslüman Î amlsM кт, т, müsülman дт, Î amlsM moselman п мусульманин, магометанин < 

a ílsM muslim мусульманин – с. Пусурман, пор.: род. підр. бусурман у казахів, рід мусурман у 

казахів та киргизів. Див. gâvur. 

 

N 

 
 

namazlıq ñLZamN кт, namazlık т молитовний килимок (на якому виконується намаз); 

місце суспільної молитви (?), пор. п È aGZamN nämaz-gah місце суспільної молитви (кт, т namaz 

ZamN, п ZamN nämaz намаз (кожна з п`яти денних обов`язкових молитов у мусульман) < a ZamN 

namāz тс, див. -lıq) – паг. Намазлих-Бурун біля с. Арпат. 

nane è NaN кт, т, nana è NaN т м`ята – дж. Нане-Чокрак у Байдарській дол., пор. також 

т nene è nN ~ nine è nN бабуся, п è nN näne мама, матуся. 

narat кт, башк., тат. сосна, naratlıq сосняк, нарс(ан) хмонг. сосна – г. Наратли[к] 

біля с. Фотісала. Пор. çam.  

narzan кт, н нарзан (т madensuyu membaı мінеральне джерело), аршаан хмонг. 

аршан, цілюще мінеральне джерело; свята, жива вода < санскр. rasāyana нектар, напій богів, 

цілюща вода – с. Нарзан, пор.: мінеральне дж. Нарзан у Кисловодську, каб.-черк. Нарцанэ 

(Кисловодськ), дж. Арчман у підніжжя Копетдагу, селища Арзне в Грузії, Арзні у Вірменії. 

nasat кт кресало – г. Насатли біля с. Кутлак, див. -lı. Пор. çaqmaq. 

Nasır антр., nasır ri9N кт, nâsır т помічник, ri9N näsir п помічник, посібник < a ri9N 

nasīr захисник, заступник; помічник; r(aN naser п що допомагає; помічник; захисник < а r(aN 

nāsir що помагає; помічник; прибічник – с. Насир (тут мешкали ногаї), Büyüknasır, 

Küçüknasır. 

nay É aN ~ ney éN кт, т комиш, очерет < п É aN nay ~ éN ney тс – потік Ная у верхів`ї 

Бельбеку (від дж. Узенін-Козю до яру Харавля він називається Мейля, див. maile). Пор. 

qamış, saz. 

Nayman Î amIaN етн.: рід найман в акногайців, пл. найман караногайців, род. 

підр. найман у каракалпаків, пл. найман узбеків, киргизів і монголів; пл. найман у війську 

Бату-хана; середньовічний народ найман - с. Біюк- та Кучук-Найман, Ас-Найман, Бій-Еч-

Найман, Буденеджі-Найман, Кара-Найман, Кир-Найман, Мішень-Найман, Унгар-Найман. 

-nen кт (т ile, -le, -la, ilen) з, разом з; від, через; і, та – дж. Уйянен-Су (див. також -nıñ), 

див. oya. 

-nıñ (-niñ, -nuñ, -nüñ) ëN афікс родового відмінка; в ізафетній конструкції в родовому 

відмінку стоїть іменник, котрий виконує функцію означення (див. також -ı) - б. Фумянин-
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Дересі, г. Віглянин-Бурну, дорога Віглянин-Йолу, г. Малбанин-Хири, Стаурнин-Бурну, 

дж. Басарнин-Кішмесі, Хауджиларин-Кішмесі, Узенін-Козю, Чубурин-Кішмесі, Явліцанин-

Чокрак, Qarçığanıñ suvu, дол. Лячінін-Джилгаси, с. Ейпнін-Єрлері, ск. Кільсенін-Хаяси на 

г. Демерджі, Bazmanıñ qayası, ур. Капуларнин-Богаз, Кастронун-Кьозі, Папанин-Хораси на 

Карабі-Яйлі, Хамишин-Кобкесі, яр Каян-Арди, Puşonnıñ yeri, Qoylarnıñ qırı, Tursuğla[r]nıñ 

deresi в с. Буюк-Озенбаш. 

-nıñki (-niñki) ékN сполучення іменника у родовому відмінку з афіксом -ki; утворює 

ойконіми зі значенням “те, що належить даній особі” від антропонімів і титулів: Есен[і]нкі 

(“Есенова маєтність”), Казанкі, Казининкі, Каранкі (два ойк.), Коштанкі-Керлеут, Коджалкі 

та Ґері-Коджалкі (Ельґері- та Сиртке-Коджалкі) (n → l), Молланинкі, Ногайникі (“володіння 

ногайців”), Ойсункі ~ Ойсунку (можливо, від антр. Ойсул), Темірінкі (Темірнік), Уруснукі 

(Уруснуку), Черкезінкі, Якшиникі (Яшиникі).  

nişan Î avN кт, т знак, ознака, прикмета; орден; ціль, мішень, nışan н мітка, знак, слід, 

bışañ випалена або різана мітка на морді коня, Î avN neşan п знак, мітка; прапор; герб < a Î avN 

nişān ціль, мішень; орден, знак відзнаки – г., ск. Нішан-Кая (три назви). 

Noğay É a#wN кт, н, т ногаєць; ногайці (хмонг. нохой собака, пес; рік собаки; епонім 

ногайців - золотоординський воєвода Ногай, можливо, народився у рік собаки) – с. Ногай-

Бустерчі, Ногай-Тама, Ногайли-Кипчак, Ногайли-Кирк (див. -lı), Ногайлик (див. -lıq), 

Ногайникі (див. -nınki), Нагайчи, Нагайчи-Ахташ, Ахмат-Ногайчи, узв. Ногайли-Оглу-Оба 

біля Ст. Крима. Пор. Arap, Boğdan, Céneviz, Çerkes, Çingene, Çufut, Çuvaş, Ermen, 

F(i)renk, Kürt, Osman, Özbek, Qazaq, Qumuq, Tat, Tatar, Türkmen, Urum, Urus. 

Nurkeldi антр. (nur RwN кт, н, т світло, промінь < п RwN nur тс < а RwN nūr світло, 

див. keldi) – с. Нуркельді. 

 

O 

 
oba è BWA ~ aBWA кт пагорб, н курган, насипний пагорб, могила, овоо(н) хмонг. купа 

(каміння); насип; межовий знак; обóн (узвишшя, на якому на честь його духів споруджено 

насип у вигляді купи каміння, гілок тощо) – кур. Баїс-Оба, Кара-Оба (п`ять назв), Кара-Тепе-

Оба, Казилган-Оба, Кизлар-Оба, Мезарлик-Оба, Мишакли-Оба, Сизикли-Оба, Сюрук-Оба, 

Телпек-Оба, Тешік-Оба, паг. Обалар біля Алупки, Кизлар-Оба, г. Оба біля с. Танаґельді, 

Акбулат-Оба, Беш-Оба, Біюкоба, Ґедур-Оба, Еґер-Оба, Караоба, Кенґеч-Оба, Кермен-Оба, 

Кулуйну-Обаси, Куркушлу-Оба, Куршавли-Оба, Сабанлик-Оба, Стефан-Оба, Суґут-Оба, 

Сюрюоба, Ташли-Оба, Тепе-Оба, Уба-Хир, Харучу-Оба, Хошоба, Maloba, Mezarlı oba, 

Qaleoba, с. Докуз-Оба, Тімур-Убалик, Шабан-Оба, пор. також т oba è BWA ~ aBWA шатро; 
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кочовики, родина кочовика; кочовище, стоянка кочовика, дт рід, плем`я, п è BWA ube шатро; 

плем`я, хмонг. овог рід; прізвище.  

obur RwBWA кт відьма, чарівниця, чаклунка, т якась уявна тварина у шлунку; ненажера, 

obır н упир; чарівник; ненажера, obır-qurtqa баба-яга, obur ~ hobur гаг. ненажерливий, 

жадібний; ненажера; перевертень, вовкулака, ubır башк., тат. упир, перевертень (від ubı- 

засмоктувати, затягувати), вупăр чув. злий дух, упир, вупкăн злий дух; ненажерливий 

(від вуп приности нещастя (про злих духів), obur кирг. ненажера, жадібний, opqoq 

ненаситний, ненажерливий (з тюркських мов походять укр. упир, рос. упырь, болг. въпир) – 

гірський масив Обурун-Дере біля Алушти, пор. башкирський лімнонім Ubır küle “Озеро 

упиря”. Пор. cadı, cın, qaraqoncolos, şeytan. 

ocaq Ñ aJWA кт, т > нг τζάκι, oşaq н вогнище; дім, рід, родина, oçaq, oçuq дт піч – 

с. Küçük Ocaq.  

oda ADWA ~ È DWA ~ è {WA кт, т кімната, т казарма яничарів > нг ’οντάς кімната – 

руч. Одалар на г. Аюдаг, ур. Одачик біля с. Отуз. Пор. καµάρα.  

odabaşı (див. oda, baş) т помічник капітана (у яничарів) – с. Одабаш(и). 

odaman кт старший чабан (> укр. отаман, рос. атаман) – шахта Одаман-Кассар на 

Карабі-Яйлі, с. Адаман (Odaman), Адаман-Киргиз (Odaman-Qırğız). 

oğlan Î\#WA кт, т, дт, olan ~ ulan ~ lan кт, хлопчик, юнак; син (у Криму уланами 

називали ханських синів, котрі на відміну від султанів не мали права на престол і служили 

охоронцями хана) – дж. Углан-Буглан, с. Оглан-Елі, пор.: пл. оглан ~ углан узбеків. 

Пор. sultan. 

oğul Ì w#WA кт, т, дт, uvıl н хлопчик, син – с. Аксюз-Оглу, Бай-Оглу-Кипчак, Боз-Оглу-

Каратаяк, Боз-Оглу-Кереїт, Боз-Оглу-Салаул (див. Bozoğlu), Кат-Оглу, Оґуз-Оглу, Молла-

Оглу. Пор. oğlan. 

Oñlar rlKWA ген. (кт, н, дт oñ ëNWA правий, див. -lar), пор.: пл. онґ ëNWA узбеків – с. Біюк-

Онлар та Кучук-Онлар (по два ойк.), Bayonlar, Sekizonlar. Пор. Sollar.  

oqçu éjQWA кт, okçu т той, хто виготовляє або продає стріли, стрілець з лука, лучник, 

oqçı дт стрілець, лучник – с. Окчу-Гаджилар, пор.: рід окчи туркменського пл. ескі, 

с. Okçular в Анатолії. 

or RWA кт, н, т канава, рів, траншея, окіп, шанець (пор. п ARWA oŭra фортеця, цитадель, 

діран. vāra огорожа, двір, огороджена територія; фортеця; круглий двір > уг. vár фортеця; 

палац, зáмок) – рів з валом Ор на Перекопському перешийку, фортеця Ор-Капу, Ор-Калесі 

(Перекоп), с. Орджак (див. -caq), г. Ак-Ор, паг. Кизил-Ор біля с. Чавке, вершина Урбаш біля 

с. Коз. Пор. endek, qırım, τάφρος. 
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Oraq Ñ ARWA антр., oraq Ñ ARWA кт н, orak т серп – с. Орак-Аджи, пор.: пл. орак ногайців, 

рід орак в акногайців. 

Oraz ZARWA антр., oraza è )Ar@ кт, н ураза, піст у мусульман на протязі місяця рамазан, 

uraze è )Ar@ т подарунок, привезений мандрівником на згадку < a è )Ar@ ‘urāzat подарунок, 

гостинець – с. Ораз, пор.: родові підр. ораз, ураз у казахів, уроз в узбеків, ораз у киргизів. 

ordu WDRWA кт, т, дт армія, військо, військовий табір, стан, ставка й резиденція хана, 

палац, orda н орда, орд(он) хмонг. палац – с. Ескі-Орда, ур. Савакі(й)-Орда та Узень-Орда 

біля Гаспри, Могабі-Орда біля Ялти. Пор. avul, el I, köy, otar, qabaq III, qışlaq, yaylaq, yurt. 

orman Î aMRWA кт, н, т, дт ліс; лісовий > нг ρουµάνι ліс, гущавина, хаща – ліс Адим-Тур-

Орман біля с. Узунджа, Карши-Орман біля с. Тав-Бадрак, Кизилчик-Орман, Копурлі-

Орманлар біля с. Соллар, г. Урмани-Усту, Орман(Роман)-Кош, дол. Орман на Карабі-Яйлі, 

с. Орман, Орман-Асс (пор. також ім`я чол. п Î aMRWA orman Орман), Qadı ormanı éNAMWA é)aQ. 

Ormançı ген., ormancı кт лісник (див. orman, -cı) – с. Орманчи (Арманчи), пор.: рід 

орманши в караногайців, род. підр. орманши в каракалпаків, орманчи в казахів, рід урманчи в 

узбеків. 

Orqa è QWA етн. – с. Аю-Орка, Уч-Евлі-Орка, Кият-Орка, Хитай-Орка, див. ще arqa. 

orta è TRWA ~ aTRWA кт, н, дт, ortu дт середина; середній; в ойконімії утворює ряд з 

означеннями aşağa та yuqarı – узв. Орта-Сирт на Карабі-Яйлі, г. Орта-Тау, Ортачик – 

верхівка г. Хабурга-Кая на Карабі-Яйлі, с. Орта-Аблам, -Айданіль, -Айтуган, -Баксан, 

-Мамай, -Сабли, Орта-Аул, Ортаель (Орта-Елі, Ортали), Ортаєр, Орта-Кісек-Отаркой, 

Орта-Кісек-Улукул, Орталан (Орта-Лан), Ortatama (пор. Yalıtama). 

Osman Î am4@ антр.; етнонім турків-османів, від імені турецького султана Османа І < 

a Î am4@ ‘uθmānu ім`я чол. Осман – гал. Осман біля с. Татар-Осман, ур. Осман біля г. Аю-Даг, 

ск. Осман-Кош, с. Осман, Османчик, Татар-Осман-Кой (біля села знаходився сад турка 

Мемета). Пор. Arap, Boğdan, Céneviz, Çerkes, Çingene, Çufut, Çuvaş, Ermen, F(i)renk, 

Kürt, Noğay, Qazaq, Qumuq, Tat, Tatar, Türkmen, Urum, Urus. 

Osmanlı éLÎ am4@ кт, т підданець Османської імперії, турок-осман (див. Osman, -lı) – 

с. Османли-Каракурт. 

otar RaTWA кт, пасовище, луг; хутір, н пасовище (віддалене від аулу); отара, отор хмонг. 

випас худоби на відгінних пасовищах (тюрк. > уг. határ кордон, рубіж > с.-х. хàтăр область, 

округ, рум. hotár кордон, межа; маєток; область, край, країна; округа села, укр. хотáр усі 

землі, що належать селищу, рос. хутор, укр. хутір) – дж. Отар біля с. Бурундук, г. Отар-

Баїр біля с. Стіля, с. Отар (шість ойк.), Отарчик ~ Отарджик (див. -cıq), Отар-Беш-Аран, 

Отар-Бочала, Отар-Буйнак(Мойнак), Отар-Карджав, Отаркой, Кара-Отар, Фондикли-

Отар. Пор. çiftlik, avul, el I, köy, ordu, otlaq, qabaq III, qışlaq, yaylaq, yurt. 
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otlaq Ñ \TWA кт, н, otlak т пасовище, вигін – пас. Отлак біля с. Біюк-Янкой, Отлаклар 

(три назви), Асма-Отлак біля с. Тубенкой, Ашага- та Юкари-Отлак біля с. Бештерек, 

Пельван-Отлак, Тай-Отлак біля с. Суїнаджи. Пор. otar. 

otlu wlTWA кт, т, otlı н, otluğ дт трав`янистий, травистий – г. Отлу-Кая. 

oturaq Ñ ARwTWA кт, oturak т що сидить; основа; місце, де можна сісти; 

місцеперебування, місце мешкання – паг. Отрах-Бурун. 

Otuz ZwTWA ген., otuz ZwTWA кт, т, дт, otız н тридцять, дт ім`я чол. Otuz – с. Отуз 

(два ойк.), Аз- та Коп-Отуз, Чолпак-Отуз. 

oy ÉWA кт, н низина, западина, котловина, дт яма, заглибина, ой хмонг. ліс, гай; в 

ойконімії утворює ряд із терміном qır – ур. Кара-Уй в ярлику Девлет-Ґірея І, с. Огуя (Ойгуй), 

Ойкуй, Ой-Аджи-Атман, Ой-Кият, Ой-Мамшак(Мамчак), Ой-Юртчи. Пор. çuqur. 

oya aIWA кт, т мереживо – дж. Уйянен-Су на березі Каспани. 

Oyrat Ô ArIWA ~ Veyrat Ô ArIW етн.: пл. ойрат узбеків, сеок ойрат качинців, пл. ойрат у 

війську Бату-хана, монгольський народ ойрати, або джунгари – с. Ойрат (Вейрат) (кілька 

ойк.), Вейрат-Юкари, Баш-Ойрат, Бурлак-Ойрат, Кази-Ойрат, Карандит-Ойрат(Вейрат), 

Отар-Ойрат, Хадир-(Г)аджи-Вейрат, Чубар-Ойрат. 

Oysul Ì w9IWA ген., пор. кирг. Oysulata – святий, покровитель верблюдів – с. Ойсул, 

Коп- та Кучук-Ойсул, Ойсункі (див. -nıñki). 

 

Ö 
 

öbek ëBWA т купа (чогось однорідного); пагорб – г., с. Опук, с. Конча-Упук, див. також 

öpkük, u(l)paq. 

Ödemiş öiMÈ DWA антр. (кт, т öde- платити; відшкодовувати, н öte- виконувати 

(прохання), дт ötä- виконувати; компенсувати, сплачувати борг, див. -mış), пор. дт ötmiş 

жертовне подаяння – с. Одеміш-Елі éLA öiMÈ DWA. 

ögüz ZwKWA кт, дт, ögiz н, öküz ZwKWA т, дт бик, віл, ÿхэр хмонг. велика рогата худоба – 

пас. Оґуз-Баглан, Оґуз-К[е]тен, Оґуз-Олень, г., с. Оґуз-Тебе (Укюс-Тебе), с. Оґуз-Оглу, 

пор. також т oğuz Zw#WA бичок. Пор. tana. 

ökçe è cKQA кт, т, ökşe н підбор; п`ята – г. Окче-Тав біля с. Токлук, два миси Окче-Бурун 

на захід від м. Меганом. 

öksek ësKWA кт, yüksek ësKwI кт, т високий – г. Оксек біля с. Біюк-Узеньбаш, Уксек-

Тепе біля с. Кучук-Кой та Узунджа. Див. alçaq, пор. ψιλάς. 
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öl- LWA кт, н, т, дт вмирати – г. Ольмез-Кир (ölmez безсмертний, невмирущий, 

див. -maz), пас. Оґуз-Олень (*Ögüz ölen, див. -an), яр Чельґіне-Ольґен “Циган помер” 

(див. Çingene), Мемет-Ольдек-Дере – назва верхів`я Донґи (див. -dıq). 

Ömer rm@ ім`я чол. < а rm@ ‘umar Омар, другий халіф, наступник Мугаммеда – 

дж. Умер-Чо[к]рах, с. Омер. 

Öñgüt ÔwkNWA етн.: рід онґіт у караногайців, род. підр. онґут у казахів, пл. онґут ~ 

унґут узбеків, нойґут киргизів, оннют монголів у Внутрішній Монголії; давньомонгольське 

пл. онгуд – с. Унґут (два ойк.). 

 öpkük ~ übgük ~ übüp дт одуд, пор. кт opapiş, opepop, ud-ud quş, taraq quş, 

гаг. púpuk, каз. bap, п wBwB bubu, осет. ububup, нг ’έποψ, лат. upupa, рум. púpăză, 

хмонг. бöвööлж тс, турк. üpük чубок (у птахів) – г. Опук, див. ще öbek, u(l)paq. 

ören Î RWA т руїни, руїни (будинку, міста); стара будівля; пасовище, пор. кирг. oyron 

зруйнований, знищений, загиблий; загибель, нг βεράνι ~ βιρανές руїни; пожарище, 

пожежище, погар, попелище, згарище < кт, т viran Î ArIW зруйнований, спустошений, 

розорений < п Î ArIW viran тс – с. Ворон (Воран, Орн), Варнутка (див. -ka), див. також 

’ορεινός. Пор. menkûp, xarabi, xarap, χάλασµα. 

Örlük ËwLRWA ген. (монг. orluut ~ örlügud урлуки, наближені сановники, від ore 

улюблені повірники, хмонг. öрлööг маршал; у Чінґіс-хана було дев`ять найближчих 

сподвижників, дев`ять орлюків) – с. Орлюк, Бійорлюк, Кара-Орлюк, Карачи-Орлюк. 

öt- TWA кт, т співати, щебетати, цвірінькати (про птахів); гудіти, дзвеніти, дт співати; 

видавати звуки, звучати; кт минати, проминати, дт проходити, проминати; проходити, 

минати, пор. н ötken минулий – гал. Откен-Алан біля с. Соллар, див. -ğan. 

Öteş кт, н, Ütäş тат. ім`я чол., пор. Ödemiş – с. Отеш, Отеш-Елі, пор.: роди отеш, 

уташ в узбеків-локайців. 

öy, див. ev. 

Özbek ìBZWA ім`я чол.; узбек – с. Узбек. Пор. Arap, Boğdan, Céneviz, Çerkes, Çingene, 

Çufut, Çuvaş, Ermen, F(i)renk, Kürt, Noğay, Osman, Qazaq, Qumuq, Tat, Tatar, Türkmen, 

Urus.  

özen Î AZWA ~ Î ZWA кт ріка, н, каз. долина, пор. каз. özek лощина, протока, русло ріки, 

дт özäk вузький прохід у горах, ущелина – р. Узень в Узунджійській ущ., Біюк-Узень біля 

с. Коз, Біюк-Узень – назва Качі вище її притоки Пісари, яр Біюк-Узень у Байдарській дол., 

р. Кучук-Узень (Мікропотам), р., с. Улу-Узень, р. Казикли-Узень (Буюк-Озень, Чорна), Кара-

Узень, р., с. Куру-Узень (Ксеропотам), р. Каяли-Озень, Коба-Озен, Кок-Таш-Узень 

(Камишлик-Су), Кушень-Узень – витік Арпату, Махаїл-Озен, Орта-Узень, Панан-Ян-Узень – 

витік Арпату, Панія-Узень, Ускют-Озен, Церік-Узень (див. çürük), Шелен-Озен, б. Менерлі-
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Узень, Сельбі-Узень у с. Коперлікой, Софук-Узень – витік Улу-Узені біля Алушти, Шапка-

Узень біля г. Шапка-Кая, Юкари-Озень, дж. Узенін-Козю, рукав Теміар-Узень у верхів`ї Бал-

Алми, руч. Шушкулар-Узень (Сіаміс), ущ. Алмалих-Узень, яр Куєнташ-Узень. Пор. suv, 

ποτάµι. 

özenbaş кт верхів`я ріки, витік (див. özen, baş) – Узен-Баш - один з двох витоків річки 

Улу-Узень біля Алушти, Узень-Баш – місцева назва верхів`я Стилі, Узень-Баш – витік 

Бельбеку, с. Узень-Баш, Біюк- та Кучук-Узенбаш, Узенбашчик, Чамли-Узенбашчик. 

 

P 

 
padişa È aVDaP кт, padişah т падішах, султан < п È aVDaP padeşah шах, цар – стежка Падіша-

Сохаги біля с. Біюк-Ламбат. Пор. paşa, sultan, xan. 

palancı éjN|aP т ремісник, що виготовляє в`ючні сідла palan Î|aP (< п Î|aP palan тс) – 

с. Планджинин-Сарай. 

pamuq Ñ wMaP кт, т , pambuk Ñ wbMaP ~ panbuk Ñ wbNaP т, mamıq н, è bmP pämbe п бавовна, 

пух, βαµβάκι ~ βάµβαξ, -ακος ~ βόµβαξ ~ πάµβαξ нг бавовна, βόµβυξ, -υκος дг шовкопряд > 

лат. bombyx, -ycis шовкопряд; шовк; рослинний пух (бавовна?) – місцевість Памух біля 

с. Капсіхор. Пор. ulpaq. 

pancar RajNaP т > нг πανζάρι буряк – г. Панчжарлар (Пандчар-Кая, Делямет-Кая) у 

хр. Ечкі-Даг біля с. Коз. 

papaz ZaPaP кт, т ÓaPaP papas т священик, піп < нг παπάς – г. Папас-Тепе, ск. Папас-

Чокрак, ур. Папас-Чаїр на г. Ай-Петрі, яр Папаз-Баїр. 

papuç Ê wPaP кт, т, papuş ÖwPaP т, pabuç Ê wBaP т черевик (без підбора й задника) < п ÖwPaP 

papuş тс – ск. Папич-Кая біля с. Ай-Серез. 

paralanıq (кт, т paralan- N|AraP розламуватися, розриватися, роздиратися, розбиватися, 

розколюватися, див. -ıq) – ур. Параланик-Кая “Скеля, що розколюється” по дорозі з с. Коз до 

с. Токлук. 

pare È rP кт, т штука (нумеративне слово); кусок, шматок; пара - срібна монета, що 

лежала в основі турецької монетарної системи і спочатку важила 1,10 г; в кінці XVII ст. пара 

карбували також кримські хани < п È rP pär(r)e частка, пайка – кад. Качи-Беш-Паресі, Ташли-

Шейх-Елі-Беш-Паресі, Чоюнчи-Беш-Паре, див. beş pare. 

parela è LRaP т parrel-block, block of the very largest kind (запозичення із 

західноєвропейських мов, пор. англ. parrel наличник каміна; морське бейфут < англ. apparel 

одяг; спорядження, риштунок) – дж. Пареля-Чокрак на півд. схилі Чатирдагу (впадає в Улу-
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Узень), Паріль на лівому березі Улу-Узені, р. Перельянин-Чераси ~ Парольанин-Чераги 

(*Parelanıñ çoqrağı) (притока Альми), пор. нг παραλία морський берег, узбережжя, узмор`я. 

parlaq I Ñ |RaP кт, parlak т блискучий; прекрасний, від parla- блищати, сяяти; 

parlaq II Ñ |RaP кт поламаний, розбитий, тріснутий, від parla ламати; колоти, рубати, 

paralak т роздертий, від parala- рвати, роздирати – ск. Парлак біля с. Туак, Парлак-Кая біля 

с. Токлук.  

parmaq Ñ aMRaP кт, parmak т, barmaq н палець – ск. Парма[к]каяси біля с. Туак, 

г. Бешбармак-Кая біля с. Кутлак, камінь Беш-Бармак-Таш біля с. Кореїз, с. Беш-Пармах у 

Судацькій дол. (див. beş, пор. altıparmaq), пор. ороніми Πενταδάκτυλο[ν] на Кріті та 

Πενταδάκτυλο[ν] (Ταΰγετος) на Пелопонессі.. 

pasqal кт, paskal т комічний, веселий, пор. прізвище Паскал у молдован - гора Пасхал, 

див. також pasxalya. 

pasta atSaP ~ è tSaP кт каша, pásta т тістечко; кукурудзяний корж; складка, згин < 

нг πάστα паста; тістечко, іт. pasta тісто; макаронні вироби; т pastal Ì atSaP низка тютюну, 

pastav WatSaP штука (кусок) сукна – р. Паста біля Алушти. Пор. malay, peksimet, pilav. 

pasxalya è iLaxSaP кт, pashalya è iLaxSaP ~ paskalya è iLaqSaP т пасха < нг πασχαλιά пасха; 

бузок (див.); т paskalya çiçeği бузок – г. Пасхал, див. також pasqal. Пор. bayram, derviza, 

qurban bayram, sabanlıq, seyran, şölen, toy. 

paşa aVaP кт, т > нг πασάς паша (вищий цивільний і військовий титул в Османський 

імперії) < п È aVDaP padeşah шах, цар – с. Паша-Елі, Паша-Салин, Паша-Чокрак, дж. Паша-

Чокрак біля с. Коккоз, паг. Паша-Топе біля Феодосії. Пор. bek, sultan, xan. 

paşalıq ñLaVaP кт, paşalık т пашалик, володіння паші (див. paşa, -lıq) – с. Пашалик. 

Пор. qalğalıq, şeiqlıq, xanlıq, xocalıq. 

peç кт піч < рос. печь (кт soba, т sóba піч) – ск. Печ-Хая на г. Демерджі. Пор. furun. 

perçem íCrP кт, т пасмо волосся, чуб, хохол, грива < п íCrP pärçäm прапор; бунчук, 

китиця – г. Перчем. Пор. çüçül. 

peksimet ômskP кт, т, peksimad DamskP т сухарі, нг παξιµάδι сухар – ур. Паксімас біля 

Партеніта та Куркулета. Пор. malay, pasta, pilav. 

pelit ôilP кт дуб, т жолудь (т pelit ağacı дуб), ûwlB bälut п дуб; жолудь < а ûwlB ballūt тс, 

пор. нг βαλάνι, βάλανος жолудь, βαλανιδιά дуб – г. Пеліт-Топе біля с. Байдар. Пор. emen, 

meşe. 

pıçqı, див. bıçqı. 

pıtaq Ñ atiP кт, butaq н, budak Ñ ADwB т гілка, гілляка; сук; pıtaqlı кт гіллястий; 

сучкуватий – р. Птак (притока Салгиру), ліс Питакли-Тав біля с. Кизил-Коба.  
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piçen îciP кт, pişen н сіно (т biç- косити косою, kuru ot сіно) – г. Ак-Печень-Сирти 

(див. sırt), Пічен-Кьоз біля с. Кутлак (див. köz), дж. Пічен-Аїр-Чокрак. 

pike è kiP кт сестра чоловіка – г. Піке-Тепе біля с. Кокташ. Пор. abla, ana, ata, baba, 

bala, ciyen, emce, kelin, qarı I, qart, qartana, qız. 

p(i)lâki éK\P кт плоский < нг πλακέ тс; p(i)lâki éK\P т страва, приготована на олії з 

цибулею та цитриною < нг πλακί плакі (тушкована риба з картоплею, баклажанами та 

прянощами); p(ı)lak Ñ \P ~ p(ı)laka è Q\P т металева пластина або дерев`яна дощечка з 

написом, Ë\P pelak п металева дощечка (з номером будинку, квартири) < нг πλάκα – 

г. Пілякі, Плакі-Кая, Пляка, Урупілякі біля Верх. Ореанди, б. Плака-Дере, р. Плака-Узень, ліс 

Плякілер біля с. Дерекой. Див. yalpaq. 

pilav W\P кт, т, н > нг πιλάφι, W\P pelav ~ wlP pelou ~ polou п плов, пилав – г. Пілав-

Тепе в Байдарській дол., Піляв-Саїр. Пор. pasta, peksimet.  

piyale è LaiP кт, т, п è LaiP piyale чашка, піала; т чаша з вином; око красуні; у містиків Бог 

< нг φιάλη чашка, бокал із широким дном – с. Піяли-Сарай, див. saray. 

püsküllü з китицею, з китицями, прикрашений торочками (кт, т püskül Ì wkSwP ~ ìkSwP 

китиця, торочки, бахрома, див. -lı) – ск. Пскюллю-Кая (другий уступ хр. Іограф). 

püsürman, див. müslüman. 

 

Q 

 
 

qaban Î aBaQ кт, н, kaban т, хаван(г) хмонг. кабан – м. Хабан-Кир на Бабуган-Яйлі. Пор. 

domuz. 

Qaban антр. (див. qaban) – с. Біюк- та Кучук-Кабан (Кічкіне-Кабан), Кучук-Кабан-

Актачи, пор.: род. підр. каів. 

qabaq I Ñ aBaQ ~ Ñ abQ кт, т гарбуз – с. Кабак-Таш. Пор. qarpız, qavun. 

qabaq II Ñ aBaQ ~ Ñ abQ гірський прохід, н віко, дт кришка, qapaq Ñ apQ кт, kapak т кришка; 

дверцята > нг καπάκι кришка, qapaq дт віко (від qapa-, kapa- закривати, зачиняти, ховати), 

хавхаг хмонг. кришка – гірський прохід Таш-Хабах-Богаз на г. Демерджі, ур. Хабахи на 

схилі г. Кастель, Таш-Хабах між селами Улу-Узень та Казанли, Таш-Хабах по дорозі з с. Коз 

до с. Таракташ, плато Капак-Таш, стародавній вал Таш-Хабах (Аксак-Темір-Хіндік) на Керч. 

п-ві, пор. також кт taş qabaq фіґурний гарбуз. Пор. ağız, boğaz, köz, qapı, πόρος, πύλη.  

qabaq III Ñ aBaQ ~ Ñ abQ н аул (пор. qabaq II) – кад. Беш-Кабак “П`ять селищ”, до якого 

входили такі села: 1. Шаг-Мурза, 2. Тах-Кят, 3. Ельбузлу, 4. Отуз, 5. Другий Отуз, 

6. Кабакташ (див. qabaq I). Пор. avul, el I, köy, ordu, otar, qışlaq, yaylaq, yurt. 
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qabartı é{RabQ кт, kabartı т випуклість, виступ (від qabar- кт, kabar- т роздуватися, 

роздиматися; набухати, розбухати, qabar- н вкриватися пухирями, див. також -dı) – 

р. Кабарта (Хабарта) – місцева назва Бельбеку, с. Кабарди (Кабарда). 

qaburçaq Ñ aCRwBaQ кт мушля – с. Кабурчак на р. Кучук-Карасу. 

qaburğa a#RwbQ ~ a#RwBaQ кт, kabúrga т, qabırğa н ребро, хавирга(н) хмонг. ребро; бік – 

г. Кабурга, Хабирга, Хабурга-Даги на Карабі-Яйлі, Хабурха-Кая, хр. Татар-Хабурга, яр 

Хабурга-Дере (Хопхал). 

qaçamaq Ñ aMaCaQ кт, kaçamak т схов; навіс у полі (для укриття худоби під час дощу) – 

яр Салават-Качамак-Дере. 

qaçı турк. гребля – р. Кача (Qaçı éCaQ), пор. ойк. Сандик-Качи (Sandıqqaçı) у Туркменії 

(див. також Qaçı). Пор. tıynaq. 

Qaçı éCaQ антр., пор.: сад Качиєва в Криму, імена чол. Qaçı, Qaçıbek у киргизів і Qaçı 

в алтайців та родові підрозділи качи, качибек у киргизів – с. Качи (пізніше Ефенді-Кой) на 

Качі (Qaçı éCaQ) в кад. Качи-Беш-Паресі, Гайдар-Качи ~ Айдар-Гази (пор. qadı ~ qazı, ğazı та 

ойк. Качиєво ~ Казиєва у Свіязькому повіті Казанської ґубернії). За свідченням Евлії Челебі, 

в селі Качи знаходилось текіє (див. tekiye) святого Хизр Шаха-ефенді, засновника одного з 

чотирьох суфійськіх братств дервішів, відомих у Криму під загальною назвою Dört ocaq 

“чотири вогнища”: Çoyunçı(lı), Küleç(li), Qaçı і Taşlı (див. çoyunçı, Küleç, taşlı) (див. також 

qaçı).  

qaçıq ñiCaQ кт, kaçık т що з`їхав, зсунувся, нахилився (від qaç- кт, дт, qaş- н, kaç- т 

тікати, бігти), пор. також каз. qaşıq, кирг. qaçıq далекий – м. Качик, м., оз. Таш-Качик, 

г. Качик-Сараман, с. Качик, Джага-Качик, Джермай-Качик, Кашик-Термень, пор.: род. 

підр. качик у казахів 

qadı ~ qazı é)aQ кт, н, kadı ~ kazı т, é)aQ ğazi п суддя < а é)aQ qādi тс – с. Кади, Кази, 

Кадикой, Кази(Хази)-Елі, Кази-Біель, яр Кази-Дере біля Сімеїза, Кади-Ліман – татарська 

назва Севастопольської затоки. 

qadı asker кт, kadı asker т каді-ескер, головний муфтій (див. qadı, asker, müftü) – 

с. Кади-Ескеркой (Кази-Аскер-Кесек). 

Qadırşa антр., qadir RDaQ кт, kadır т, RDaQ ğader п сильний, могутній < а RDaQ qādir тс, 

див. -şa – с. Кадир-Аджи, Кадир-Бали, Кадир-Лез ~ Катерлез (див. також xıdırellez), 

Кадирша-Сарай. 

Qadış антр. (див. qadı, -ş), пор. ім`я чол. тат. Qadış – с. Кадиш. 

qadir rIdQ кт, kadir т, rIdQ ğädir п могутній, сильний < a rIdQ qadīr тс – с. Кадир-Лез ~ 

Катерлез, див. İlyas. 
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qala è 2lQ кт, дт, н, qale è 2lQ кт, kale т фортеця, місто, è 2lQ ğäl‘e п фортеця, цитадель < 

а Þ 2lQ qal‘at тс < іран., пор. афг. \Q qalā зáмок; калá (великий дво- чи триповерховий будинок 

за високою огорожею); фортеця, \K kalā фортеця – міста-фортеці Ор-Калесі éSè 2lQ RAW 

(Перекоп), Манґуп-Кале та Чуфут-Кале, м. Чобан-Кале (Чобан-Кулле), печ. Хале-Коба та 

руїни Ускруфіль-Кале на Нікітському мисі. 

Qalaç ген. (пор. кт qalaç бублик, укр. калач ~ колач, польськ. kołacz обрядовий 

весільний хліб круглої форми, болг. колач обрядовий хліб, яким запрошують на весілля; 

бублик, п è cilK koliçe круглий хлібець) – с. Тогайли-Калач, Юкен-Калач. 

qalafat Ô afLaQ ~ Ô aF|aQ кт, kalafat т конопачення та смоління (кораблів, човнів), 

т головний убір яничарів (пор. çalma, şapqa, taqiye, telpek), καλαφατίζω нг конопатити, 

καλαφάτισµα конопачення < іт. calafatare конопатити, calafataggio, calafatame конопачення, 

calafato, calafatore конопатник < a Þ [flQ qalfatat смоління, конопачення (судна), {aflQ qilfāt ~ 

{aflQ qulfāt конопатник (судна) – г. Калафата (на її схилах розташовані Аутка та Форфора), 

паг. Калапоті у Партеніті, с. Калафаткой.  

qale, див. qala. 

qal(a)fa è fLaQ ~ è flQ кт, kalfa т помічник (ремісника, вчителя тощо), т служниця; 

наглядачка (за рабинями) < а aflQ qalfā помічник учителя в школі – с. Кальф-Елі. 

qalğa a3LaQ ~ è 3LaQ ~ É a3LaQ кт, kalğa a3LaQ ~ è 3LaQ т калга, спадкоємець ханського престолу < 

монг. qalağan, хмонг. халаа(н) зміна, заміна – с. Калгай-Султан-Тузласи (див. tuzla), 

Qalğaeli.  

qalğalıq ñLa3LaQ кт калгалик, володіння калги (див. qalğa, -lıq) - с. Калгалик-Єрі, 

див. yer. Пор. arpalıq, paşalıq, şeiqlıq, xanlıq, xocalıq. 

Qalımtay ген. - с. Калимтай (Калмитай, Калантай), пор.: род. підр. калимтай у 

киргизів, див. також Quluntay. 

Qalmuq Ñ wmLaQ ~ ñmLaQ кт, Kalmuk т, халимаг хмонг. калмик, пор. хмонг. холимог 

змішаний, від холих змішувати, перемішувати, підмішувати – с. Калмик-Кара та Калмук-

Кара, пор. рід калмак Ñ amlQ у каракалпаків, узбеків, хакасів, родові підр. калмак у киргизів.  

qama aMaQ ~ è MaQ кт, kama т клин; кинджал, нг κάµα кинджал - с. Камаджи ~ 

Камагаджи, див. acı, пор.: рід камачи у туркменів (див. -cı). Пор. bulat. 

Qambar ген.: джучід Канбар rbnQ; Канбар ~ Камбер rbnQ, вірний слуга халіфа Алі – 

с. Камбар (Гамбар, Канбар) (три ойк.), Отар-Гамбар, пор.: род. підр. канбар у киргизів. 

qambır RwbMaQ ~ RwbnQ кт, kambur ~ kanbur т горб; горбатий, kambel ~ kanbel ìbNaQ ~ ìbnQ 

горб – дж. Камбал у верхів`ї Айсерезької балки. 

qamçı éjMaQ кт, т, дт > нг καµουτσί, qamşı н батіг, канчук – г. Камчи-Байир біля 

с. Сююрташ. 
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qamış öMaQ ~ öiMaQ кт, дт, kamış т, qamıs н комиш, очерет; комишевий, очеретяний – 

м. Камиш-Бурун, пас. Камуш-Кора біля с. Чавке. Пор. nay, saz, καλάµι. 

qamışlı wlvMaQ кт, kamışlı т з комишем, з очеретом, комишевий, очеретяний – 

г. Камишли в Судацькій дол., Камишли-Оба біля с. Кутлак, оз. Камишли-Коль, с. Камишли 

(три ойк.). 

qamışlıq ñlvMaQ кт, kamışlık т комишеве болото, комишеві зарості – р. Камишлик-Су 

(Кок-Таш-Узень) (притока Кучук-Карасу), с. Камишлик. Пор. sazlıq. 

qan Î aQ кт, н, дт, kan т кров – гал. Кан-Чокрак біля с. Манґуш, б. Кан-Джилга на 

Карабі-Яйлі, дж. Канджилга, ск. Кан-Кая (Емата-Кая). Пор. α‘ίµα. 

qanat Ô aNaQ ~ DanQ кт, н, дт, kanat т крило – печ. Єль-Канат “Крила вітру” біля 

с. Камишли на Південнобережжі. 

qanlı wlNaQ кт, н, kanlı т закривавлений, у крові; кривавий, кровопролитний; кревний – 

б. Канли-Дере біля Бахчисарая, лощина Ханли-Джилга на Карабі-Яйлі, оз. Канли-Ґоль, Канли-

Тіп на Яйлі. 

Qañıl ген. (пор. кирг. qañıl шкапа) – с. Канґил (два ойк.), Кояш-Канґил. 

Qañlı élknQ етн.: пл. канґли караногайців, казахів та узбеків, рід канґли у каракалпаків, 

пл. канґди та родові підр. канґли в киргизів; давній тюркський народ канґли (кенґерес) – 

с. Канли (два ойк.), Каялти(Каясти)-Канли, Карача-Канли, Кир-Канли, Тюп-Канли. 

Qapçuq антр. (пор. т kapcık ñjBaQ – демінутив від kap, -bı ÂaQ посудина; покришка, 

верх (чогось), кирг. qapçıq капшук) – с. Капчук (Капшук). 

qapı wPaQ ~ wpQ кт, н, kapı ~ kapu т, qapağ, qapığ, qapuğ, qapğa дт двері, ворота > п wPaQ 

ğapu тс – місто-фортеця Капи ~ Капу (Ор-Капу, Перекоп), г. Демір-Хапу, сім гірських 

проходів Демір-Хапу в Кримських горах, яр Хапу-Дере на г. Манґуп-Кале, ск. Капуларнин-

Кая, ур. Капуларнин-Богаз. Пор. ağız, boğaz, köz, qabaq II, πόρος, πύλη. 

qapılı кт, н, kapılı т з дверима, з ворітьми – ск. Каплу-Кая біля с. Озенбаш (див. також 

qaplı), Хаплузея-Кая. 

qaplan Î\PaQ ~ Î\pQ кт, kaplan т тигр – печ. Каплан-Коба біля с. Уппа, с. Каплан 

(антр.), Каплан-Ага-Кесеґі. Пор. arslan. 

qaplı wlBaQ ~ wlBPQ кт, kaplı т покритий, з покришкою (верхом), від qap, -bı ÂaQ покришка, 

верх (чогось) – ск. Каплу-Кая, печ. Каплу-Кая над Ялтою (див. також qapılı). 

qapqal Ì aqPaQ (інакше zarapqıç) кт бéрдо, ткацький прилад: рід гребеня у рамці, крізь 

зубці якого проходять нитки основи – ур. Хопхал з водоспадом (вище села Улу-Узень), 

р. Капкали на схід від Судака, пор. також qopqa. Пор. ρόκα. 

qapqan Î aqPaQ кт капкан, пастка, н кришка, kapan Î aPaQ т, хавх(ан) хмонг. капкан – 

дж. Капкан, с. Капкани. 
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qar RaQ кт, н, дт, kar т сніг – г. Кар-Насил, Карли-Кая біля р. Зуя (див. -lı). Пор. buz.  

qara È rQ кт, н, дт, kara т, хар хмонг. чорний, темний; прикметник широко вживається 

в (1) топонімії, (2) антропонімії та (3) етнонімії: 1) г., м. Кара-Бурун, г. Кара-Баїр, Кара-Даг, 

Кара-Коба, паг. Каратав, г., кур. Кара-Оба (кілька назв), хр. Караколь, Кара-Оба, дж. Кара-

Кишла на г. Аранча біля с. Шелен, Каракумлар у верхів`ї Арпату, Кара-Чокрак, р. Каракунґа 

(Каракунда), с. Кара-Ґоль, Кара-Баг, Кара-Кую; 2) с. Карабай (чотири ойк.), Кара-Годжа, 

Кара-Гасан (Кара-Сан, Карсан), Кара-Гурт (пор. каз. qaraqurt каракурт (отруйний павук), 

див. також qurt), Кара-Джанай, Каралез, Кара-Мустафа, Кара-Орлюк, Кара-Софу, Кара-

Чора, Тоткара; 3) с. Каралар (див. -lar), Бешевлі(Бешуйлі)-Каралар, Кара-Кипчак, Каралар-

Кипчак, Кара-Кият, Кара-Меркіт, Кара-Мін, Кара-Седжеут: пор.: родові підр. кара в 

узбеків, кара, каралар у туркменів, дюрткара у казахів. Див. aq.  

*qarabiy, пор. кт biy, дт bög, böy, bi павук, böğ т фаланґа, див. qara – Карабі-Яйла. 

Пор. qaraqunda. 

Qaraç Ê ArQ ген. (пор. ім`я чол. тат. Qaraç, каз. Qaraş) – с. Карач (чотири ойк.), 

Карачкой, Кучук-Карач, Чукур-Карач, пор.: рід караш в акногайців, род. підр. караш у 

казахів. Пор. Qaraça, qaraçı. 

Qaraça ген. (пор. ім`я чол. карач.-балк. Qaraca, кт qaraca è JÈ rQ косуля, олень, т karaca 

смуглявий, кирг. qaraça чорний; простолюдин) – с. Карача-Іляк, -Канли, -Китай, -Чокмак. 

Пор. Qaraç, qaraçı. 

qaraçı éCArQ карачей – титул вищих сановників при ханському дворі, який мали беї 

найшляхетніших родів < монг., пор. хмонг. харц простолюдин, кирг. qaraça чорний; 

простолюдин (т karacı éJArQ цигани з Єгипту або Сірії, п éCArQ ğaraçi циган) – с. Карачи-

Урлюк, пагорби Харачи-Дересін-Сирт біля с. Шелен. Пор. Qaraç, Qaraça. 

Qaraçora антр. (пор. ім`я чол. тат. Qaraçura, див. qara, çora) – с. Кара-Чора, Кара-

Чора-Молла, пор.: пл. карачоро киргизів. 

qarağaç Ê a#A È rQ кт, karagaç т > нг καραγάτσι, qaragaş н в`яз; берест (див. qara, ağaç) 

– б., дж., р., с. Карагач, б. Карагач-Дере, дж. Карагач-Чокрак. 

qaraköz ZwK È rQ кт, н, karagöz т чорноокий, kara gözler için т заради прекрасних очей 

(див. qara, köz) – дж. Каракоз-Кешме, с. Кара-Ґоз, пор.: ім`я чол. тат. Qaraküz, род. 

підр. караґоз у казахів. Пор. Alaköz, aqköz, bozköz, çayköz, kökçeköz, kökköz. 

qaraman Î aMrhQ кт, kahraman т герой < п Î aMrhQ ğähräman тс – г. Караман, 

паг. Караман-Кая біля с. Отуз. 

Qaranğıt етн.: рід харанут у бурятів, ордоських та внутрішніх монголів, харангат у 

сари-югурів; давньомонгольське пл. каранут – с. Карангит (чотири ойк.), Карангит-

Дюрмень. 
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qaranlıq ñlNArQ ~ ñlKArQ кт, karanlık т темінь, морок, імла, пітьма, темрява – 

печ. Харанлих-Хоба (нижня з двох печер Кизил-Хоба), шахта Кара-Карних-Туткель на 

Карабі-Яйлі. Пор. qarañ. 

qarañ ËArQ кт, karan т, qarañı wKArQ кт, karanı ~ karanu т, qaranğı кт темінь, морок, 

імла, пітьма, темрява, qaraña н, qarañğu дт, харанхуй хмонг. темний; темінь, морок – 

г. Карани біля Балаклави, печ. Карани-Хоба на Карабі-Яйлі, р. Карань-Узень, ур. Каранди-

Чаїр біля с. Коккоз, с. Карань (Карані, Карану; в ньому мешкали греки). Пор. qaranlıq. 

Qaraöylü “з чорними юртами” ген. (див. qara, ev) – с. Кара-Ойлу, пор. назву частини 

астраханських ногайців qaraüyli noğaylar. 

 Qaraqçı écQArQ антр. (пор. т karak Ñ ArQ грабіжницький набіг, н qaraq, т karakçı éjQArQ, 

кирг. qaraqçı грабіжник, розбійник, п écQArQ ğarağçi вартівник, див. -cı) – с. Каракчи, пор.: 

род. підр. каракчи у киргизів. 

Qaraqçora ген. (пор. н qaraq розбійник, див. çora) – с. Каракчора, Ельґері- та Серткі-

Каракчора, Найман-Каракчора.  

qaraqoncolos ÓwljNwQ È rQ кт, karakoncolos, koncolos ÓwljNwQ т баба-яга, нічний сезонний 

демон < нг οι καλλικαντζαρος (або λυκοκανζαρος; на Кіпрі καλές γεναίτοιες “хороші жінки”) 

нечиста сила – дольмени, що знаходяться біля Форфори та Аутки, називалися 

караконджоло-фулес “гнізда відьом”. Пор. cın, obur, şeytan. 

qaraqunda кт, kunda È dNwQ т вид крупних отруйних павуків – р. Каракунда біля 

с. Демерджі, Каракунда (притока Учан-Су), дж. Каракунда ~ Каракунґа (Ускюлянін-Су) над 

Алупкою. Пор. biy, *qarabiy. 

Qaraqurt антр. (див. qara, qurt, пор. також каз. qaraqurt каракурт (отруйний павук) – 

с. Кара-Гурт, Османли-Каракурт. 

qarasuv w( È rQ джерельна вода; ріка, що живиться джерельною водою; джерело; 

стояла вода, karasu т вода, що тече повільно (див. qara, suv), пор. карач. qara suv джерело і 

балк. şaudan ручай < осет. swadon ~ sawædon(æ) джерело, ручай, від saw чорний і don вода; 

від терміна походять численні гідроніми на Алтаї, в Середній Азії, Казахстані та Ірані – 

дж. Карасу-Баши, р. Біюк- та Кучук-Карасу, місто Карасу-Базар, пор.: р. Мавронері “Чорна 

вода” у Греції, оз. Хар Ус нуур у Монголії (хмонг. хар чорний, ус вода, нуур озеро), 

хмонг. Хар мöрöн Амур, букв. “Чорна ріка”. Див. aqsuv. 

Qaratayaq етн.: ногайське пл. каратаяк, рід каратаяк в узбеків-локайців – 

с. Каратаяк, Боз-Оглу-Каратаяк. 

qaravul Ì WArQ ~ Ì w#ArQ кт, karavul т > нг καραούλι, qaravıl н, харуул хмонг., Ì WArQ ğäravol 

п варта, сторожа, караул, сторожовий загін, вартовий, сторож, qarağu дт дозір, чати, 

передова охорона; варта – г. Караул біля Сімеїзького гірського проходу, Караул-Кая біля 
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Ялти, Караул-Оба (чотири назви), Караул-Сирт, Каравли-Карши біля с. Коз (див. -lı), 

Каравли-Топе, г., с. Караул-Тепе, б. Караул-Дере вище с. Коперлікой, лощина Каравли-

Джилгаси на Карабі-Яйлі, паг. Каравли-Оба, пас. Караул-Кора біля с. Соллар, ск. Каравлу-

Кая біля с. Куркулет, с. Караул-Джангара, яр Караул-Каши, яр Харавли та дж. Харавли-

Текнечек біля с. Біюк-Узеньбаш. Пор. vigla. 

Qarcav WaJrQ ген. – с. Карджав, Біюк- та Кучук-Карджав, Карджавжик (див. -cıq), 

Отар-Карджав, пор.: род. підр. каржау в казахів. 

qarçığa è #wCRaQ кт, karçuğa т, qarşığa н, харцгай хмонг. яструб – г. Карчига 

(Карчигали) та печ. Харчига на Карабі-Яйлі, дж. Qarçığanıñ suvu у с. Буюк-Озенбаш. 

qarğalıq ñlh#RaQ місцина, де багато ворон або круків (від кт, н qarğa è #RaQ, т karga крук; 

ворона > нг κάργια галка, див. -lıq) – с. Каргалик. Пор. quzğun. 

qarı I É RaQ кт, karı т дружина; жінка; стара жінка, qarı дт старий, пор. abla, ana, ata, 

baba, bala, ciyen, emce, kelin, pike, qart, qartana, qız; 

qarı II ÉRaQ кт, karı т, É RaQ ğari п читець Корану < а É RaQ qāri‘ тс; ім`я чол. тат. Qarı;  

qarı III ÉRaQ дт лікоть; аршин, лікоть – р. Хари-Су (Біюк-Сенон), Хари-Су (притока 

Сари-Су), г. Хриколь-Кая на Карабі-Яйлі, с. Кари (два ойк.), Азгана- та Коп-Кари, Бавбек-

Кари, Боран(Буран)-Кари, Джімекари, Калмук-Кари(Кара), Чумакари. 

Qarımış ген., qarımış öiMRaQ кт, karımış т старезний, старенний (від qarı-, karı- 

старіти, див. -mış) – с. Кармиш (три ойк.), Кармиш (Кармуш)-Бешкой, Кармиш(Кармуш)-

Келечі, пор.: рід кармиш у башкирів та узбеків-локайців, родові підр. кармиш у киргизів. 

qarlıq ñLRaQ кт, karlık т погріб зі снігом (від кт, н, дт qar, т kar сніг, див. -lıq) – шахта 

Паско-Саван-Харлих на Карабі-Яйлі (на дні її лежить сніг), с. Карлав (див. -laq). Пор. buzluq. 

qarpız ZwPRaQ кт, karpuz т, qarbız н кавун < п È zBrX xärboze ~ È ZwBrX xärbuze диня, букв. 

“ослячий огірок”, пор. п ZwPRaT tarbuz кавун - г. Карпуз(Харпус)-Кая в Судацькій дол., 

пас. Карпуз-Тигирткан (див. tığırt-), ск. Карпузинин-Каяси на Карабі-Яйлі. Пор. qabaq I, 

qavun. 

Qarsa è (RaQ ген. (пор. ім`я чол. калм. Корса) - с. Обекчі-Карса, Тереклі-Карса, Узун-

Аяк-Карса, Чорат-Карсе, Qarsalar rLè (RaQ (див. -lar). 

qarşı wVRaQ ~ éVRaQ кт, karşı т, qarsı н, qarşu дт протилежний; проти, навпроти, qarşı дт 

ворожнеча; протилежний, харш хмонг. чужий, ворожий – г. Карши-Даг біля с. Уппа, 

Каравли-Карши біля с. Коз, ск. Карши-Кая біля с. Біюк-Каралез, ліс Карши-Даг біля Алушти 

та с. Деґерменкой, Карши-Орман біля с. Тав-Бадрак. Пор. köndelen, köşeleme, ters. 

qart Ô RaQ кт, н, kart т старий, похилого віку; твердий, черствий – г. Харт на північ від 

Судака, Карт-Кая “Стара скеля” біля Гаспри, де “вважається найбільш поважною з гір”, 

Харт-Оба, Харт-Хелик-Тепе, Хартин-Кая (відріг Карабі-Яйли), ск. Картни-Каяси на Карабі-
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Яйлі, с. Карт-Бій (два ойк.), Карт-Казак, Карт-Мишик. Пор. abla, ana, ata, baba, bala, 

ciyen, emce, kelin, pike, qarı I, qartana, qız, qurtqa. 

qartal Ì aTrQ кт, kartal т орел – пас. Картал-Кора біля с. Топчи. 

qartana кт бабка, бабуся; баба (див. qart, ana) – ск. Картана-Кая на г. Демерджі, 

Картан-Куш. Пор. abla, ana, ata, baba, bala, ciyen, emce, kelin, pike, qarı I, qart, qız. 

qasap Âa9Q кт, kasap т, Âa9Q ğässab п м`ясник, різник < а Âa9Q qassāb тс – б. Касап-

Батак біля с. Коз, див. bataq. 

Qasım íisQ антр. < a íisQ qasīm красивий, гарний – пас. Хасим-Кош, пор. також 

кт qasım íSaQ, т kasım що ділить, розділяє; листопад; половина року (за народним календарем 

з 8 листопада – початок зими – до 6 травня – початку літа), п íSaQ ğasem що ділить, 

розділяє < a íSaQ qāsim тс. 

Qaspörü антр. (пор. т has äX, п äX xass притаманний (комусь, чомусь); чистий, 

незмішаний; справжній; виключний, видатний; султанський, царський < a äX xāss тс, 

кт börü вовк) – с. Есен-Елі-Каспорю, Сиртай-Каспорі.  

qastel ì[sQ кт, kastel ì[sQ, kestel т, καστέλλι[ον] нг невелика фортеця, замок < 

іт. castello тс < лат. castellum укріплене місце, укріплення, маленька фортеця, демінутив від 

castrum укріплення, невелика фортеця; військовий табір – г. Кастель (Біюк-Кастель), тепер 

Аю-Даг, Кастель, раніше Кучук-Кастель, с. Костель (два ойк.), Костельчік, Курама-

Костель. Пор. isar, kermen, qale, κάστρο[ν], див. καστέλλι[ον]. 

qaş ÖaQ кт, дт, kaş т, qas н брова, брови; вигнута річ; лука сідла, qaş дт край, берег, 

бровка, межа, ÖaQ ğaş п брова – паг. Каш-Оба, яр Караул-Каши, с. Айкаш (див. ay). 

qaşqa è qVaQ кт, qaşqa н біля пляма на лобі тварини, зірочка, qaşqa кирг. чистий, 

прозорий – с. Кашка-Чокрак.  

Qat Ô aQ антр. (пор. дт qat одноріг) – с. Кат-Оглу, Аджай-Кат, Кир-Аджи-Кат 

(Каранджи-Кат), пор.: род. підр. кат-кангли в каракалпаків. Пор. Kilen. 

qat- TaQ кт, н, дт ставати твердим, твердіти; qat- кт, дт, kat- т додавати, приєднувати; 

домішувати, змішувати, т гнати – дж. Хатмаз-Джар біля с. Кокташ, див. -maz, car. 

Qatağan Î a3tQ ~ Î a3[Q етн.: рід катаган в акногайців, род. підр. катаган у каракалпаків, 

пл. катаган казахів та узбеків, роди катаган у киргизів; давньомонгольське пл. хатагін, 

катакін îiqtQ – с. Катаган. 

qatıq ñiTaQ ~ ñTaQ кт, н, qadağ, qatağ дт катик, густе кисле молоко; приправа, katık ñiTaQ ~ 

ñTaQ т приправа (до хліба тощо) – печ. Кара-Катих на Карабі-Яйлі.  

qatmer rmTaQ кт, katmer т складка, шар; шаруватий; вид листкуватого пирога – 

печ. Хатмерле біля Ялти, вершина Ґузет-Катмерлер у хр. Токлук-Сирт, ліс Чириш-Хатмер 

біля с. Капсіхор (див. çırış). 
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qatran Î Ar[Q кт, katran т, qatıran н смола, дьоготь, Î Ar[Q ğätran п рідка смола; дьоготь 

< a Î Ar[Q qatrān дьоготь; смола – г. Катран-Яккан-Тепе (див. yaq-), б. Катрал-Суат (притока 

Качі), яр Хатрон. 

qaval Ì AwQ кт, kaval т сопілка, дудка, qaval ağaç кт бузина – дж. Кавалин-Кішме у 

с. Дерменкой, яр Кавалин-Чаїр (притока Путаміци), пор. урумську назву балки Хавалей-

Тарама (ліва притока Мокрої Волновахи) у Півн. Приазов`ї. 

qavaq Ñ AWaQ ~ Ñ AwQ кт, kavak т тополя > нг καβάκι осокір, тополя чорна – дж. Коваклар-

Чокрак біля с. Коз. Пор. selbi. 

qavun Î WaQ кт, kavun т > нг καούνι, qavın н, диня – г. Каунлук біля с. Отуз, див. -lıq. 

Пор. qabaq I, qarpız. 

qaya aiQ ~ aIaQ ~ è iQ кт, н, дт, kaya т скеля, стрімчак, бескид, обрив, урвище, хад(ан) 

хмонг. скеля – г. Ак-Кая, Алу-Кая, Аю-Кая, Балхут-Кая, Біллікая, Бор-Кая, Ґуґерджінлік-Кая, 

Іріта-Кая, Казак-Кая біля с. Отуз, Каланих-Кая в Байдарській дол., Караул-Кая, Кафли-Кая 

біля с. Куркулет, Каябаш, Каятепе, Кизил-Кая, Курт-Кая, Куш-Кая, Ліваз-Кая, Монастир-

Кая, Сангар-Кая, Сандик-Кая, Сари-Кая в бас. Каспани, Сирт-Кая, Сичкак-Кая біля с. Ай-

Серез, Ставрі-Кая, Сумбул-Кая біля с. Ускют, Сюрю-Кая, Тількі-Кая біля с. Кутлак, Уарч-

Кая, Хаплузея-Кая, Хариколь-Кая на Карабі-Яйлі, Харпус-Кая, Хун-Кая, Шаан-Кая, Юван-

Кая біля с. Ай-Серез, ск. Алабаш-Хая, Ардич-Кая, Аюн-Курма-Кая, Бала-Хаяси, Балали-Кая, 

Балан-Кая, Баланин-Кая, Біюк-Кая біля м. Плака, Бурундук-Кая, Вай-Анам-Хаяси, Ґелін-Кая, 

Дарли-Кая на березі р. Алачук, Делеклі-Кая, Дзіва(Джіва)-Кая, Еркян-Кая на г. Демерджі, 

Єграф-Хаяси, Єлхи-Кая, Ільяс-Кая, Ісар-Кая, Каплу-Кая, Капуларнин-Кая, Кешлеме-Кая в 

Байдарській дол., Кизилтарин-Кая, Когмуш-Кая, Кой-Кая на г. Демерджі, Кузкун-Кая, 

Куйнар-Кая на Карабі-Яйлі, Курбан-Кая, Кургуч-Кая, Куш-Кая, Куш-Кая (Тиркú), Лопань-

Кая, Люнкурма-Кая, Мал-Кая, Матич-Хаялари на г. Демерджі, Матрач-Кая, Мулла-Абдул-

Кая та Мулла-Гасан-Кая в долині Отузки, Параланик-Кая, Педі-Кая, Плакі-Кая, Пскюллю-

Кая, Сайменін-Кая біля с. Біюк-Ламбат, Самал-Кая на Карабі-Яйлі, Самар-Кая, Сарп-Кая, 

Сарта-Кая, Седам(Сідам)-Кая, Теклеш-Кая, Топ-Кая, Турла-Кая (Durla), Сютюр-Кая біля 

с. Біюк-Узеньбаш, Хиз-Кая, Хисир-Кая, Хопли-Кая, Хуш-Кая, Чукур-Кая, Ювезагачин-Кая 

біля с. Ай-Серез, Ягранту-Кая, Ялпа-Кая, Bazmanıñ qayası в с. Буюк-Озенбаш, м. Топрак-

Кая, Чікен-Кая, Чулах-Кая у верхів`ї Арпату, обрив Картис-Кая, Сююр-Кая, паг. Хизил-Кая 

біля с. Ай-Серез, печ. Капли-Кая, узв. Чатал-Кая в Судацькій дол., ур. Аязма-Кая (Кільсе-

Кая), хр. Біюк-Кая  (Біюк-Таш, Бойка), Міс-Кая, Паса-Кая, с. Кая, Кая-Алти (Каясти) (див. 

alt, ast), Ак-Кая, Бор-Кая, Вігла-Каяси, Єлізла-Кая, Кая-Елі. Пор. sırım. 

qayalı, див. qaya, -lı - с. Каяли-Сарт. 
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qayan Î aIaQ кт, kayan т стрімкий гірський потік; швидкий, стрімкий – яр Каян-Арди, 

див. art, також qaya. 

qayın îIaQ кт, kayın т бук, qayıñ каз., дт береза – дж. Хаїн-Чаїрлар-Чокрак біля 

с. Кизилташ, с. Кайнаут (див. avut, також Qaynaut). 

qayış I öIaQ кт вичинена шкіра; ремінь, kayış т, qayıs н, öiQ ğeyş п ремінь, öIaQ ğayeş 

мотузка; петля; 

qayış II öIaQ, kayış т ковзання, сковзання – с. Коїш-Чокур, див. çuqur. 

Qaynaut етн. монгольського походження (пор. хмонг. хайнаг хáйнак (помісь 

монгольської корови з яком), див. -t) – с. Кайнаут, див. також qayın, avut. Пор. Arğın, Barın. 

qayraq Ñ ArIaQ (від qayra- гострити), див. qayraqtaş – б. Хайрах-Дере біля с. Корбеклі. 

qayraqtaş Öa{ Ñ ArIaQ кт, kayraktaş т точило, наждак, qayraq н точило, qayraq tas 

точильний камінь, kayrak Ñ ArIaQ т слизьке місце; сланець, шифер (т kay- ковзати, ковзатися), 

хайрга хмонг. гравій; грубий точильний камінь – дж. Хайрах-Таш у верхів`ї Улу-Узені та 

біля с. Кучук-Кой, Хайрахташ-Дере на березі Улу-Узені в Алушті. 

qayt- tIaQ кт, н, дт, kayt- т повертатися – ур. Кайтмаз`яр, див. -maz, yar. 

qaytan Î a[iQ кт, gaytan Î a[i# ~ kaytan Î a[iQ т, шнурок, поворозка, Î a[iQ ğeytan п шнурок 

< а Î a[iQ qītān тс – б. Гайтани (притока Чорної). 

qaytuv wtIaQ кт повернення – с. Кайтý в Байдарській дол. Пор. aylanma. 

qaz ZaQ кт, н, дт, kaz т, ZaQ ~ Za# ğaz п гусак – оз. Хаз-Ґьоль біля с. Мамашай. 

Qaz, Qazlar етн. (див. qaz, -lar) – с. Каз-Аул, Казлар-Айбар. 

qaz- ZaQ кт, н, дт, kaz- т копати, рити – с. Таш-Казган-Конрат (Таш-Казан-Конрат), 

див. також qazan. 

qazan Î AZaQ кт, н, qazğan Î a#ZaQ ~ Î a#zQ кт, kazan ~ kazğan т > нг καζάνι, Î a#ZaQ ~ Î aQZaQ 

ğazğan п казан, котел – г. Казан, Казан-Таш, камінь Казан-Таш біля с. Чоргун, дж. Хазан, 

Хазан-Суат, м. Казантіп, печ. Казан-Дере на г. Ай-Петрі, г., с. Казанли (див. -lı), с. Казанпір. 

Пор. keres, legen, lenger, tekne, λεκάνη, πινάκα, σκάφη, σπυρίς.  

qazançı éjNAZaQ кт, kazancı т майстер, що виготовляє казани, котляр; кухар (див. qazan, 

-cı) – с. Казанчи, пор.: рід казанчи у башкирів. 

qazaq Ñ AZaQ кт, н, kazak т козак; українець; росіянин, Qazaq каз. казах (пор. хак. xadağ 

варта, сторожа, охорона) – г. Казак-Кая біля с. Отуз, с. Казак (два ойк.), Бой-Казак, Карт-

Казак, Киргиз-Казак, Казаклар (у селі мешкав мельник Андрій; див. -lar), пор.: роди та 

родові підр. казак (козок), казахлар в узбеків, казактар у киргизів. Пор. Arap, Boğdan, 

Céneviz, Çerkes, Çingene, Çufut, Çuvaş, Ermen, F(i)renk, Kürt, Noğay, Osman, Özbek, 

Qumuq, Tat, Tatar, Türkmen, Urum, Urus. 
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qazıl- lIZaQ кт, н, kazıl- т бути розкопаним, викопаним (від кт, н, дт qaz- ZaQ, т kaz- 

копати) – кур. Казилган-Оба, див. -ğan. 

qazıq Ñ ZaQ кт, н, kazık т кілок, паля – р. Казикли-Узен Î ZWA wLZaQ (Бююк-Озен, Чорна), 

див. -lı. Пор. πάσσαλος.  

qıble è lbQ кт, kıble т, è lbQ qeble п кибла (бік, в який обертаються обличчям під час 

молитви – напрям до Кааби); південь, південна сторона < a Þ lbQ qiblat тс - г. Хибла-Даг біля 

р. Аджибей, камінь Хибла-Таш біля с. Юкари-Тайган, гал. Хибла-Алан біля с. Аджибай, ліс 

Кибла-Даг, п-в Кибла-Тюп на півн. узбережжі Сиваша. Пор. batı, köşeleme. 

qıç ã iQ кт, kıç т зад; круп (коня), qıçın дт ззаду, позаду, назад – дж. Кичина-Кобке та 

Кичикниним-Ахзи біля р. Шелен (див. köbke, також kiçkine, пор. кт, т akis, -ksi ók@, п ók@ 

äks відображення; луна; протилежність (чомусь) < a ók@ ‘aks протилежна сторона; 

протилежність). Пор. qarşı, ters. 

qıl ìiQ кт, н, дт, kıl т волос; тонкий, вузький, як волос, хялгас(ан) хмонг. волос – 

г. Кил-Копур біля с. Кокташ, Киль-Даг біля с. Тав-Бадрак, с. Кил-Тамак, ск. Килбурун, 

ур. Кил-Копір. 

qılıç êiliQ ~ êlQ кт, дт, kılıç т, qılış н шабля, меч – г. Килич-Хир біля с. Соллар, 

узв. Хилич-Бурун. 

qılsıçan (див. qıl, sıçan) – б. Килсичан-Дересі. 

Qıpçaq Ñ acpQ етн.: роди купшак в акногайців та караногайців, пл. кипчак башкирів, 

каракалпаків, узбеків, казахів та киргизів, род. підр. кипчак у туркменів, сеоки кипчак в 

алтай-кіжі, теленґітів та телеутів; давній тюркський народ кипчаки (кумани, половці, 

дт qıvçaq ~ qıfçaq, пор. дт qıvçaq невдатний, невдачливий, нещасливий, злощасний) – 

г. Кипчак на Тарханкуті, с. Кипчак (кілька ойк.), Аджи-Елі-Кипчак, Алгази-Кипчак, Ашага-

Кипчак, Байоглу-Кипчак, Беляуз-Кипчак, Бенкази-Кипчак, Джага-Кипчак, Дірек-Алти-

Кипчак, Ельґері-Кипчак, Єні(Яни)-Кипчак, Карак-Кипчак, Каралар-Кипчак, Курулу-Кипчак, 

Каясти-Кипчак, Коп-Кипчак, Лаш-Кипчак, Ногайли-Кипчак, Самарчик-Кипчак, Сари-

Кипчак, Стабан-Кипчак, Ташли-Кипчак, Текіле-Кипчак, Тотуй-Гаджи-Кипчак, Чога-Кипчак 

та інші. 

qır riQ кт, kır т пагорб, узвишшя; поле, степ, рівнина, луг, qır н степ, поле, 

дт плоскогір`я, хээр хмонг. відкрите поле, степ, хяр гребінь узвишшя; в ойконімії Криму 

термін qır утворює ряди з терміном oy (див.) – г. Агиз-Хир (Конек), Араклар-Кир, Бодене-Кир 

(Бедене-Хир), Малбанин-Хири, Мурункир, Орта-Кир, Тепреч-Хир, Топраклих-Хир на Карабі-

Яйлі, Уба-Хир, Узун-Кир, Хир-Кая, Хирлар біля с. Махульдур, Черкезін-Хир, Чуплах-Хир, 

м. Хабан-Кир на Бабуган-Яйлі, гал. Узун-Хир біля с. Махульдур, пас. Хирлар біля Партеніта, 

ур. Араклар-Хир, Хиралан, Qırlar та Qoylarnıñ qırı біля с. Буюк-Озенбаш, яр Кічкіне-Хир, 
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с. Кир-Айлік, Кир-Актачи, Кир-Аліке, -Байлар, -Ечеґе, -Ічкі, -Ішунь(Уйшунь), -Кісек-Аратук, 

-Канли, -Колач, -Кульчук, -Мамшак, -Найман, Алан-Кир, Деґермен-Хири, городище *Кир-

Кермен (Киз-Кермен), по сусідству з котрим знаходяться городища Тепе-Кермен і Киркор 

(Чуфут-Кале) (див. kör). Пор. dağ, töbe, sırt, див. çuqur. 

qırğıç кт тертка – ск. Кургуч-Кая. 

Qırğız zi#rQ етн.: пл. киргиз ногайців, башкирів та узбеків, родові підр. киргиз у 

казахів, рід киргиз у тувинців; давній народ киргиз (дт qırğız ~ qırqız), що займав 

Мінусинську котловину на Єнісеї і нащадками якого є сучасні хакаси й киргизи – с. Киргиз 

(два ойк.), Біюк- та Кучук-Киргиз, Баджак-Киргиз, Баш-, Буйтень-, Мавлеш-, 

Одаман(Адаман)-, Тама-Киргиз, Тамак-Киргиз. 

qırım íIriQ ~ íIrQ, qarım, qaram дт яма, рів – місто Eski Qırım (Старий Крим), раніше 

просто Qırım і Ô a3l(, Solcati ~ Solgati ~ Solghati ~ Surgati (див. іт. solcata), півострів Крим 

(Qırım), с. Кримча ~ Киримдже è jmIrQ (два ойк.; див. також qırmaçı). Пор. endek, or, τάφρος. 

Qırınmaz zmNriQ антр. (від кт qırın- NriQ, т kırıl- LriQ гинути, див. -maz) – с. Киринмас, 

Біюк- та Кучук-Киринмас. 

qırıq Ñ riQ кт, kırık т розбитий, зламаний, зруйнований, від qır- riQ, kır- розбивати, 

ламати, нищити, винищувати, зводити – середньовічне місто-фортеця Кирк-Єр RiQriQ 

(див. yer; нині городище Чуфут-Кале), пор. ойк. Kırıkkale, Kırıkkuduk та оронім Kırıkdağ в 

Анатолії.  

qırmaçı éJè MriQ кт, kırmacı т торговець висівками – с. Кирмачи (Кирмаджи), 

пор. також н qırma дерев`яна чашка (див. -cı), кирг. qırmaçı той, хто виробляє дерев`яний 

посуд. 

qırq Ñ rQ кт, н, дт, kırk т, qırıq каз., кирг. сорок; багато – печ. Кирк-Азіс “Сорок святих” 

біля с. Зуя, ур. Кирк-Ялан (*Qırq alan “Сорок галявин”), с. Кирк-Агаш на Тарханкуті (пор. 

Елі-Агач “П`ятдесят дерев”), Кирк-Кулач Ê |wQ Ñ rQ, фортеця Кирк-Єр (RiQriQ “Сорок місць” у 

ярлику золотоординського хана Тімур-Кутлука, ХІV ст.; нині городище Чуфут-Кале). 

Qırq Ñ rQ етн. (див. qırq): роди кирк та кирк-шьомюшлі у караногайців, рід кирк у 

каракалпаків і казахів, пл. кирк узбеків, кирик ñIrQ (кизик ñIzQ) огузів – с. Кирк (два ойк.), Ауз-

Кирк, Кучук-Кирк, Чокракли-Кирк, Чумаш-Кирк. 

 qısıq ñi9iQ ~ ñ9iQ кт, н здавлений, стиснений; прищулений, прищурений, 

примружений, kısık т здавлений, стиснений; вузька ущелина, qısığ дт тісний, вузький – 

ск. Кизик-Кулак-Кая, див. qulaq. 

qışlav, qışlaq Ñ \viQ кт, kışlak т, qışlağ, qışlıq дт зимове пасовище; зимовище, kışla \viQ 

т зимове пасовище; зимовище; військова казарма – с. Кишлав, Кишлав-Баши, г. Касал-
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Кишла, дж. Кишлалар біля с. Дерменкой (див. -lar), яр Кара-Кишла на схилі г. Аранча біля 

с. Шелен. Пор. avul, el I, *küzlev, köy, ordu, otar, qabaq III, yaylaq, yurt. 

Qışqara ген. – с. Кишкара (два ойк.), Яниш-Кишкара. 

Qıtay É a[Q етн.: рід китай в акногайців, пл. катай башкирів, китай каракалпаків, 

узбеків та киргизів; давній монгольський народ кидані (дт qıtay ~ xıtay, хмонг. хитан) – 

с. Китай (три ойк.), Кучук-Китай, Бешаран-, Бозґос-, Карача-, Мечетлі-, Ой-, Самарчик-, 

Тереклі-Китай. 

Qıyat Ô aiQ етн.: пл. кият каракалпаків та узбеків; давнє монгольське пл. кият 

(хмонг. хийед) – с. Кият (кілька ойк.), Кият-Орка, Біюк- та Кучук-Кият, Коп-Кият, Кир- та 

Ой-Кият, Актачи-Кият, Багаджик-Кесек-, Онджи-Кесек-, Пазарджик-Кесек-Кият, Сарай-

Кесек-Кият (Сарайли-Кият), Карата-, Кат-, Коґенлі-, Кокчора-, Салгир-, Сарч-, Терс-, 

Чокур-Кият. 

Qıygaç ген. (пор. кирг. qyıgaç кривий, загнутий, зігнутий, від кирг., кт, дт qıy- рубати, 

різати на дрібні шматочки; зрізати навскоси, див. -ğaç) – ск. Хигач-Кая біля с. Ак-Шейх, 

с. Кийгач, Адій-Кийгач. 

qız ziQ кт, н, дт, kız т дівча, дівчина; дочка – ск. Киз(Хиз)-Кая, дж. Хиз-Кая-Чокрак, 

м. Хис-Куле-Бурун (на мисі знаходиться середньовічна башта Qız qulle), башта Киз-Кулле 

(Киз-Куллесі, Хиз-Куле) біля с. Черкес-Кермен, дозорна башта Киз-Кулле в Судацькій 

фортеці, городище Киз-Кермен (див. також qır), паг. Кизлар-Оба, с. Хизлар, пор. ороніми 

Дівич-гора в Україні, Девица у Сербії, Qıðlar tauı “Дівоча гора”, на схилі котрої відбувається 

сабантуй в Ішімбайському р-ні Башкирії, топонім Девичье поле у Москві; назви численних 

“дівочих” топонімів можуть бути пов`язані з леґендами про старовинні укріплення, башти чи 

з народними обрядами викликання дощу тощо, котрі на лоні природи виконували молоді 

дівчата (пор. каз. oynaq відкрите місце, де відбуваються ігри, розваги, qız oynaq місце 

розваги молоді), а деякі з них могли з`явитись через переосмислення таких географчних 

термінів як qır (див.), т kuz ZwQ тіньовий бік, дт quz частина гори, котра не освітлюється 

сонцем, каз. quz бескид, скеля, кирг. quz ~ quy глибокий яр, ущелина. Пор. abla, ana, ata, 

baba, bala, ciyen, emce, kelin, pike, qarı I, qart, qartana. 

qızıl Ì zQ кт, н, дт, kızıl т, qızqıl дт червоний – г. Кизил-Бурун, Кизил-Таш (п`ять назв), 

Кизилтопраги-Бурунун-Каяси біля с. Коз, г., ск. Кизил-Кая (кілька назв), ск. Кизил-Байир біля 

с. Дуванкой, Кизилтарин-Кая, паг. Кизил-Ор біля с. Чавке, колодязі та с. Кизил-Кую, 

оз. Кизил-Яр, яр Кизил, с. Кизил-Бай, Кизил-Мечеть, Кизил-Таш (три ойк.). Пор. ’ερυθρός, 

κόκκινος. 

qızılçıq ñjLzQ кт, kızılcık т кизил, дерен – ліс Кизилчик-Орман біля с. Узунджа, 

г. Кизилчик біля Феодосії, ущ. Кизилчик-Дере біля с. Кутлак. Див. çum. 
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qoba aBwQ ~ è BwQ кт печера, пор. т kovuk порожнина, дупло, нора, печера; порожній, 

порожнистий, т kavuk Ñ WaQ порожниста річ певної форми; кавак (старовинний головний убір, 

на який намотувалась чалма); порожнистий, п ËAWaK kavak порожній, порожнистий; 

дуплавий; гніздо, дт qobı ~ qovı порожній, порожнистий – скельний навіс Алім-Айдамах-

Хобаси на г. Демерджі, печ. Аджи(Гаджи)-Коба, Акчора-Кобаси, Алімнін-Кобаси, Ашдерья-

Коба біля Бахчисарая, Байтал-Коба біля с. Черкез-Елі, Бін-Баш-Хоба, Бузлук-Хоба, 

Гаджихоба, Данильча-Хоба (Явулга-Коба), Демір-Коба, Джор-Коба на Карабі-Яйлі, Донуз-

Коба біля с. Топчикой, Душман-Коба біля с. Кореїз, Еміне-Баїр-Коба, Єль-Хоба (верхня з 

двох печер Кизил-Хоба), Заміль-Коба біля Бахчисарая, Кара-Коба (три назви), Каравли-Коба 

біля с. Кутлак, Карани-Хоба на Карабі-Яйлі, Карань-Коба, Каранлик-Коба (дві назви), Кизил-

Коба, Кіїк-Коба, Кобалар біля с. Чоргун, Когурчи-Хоба на Карабі-Яйлі, Кой-Коба біля с. Аян, 

Комеч-Коба біля с. Тав-Бадрак, Кош-Коба біля с. Тау-Кипчак, Кучук-Коба, Лата-Коба біля 

с. Узунджа, Мишаш-Коба біля с. Барин, Мурзак-Коба, Сарайли-Коба біля с. Камишли, 

Сувли-Коба, Суук-Коба на г. Чатирдаг, Суук-Хоба, Сулу-Коба (дві назви), Су-Учхан-Коба, 

Сюйрю-Коба біля с. Бага, Сюндюрлю-Кобаси у Байдарській дол., Терпі-Хоба на Карабі-Яйлі, 

Терс-Коба біля Бахчисарая, Тількі-Коба біля Ст. Крима, Туар-Коба, Тюпсіз-Коба біля 

с. Куркулет, Узун-Коба на г. Чатирдаг, Фатьма-Коба в Байдарській дол., Фулун-Хоба, Хале-

Хоба, Харанлих-Хоба (нижня з двох печер Кизил-Хоба), Харапли-Хоба, Харчига-Хоба, 

Чокрак-Коба, Шайтан-Хоба, Юксек-Коба біля Бахчисарая, Юсуф-Коба в Байдарській дол., 

Ябушхан-Хоба на Карабі-Яйлі, б. Хурсус-Хоба-Дере (притока Донґи), г. Коба-Кая, Кобалар 

біля с. Місхор та с. Уппа, Сюндюрлю-Кобас(и), Тай-Коба на Карабі-Яйлі, Каракоба, Япала-

Хоба біля с. Коз, пас. Сичан-Коба (див. sıçan), Су-Коба біля с. Албат, ск. Коба-Таш, Коба-

Тюбю (див. tüp), Хуба-Кая, ур. Домуз-Хоба біля с. Манґуш, ур. Балкоба-Тубунде біля с. Таш-

Ярган, яма Демір-Хоба, монастирище Чілтер-Коба, с. Каракоба, Ікора-Коба, Кизил-Коба, 

Коба-Чаїр. Пор. mağara, σπηλιά, φωλεά. 

qoca è JwQ кт, koca т чоловік, дружина, подружжя; старий, похилого віку; дорослий; 

великий, пор. кирг. qoco ходжа, нащадок халіфів; (в епосі) доброчесний старець; хазяїн, пан – 

с. Коджалар, Біюк- та Кучук(Азгана)-Коджалар, Коджанкі (див. -ki), Коджанбак, 

Коджангуль, Коджасава, Беш-Коджа, Болкоджа, Коджа(Ходжа)-Сала (Богаз-Сала). 

Див. xoca. 

Qocay É aJwQ антр. (див. qoca, -ay) – с. Коджай (Ходжай), Коджай-Бак, Ак-Коджай, 

пор.: род. підр. куджай у казахів. 

Qocuq антр., qocuq Ñ wJwQ кт, kocuk т похмурий, понурий – с. Коджук-Елі. 

Qoçan антр, qoçan Î aCwQ кт, koçan т качан – с. Кочан, пор.: род. підр. кочан у казахів. 
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Qoçqar антр., qoçqarRaqCwQ кт, koçkar т крупний і сильний баран, якого тримають для 

боїв, пор. кт qoç Ã wQ, т koç баран; хоробрий чоловік, хмонг. хуц баран-плідник – с. Кочкар-

Елі. Пор. qoy.  

Qodağay É a#ADwQ антр.: Кудагай, прибічник шейбанідів з пл. уйшін – с. Кодагай. 

qol Ì wQ кт, н, дт, kol т рука; рукав, притока (ріки); крило (війська), qol дт долина – 

б. Кол-Дере (притока Кучук-Карасу), дол. Улу-Кул, с. Улукол, Колтамак. 

qolan Î|wQ кт, т широка стрічка, тасьма, кт жіночий пояс, т, дт поясний ремінь, кт, 

дт попруга – г. Колан-Баїр. 

Qolay антр., qolay É|wQ кт, н, kolay т легкий, зручний – с. Колай, Колай-Месіт. 

qoltuq Ñ wtLwQ кт, н, koltuk т, qoltıq дт пахва – г. Деґермен-Култук біля Судака. 

qon- NwQ кт, н, kon- т сідати (про птахів); залишатися на ночівлю; розташовуватися, 

розміщатися, отаборюватися, хонох хмонг. ночувати, проводити ніч – с. Байконду (пор.: 

джучід, син Менґу-Тімура Бекконди-улан, помер 1280), Терсконду (Терес-Конди) (qondu, див. 

-dı, пор. boldu, buluş, doğğan, keldi). 

qonaq Ñ aNwQ кт, н гість, кт нічліг, ночівля, konak т нічліг; зупинка, стоянка; особняк, 

великий дім, qonuq дт гість, qonağ місце відпочинку, зупинка, хоног хмонг. доба; нічліг, 

ночівля, хоноц подорожанин, що залишається на нічліг – пас. Хонак-Дере біля с. Аджибай. 

Qonrat Ô ArNwQ етн.: пл. конгират караногайців, каракалпаків, конграт Ô Ar3nQ казахів, 

узбеків, конг(у)рат киргизів, пл. кунграт у війську Бату-хана; давнє монгольське 

пл. унгірат, кунгірат Ô ArqnQ – c. Конрат (кілька ойк.), Алабаш-Конрат Аблаш-, Алгази-, Ак-

Сюру-, Бек-Котан(Бекатан)-, Бійдалі-, Джаїр-, Джанболду-, Насри-, Таш-Казган-, Ташли-, 

Тащи-, Траш-, Черкес-Конрат. 

qonuç ã NwQ кт халява – г. Конуш-Оба біля с. Кентогай, Хонич біля сіл Конечі та 

Каясти.  

qoñur RwKwQ кт, дт, konur т бурий; буланий, т смуглявий; сміливий, qoñır н бурий; 

буланий, хонгор хмонг. буланий; світло-жовтий; простодушний, добродушний, нелукавий, 

щирий; (у зверненні) милий, голубчик, мила, голубонька – с. Конурбай, пор.: родові 

підр. конурбай у киргизів. 

qopqa è qPwQ кт, kopka т, è #wQ kova т відро, пор. хмонг. хувин відро – кол. Копка-Кую 

біля Чуфут-Кале, сад Кир-Копка, що належав О. Кокоракі (*Qırq qopqa “Сорок відер”), 

ск. Копка-Кая біля Ст. Крима. Пор. çelek. 

qoqmuş ömQwQ кт, kokmuş т смердючий, протухлий (qoq- QwQ, kok- смердіти, див. -mış) 

– Когмуш-Кая, уступ хребта Кизил-Кая. Пор. çürük, sasıq, sıvaş. 

qora È RwQ кт, н огорожа, загорожа, казах. двір, хлів; загін; стадо, отара, гурт (про 

рогату худобу) – пас. Джеваїр-Кара біля с. Топчикой, Камуш-Кора біля с. Чавке, Караул-
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Кора біля с. Соллар, Картал-Кора біля с. Топчи, Сіні-Кора, Тас-Кора біля с. Аян, Таш-Кара 

біля с. Черкез-Елі, ур. Папанин-Хораси на Карабі-Яйлі, р. Таш-Кура (притока Сарису). 

Пор. aran, azbar, *küpke, qoru, χώρα. 

qorq- QRwQ кт, н, дт, kork- т боятись, лякатись – ск. Кор[к]ма-Балам “Не бійся, моє 

дитятко”, що знаходиться на відстані чотирьохсот метрів від ск. Вай-Анам-Хаяси (див. vay) в 

долині Качі біля монастирища Качи-Кальон. 

qorquz- ZwQRwQ кт лякати – г. Куркузма (Хоразма-Кая), див. -ma, -ma-. 

qoru WRwQ ~ É RwQ кт гай, koru т гай; огороджена лугова або лісова ділянка у приватному 

користуванні – с. Курулу ~ Корули (два ойк.), Курулу-Кенеґез, Курулу-Кипчак (див. -lı, 

пор. ойконіми з означеннями kögenli, tallı, terekli). Пор. qoruluq, qoruq. 

qoruluq ñlIRwQ кт невелика ділянка, на якій дрібні власники розводили сади й 

виноградники і взагалі займалися хатнім господарюванням, koruluk т невеликий гай; лісиста 

місцевість; огороджена лугова або лісова ділянка у приватному користуванні – с. Курулу ~ 

Корули (два ойк.), Курулу-Кенеґез, Курулу-Кипчак, дж. Авраму-Хурлу-Су, Акагач-Курлю-

Чокрак біля с. Бага, Хорлу в с. Кизилташ, г. Курлюбурун, яр Курли, пор.: м. Хорли на 

північному березі Каркінітської затоки, див. також qoru, -lı. Пор. otar, qoru, qoruq. 

qoruq ñIRwQ кт, koruk т заповідник, qorığ дт угіддя феодала, заборонене для інших, що 

охороняється, заказник, засіка (від qorı- оберігати, охороняти), qoruğ дт охорона, Ñ Wr# ğoroğ 

п заповідник (пасовище, мисливське угіддя), пор. хмонг. хориг заборона; те, що заборонене 

(від хорих забороняти) – ліс Хорувлар біля с. Махульдур, середньовічна фортеця Кирк-Єр 

(*Qoruq yer; на обривистому краю плато, яке вона займала, утримувались ханські олені; нині 

городище Чуфут-Кале; див. також qır, qırıq, qırq, κύριος). Пор. qoru, qoruluq. 

Qostaq антр., kostak т вишукано одягнений, елеґантний – с. Костак. 

qoş I ÖwQ кт, дт, koş т, qos н, хос хмонг. пара; парний, подвійний – кур. Кошкая, 

Хошоба, дж. Чокрак-Кошкая у с. Ашага-Баксан, печ. Кош-Коба біля с. Тау-Кипчак, ур. Кош-

Дермен на Качі, с. Кош-Деґермен (два ойк.), Кош-Кую (Кош-Куй). Пор. διπλός. 

qoş II ÖwQ кт загін (для овець), qos н тимчасова юрта, курінь, намет, хашаа(н) хмонг. 

огорожа; двір (від хаших загороджувати, оточувати, обводити; заганяти), ÖaQ ğaş п загін для 

худоби – с. Кош (два ойк.), г. Берілан-Кош, Зейтін-Кош, Роман(Орман)-Кош, Чанґал-Кош, 

печ. Текіє-Кош на г. Ай-Петрі, гал. Джунин-Кош на Бабуган-Яйлі, Янмиш-Хош біля 

с. Кизилташ, дж. Барлакош, Тахтали-Кош, ліс Хошлар біля с. Біюк-Узенбаш, пас. Хошлар 

біля с. Шелен, ск. Тувар-Хошлар на г. Демерджі, Осман-Кош, Яниш-Кош, ур. Джунин-Кош, 

Мартин-Кош, Самарчик-Кош біля с. Отуз, хр. Базарлик-Кош на Бабуган-Яйлі, шахта Орта-

Кош на Карабі-Яйлі, яр Караул-Каши біля с. Коз (див. також qaş). Пор. aran, avla, µάντρα, 

µαντρί, σταύλος. 
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Qoşay É aVwQ антр. – с. Кошай (Кушай), Кушай-Келечі, пор.: родові підр. кошой у 

киргизів. 

Qoşçı écVwQ етн. (н qoşşı молодий помічник, тюрк. qoşçı прислужник під час походу, 

пор. дт qoş at запасний кінь, монг. kötçi, хмонг. хöтöч прислужник під час походу, 

стременний): пл. косши башкирів, рід кусчи ~ кутчи казахів, пл. кошчи ~ кутчи узбеків, рід 

кущи в туркменів, пл. кушчу ~ кутчу киргизів, кутчи могулів; пл. кошчи у війську Бату-хана 

– с. Джага-Кущи, Кара-Кущи, див. також quşçı. 

qoşma è mVwQ кт, koşma т додаток, qospa н додатковий, казах. суміш; страва із суміші 

проса, масла, меду й сиру – ск. Кошма-Кая біля Бахчесарая. 

qotur RwTwQ кт виразка, вкрита струпом, дт шолуді, qotır н шолуді – г. Кутур-Кая, г., 

дж. Хотир-Хир у верхів`ї Байсу, с. Котур (Кутур) Rw[Q. 

qovuş ~ quvuş ö#wQ кт дупло; порожнистий; черпак, quvış н заглибина, щілина, qoğuş 

дт жолоб для води, koğuk ~ kovuk ñ#wQ т порожнина; дупло; нора; печера; порожнистий – 

ск. Кувуш-Кая біля с. Орталан, с. Коуш (Кугуш). Пор. qoba. 

qoy ÉwQ кт, н, дт, koy т вівця, баран - р. Койсу (притока Альми; пор. численні 

гідр. Койсу в Дагестані), ск. Хой-Кая на г. Демерджі, с. Койаран (Кояран) (див. aran), Кой-

Асан (Коясан, Кой-Гасан), Кой-Елі (пор. qoçqar), ур. Qoylaq (див. -laq). Пор. qoyun. 

 qoyan Î aIwQ кт, н заєць; заячий – яр Куян-Таш-Узень (Куєнташ-Узень) біля с. Коз, 

о-в Коянли у Сиваші (див. -lı). Пор. tavşan. 

Qoyaş ÖaIwQ антр. і ген., qoyaş дт сонце – с. Кояш, Кояш-Кангил, Кир-Кояш, Мурза-

Кояш, Чукур(Чокур)-Кояш.  

qoytaş (див. qoy, taş) – назва округлих кам`яних глиб, скупчення котрих здаля 

нагадують овець на пасовищі, пор. кирг. qoy taş валун – б. Койташ, ур., с. Койташ-Дере 

(пор.: б. Малташ-Дере в Байдарській дол., по якій іде дорога від с. Скеле до гірського 

проходу Шайтан-Мердвен, див. mal; яр Куєнташ-Узень, див. qoyun). 

qoyun Î wIwQ ~ îIwQ кт, koyun т вівця, баран, хонь (хонин) хмонг. вівця - яр Куєнташ-

Узень біля с. Коз, пор. qoytaş, див. також qoyan. Пор. qoy. 

qoz ZwQ кт, н, koz т, ZwG goz п волоський горіх, quz дт горіх – с. Коз. 

qozu ÉZwQ кт, kuzu т, qozı н, дт ягня – г. Козу-Еґрек (див. eğrek), с. Козу (Кози, Коз, 

див. також qoz, пор.: ім`я чол. тат. Quzı), пор.: род. підр. кози “ягня” у казахів, родова ґрупа 

кози в узбеків. Пор. toqlu. 

quba ~ qube è BwQ кт сіруватий; бурий (про масть корів, волів), quba н багровий; бурий 

(про масть корови), кирг. білий; блідий; попелястий, дт колір між червоним і жовтим 

(можливо, з цим прикметником пов`язані назви кипчаків - кумани та половці), qubañ 

кирг. світло-жовтий, жовтуватий, хув(ан) хмонг. бурштин; бурштиновий - ск. Хуба-Кая біля 
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Ореанди, Куба-Таш, Куба-Тепе, г. Куба-Бурун, паг. Куба-Тир біля с. Коз, див. також qoba, 

qubbe.  

qubbe è bQ кт, kube т > нг κουµπές, è bQ ğobbe п, купол, склепіння < a è bQ qubbat тс – 

ур. Куба в с. Байдар, б. Кубалар-Дере в Байдарській дол., г. Кубалач (Кубалаш), дж. Кубали 

біля г. Кубалач (див. також топоніми до слова quba), c. Aqqubbe. Пор. taq. 

quçaqla- \QaCwQ кт, kuçakla- т, quşaqla- н обіймати, охоплювати, включати, оточувати 

з усіх боків – камінь Кучаклама-Кая біля с. Арпат, див. -ma. 

Quday, див. Xud(d)a. 

Qudayar RaIAdQ антр. (див. Xud(d)a, yar II) – с. Біюк- та Кучук-Кудеяр, пор.: родові 

підр. кудаяр у киргизів. 

Qudayqul антр. (див. Xud(d)a, qul) – с. Кудайгул, пор.: родові підр. кудайкул у казахів 

та киргизів. 

qul Ì wQ кт, н, дт, kul т раб, невільник; термін широко вживається в антропонімії – 

с. Куль-Джакин, Куль-Джанай, Кул-Мегмед-Елі, Куль-Садик, Куль-Сеїт, Куль-Чора, 

Кульшейх, Інлеткуль, Qulluq (див. -lıq). Пор. mende. 

qula |wQ кт, н, kula т рудий; бурий (про масть), qula дт, хул хмонг. буланий – ск., 

дж. Яман-Кула біля с. Саватка. 

qulaç Ã |wQ кт, дт, kulaç т, Ã |wQ ğolaç маховий сáжéнь (відстань між кінцями середніх 

пальців витягнутих рук як міра довжини) – с. Ікі-Колач, Кирк-Кулач (Кир-Кулач). 

qulan Î|wQ кт великий, просторий, рівний - канава Кулан-Узень, що проводить воду з 

Массандри на землі сіл Ай-Василь і Дерекой. Пор. çoñğar, keñ. 

qulaq Ñ |wQ кт, н, дт, kulak т вухо (в різних тюркських мовах це слово має ще значення 

“яр”, “балка”, “притока”, пор.: б. Мілімі-Ту-Хулах, Сасахулах, Хамиш-Хулах, стр. Саса-Гулак 

та р. Сасикулак у Півн. Приазов`ї) – шахта Йернін-Кулах “Вухо землі” на г. Агармиш, канави 

Біюк- та Кучук-Кула, Дермен-Кула, ск. Кизик-Кулак-Кая (див. qısıq). Пор. *köbke, *maylı. 

Qullar ген. (див. qul, -lar) – с. Куллар-Кипчак, пор.: родові підр. кул у казахів та 

узбеків. 

Qulçuq ген. (див. qul, -cıq) – с. Кулчик, Ак-Кульчук, Кир-Кульчук, пор.: род. 

підр. кулчук у казахів, кулжук у туркменів.  

qulle è lQ кт, kule т башта > нг κουλέ башта, κούλ(ι)α сторожова башта; фортеця; 

сільський дім, è lQ ğolle п вершина гори; гора, гребінь гори < a Þ lQ qullat глечик; вершина (гори) 

– башта і м. Чобан-Кулле (Чобан-Кале, див. qale), башти Ашага-, Катара-, Киз-, Орта- та 

Чатал-Кулле в Судацькій фортеці, м. Хискулебурун, ск. Куле-Бурун, ур. Кулесін-Арди біля 

с. Капсіхор, с. Кулла. 
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Qulumbet антр. (див. qul, Mambet) – с. Калимбет, Колумбет-Елі, пор.: рід кулумбет 

в узбеків-локайців. 

 Quluntay антр., пор. ім`я чол. тат. Qolıntay (qolın лоша + афікс уподібнення -tay), 

kulun Î wLwQ т сисунець (про лоша, осля), quluntay кт лоша, пор. кирг. qulunday бадьорий і 

жвавий, букв. як лоша-сисунець, від qulun лоша-сисунець – с. Калимтай (Калмитай, 

Калантай), див. також Qalımtay, пор. ойк. Калантаєво, Колонтаєв в Україні, Колонтаево в 

Білорусі, Колонтай (дві назви), Колонтаевка, Колонтаево (три назви), Колундаевский у 

Росії, прізвище Калантаевы російського дворянського роду і польське прізвище Kołłątaj. 

qum Í wQ кт, н, дт, kum т пісок – с. Кум, дж. Каракумлар у верхів`ї Арпату, ліс Кум-

Байир біля Сімферополя. Пор. bor, balçıq, topraq. 

Qumuq Ñ wMwQ кумик – с. Кумуклар-Отари (див. -lar, otar). Пор. Arap, Boğdan, 

Céneviz, Çerkes, Çingene, Çufut, Çuvaş, Ermen, F(i)renk, Kürt, Noğay, Osman, Özbek, 

Qazaq, Tat, Tatar, Türkmen, Urum, Urus. 

Qunan антр., qunan Î aNwQ кт, н дво-, трирічне лоша – с. Кунан. 

qunda, див. qaraqunda. 

qurama è MARwQ кт, н збірний, складений; з`єднання, від qura- з`єднувати, пор. хмонг. 

хурах збиратися; у Середній Азії термін значить “об`єднання представників різних родів”, 

“людина, що пристала до чужого роду” – с. Курама-Костель, Кабла-Курама, Quramaköylü. 

Пор. botqa. 

qurban Î aBRwQ кт, kurban т > нг κουρµπάνι, Î aBRwQ ğorban п жертва, жертовна тварина, 

причастя < a Î aBRwQ qurbān тс; термін вживається як антропонім – кур. Курбан-Оба, 

ск. Курбан-Кая в бас. Отузки біля с. Сююрташ, с. Курман-Аджи, Курман-Кемельчі, пор.: 

родові підр. курман у казахів. 

qurban bayram кт свято жертвопринесення (святкується через 70 днів після 

закінчення урази) (див. qurban, bayram) – узв. Курбанбайрам на Перекопському перешийку. 

Qurçı éCRwQ ген.: чінґізханів нойон Хорчі, монгольське пл. хорчіни (хмонг. хорчин) у 

Внутрішній Монголії, пор. т kurcu ~ korcu éJRwQ панцерник, латник, п éCRwQ qurçi стрілець, 

зброєносець – с. Курчи-Кірей, пор: род. підр. курчи у казахів, курджи, гурджи у туркменів. 

Qurçum Í wCRwQ ген. – с. Курчум, Курчум-Бочала, пор. топонім Курчум у Казахстані. 

qurğaq н сухий, посушливий, посушний, qurğaq yer висохла земля, kurak, -ğı Ñ ARwQ т, 

qurğaq дт посуха; сухий, посушний; безводний - канава Краві-Арик, два водорозбірних 

басейни Курав у с. Руський Манґуш, с. Крав-Єрі, пор. також каз. quraq очерет, кт, qırav WAriQ 

іній; роса, н іній, т kırağı é#AriQ іній.  

Qurman Î aMRwQ антр., див. qurban. 
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qurşav WaVRwQ кт обруч, пор. т kurşak Ñ aVRwQ ~ kuşak Ñ aVwQ пояс, кушак; дерев`яна або 

металева скріпка – г. Куршавли-Оба, див. -lı. 

qurşun Î wVRwQ кт, kurşun т свинець; куля, qorğasın ~ qorğay н, хорголж(ин) 

хмонг. свинець – ур. Qurşun topraq у cелі Ускют. 

qurt Ô RwQ ~ DRwQ кт, kurt т черв`як; вовк, qurt н черв`як – р., с. Курт, г. Курт-Кая і 

б. Курт-Кая-Дере в Байдарській дол., г. Куртлер-Богаз, кол. Курт-Луши у с. Куру-Узень, 

с. Куртлук (див. -lıq), Курт-Баба, Курт-Бій-Аджибайчи, Кара-Гурт, Осман-Каракурт, пор.: 

родові підр. курт в узбеків та туркменів, кизилкурт у казахів, див. також Kürt. Пор. börü, 

λύκος. 

qurtqa è qTRwQ кт, н стара, баба, пор. н qurtqa şaş ковила (şaş волосся), кирг. qurtqa – 

назва низькорослого чагарника (дрібні гілки якого з`ідає худоба, стовбур іде на паливо) – р., 

с. Бешкуртка, див. beş.  

quru WRwQ ~ É RwQ кт, kuru т, qurı н, qurğaq, quruğ, quruq дт, хуурай хмонг. сухий – 

р. Куру-Узень (Ксеропотам), руч. Куру-Індол, ущ., яр Куру-Узень (або р. Алачук), с. Куру-

Узень два ойк.), Куру-Джага-Шейх-Елі. 

quş ÖwQ кт, дт, kuş т, qus н птах, ÖwQ ğuş п ловчий птах; яструб – г. Кушкая, ск. Куш-

Кая (кілька назв), ур. Куш-Кая (Тиркú).  

quşçı éjVwQ кт, kuşçu т, éjVwQ ğuşçi п сокольничий – с. Джага-Кушчи, Кара-Кушчи, 

див. також Qoşçı. 

qut ÔwQ кт, дт, kut т щастя, qut н життєва сила; великий метелик брунатного кольору, 

дт душа; щастя, благо, хутаг хмонг. щастя, благополуччя – с. Кутлук, див. -lıq. 

qutır- riTwQ кт, н, kudur- RWDwQ т, qutur- дт казитися; скаженіти, шаленіти, навісніти, 

лютувати, сатаніти, дт виходити з норми, не знати границь – гал. Кутирма, див. –ma 

(від qutırma, quturma безумство, божевілля, шаленість, вірогідно, походить рос. кутерьма).  

qutlu wlTwQ кт, н, kutlu т, qutluğ дт щасливий; прикметник входить до складу 

антропонімів – с. Кутлуаяк (ayaq нога), Кутлуяр (див. yar II).  

quyu wiQ ~ wIwQ кт, kuyu т, колодязь; шахта, яма, quyı н, quduğ, quyuğ дт колодязь – 

кол. Артна-Кую, Деніз-Хуюсу на городищі Ескі-Кермен, Сакав-Кую, Сіміонун-Кую-Су, 

місцина й кол. Тинак-Баш-Кую, солончак Біюк-Кую, с. Ак-Кую-Бітак, Джаркую, Кара-Кую, 

Кош-Куй, Суннукую, Уч-Кую (Уч-Куй), Хизил-Хую. Пор. çıñrav. 

quzğun Î w#ZwQ кт, дт, kuzgun т крук – г. Кузгун-Кая в Судацькій дол., яр Кузгун і 

ск. Кузгунну-Каяси на Карабі-Яйлі, яр Кузгунну-Дере. Пор. qarğa. 

quvçı (кт quv- гнати, проганяти, див. -ıcı), пор. кирг. quuçu той, що переслідує; 

знахар, що відганяє злих духів від породіллі – с. Кувчи (Кувче). Пор. baqsı. 
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rabat {aBR, ribat {aBR дт рабат, караван-сарай, ribat {aBR т зв`язок; житло дервішів, {aBR 

rebat п зв`язок; ремінець, мотузка; подвір`я, безкоштовний караван-сарай < a {aBR rabāt, 

пор. також а {aBR rabāt квартал (міста), передмістя (у Тунісі) – с. Рібат {aBR ~ Арабат {aBRA, с., 

р. Арпат ôBRA. 

Ras антр., ÓAR rä’s ~ ras п голова, глава < а ÓÁ R rā’s голова; глава, начальник – с. Рас. 

ratl ~ rıtl ì{R т чаша, келих, ì{R rätl п ратль (міра ваги); чаша, келих < a ì{R ratl 

ратль (міра ваги, що дорівнює 449, 28 г) – дж. Ратларин-Су ~ Узун-Алан-Артина-Ратларин-

Су. 

Rıza антр., rıza a)R т згода, схвалення, прийняття; покірність долі, a)R reza п згода, 

схвалення; милість < а @a)R rizā‘ задоволення; згода; прихильність, ласкавість – с. Різе (1672 

р.). 

Rus ÓWR кт, т руський, див. Urus. 

 

S 

 
Sabaq антр., saba ¦ ab( кт, sabah т, ¦ ab( säbah п ранок, світанок < a ¦ ab( sabāh тс – 

с. Собак-Елі, Собак-Баур-Сеїт-Елі.  

Sabançı антр., sabancı éjnBa( кт, т, н орач, плугатар (saban Î aBa( ~ Î aBaS плуг, див. -cı) 

– с. Сабанчи (два ойк.).  

sabanlıq ñlnBaS (saban Î aBa( ~ Î aBaS плуг, див. -lıq) – г. Сабанлик-Оба. Пор. derviza, 

seyran, tepreç, toy (казанські татари після весняних робіт святкують сабантуй, тат. saban 

tuye “свято плуга”). 

sabun Î wBa( кт, т, sabın н, Î wBa( sabun п, саван(г) хмонг. мило < а Î wBa( sābūn тс – 

г. Сапун-Гора поблизу Інкермана, де видобували земляне мило або кіл (кт, т kil ìiK кіл, 

глина, що використовується як мило < п ìiG gel глина, énMRA ìiG вірменська глина, що 

використовується жінками для миття голови), с. Ашага-, Орта- та Юхари-Сабли(Сабла) 

(*Sabunlı, *Sabunlaq, див. –lı, -laq; поблизу цих сіл видобували кіл; з ойк. Сабла пов`язана 

назва сорту яблук сабла-сінап).  

sadaqçı лучник (кт sadaq, т sadak лук, хмонг. саадаг сагайдак, див. -cı) - с. Садакче.  

Sadıq ім`я чол., sadıq ñId( кт, sadık т вірний, відданий; правильний, істинний, ñId( 

sädiq п правдивий, вірний, правильний, що заслуговує на довіру (епітет Йосифа, сина 

Якова, та Абу-Бекра, першого халіфа); вірний друг < a ñId( sadiq друг – с. Куль-Садик. 
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Sadır ім`я чол., sadır Rd( кт, т груди, серце, Rd( sädr п груди; початок < a Rd( sadr 

груди, серце; перед; середина, центр; чільне місце; глава; початок – с. Садир (два ойк.), 

Садир-Ахмед (1550 р.), пор.: рід садир у казахів, род. підр. садир в узбеків. 

sağır ri3( кт, sagır т, ri3( säğir п малий; малолітній < a ri3( sağir малий, 

невеликий; дрібний, – с. Сагир-Ламбат (Кучук-Ламбат), Сагир-Мускум`я (Кучук-Мускум`я). 

Пор. az, küçük. 

sal- La( кт, н класти, прокладати (дорогу, межу); будувати, т розтягувати, стелити; 

пускати, відпускати (т salma sığır худоба, що пасеться без пастуха, salma проточний), 

кирг. sal- класти; стелити; будувати (дім, стіну), salğar (salqar) col велика гірська дорога 

(не стежка) на відміну від soqmo col незручна вузька стежка, їзда по котрій виснажує 

вершника (пор. укр. сакма, див. soqaq) – р. Салгир (Salğır ri3La(), Салгир (Сунар-Путан, 

див. σύνορο[ν]) – назва гирла Авунди (sal- + афікс -ğır, пор. назву огузького пл. salğur), 

с. Салгирчик (див. -cıq), Салгир-Кият. 

sala è La( кт село < укр., рос. село, род. відм. селá, пор. запозичені з цих мов чув. сала, 

мар. сола, адиг. чъылэ, каб. жылэ, зылэ село – с. Салачик (див. -cıq), Біясала, Емір-Сала, 

Єні-Сала (три ойк.), Мачик-Сала (Мачи-Сала), Рамазан-Сала, Султан-Сала, Сала ~ Суук-

Сала (тут мешкали вірмени; див. також *sala), Фоті-Сала (Феттах-Сала) (чотири ойк.), 

Ходжа-Сала (Бугаз-Сала). Пор. avul, el I, köy, ordu, otar, qabaq III, qışlaq, yaylaq, yurt.  

*sala притока, пор. кирг. salaa лощина в горах, по якій стікає тала чи дощова вода < 

монг. салаа(н) притока – р. Сала (притока Андалу, див. Indol) і с. Суук-Сала “Холодна 

притока” (?) на ній, пор. калмицький гідр. Сал “Притока” (притока Дону), див. також sala. 

Sâlavat антр., sâlavat Ô Awl( кт, т, Ô Awl( sälävat п молитви; благословення, милість божа 

< a ¶ \( salāt, мн. Ô Awl( salavāt молитва; благословення, ¶ wl( salavat, мн. Ô Awl( salavāt 

молитва – яр Салават-Качамак-Дере, див. qaçamaq. 

Salın îiLa( ген., пор.: роди салин, уяс-салин узбецького пл. юз – с. Дейре-Салин (Діре-

Сален), Маяк-Салин (Беяк-Сален) (пор. етноойконім Qırğız-Miäkä та гідронім Miäkä ~ Miäðäk 

в Башкирії), Кучук-Сален, Паша-Салин, пор.: р. Салин-Узень між річками Ускут та Ворон. 

salma è mLa( т проточний (про воду) – б. Салма, дж. Салма-Чокрак-Кічкіне на Карабі-

Яйлі, див. sal-. 

salqın îiqLa( кт, н, salkın т прохолодний – дж. Салкин-Чокрак, Сахлин-Чокрак (*Salqın 

çoqraq, пор. також кт saqlı, т saklı схований), руч. Салкин-Су, Салхин-Су. Див. sıcaq, 

пор. serin, suvuq. 

samar н велика дерев`яна, схожа на казан посудина – ск. Самар-Кая, пор. також 

т semer rmS > нг σαµάρι в`ючне сідло. 
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Samarçıq Ñ Jrm( етн., пор.: пл. симирчик Ñ iJrmS узбеків – р. Самарчик, с. Самарчик-

Кипчак. 

Samay ген. (пор. н samay скриня) - с. Самай, пор.: рід та родові підр. самай у казахів.  

samla ağaç (qara ardıç) кт чорний ялівець – г. Самналих (*Samlalıq) на північ від 

с. Біюк-Мускомія (див. -lıq; пор. також т salmalık пасовище, вигін, від salma, див. sal-), 

ск. Самал-Кая на Карабі-Яйлі. Пор. ardıç. 

sandıq Ñ Wdn( кт, н, sandık т > нг σεντούκι, sanduq дт, Ñ Wdn( sänduğ п скриня – 

г. Сандик-Даг, Сандик-Кая (три назви). 

Sapar антр., sefer rf( кт, т, rf( säfär п другий місяць місячного календаря < а rf( 

safar тс – с. Сапар. 

Saq антр., saq Ñ aS н, дт, sak т пильний, чутливий – с. Сак (тепер місто Саки), 

Сактору. 

saqal Ì aq( кт, н, дт, sakal т, сахал хмонг. борода – дж. Карасахал-Чокрак, ур. Кчі-

Сакал біля р. Джитуган (1550 р.), с. Дорт-Сакал (див. dört), Єні-Сакал-Мангит, Узун-Сакал-

Джанкой (uzun saqal довгобородий), Кок-Сакал (kök saqal чоловік молодший від аксакала, 

див. aq saqal).  

Saqav антр., saqav кт, н німий; недорікуватий – с. Сакав (два ойк.), пор.: рід сакав у 

каракалпаків, казахів та узбеків-локайців, роди сакоо в киргизів. 

saqız zQa( ~ zQaS кт, sakız т, sağız н живиця; жуйка, saqız дт плями на одязі від 

солодкого – г. Сакиз-Топе біля с. Камишли на Південнобережжі. 

Sarabuz ген., див. Sarı Hafız. 

saray É ArS кт, т, дт палац, н хлів, сарай < п É ArS seray будинок, житло, палац; заїжджий 

двір, караван-сарай; критий ринок – палаци Ак-Месджід-Сарай É ArS djsM Ñ A, Алма-Сарай 

(резиденція калги в с. Улакли), Ашлама-Сарай біля Бахчисарая, Качи-Сарай É ArS é)aQ ~ É ArS 

éCaQ на Качі, с. Бахчисарай É ArS è j#aB, Булат-Сарай, Василь-Сарай, Дам-Сарай, Джин-Сарай 

(дві назви), Екімін-Сарай, Ескі-Сарай, Катирша-Сарай ~ Кадирджи-Сарай ~ Катарша-

Сарай (тут мешкав Шірінський бей), Мурадча(Муратша)-Сарай, Піяли-Сарай, Планджинан-

Сарай, Сабу-Сарай (1576 р.), Султан-Сарай, Тахта-Сарай, Сарайли-Кият (див. -lı, а також 

Saraylı), дж. Сарай-Чешме, ур. Сарай-Юрт біля Бахчисарая. 

Saraylı ген. (див. saray, -lı) – с. Сарайли-Кият, пор.: рід сарайли у караногайців. 

Saraymiñ ген. (див. saray, Miñ) – с. Сараймін, Коп-Сараймін, Орта-Сараймін, 

Тобечік-Сараймін. 

Sarğıl антр., пор. кирг. aq sarğıl білявий; білолиций; свіжий, рум`яний – с. Саргил. 
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sarı É Ra( ~ É RaS кт, т жовтий, н жовтий; рудий; білявий, sarığ ~ sarıq дт жовтий, шар 

хмонг. жовтий; рудий; білявий – г. Сарикая, р. Сарису (притоки Альми та Біюк-Карасу), оз., 

с. Сариґоль ~ Сариколь, дж. Сари-Таш, с. Сари-Чакмак. 

Sarı Hafız ~ Sarabuz ген. (див. sarı, hafız) – с. Сари-Гафиз-Джарман-Кесек, Сари-

Гафиз-Татар-Кесек, Сари-Гафиз-Сарай-Кесек (Сарабуз - три ойк.). 

Sarıbaş антр. (див. sarı, baş) – с. Сарибаш, пор.: рід сарибаш у казахів. 

Sarıca антр., sarıсa è jIRaS кт, т жовтуватий – с. Sarıcael, пор.: род. підр. саричаа у 

киргизів. 

sarıç ã IRa( кт вид яструба – м. Сарич, пор. також sarıсa. 

Sarılar rLÉ Ra( ген. (див. sarı, -lar) – с. Сарилар, пор.: роди сари в башкирів, 

каракалпаків, казахів, узбеків, пл. саруу та родові підр. сари, сарилар у киргизів, сеок сариг у 

качинців, сариглар у тубаларів і тувинців.  

Sarıq антр., sarıq ñIRa( кт, т тюрбан, чалма – с. Сарик, пор.: джучід Сарик, син Іпака, 

пл. сарик у туркменів, родові підр. сарик у киргизів. 

Sarıtana антр. (див. sarı, tana) – с. Саритана (Сартана). 

sarıtma ім`я дії (див. -ma) від спонукальної форми дієслова кт, н, т, дт sar- Ra( 

обгортати; оточувати, охоплювати – б. Саритма на Карабі-Яйлі. 

sarman т величезний; великий, крупний – узв. Сараман біля с. Манґуш, г. Качик-

Cараман. 

sarp ÐRa( кт, т крутий, обривистий, стрімкий; неприступний, непрохідний, sarp bir 

dağ т крута гора – ск. Сарпа-Кая на г. Демерджі, Сарп-Кая біля с. Аян та с. Кучук-Сюрень. 

Пор. tik. 

Sart Ô rS етн. (дт sart купець, торговець < санскр. sartha тс): рід сарт у башкирів та 

узбеків, пл. сарттар киргизів, сеок сарт у телеутів, пл. сартул монголів; у Центральній Азії 

сартами називали осідле ірано- та тюркомовне населення, пор. tat – с. Каяли-Сарт, 

Чубуртма-Сарт.  

sasıq ñiSa( кт, н, sası éSa( т гнилий, смердючий, sasığ дт протухлий – г. Сасик-Бурун, 

б. Сасик у Судацькій дол., оз. Сасик, с. Сасик-Кият. Пор. çürük, qoqmuş, sıvaş. 

savlıq ñLWa( кт, sağlıq ñl#a( кт, sağlık т здоров`я – дж. Савлух-Су (св. Косми та 

Даміана) у верхів`ї Альми. 

Savurçı éJRWa( ген. (кт sav(ı)rı, кт, т sağrı круп, зад, крижі (тварини), дт шкіра зі 

спини тварини; шкіра, див. -cı) – с. Савурчи, Сарчи-Елі, Сарчи-Кият, пор.: плем`я могулів 

саричи “шкіряник, чимбар”, або кончі (див. Könçi). 

savurğan кт, savurgan т марнотратний (savur- Rwa( віяти, розвіювати; розбризкувати; 

тринькати, див. -ğan) – дж. Савурган-Су на південь від г. Чатирдаг. 
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saya è Ia( ~ aIa( кт, т загін, обора – с. Сая (два ойк.), пор. також кт saya è IaS, т saye 

тінь; заступництво, захист < п è IaS saye тс, назву роду саая у тувинців. 

 saz Za( кт, т очерет, комиш, кт, н болото; болотяний – стр. Саз-Кор біля Ялти, яр 

Сазли-Кую на Карабі-Яйлі (див. -lı). Пор. nay, qamış. 

sazlıq ñLZa( кт, sazlık т місце, заросле очеретом (комишем), очеретяні зарості, комиші 

– р. Саз[л]их-Дере (притока Індолу). Пор. qamışlıq. 

Secevut ~ Sicevut ÔwjS етн.: пл. седжют у Криму називає Евлія Челебі; 

давньомонгольське пл. сіджіут ÔwijiS – с. Седжеут (Сіджеут) (два ойк.), Сіджеут-

Богзали(*Боз-Оглу), Кара-Седжеут.  

sefer rfS кт, т, seper н, rfS säfär п подорож < a rfS safar тс – дж. Сеферін-Кішмесі на 

г. Бабуган, Сеперметі біля р. Путаміц. 

seit diS кт, seyit т, diS seyyed п сеїд (нащадок пророка Мугаммеда і халіфа Алі); пан; 

проводир, ватажок < a diS sayyid ватажок; титул нащадків пророка Мугаммеда і халіфа Алі; 

у мусульманській общині сеїди (сеїти) належали до привілейованого стану, лише вони мали 

право носити зелену чалму і зелений верхній одяг; титул широко вживається в антропонімії – 

с. Сеїтлер, Сеїтлер-Тарханлар, Сеїт-Булат, Кули-Сеїт, Собак-Баур-Сеїт-Елі, Чокур-Сеїт. 

Пор. şeiq, xoca. 

Sekizek ген., sekizek восьмеро, від кт, т, дт sekiz zkS, н segiz вісім – с. Секізек, 

пор. башкирський генонім тугизак “дев`ятеро”. 

sel ìiS кт, т сель, бурхливий паводок, ìiS seyl п повінь; гірський потік; паводок < a ìiS 

sayl потік; ручай; грязе-кам`яний потік після дощу – г. Сель-Бухра біля Чуфут-Кале, г., 

м. Копсель-Сирт (Біюк-Сирт, Меганом) (див. köp, sırt). 

selâm Í \S кт, т, Í \S sälam п мир, спокій; привітання < а Í \S salām мир, безпека; 

благополуччя; привіт, вітання – с. Селям. 

selbi éblS кт тополя, selvi ÉwlS ~ servi ÉWrS т кипарис < п WrS särv тс – б. Сельбі-Узень у 

с. Коперлікой, дж. Сільбі-Чаїр біля с. Бага. Пор. sügüt, λεύκα. 

Semen îmS ген. (пор. кт semen, т semend буланий < п dnmS sämänd кінь буланої масті, 

т semen îmS жасмин < п îmS sämän тс) – с. Семен (два ойк.), див. також seyman. Пор. qoñur. 

serin îIrS кт, т свіжий, прохолодний – р. Серен-Су в Ст. Криму. Див. çürük, sıcaq, 

пор. salqın, suvuq. 

sert Ô rS кт, т твердий, міцний; суворий, жорстокий, грубий – гал. Серт-Байир біля 

с. Калимтай. 

ses óS кт, н, т, дт голос, звук, шум – печ. Сеслі-Коба біля с. Камишли, див. -lı. 
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seyman ~ seymen îmiS кт, sekban Î abkS т легкоозброєний воїн (у корпусі яничарів), псар 

при султанському дворі; у Криму сеймени охороняли хана < п Î abgS sägban псар – 

с. Сейманларкой, Сеїґмен-Джайла, ск. Сейменін-Кая. 

seyran Î AriS кт, т видовище; прогулянка, гуляння < п Î AriS seyran тс, від riS seyr хід; 

ходіння < а riS sayr рух; хід; пор. весняні народні гуляння саїл, сеїл (від п riS seyr) у народів 

Середньої Азії та в уйгурів: каз. seyran, seruen, seyil прогулянка; гуляння, турк. seyran, seyil 

тс, кирг. seyil гуляння, прогулянка; учта - ск. Сейран-Кая біля р. Коз, пор. численні топоніми 

та гідроніми Сайрам у Середній Азії, Казахстані та Сіньцзяні. Пор. bayram, derviza, 

paskalya, şölen, temaşalık, tepreç, toy, xıdırellez. 

sıcaq Ñ aji( кт, sıcak т жара, тепло; гарячий, теплий – гаряче дж. Сиджак-Су біля 

с. Янджу, див. suv. Див. suvuq. 

sıçan Î aci( кт, т миша; пацюк, sıçğan дт миша – паг. Сичан-Тере, г. Сичанлик біля 

с. Татар-Осман (див. -lıq), Счани-Баїр, Счани-Ґерік, пас. Сичан-Коба біля с. Керменчік. 

sıçqaq кт, sıçğaq дт дристун, від sıç- ci( кт, т, дт срати (звідси sıçan) – г. Сичкак-Кая 

біля с. Ай-Серез (за повідомленням уродженця Ай-Сереза Ферата Усеїнова, з цієї гори 

постійно сиплеться каміння). Пор. πορδαλάς. 

sıqıt ûwqS кт, sıkıt т, ûwqS soğut п падіння, руйнування; викидень < а ûwqS suqūt падіння 

– г. Сихтлар у Судацькій дол.  

sıra кт, т ряд, лінія – скелі Сира-Каялар біля с. Токлук. 

sırım íIri( кт стрімчак, бескид – г. Сиримлар-Сирт біля с. Біюк-Узенбаш, дол. Уч-

Сирим біля с. Ай-Василь, обрив Ай-Лія-Сирим. Пор. qaya. 

sırlı wLrS кт, т глазурований, емальований, sırlığ дт розмальований, від sır фарба, якою 

китайці розмальовували чаші; глазур, полива – ск. Сирли-Кая біля с. Туак, ліси Сирли-Копюр 

біля с. Кизил-Коба та с. Чавке (див. köpür; пор. також кт, т sırlı таємничий, таємний, від sır, 

-rrı rS таїна, секрет < а rS sirr тс). 

sırt Ô r( кт, т, дт спина; гребінь, хребет (гори); північ, н задня сторона; північ – 

г. Метакра-Сирт, Токлук-Сирт біля с. Коз, Узун-Сирт, гірський відріг Яламах-Сирт, 

узв. Орта-Сирт на Карабі-Яйлі, пагорби Харачи-Дересін-Сирт біля р. Шелен, ск. Сирт-Кая, 

пас. Сирталан, Сирт-Байир, Сирт-Чокрак, Сиртнин-Кири, б. Індже-Сирт та Яник-Сирт 

біля с. Улу-Сала, с. Сирт-Бій-Булуш, Сирт-Джайляк (Суртку-Джайляк), Сирт-Каракчора. 

Пор. arqa, art, qır. 

sırtqı éqTr(, від sırt (див.), пор. кирг. sırtqı зовнішній; в ойконімії утворює ряд з 

означенням ilgeri – с. Сиртке-Аджи-Ахмат, Суртку-Джайляк (Сирт-Джайляк) (пор. Ілґері-

Джайляк), Сиртке-Коджалки. Пор. artqarı. 
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sıvaş- VAwi( т бруднитися, мазатися; ставати липким, sıvaşık ñiVAwi( липкий – 

оз. Західний, Середній та Східний Сиваш. Пор. çürüm, sasıq. 

-sız (-siz, -suz, -süz) zS афікс, що утворює від іменних основ прикметники, які 

означають відсутність того, що названо вихідною основою – гірський прохід Менсіз-Богаз, 

Міессіс-Богаз-Сохах, с. Сусуз-Баг. Див. -lı. 

sızıq ñIzi( кт, н риса, лінія, від sız- креслити – кур. Сизикли-Оба, див. -lı. 

sivri, див. süyrü. 

sinap ÐaniS кт, т, sinob ÂwniS т сінап, сорт яблук, від назви міста Sinop на півночі 

Малої Азії – г. Сінабдаг, пор.: qabaq I, qarpız, qavun.  

sini éniS кт, т кругла таця (з міді або латуні), що слугує за обідній стіл < п éniS sini тс 

– пас. Сіні-Кора, див. qora. 

sinor RwniS ~ sınor ~ sıñır кт, sınır ~ sınur RwniS т межа, границя; край; округа < 

нг σύνορο (див.) – г. Сінар та Біюк-Сінор у Байдарській дол., ліс Синир, перевал Сінор, 

ур. Сінур біля с. Коз, камінь Синир-Таш біля с. Барин, пор. румейський гідр. Сунар-Путан ~ 

Сюнарпутан “Межова річка” (назва гирла Авунди). Пор. çet, had, ‘όριο[ν]. 

Sofu антр., sofu éFw( кт, т набожний, благочестивий, праведний, sofî т сýфій 

(філософ-містик), éFw( sufi п суфій; дервіш-містик < а éFw( sūfiyy суфій; містик – с. Софу, 

Джієн-Софу éFw( îiJ (два ойк.), Кара-Софу, р. Софук-Узень. 

soqaq Ñ aQwS кт, sokak т вулиця; стежка > нг σοκάκι вузька вулиця, провулок – 

дж. Сохах-Чокрак біля ск. Ґелін-Кая, стежки, що ведуть на Яйлу: Падіша-Сохаги біля 

с. Біюк-Ламбат, Копек-Богаз-Сохах, Міессіс-Богаз-Сохах та Пелакіа-Сохах. Пор. çuburtma, 

yol. 

soqmaq, пор. кирг. soqmoq стежка, soqmo col незручна вузька стежка 

(пор. укр. сакма) – печ. Ад-Сокмак. Пор. soqaq, yol. 

Sollar rlLw( ген. (кт, н, т, дт sol Ì w( лівий, див. –lar) – с. Біюк- та Кучук-Соллар. 

Пор. Oñlar. 

Soyun, Soyn н ім`я чол. – с. Союн-Шейк, Суїн-Аджи, Суїн-Елі, дж. Суюнин-Чешме. 

söndür- RdNwS кт, т гасити; заспокоювати – стежка Сюдюрмюш-Богаз на Яйлу із 

Мшатки, див. -mış. 

Staban антр., пор. ім`я Î aftSA в ярлику Менґлі-Ґірея – с. Стабан (Стобан) Î ab[(A 

(див. i-), Стобан-Кипчак, пор.: род. підр. стабан у казахів. Пор. Στέφανος. 

Sulu wLwS антр. (пор. каз. sulu, кирг. suluu красивий) – с. Суллу-Джайчи, див. також 

suvlu. 

sultan Î a[lS кт, т, soltan н, Î a[lS soltan п султан, монарх < а Î a[lS sultān тс; титул 

широко вживається в антропонімії; в Криму його носили ханські сини, котрі мали право на 
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престол (див. oğlan) – г. Султан-Даг (стара назва Демерджі-Яйли), с. Султан-Баг, Султан-

Базар, Султан-Бочала, Султан-Елі, Султан-Сала, Султан-Сарай, Султан-Термень, Ашага-

Мамут-Султан. Пор. xan. 

Sunaq антр., кт Ñ aNwS sunaq, sunak т жертовник (кам`яний стіл у храмі) (від sun- NwS 

давати, подавати; простягати; присвячувати), пор. також каз. suñğaq високий; високий на 

зріст – с. Біюк- та Кучук-Сунак, пор.: Сунак, предок каракалпацького роду казаякли. 

Supaq антр., пор. каз. sopaq довгастий, овальний – с. Супак. 

Suran Î ARw( ген.: рід Î ARw( Î RrB у Криму, пл. суран узбеків, род. підр. суран у киргизів 

– с. Суран. 

suv w( ~ wS кт, н, дт, su w(, -yu Éw( т, sub, suğ дт вода; ріка; водоймище, ус(ан) 

хмонг. вода; ріка – р. Суботхан (див. bat-), Су-Індол, Су-Учхан (див. uç-), Ак-Су, Аксу-Дере, 

Батанин-Су на г. Демерджі, Єльтіґен-Су (Коз), Йохаган-Су (див. yıqa-), Біюк- та Кучук-

Карасу, Кара-Су, Сари-Су, Сарису, Танасу, Токсан-Су (див. doqsan), Учан-Су (див. uç-), 

Хари-Су, Чурюк-Су (кілька гідр.), Шеремет-Су, водоспад Учан-Су, б. Алексу, Бай-Су, Суан-

Сулар (притока Улу-Узені на схилі г. Урага), дж. Су-Аханде, Авраму-Хурлу-Су, Аксу, 

Алмалих-Су, Догдан-Су, Ескі-Койнун-Су на г. Демерджі, Курлюк-Су, Лахтекнін-Су, 

Монаготра-Су, Муалімі-Су, Савлух-Су, Саурган-Су (див. savurğan), Суат-Су (див. suvat), 

Сунґу-Су, Суук-Су (поширений гідронім), Уйянен-Су на березі Каспани, Чок-Су (див. çoq), 

Qarçığanıñ suvu в с. Буюк-Озенбаш, мінеральне дж. Аджи-Су біля с. Коккоз, кол. Саних-Су, 

Сіміоннун-Кую-Су, руч. Суук-Су, Чаїн-Су, місцевість Шурум-Суюси біля р. Шелен, с. Алсу(й), 

Суук-Су, Теміз-Су. 

suv baş кт, su başı éVaB w( т джерело – р., с. Субаш, г. Су-Баши біля с. Чавке, с. Кара-

Субаш. 

suvat Ô Aw( кт, т, suat н водопій – дж. Суат (кілька назв), Суат-Дере, Суат-Су, 

Суатин-Чокрак, Хазан-Суат, Чабан-Суат, б. Бююк-Суат у верхів`ї Зуї, Катрал-Суат 

(притока Качі), р. Суат на Карабі-Яйлі, руч. Куви-Суат (притока Гуви), яр Суат, Суатлар 

(Suvatlar). 

suvlu éLw( ~ wLw( кт, sulu т, suvlı н з водою, водний; соковитий; водявий; рідкий - 

б. Сулу-Дере біля с. Уркуста та біля с. Отуз, дж., пас. Сулу-Дере біля с. Ай-Серез, печ. Сулу-

Коба (дві назви), Сувли-Коба біля Бахчисарая. Див. suvsız. 

suvluq ñLw( кт, suluk т поїлка для птахів – дж. Сулух-Оба на Карабі-Яйлі. 

suvsız zSw( кт, н, susuz т безводний – с. Сусук(*Сусуз)-Джайчи (пор. Суллу-Джайчи), 

Суссуз-Баг. Див. suvlu. 

suvuq Ñ w#w( кт, suvıq н, sovuk ~ soğuk Ñ w#w( т холод, холоднеча; холодний – 

дж. Сувук-Су в балці Чуґернети на Карабі-Яйлі, Суук-Су в ґроті монастирища Качи-Кальон, у 
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с. Кучук-Ламбат, біля с. Узунджа, на схилі г. Перчем, Суук-Дере-Чокрак, Суюкджайлу, 

Сууксу-Чокрак та інші, печ. Суук-Хоба на г. Чатирдаг, р., с. Суук-Су, с. Суук-Сали. Див. sıcaq. 

sügüt ÔwKwS ~ DwKwS кт тополя, söğüt т верба, sögöt кирг. різновид верби, sögüt дт 

дерево; верба, лоза – г. Суґут (Суґутоба), дж. Суґут-Дересі, Сухют-Чокрак. Пор. selbi. 

Süleş öLwS ген. (предком Яшлавських беїв, або Сулешових, був Сулеш-бей) – 

с. Мангит-Сулеш у ярлику Девлет-Ґірея (1552 р.). 

sümbül ~ sünbül ìbmS кт, т, ìbmS sombol п гіацинт < a ìbmS sumbul тс – гряда Сумбул-

Кая, ск. Сомбул-Кая. Пор. aqbardaq, gül, lâle, manta. 

sünger rkNwS кт, т губка < нг σφουγγάρι, дг σπόγγος тс; süngertaş кт, süngertaşı т 

пемза – печ. Сюндюрлю[к]-Кобаси, див. –lıq, qoba. 

süngü ékNwS ~ wkNwS кт, т багнет, спис; надгробок, süñü дт спис – дж. Сюнґю-Су 

(Кутузовський фонтан) (пор. топонім Шуннґі сув ~ Шінґі сув у Балкарії), с. Суннукую (пор. 

також кт, т sungu подарунок), пор. ойк. Süngülü, Süngübayırlı, Süngüderesi, Süngütepe в 

Анатолії. 

sürü É RwS кт, т, sürüv н, sürüğ дт стадо, череда, отара, сÿрэг хмонг. стадо, зграя – 

г. Сюрю-Кая (див. також süyrü), кур. Сюрук-Оба (пор. кирг. sürük стадо, табун), с. Ак-Сюрю-

Конрат. 

*süyren Î rIwS ~ *sivren Î RwiS місце проведення перегонів під час календарних свят 

(кт, н süyre-, кт sivre- тягти, волочити, пор. кирг. süyröñ такий, що волочиться, süröö місце, 

звідки за правилами перегонів можна було починати допомагати коням; іподром, süröö ~ 

sürööñ клич під час кінних скачок, від sürö- тягти скакового коня, допомагаючи йому дійти 

до фінішу, що не позбавляло коня призу) – с. Сюйрен(ь) ~ Сіврен(ь) (Таш-Баскан-Кой,Таш-

Баскан-Сюйрен), Біюк- та Кучюк-Сюйрен(ь), або –Сіврен(ь) (Сюренчік). Пор. bayram, 

derviza, paskalya, seyran, şölen, tepreç, toy, ’αγών. 

süyrü É rIwS кт, sivri É RwiS кт, т, süvrä дт гостроконечний, гострий, süyri н довгастий, 

конусоподібний – г. Сюрю-Кая (чотири назви), Сюрютепе, Сюрю-Оба, Сюроба, камінь 

Сюрюташ біля с. Бурлюк, паг. Сюр-Кая біля с. Коз, печ. Сюйрю-Коба біля с. Бага, ск. Сіврі-

Кая біля с. Коккоз, г., с. Сівріташ ~ Сюрюташ. 

 

Ş 

 

-ş (-aş, -eş, -ış, -iş) афікс тюркських антропонімів, відбитих в ойконімії Криму: Аблаш-

Конрат, Аблеш, Бекеш, Бокеш (Букеш), Боташ, Бурнаш, Джумаш-Кирк, Єдіш, Ібраш-Елі, 

Кадиш, Кайнаш, Мавлеш-Киргиз, Мавлюш, Мелеш, Меміш, Мінеш, Мушаш, Отеш, Отеш-
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Елі, Ромаш-Елі, Султанаш, Татиш-Конрат, Теґеш (пор. Теґе), Тлеш, Тоганаш, Траш-Конрат, 

Тураш, Яниш(Джаниш)-Такил. 

-şa афікс ряду антропонімів, відбитих в ойконімії Криму: Аманша, Багадирша-Біелі, 

Кадирша-Сарай, Мурадша-Сарай, Перанша. 

şaban Î ab2V кт, н, т, Î ab2V şä‘ban п шабан, восьмий місяць мусульманського місячного 

року < a Î ab2V şa‘bānu тс – с. Шабан-Оба. 

şah È aV кт, т шах, правитель, монарх < п È aV şah тс; титул вживається в антропонімії – 

с. Шах-Мурза. Пор. sultan, xan. 

Şakir антр., şakir rkV т вдячний < a rkV şakir тс – дж. Шакір-Бунар у Судацькій дол. 

Şam Í aV кт, т, Í aV şam п Сірія; Дамаск < a Í avLÁ  ’aş-şāmu тс – с. Буюк- та Кучюк-Шам. 

şain îiHaV кт, şahin îiHaV т сокіл-сапсан < п îiHaV şahin білий сокіл, сокіл-сапсан – 

ск. Шан-Кая (Шаан-Кая, Шаган-Кая) на Демерджі-Яйлі, біля Сімеїза та на Карабі-Яйлі. 

şápqa è qPaV кт, şápka т шапка < укр., рос. шапка – г. Шапка-Кая, б. Шапка-Узень. 

Пор. çalma, qalafat, taqiye, telpek. 

Şaqul антр., şaqul Ì wQaV кт, şakul т, Ì wQaV şağul п висок (прилад) < а Ì wQaV şāqūl тс – 

с. Шавкал, Шакил, Шакул ~ Шокул (два ойк.). 

şaş- VaV кт, т дивуватися, уражатися; помилятися, sas- н сторопіти, розгубитися – 

обрив Батмуш-Шашма на г. Аю-Даг (див. bat-, -ma-). 

şavq Ñ wV кт, şavk т світло, вогонь, Ñ wV şouğ п сильне бажання, пристрасть < а Ñ wV şavq 

пристрасть, сильне бажання; туга – с. Мантик-Шавк (Мантик-Шаїх, див. mantıq). 

şeiq кт, şeyh ø iV т шейх, духовний наставник; глава монастиря дервішів, ø iV şeyx п 

стара поважна людина; шейх, вождь племені; глава ордену дервішів; засновник реліґійної 

секти; шейх (почесний титул мусульманських реліґійних осіб; ставиться перед іменем) < 

a ø iV şayx старик, старець; шейх, вождь племені; духовний вождь; учений, учитель, 

наставник (шейхи складають “священний” стан у мусульманських общинах) – с. Шейхлар, 

Шейх-Елі (два ойк.), Джага-, Джетлер-, Ташли-, Тереклі-, Тузла- і Чокракли-Шейх-Елі, 

Шейх-Кой, Ак-Шейх (чотири ойк.), Евель-Шейх, Кель-Шейх, Шігасан, Шіхмамай, Шіхманак, 

кад. Шейх-Елі в Козловському кайм. Пор. seit, xoca. 

şeiqlıq кт володіння шейха (див. şeiq, -lıq) – с. Шіглак (Шігалак, Шагалик) у 

Ташлицькому кад. Пор. qalğalıq, xanlıq, xocalıq. 

şeit dihV кт, şahit dihV т, şähid dihV п мученик, загиблий за іслам < a dihV şahid свідок; 

надмогильний камінь – с. Шеїтлер. 

şeker rkV кт, т цукор < п rkV şäk(k)är тс – г. Шекер-Баш біля Балаклави, див. baş. 

Şelen етн.?: пл. шілян ~ шірян в Азербайджані (його ім`я збереглося в ойк. Шілян-Тязя, 

Шілян-Ашага та Шілян-Юхари ~ Юхари-Шільян) – с. Шелен, див. також şölen. 
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şeremet ôMrV кт, т настирливий, балакучий, жвавий, меткий, спритний < п DrM riV (riV 

şir лев; тигр, DrM märd мужчина; чоловік; людина) – р. Шеремет-Су (притока Кучук-Карасу). 

şeytan Î a[iV кт, т, Î a[iV şeytan п чорт, диявол, сатана < a Î a[iV şaytān сатана, диявол; 

демон – б. Шейтан-Дере на захід від Судака, г. Шайтан-Тепе на Карабі-Яйлі, гірський 

прохід Шейтан-Мердвен, дж. Шайтан-Чокрак, печ. Шайтан-Коба, ск. Шайтан і 

г. Шайтан-Капу в масиві Карадаг, ск. Шейтан-Таш біля с. Коуш; дольмени, що знаходяться 

біля с. Дерекой, татари називали şeytan evler (караконджоло-фулес у греків). Пор. cadı, cın, 

melek, obur, qaraqoncolos. 

Şiğay антр., пор. ім`я чол. тат. Шігай – с. Шігай (два ойк.), пор.: род. підр. шігай у 

киргизів. 

Şirin îIriV етн.: пл. шірін у Криму (уділ Шірінських беїв знаходився між 

Карасубазаром та Керчю), пл. шірін узбеків (його епонімом міг бути Шірін-бек, син 

золотоординського хана Узбека, пор. şırın îIriV кт, н, şirin îIriV т, дт солодкий; приємний, 

люб`язний < îIriV şirin п тс) – с. Біюк- та Кучук-Шірін. 

şölen т званий обід; трапеза, пор. кирг. şilen вид учти в складчину; угощання (кумис 

та м`ясо), що за звичаєм обов`язково давалося баями на джайлоо < п Î\iV şilan царська 

учта, царський стіл, Î\iV şeylan скатертина; посаг, віно – с. Шелен, див. також Şelen. 

Пор. bayram, derviza, paskalya, sabanlıq, seyran, tepreç, toy, xıdırellez. 

şurü À WrV т починання, зачинання (чогось), À WrV şoru п початок < a À WrV şurū‘ тс – 

с. Шюрю (Шýрі), див. також ’οχυρό[ν]. 

Şükür антр., şükür rkV кт, т, rkV şokr п подяка, вдячність (богу) < а rkV şukūr похвала; 

вдячність – с. Шукур. 

 

T 

 
-t, -ut монгольський афікс множини, притаманний етнонімам монгольського 

походження, відображеним у кримській топонімії: Bayaut, Besit ~ Mesit, Curat, Çuyut, 

Dulat, Kereyit, Qarañıt, Qıyat, *Qaynaut, Qoñrat, Mañıt, Merkit, Secevut, Uñgut. 

-ta (-te), див. -da. 

tabaq ñb{ ~ Ñ ab{ ~ Ñ aBa{ кт, н, т лист (паперу, заліза); таця, тарілка, миска, ñb{ tabağ п 

блюдо; шар < a ñb{ tabaq кришка; тарілка; таця, пор. а Ñ ab{ tabāq тютюн – с. Каратабак, 

пор. також т tabak Ñ ab{ ~ debbağ £ aBD, п £ aBD däbbağ шкіряник, чинбар < a £ aBD dabbağ тс. 

tabana кт, tabak(h)ane è NaxQab{ ~ debbağhane è NaX £ aBD т майстерня для вичинювання 

шкіри, чинбарня – джерела Табан-Чокрак у б. Чурук-Су біля Бахчисарая, яр Табана-Дере на 

г. Манґуп-Кале. 
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Tabın ген. (кт tabun, каз. tabın табун, стадо; хмонг. тавь (тавин) п`ятдесят, тавьт 

військовий підрозділ у складі сотні): пл. табин башкирів та узбеків, рід табин у казахів – 

с. Табин-Адаргин. 

Tabuldı антр. (н tabıl-, кт, дт tapul- бути знайденим; перебувати, від н tab-, кт, т, 

дт tap- Pa{ знаходити, див. -dı) – с. Табулди, Табулди-Асс, пор. також: род. підр. табулди у 

казахів, рід товулди в узбеків. 

tağ £ a{, див. dağ – г. Кара-Таг. 

tal Ì aT кт верба, н лозняк, dal Ì AD т гілка, пагін – г. Тал-Топе біля с. Бешуй, дж. Тал-

Чокрак біля с. Алсу, яр Тал-Дере біля с. Улу-Сала, місцевість Талмаш біля с. Отуз, с. Тали-

Кесеґі-Лак (Тали-Іляк) (див. -lı). 

tal- La{ кт, н стомлюватися, зморюватися, приставати, знемагати, знесилюватися; 

втрачати свідомість, talma tüşte yür- кт ходити в (самий) полудень (див. -ma), dal- La{ кт, 

т занурюватись, пірнати; т забуватися, починати дрімати, упасти в забуття, забутися, tal- дт 

втрачати свідомість – г., руч. Талма, дорога Талма-Богаз на Яйлу з с. Біюк-Ламбат, 

дж. Талма-Чокрак на г. Бабуган, Талхан-Чокрак на г. Чатирдаг (пор. також кт, н, дт talqan 

підсмажена мука, толокно, хмонг. талх(ан) хліб (спечений); порошок). 

tala- |a{ кт нищити; роздирати, шматувати, кусати (про собаку); грабувати, 

спустошувати, dala- |a{ т кусати (про хижаків); пекти, обпікати, спричиняти біль, tala- |aT т 

грабувати - дж. Тала-Чокрак в яру Тала-Дере біля г. Уч-Таш (пор. топоніми, утворені від tal-

), кам`янистий гребінь Талакан на Ай-Петрінській яйлі (див. -ğan). 

talaqa кт, н толóка, добровільна колективна допомога в землеробстві, при будівництві 

будинку < укр. толóка, рос. толóка ~ толокá, польськ. tłoka, болг. тлакá, макед. тлака, 

рум. clácǎ, лит. talkà, латиськ. tàlka, фін. talkoo тс, с.-х. тлáка підневільна праця, пор. також 

інші назви звичаю взаємодопомоги в різних мовах: рос. пóмочь, макед. моб, с.-х. мóба, н 

berese, т imece, emeç, тат. öme, чув. виме ~ ниме, пулǎш, мар. вимä ~ вÿмä, удм. веме, 

каз. ümä, азер. oräz, карач. mammat, балк. izeu, осет. zīv, zev, чечен. belxi, кум. bulqa, 

груз. nadi, абхаз. кераз, каз. üme, asar, кирг. aşar (з п rv& häş(ä)r сход, сходини; мешканці, 

мобілізовані для обозної служби та облогових робіт < a rv& häşr збори), турк. yovar, п RajlIA 

ilcar – пас. Талаха-Байир біля с. Узунджа. 

talma è Ma{, див. tal-. 

Talqançı антр. або ген. (кт, н, дт talqan толокно, хмонг. талх(ан) хліб (печений); 

порошок, див. -cı) – с. Талканчи-Кірей. 

Tama è m{ ~ è Ma{ ~ è MaT етн.: пл. тама ногайців, узбеків-кураминців, тама (там`ян) 

башкирів (терміном tama називалися монгольські війська, що направлялись на постійне 
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перебування в завойованих землях для охорони кордонів та підтримки порядку) – с. Тама 

(два ойк.), Абакли-Тама, Бурлак-Тама, Джага-Тама, Küçük Tama, Orta Tama, Yalı Tama.  

tamam Í amT кт, н, т, дт, tämam дт кінець; цілий, повний, увесь; цілком, повністю; 

точно, рівно, як раз, Í amT tämam п кінець, закінчення; увесь, цілий < а Í amT tamām повний, 

досконалий; повнота, досконалість, довершеність; кінець – с. Тамам-Юч, див. üç. 

tamaq Ñ aMa{ кт, н, дт, tamağ, tamğaq дт горло; гирло, damak Ñ aMa{ т піднебіння – 

с. Тамак, Тамак-Киргиз, Тамак-Шейх-Елі, Алма-Тамак, Бельбек-Тамак, Кил-Тамак. 

tamğa è 3Ma{ ~ a3MaT ~ a3mT кт, т, damğa è 3Ma{ т знак, мітка; тавро, тамга; пляма, 

каз. tañba мітка; тавро, tamğa дт печать, відбиток; знак (магічний), тамга хмонг. печать, 

штамп; тавро – яр Ай-Тамган-Богаз на Карабі-Яйлі (ay tamğa тамга у вигляді місяця), 

с. Джайтамгали (cay tamğa тамга у вигляді лука, див. Caytamğalı). 

tamğacı éJa3mT кт, damgacı т той, хто ставить тавро – с. Тамгаджи. 

-tan (-ten), див. -dan. 

tana aNa{ кт теля на другому році, dana aNa{ т теля; термін вживається в антропонімії – 

р. Тана-Су (Тунас), с. Танабай, Танаґельді, Коктана, Саритана. Пор. buzav, ögüz. 

tap ÂaT т сила, могутність < п ÂaT tab сила; терпіння – б. Тап-Чокрак (притока Альми), 

пор. також кт tap пляма. 

tapçan ~ tapşan кт уступ; підвищення з каменю вздовж стіни; земляна або глиняна 

підлога; дошки, покладені на підлогу, tapçan, tapçañ дт підставка на трьох ніжках, що 

використовується при збиранні винограду з високих кущів (пор. алб. shkёmb скеля, бескид < 

лат. scamnum лава) – г. Козюткен-Топчан з баштою Киз-Куле (див. közet-), Топшанар, 

узв. Тапшан біля городища Ескі-Кермен та с. Орталан, пас. Тапшан біля с. Кучук-Узень. 

Taqıl ìQa{ ~ ìQaT ген. (пор. н taqıl кращий, хмонг. тахил жертва; жертвування; обряд 

жертвопринесення) – с. Такил(ь) (три ойк.), Такиль-Таш, Коп-Такиль, Чумаш-Такил, 

Яниш(Джаниш)-Такил. 

taq Ñ a{ кт, tak т арка, склепіння, купол < п Ñ a{ tağ тс – г. Так-Тау, ск. Так-Таш біля 

с. Ворон, камінь Такин-Таш біля Балаклави. Пор. qubbe. 

taqiye è iQaT кт, takye è iQa{, takke т, è iQa{ tağiye п тюбетейка, ярмулка – г. Такья-Тепе на 

Карабі-Яйлі, Тахія-Оба. Пор. çalma, qalafat, şapqa, telpek. 

tar Ra{ кт, н, дт, dar RAD ~ Ra{ т вузький, тісний – г., яр Дар-Бугаз (притока Авінди), 

дж. Дар-Бугаз-Кішме, гірський прохід Дар-Йол на схід від с. Отуз (див. yol), паг. Тар-Тепе. 

Див. keñ, пор. ince. 

tarapan, див. trapon. 

taraq Ñ ARa{ ~ Ñ Ar{ кт, н, tarak т, tarğaq дт гребінь, гребінець; граблі; гребінь 

(у птахів) – відріг яйли Таракташ біля водоспаду Учан-Су, ск. Тарак-Кая, Тарах-Хая на 
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г. Демерджі, ур. Тараклик зі скельними зубчастими гребенями (див. -lıq), хр. Таракташ, 

с. Біюк- та Кучук-Таракташ. Пор. κτέις. 

tarı É Ra{ кт, darı É Ra{ ~ ÉRAD т > нг νταρί просо, tarığ дт зерно, злаки, хліб; 

землеробство, тариа(н) хмонг. хліб, зерно; врожай, тарих сіяти; садити – ур. Тариєр біля 

с. Коуш (див. yer), Дари, Діро в Гаспрі. 

tarım дт притока ріки, taram каз. розгалуження, Tarım дт антр. – с. Беш-Тарим. 

tarla |RaT ~ è LRaT ~ |rT кт, т поле, лан, tarlağ дт поле, нива, тарилга хмонг. сівба, посів, 

тарих сіяти – Хирда-Тарла – останній спуск при в`їзді до Алушти, див. qır, -da. 

tarlıq ñLRa{ кт, darlık т тіснина, міжгір`я (див. tar, -lıq) – гірський прохід Тарлик 

(Дарлик), ск. Тарлах на г. Демерджі. 

tarpançı н мисливець на диких коней (н tarpan дикий кінь, кирг. tarpañ кінь ледачий 

і з поганою ходою, від tarp – звуконаслідування гепанню чогось важкого) – с. Тарпанчи, 

Кучук-Тарпанчи. 

tarpi кт довга корзина – печ. Терпі-Хоба та г. Терпіне-Бурун на Карабі-Яйлі. 

tartıq ñiTRa{ кт витягнений; стягнений; натягнутий (від tart- TRa{ тягнути; важити; 

молоти зерно, tart- т важити; смикати, трясти, дт тягнути, тягти) – дж. Дардик-Чешме біля 

с. Ай-Серез. 

tarxan Î aXrT кт, tarhan т шляхетна, привілейована людина, звільнена від повинностей 

і сплати податків, Î aXrT tärhan п тархан – титул придворних вельмож при тюркських ханах, 

tarqan, tarxan дт титул правителя, turhan т аристократ, дворянин; воджь (племені), князь, 

дархан хмонг. майстер; священний, недоторканий; заповідний; вільна від повинностей особа 

– с. Тархан (три ойк.), Тарханлар (два ойк.), Біюк- та Кучук-Тархан, Алма-Тархан, Сеїт(лер)-

Тарханлар, Тюп-Тархан, Учкую-Тархан, Тархан-Сунак, п-в Тюп(Діп)-Тархан (Тарханкут), 

городище Топетархан (Херсонес), пор.: пл. тархан (гайна) башкирів, род. підр. даркан у 

киргизів, рід дарган у тоджинців, пл. дархат монголів. 

tas Óa{ кт, т таз; келих, чаша; миска < п Óa{ tas тс (пор. а Þ Sa{ tāsat таз) – дж. Тас-

Чокрак. Пор. keres, legen, qazan, tekne, λεκάνη, πινάκα, σκάφη, σπυρίς. 

taş ÖaT ~ Öa{ кт, дт, daş ÖaT ~ Öa{ т, tas н – камінь; камінний, кам`яний – камінь 

Беш-Бармак-Таш біля с. Кореїз, Екі-Таш, Судак-Таш біля с. Ай-Серез, Ташкесен біля 

с. Кутлак, Тешік-Таш, Такин-Таш біля Балаклави, Чакил-Таш, Чалма-Таш, Чубар-Таш біля 

с. Сабах-Елі, Узун-Таш, Уч-Таш (три назви), Хибла-Таш, камені Біюк-Ташлар біля с. Туак, 

г. Таш-Басти, Ташкалан на Керч. п-ві, Таш-Кора, Сіврі(Сююр)-Таш, Уч-Таш біля р. Каспана, 

Язил-Таш, Яман-Таш біля р. Бурульча та р. Каспана, г., с. Кизил-Таш (три ойк.), г., с. Кок-

Таш, хр. Таракташ і с. Біюк- та Кучук-Таракташ, ск. Чабан-Таш, м. Такиль-Таш, Таш-Качик, 

ур. Таш-Азбар на Карабі-Яйлі (див. azbar), ур., с. Койташ-Дере (див. qoytaş), б. Ташкой 
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(пор. qoytaş), яр Куєнташ-Узень біля с. Коз, Тумалак-Таш, дж. Таш-Чешме, Таштан-Чокрак, 

Ахташлар, Делік-Таш, Сари-Таш біля г. Чучель (там скрізь туф), Уч-Таш на південь від 

Карабі-Яйли, Ташаран в Байдарській дол. (див. aran), Хайрам-Таш, р. Таш-Кура (притока 

Сарису; див. qora), ур. Таш-Аїр біля р. Кача (див. ayır), Таш-Хапу біля с. Отуз, Хабах-Таш, 

ур., с. Айташ, прохід Таш-Хабах-Богаз на г. Демірджі, пас. Креч-Таш, Мермер-Таш, Челек-

Таш, Чоюн-Таш, с. Таш-Алчин, Таш-Басти, Таш-Іляк, Таш-Казган-Конрат, Таш-Кую, Таш-

Кую-Кенеґез, Таш-Ярган(Джарган), Айташ, Акташ (два ойк.), Єлан-Таш, Нагайчи-Ахташ. 

taşçı кт, т, tasşı н каменяр (див. taş, -cı) – с. Тащи-Конрат, пор. також: рід тачи у 

казахів. 

taşlı élVa{ кт, т, дт, taslı н каменистий, кам`янистий – г. Ташли-Бурун, Ташли-Кир біля 

с. Топлу, г., кур. Ташли-Оба (три назви), водоймище Ташли-Ґоль, луг Ташли-Коль, ск. Ташли-

Тогай на Карабі-Яйлі, с. Ташли-Даїр, -Кипчак, -Конрат, -Тама, -Шейх-Елі, Ікі-Кесек-Ташли. 

Із селом Ташли-Шейх-Елі, ймовірно, пов`язане походження одного з чотирьох суфійськіх 

братств дервішів, відомих у Криму під загальною назвою Dört ocaq “чотири вогнища”: 

Çoyunçı(lı), Küleç(li), Qaçı і Taşlı (див. çoyunçı, Küleç, Qaçı).  

taşlıq ñlVa{ кт, т, дт, taslıq н камениста місцина – Ташлицький кадилик, с. Ташлик-

Даїр.  

Tat Ô aT ~ Ô a{ кт тат, гірський і південнобережний татарин (кримські ногайці терміном 

тат називали всіх кримських татар), т чужинець (так турки називали головним чином арабів 

та іранців), дт чужоземець, іноплемінник – с. Тат-Елі éLAÔ a{. Пор. Arap, Boğdan, Céneviz, 

Çerkes, Çingene, Çufut, Çuvaş, Ermen, F(i)renk, Kürt, Noğay, Osman, Özbek, Qazaq, 

Qumuq, Tatar, Türkmen, Urum, Urus. 

Tatar RatT ~ RaTaT кт, н, т татарин, т гонець, дт назва народу, татаар хмонг. татарин – 

с. Татар-Кой, Татар-Осман-Кой, Татар-Базар, Татар-Джолман, Сариколь-Татар, г. Татар-

Ялга біля с. Лакі, хр. Татар-Хабурга, дж. Татарбі. Пор. Arap, Boğdan, Céneviz, Çerkes, 

Çingene, Çufut, Çuvaş, Ermen, F(i)renk, Kürt, Noğay, Osman, Özbek, Qazaq, Qumuq, Tat, 

Türkmen, Urum, Urus. 

Tatış антр. (див. Tat, -ş) – с. Татиш-Конрат. 

tav, див. dağ – г. Таубаши, Кара-Тав, Каратау, Массандра-Тау, Орта-Тау, Тас-Тау, 

ліс Авджи-Тав біля Феодосії та с. Терсхонди, Алі-Тав біля с. Татар-Осман, Тавчик біля 

с. Камишли (див. -cıq), с. Тав-Бадрак, Тав-Базар (пор. також: рід таубасар у казахів), Тав-

Бораган, Тав-Бузар, Тавель (Даг-Елі), Екітав-Кочеґень. 

Tavke антр. – с. Тавука, пор.: род. підр. тауке у казахів, тооке у киргизів. 

tavşan Î aVwT кт, tavışğan, tavuşğan дт заєць – г. Біюк-Таушан біля с. Біюк-Узеньбаш, 

дж. Таушан-Чокрак, ск. Таушан-Кая біля с. Ворон, с. Тавшан(Таушан)-Базар. Пор. qoyan. 
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tavuq Ñ Wa{ кт, tavuk т, tavıq н, taqağu, taqığu, taquq дт курка – канава Таухчихбар 

біля р. Ворон, див. –cıq, bar. 

Tavuq антр. (див. tavuq) – с. Таук (два ойк.). 

taxta è txT кт, tahta т, takta н дошка; дощаний, дерев`яний < п è txT taxte дошка, щит – 

с. Тахта-Джамі, Тахта-Сарай, дж. Тахтали-Кішме, Тахтали-Кош (див. -lı). 

tay É a{ кт, н, т, дт стригун – г. Тай-Коба на Карабі-Яйлі, пас. Тай-Отлак біля 

с. Суїнаджи, с. Ак-Тай (локалізується на Перекопі або на Керч. п-ві). 

-tay (-day) афікс, притаманний монгольським антропонімам, має значення “подібний 

до” – с. Калантай (Калимтай) (пор. кирг. quluntay бадьорий і жвавий, букв. “як лоша-

сисунець”, від qulun; кт quluntay лоша), Чеголтай. 

Tayğan Î a3Ia{ антр., tayğan дт хорт, хортиця, тайга(н) хмонг. хорт; тайган (< кит.) 

євнух – с. Ашага- та Юхари-Тайган, Барин-Тайган. 

Taymaz “неперебутній” антр. (пор. кирг. tay- ковзати, ковзатися; убувати і див –maz) 

– г. Таймазлар біля с. Біюк-Озенбаш, с. Таймаз, див. також Toymaz, пор.: пл. таймаз в 

узбеків,. 

taz Za{ ~ ZaT кт, т, daz ZAD т голий, плішивий, лисий, taz н шолуді; паршивий, 

дт шолуді, лисина; паршивий, шолудивий, плішивий, taz yer позбавлена рослинності, 

солончакова місцевість, tas Óa{ т голий, безволосий, плішивий < п Óa{ tas лисий; 

безволосий – г. Таз-Агармиш, Таз-Оба, Тас-Кая, Тас-Тау, пагорби Тас-Тепе біля с. Ефенді-

Кой, дж. Таз-Чокрак. Пор. çıplaq, ψιλός. 

Taz Za{ ген. (див. taz) – с. Утли-Таз (“керчський народ Утли-Таз” у ярлику 

Мугаммед-Ґірея), пор.: пл. таз(лар) башкирів, рід таз(лар) ~ таздар у казахів, даз у 

туркменів, сеок тастар у тубаларів. 

Tazanay антр. – с. Тазанай, Тазанай-Кірей. 

Teberti антр. (кт teber- штовхати, див. -dı) – с. Теберті, пор. назви аулів Oğarı-, Sıntı- 

та Töben-Teberdi в Карачаї. 

Tege ген., див. teke – с. Теґе, пор.: рід теґе у караногайців. 

 tegenek ënkT кт колючка, obur tegenek, obur tiken татарник (кт, т tiken îkiT, т diken 

îkID колючка, шпичак, див. obur), пор. н qışı tegenek парило, лопух, башк. tegänäk лопух – 

г. Теґенек-Байир біля с. Бештерек. 

Tegeş антр. (див. teke, –ş), пор. ім`я чол. п ökT täkäş Такáш – с. Теґеш, пор. також 

каз. tegeş велика дерев`яна чашка. 

 teke è kT кт, н, tekä дт козел, тэх хмонг. дикий гірський козел – г. Теке-Атанґ біля 

с. Коз, камінь Теке-Таш біля Балаклави, ск. Теке-Кая біля с. Токлук. Пор. eçki. 
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tekiye è ikT кт, tekke кт, т текіє, монастир дервішів, è ikT täkye п каплиця; намети для 

шиїтських реліґійних містерій; притулок для мандрівників < а è ikT takiyyat притулок для 

мандрівників – с. Текіє, земля Ірак-Текіє, печери Текіє-Бель та Текіє-Кош на г. Ай-Петрі, 

г. Такья-Тепе на Карабі-Яйлі. Пор. cami, imaret, mescit, minare, zaviye. 

tekne è nkT кт, т корито, цебер, чан, кадіб, tekene н дерев`яне корито, ночви для прання 

білизни (в топонімії Криму термін має значення “джерело”) – дж. Текне (кілька назв), Текне-

Чокрак під горою Текне, Ала-Буха-Текне біля с. Кучук-Узеньбаш, Беш-Текне, Мітіс-Текне на 

схилі г. Мітіс біля сіл Узунджа та Упа, Мула-Усеїн-Текне, Панія-Текне (поруч із джерелом 

Панія-Чокрак), Яман-Таш-Текне. Пор. keres, legen, lenger, qazan, λεκάνη, πινάκα, σκάφη, 

σπυρίς, див. bunar, çeşme, çoqraq, kişme. 

tekneçek джерельце, демінутив від tekne (див.) – дж. Борчи-, Ексібір-, Ільча-, Харавли- 

та Хвелі-Текнечек біля с. Біюк-Узеньбаш, Бурма-Текнечек у б. Бурма-Дере, Яман-Таш-

Текнечек у б. Яман-Таш-Дере; вимиті водою “ванночки” Текнечіклер в горах біля Ай-Сереза 

(в них купалися діти). 

Teleş ölT антр. (пор. каз. tel дитинча, котре ссе свою й чужу матір, див. -ş) – с. Телеш 

(Тлеш). 

telpek каз., кирг. чоловіча шапочка із шкіри або тканини, н тарілка, миска – 

кур. Телпек-Оба. Пор. çalma, qalafat, şapqa, takiye. 

temaşalıq ñLaVamT кт, temaşalık т місце видовищ, розваг, гулянь, місце прогулянок, від 

кт, т temaşa aVamT, видовище, вистава; споглядання < п aVamT tämaşa тс, від а éVamT tamāşī іти 

разом – с. Темішлік (див. також Temeş, –lıq). Пор. seyran, *süyren, toy töbe, ’αγών. 

Temeş ömT ген. (див. –ş) – с. Темеш (три ойк.), Темеш-Асс, Темеш-Елі, пор.: роди 

темеш у казахів. 

temir rimT, див. demir – с. Темір-Аратук, Темір-Булат, Тімур-Убалик (у ярлику 

Менґлі-Ґірея від 1468 р.), Темірнік, Чал-Темір, дж. Темір-Чокрак на схилі хр. Темір-Ат, 

ур. Темір-Каби (див. qapı), Темір-Чаїр. Пор. bulat.  

temiz zimT кт, т чистий – с. Теміз-Су. Див. çürük. 

teñ ëiT кт, н рівний, однаковий – р., с. Тенсу. 

Tentek ген., tentek ëtnT кт, н пустун, шибеник; дурний; дурень, тэнэг хмонг. дурний; 

дурень – с. Тентек-Уйшунь (два ойк.), пор.: рід тентек у казахів, род. підр. тентек в узбеків. 

Пор. deli. 

tepe è pT, див. töbe. 

tepreç кт, tepreş н весняне народне гуляння у ногайців, котрому у кримських татар і 

турків відповідає xıdırellez (див.), пор. т tefferüç Ê rfT прогулянка, п Ê rfT täffäroc прогулянка, 
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гуляння < a Ê rfT taffaruc тс – вершина Тепреч-Хир. Пор. bayram, derviza, paskalya, sabanlıq, 

seyran, şölen, toy. 

tepsi éspT кт, т блюдо, таця – паг. Тепсень. Пор. qopqa, tarpi, tas. 

terek ËrT кт, н дерево; фруктове дерево, direk ËRD ~ ËrID т стовп, direk ağacı тополя, 

teräk дт тополя, ËRD deräk ~ ËrID diräk п стовп, колона; колода, деревина, кроква, ËriT tiräk 

п паличка – с. Тереклер, яр Ками-Дерек, Юзюм-Дрек у Кутлацькій дол., р. Бештерек, 

Тереклав (див.-laq), ур. Yalnızdirek. 

terekli кт, direkli т з деревами (див. terek, -lı) – c. Діреклі-Ель, Діреклі-Елі, Тереклі-

Абаш, -Ішунь(Уйшунь), -Карса, -Китай, -Конрат, Тереклі-Шейх-Елі (два ойк.) 

(біля с. Тереклі-Шейх-Елі в Сімферопольському повіті росли верби та в`язи). 

teren, див. deren – б. Терен (притока Біюк-Карасу), яр Терен-Їлга, с. Терен-Аїр, 

Теренбай. 

terme è MriT кт кормова ріпа, турнепс – г. Терме-Кая (Тирма-Кая, див. ще tırmaq), 

пор. також т derme è MrID скупчення, купа; зібраний до купи (від der- rID збирати, з`єднувати; 

збирати, рвати (квіти, ягоди), дт ter- збирати, накопичувати). 

termen, див. degirmen – с. Кашик-Термень, Султан-Термень, Терменчік (див. -cıq). 

ters ÓrT кт, т протилежний; кривий; неслухняний, непокірний; зворотний бік, 

дт неправильний; складний, важкий, teris н зворотний бік, виворіт, тэрс хмонг. противний, 

ворожий – г. Терс, Терс-Топе біля с. Бешуй, Кершітерс біля Судака, дж. Терес-Агач в 

ур. Бабу, печ. Терс-Коба біля Бахчисарая, ур. Терскунда біля с. Чавке, с. Терс-Конду, Тер(е)с-

Багалак (пор. Аббас-Багалак). Пор. qarşı. 

teşik ëiVT кт, tesik н, deşik ëiVD т, teşük дт діра, отвір, пролом; дірявий – печ. Аю-

Тешік та Борю-Тешік на г. Ай-Петрі, Алтин-Тешік на г. Ак-Кая, камінь Тешік-Таш біля 

с. Фотісала, кур. Тешік-Баш-Оба (дві назви), ск. Тешік-Кая біля Бахчисарая та с. Уркуста. 

Пор. in, qoba, ’άντρο[ν], σπηλιά. 

Tevekkel антр., tevekkel ìKwT т безпечний, недбалий, ìKwT täväkkol п сподівання на 

бога < а ìKwT tavakkul покладання надії, сподівання – с. Тевкель. 

-tı, див. –dı 

tığırt- кт котити – пас. Карпуз-Тигирткан, див. qarpız, -ğan. 

tır- r{ кт, т дертися, видиратися, вилазити – г. Тирма-Кая, пас. Тирма-Кая біля 

с. Капсіхор, див. -ma, -ma-. 

tırmaq Ñ aMr{ ~ tırnaq Ñ aNr{ кт, tırmak ~ tırmık ñiMr{ ~ tırnak т борона; гачок, tırnaq 

дт нігті, кігті, tırma н борона, граблі – г. Тирма-Кая (Терме-Кая), дж. Тирма-Кешме на 

г. Бабуган, див. також tır-, terme. 
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tıynaq кт ставок, загата; калюжа, гаг. гребля; ставок, водойма (кт, н tıy- загатити; 

спинити, пор. tın- дт дихати; відпочивати; заспокоюватися, кт припинятися, ущухати; 

відстоюватись (про рідину), кирг. tun- стати прозорим, відстоятися (про рідину) – оз. Е(н)ґіс-

Тинах на Карабі-Яйлі, канава Яртинах біля р. Ворон, луг Лахлин-Тинах та оз. Еґіс-Тинах, 

утворене р. Малбай, кол. та ур. Тинак-Баш-Кую біля с. Ай-Серез, пор. урумські назви балок 

Тийнагин-Тарама та Халфатинаг у Півн. Приазов`ї. Пор. avut, bol göl, eşme, qaçı. 

tik ëiT кт, н, dik ëID т прямовисний, стрімкий, стрімчастий – г. Тік-Байир біля 

с. Байдар та біля с. Узунджа, Тік-Таш біля Алушти, ск. Тік-Таш біля с. Куру-Узень. Пор. 

sarp. 

tikili élikiT, tikilgen кт, dikili élikID т що перебуває у вертикальному положенні, 

встановлений вертикально, tikili taş кт менґір, dikili taş т обеліск, tik- дт встановлювати, 

ставити, водружати, встромляти (пор. στήλη) – менґір Теклі-Таш у центрі Байдарської дол., 

два менґіра Текіль-Таш у селі Скеля, г. Тіклі-Таш біля с. Отаркой, ск. Тіклі-Таш біля 

с. Токлук. 

tilki éklT кт, т, дт, tülki н лис, лисиця; перен. хитрун – г. Тількі-Кая біля с. Кутлук, 

печ. Тількі-Коба біля Ст. Крима, ск. Тількі-Ялаган-Бурун, с. Тілкі (Тюльку). 

tirek ËrT кт, н, direk ËRD ~ ËrID т, н, tirägü дт стовп, опора (від кт, н tire-, т dire-, 

дт tirä- підпирати) – с. Іслям-Тірек, див. terek. 

tirke- hKriT кт, н причіплювати – г. Тирке ~ Тирки (Куш-Кая) на північ від 

хр. Демерджі-Яйла, руч. Тірке (притока Бурульчі), стежка Тірке біля Алупки, пор. кт, т terki 

éKrT задня лука сідла, tergi ~ tirki обідній стіл, т terike ~ tereke è KrT маєток, що залишився 

після смерті господаря < a Þ KrT tarikat спадок. 

Tobay, див. Tubay. 

Toğan Î a#w{ антр., toğan дт, doğan Î a#w{ т сокіл, tuyğyın н яструб; стерв`ятник – 

с. Тоган-Елі. 

Toğanaş антр., див.Toğan, -ş, пор. також н tağan таган, хмонг. тогоо(н) казан – 

с. Тоганаш, Біюк- та Кучук-Тоганаш, Тоганаш-Мін. 

toğay É a#w{ кт, н луг; луговий – с. Тогай (Тагай), Кен-Тогай (Кентугай) (див. keñ), сад 

Тогай, луг Токай-Коль, м. Тугай-Бахчи біля гирла Качі, гал. Ендек-Тогай та Тюрпукляни-Тогай 

на г. Демерджі. Пор. alan, barlaq, çayır, λιβάδι. 

toğaylı (див. toğay, -lı) – с. Тогайли, Тогайли-Калач. 

Toğunçı éjNw#w{ антр. (кт toğun Î w#w{, каз. toğın обід колеса, див. -cı; пор. хмонг. тоонч 

майстер, що виготовляє тон, від тооно тон – круг верхнього отвору юрти) – с. Тогунчи, пор.: 

род. підр. тугунчи в казахів. 
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tomalaq Ñ |aMw{ кт круглий – ск. Томала[к]-Кая, яр Тумалак-Таш (притока Улу-Узені). 

Пор. top, yuvarlaq. 

top Ðw{ кт, н, т, дт м`яч; куля; круглий; гармата > нг τόπι гарматне ядро; м`яч – 

ск. Топ-Кая (являє собою обвал), дж. Топ-Кая-Чокрак. 

topar RaPw{ кт грудка; шматок, пор. т toparlak Ñ |RaPw{ кругла річ, куля; круглий – 

г. Топарлих-Кая, див. -lıq. 

Topçaq Ñ ajPw{ ген., topçaq гарний, вгодований кінь – с. Топчак, пор.: род. 

підр. тупчак у киргизів. Пор. Cabu. 

topçu éjPw{ кт, т гармаш – с. Топчикой (Топчу). 

toplu wlPw{ кт, т зібраний (в одному місці), загальний, колективний; вихований, 

порядний; повний, огрядний; з кулею, з гарматою (див. top, -lı) – с. Топлу (Топли) 

(в селі мешкали вірмени). 

topraq Ñ ARp{ ~ Ñ ARPW{ ~ Ñ ARPWT ~ Ñ ARpT кт, дт, toprak т, topıraq н земля, ґрунт; земляний, 

із землі, з глини – г., м. Топрак-Кая, г. Ак-Топрак, Кизилтопраги-Бурунун-Каяси біля с. Коз, 

Топрахлих-Хир на Карабі-Яйлі, м. Дакакналі(Дакакнарі)-Топрак (Монастир-Бурун) – 

північно-східний край мису Ай-Тодор (див. δαγκανάρι), с. Топрак-Пілен, місто Топрак-Кала 

(Чуфут-Кале). Пор. bor, balçıq, qum.  

toq Ñ w{ кт, н, tok т ситий, заможний; щільний, густий, toq дт ситий; прикметник 

входить до складу антропонімів, відображених в ойконімії Криму – с. Ток-Йол(Джол) 

(див. yol), Ток-Булек, Токмай É amQw{, Токмай-Ішунь(Уйшун), Ток-Мегмет, Біюк- та Кучук-

Токсаба (див. Toqsaba), Тохтаба è b{Ñ w{, Ток-Чарли, Ток-Шейх, Тук-Мамашай. 

Toqa антр., toka è Qw{ т пряжка – с. Тока, пор.: род. підр. тока у казахів. 

toqlu wlQw{ ~ élQw{ кт, н, toklu т однорічне ягня, toqlı дт шестимісячне ягня – м. Токла 

(Токли) на Керч. п-ві при вході з Чорного моря в Керч. протоку. Пор. qozu. 

toqluq ñlQw{ кт, tokluk т, toqlıq н ситість; достаток – г. Токлук-Сирт біля с. Коз, 

с. Токлук (тепер Богатівка), пор.: род. підр. токтук у киргизів. 

toqmaq Ñ amQw{ кт, tokmak т, toqpaq н товкач; киянка, довбенька – ск. Токмак-Кая на 

г. Чатирдаг, Тукмак-Кая в масиві Карадаг, пор.: р. Токмак та г. Токмак-Могила у Півн. 

Приазов`ї (з гори б`є джерело), ск. Токмак кая біля карачаївського с. Хасаут (на скелі 

знаходиться кладовище), ур. Токпак у Казахстані (у мензелінській говірці татарської мови 

для позначення коротких річок вживається термін tuqmaq ~ toqmaq). Пор. κοπανιστήρι[ον], 

µατσούκα. 

Toqsaba ab9q{ етн.: пл. токсаба кипчаків (токсобичі руських літописів), род. 

підр. Токсаба у казахів (див. toq, saba, пор. tuqsaba è BasQw{ ~ aBasQw{ полковник) – с. Біюк- та 

Кучук-Токсаба. 
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totay É aTa{ кт шляхетна (про жінку), totay qız н княжна; імена жін. каз. Тотай, 

тат. Тутай – ліс Тотай-Даг біля с. Чавке та с. Суїн-Аджи, с. Тотай, Тотай-Кой, Туатай, 

Тотанай. 

toy Éw{ кт, н, т, учта; свято; весілля (з нагоди одруження, обрізання), дт учта, той 

хмонг. весільна учта, див. toy töbe та пор. bayram, derviza, paskalya, sabanlıq, seyran, 

süyren, şölen, tepreç.  

toy töbe (див. toy, töbe), пор. каз. toy töbe пагорб, біля котрого фінішують при 

перегонах, після яких починається святкування (це не місце самого свята) – с. Тойтебе 

(два ойк.), Тойтепе, Аджен-Тойтебе, Сирт-Тойтебе, Чирин-Тойтебе. Пор. süyren, 

temaşalıq. 

Toymaz антр., toymaz ZamIw{ ненаситний (кт, т, н, дт toy- наїдатися, див. -maz) – 

с. Тоймаз (Таймас), див. також Taymaz. 

töbe è BwT ~ töpe è PwT кт пагорб, вершина, töbe н пагорб, курган, tepe è pT т вершина; 

верхівка; маківка, п пагорб, töbü ~ töpü дт тім`я, маківка; голова – г. Тепе (Даг-Тепесі), Тепе-

Кермен, Ай-Тепе, Ак-Тобе, Аліс-Тепе, Джав-Тобе, Джай-Тобе, Зибуктепе, Зуку-Тепе, Кара-

Тепе, Катран-Яккан-Тепе, Кок-Ассан-Тепе, Куїн-Тепе біля г. Ай-Петрі, Мамо-Тепе (дві 

назви), Оґуз-Тепе, Попас-Тепе біля річки Отузки, Уксек-Тепе, Черкес-Тепе, Шайтан-Тепе, 

Шапу-Тепе, Юкітепе, паг. Çeren töpe в с. Буюк-Озенбаш, с. Тепеджік, Тюпеджік, Аргин-

Тобечік (див. -cıq), Ґюзель-Тепе, Джав-Тобе (нині Вулканівка), Коктебе (Коктебель), Тас-

Тепе, Той-Тебе (див. toy töbe), Тобечокрак (два ойк.), Direkli tepe. 

töbel ìBwT, пор. каз. töbel, кирг. töböl зірочка (на лобі тварини), т tebel ìbT складка, 

зморшка – с. Кара-Тобель (Каратебель, Каратюбель), Каратюбель (три ойк.), Коктебель 

(Коктебе) (qara töbel вороний кінь з білою зіркою на лобі, kök töbel сивий кінь із зіркою на 

лобі, пор. турк. dordepel гнідий кінь з білою зірочкою на лобі, dor гнідий, назву колодязя 

Кара-Тюбель у Казахстані).  

töben кт ниць; перекинутий, карач.-балк. внизу, tömen н низький, невисокий; низько, 

нижче; в ойконімах значить “нижній” – г. Томен-Байир біля с. Манґуш, с. Тебен-Асма 

(Ашага-Асма), Тебен-Лема (Ашага-Лема), Тубен-Елі, Тобенкой, Тобен(Тюбень)-Сарай, солоне 

оз. Туз-Тубен. Пор. aşağa. 

Töbet ôBwT ген., töbet н пес, döböt ~ töböt кирг. кобель, вовк-кобель – с. Тобет (Тубет, 

Тюбет), Тубет-Адаргин, пор.: род. підр. тубет у казахів, дьобьот у киргизів. 

tögerek ËrKwT кт, н круг; круглий, тöгрöк хмонг. круг, кружок – г. Теґерек біля 

Бахчисарая, с. Тукарек (у ярлику Мугаммед-Ґірея), пор.: тамга  tögörök у караногайців. 

Пор. döñgelek. 
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töle è LwT кт печера – с. Толе (Туле, Тюле) è LwT (тут у 1654/65 році хан Магомет-Ґірей 

побудував палац É ArS éLwT), пор. ім`я чол. н Тулебай і див. також Tüle. 

töpe, див. töbe. 

töre È RwT ~ ARwT кт пан, людина шляхетного походження; чиновник, н суддя, т звичаї, 

türe È RwT т закон; статут; звичай; князь, tör кирг. місце проти входу до юрти, почесне місце, 

törö пан, епітет владного богатиря в епосі, törä дт чільне місце у юрті; закон, звичай, тöр 

хмонг. держава, влада; династія; закон; учта; весілля – с. Тере. 

trampete è tpMArT кт малий барабан, т військовий барабан, trampet т барабан, пор. 

фр. trompette труба (музичний інструмент) – ур. Трампета біля с. Біюк-Ламбат. Пор. davul. 

trapon кт виноградний прес, давильня, чавило < г *τραπον (від τραπέιν вичавлювати 

сік, чавити, давити) > лат. trapetes ~ trapetus ~ trapetum маслоробний прес (пор. н meñgene 

прес для вичавлювання виноградного соку, караїм. polon ~ polun ~ pulun давильня для 

виготовлення виноградного соку < п è NwLaP palune сито, решето; цідило, Î AW|aP palavan сито; 

шумівка; цідило) – г. Трапан-Баїр біля с. Скеля. Пор. ληνός, ’όρον. 

Tubay É aBw{ ген.: род. підр. тубай у каракалпаків, пл. тубай É aBwT ~ тумай в узбеків, 

род. підр. тубай у киргизів – с. Топай-Кемельчі, Черкез-Тобай. Пор. Tübey. 

-tuvğan Î a#w{, див. -doğğan. 

tuğcı éj#w{ бунчуконосець, дт барабанщик (?), тугч хмонг. прапороносець (кт, т tuğ 

£ w{ султан, бунчук, дт прапор; бунчук; барабан, хмонг. туг прапор, стяг, знамено, див. -cı) – 

с. Тугджилар, див. -lar. 

Tulumçaq Ñ acMwl{ антр. (кт tulup Î wLw{ шкура, зідрана цілком, т tulum Í wLw{ бурдюк; 

волинка, див. -caq) – с. Тулумчак (Толомчак). 

Turaş антр. (пор. каз. tura прямий; справедливий, див. -ş) – с. Тураш(Траш)-Конрат, 

пор.: родоплемінна ґрупа тураш (кулеба) барабинських татар. 

tur- Rw{ кт, н, dur- Rw{ кт, т стояти; зупинятися, припинити рух, дт вставати, 

підніматися; стояти – ліс Адим-Тур біля с. Бага, Адим-Тур-Орман біля с. Узунджа, див. adım. 

tut, див. dut – р. Тут-Терек-Озен (притока Ускюту).  

Tuvaq Ñ Aw{ антр. (так називали дитину, що народилась у “сорочці”, пор. кт duvaq 

Ñ Aw{, т duvak весільний серпанок; глиняна кришка джбана, кирг. tubaq накривка) – кур. Туак-

Оба біля Карасубазара, с. Туак (три ойк.), Тувак (тепер Рибаче) (пор. також адиг. тІуакІ 

долина посеред гір, міжгір`я). 

tuvar Raw{ кт, н худоба, davar Raw{ т дрібна рогата скотина, tabar, tavar дт майно, 

туувар хмонг. гурт, худоба, яку переганяють – г. Туар-Алан, печ. Тувар-Еґерек біля 

с. Масандра, Туар-Хоба у Великому Каньйоні, ск. Туар-Хошлар на г. Демерджі. 

Tuvuş антр., tuvuş кт хоробрість, пор. кирг. tuuş сила, міць – с. Тууш. 
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tuz Zw{ ~ ZwT кт, н, т, дт сіль (кухонна) – ліс Тузлик біля Партеніта (див. -lıq), с. Тузкуль 

Ì wK Zw{, солоне оз. Туз-Тубен на Арабатській косі. 

Tuzaqçı антр, tuzaqçı кт, tuzaqşı н мисливець із сільцями (кт, н, дт tuzaq Ñ AZw{, т tuzak 

пастка, капкан, сильце, сільце, див. -cı) – с. Тузакчи (1576 р.), Біюк- та Кучук-Тузакчи, пор.: 

род. підр. тузакчи у казахів. 

tuzla è LZw{ ~ è LZwT кт, túzla т місце здобичі солі, солеварня – оз. Тузла, с. Тузла 

(три ойк.), Тузла-Шейх-Елі. 

tuzlu wLZw{ кт, т солоний – джерела Тузлу-Чохрахлар у с. Ай-Серез (тепер вони 

знаходяться під асфальтовою дорогою). 

tübek ëBwT півострів, пор. каз. tübek тс – п-ви Бахчи-, Орта- та Кірпі-Тубек в 

Актаському озері на Керч. п-ві, м. Бога-Тубек. Див. tüp. 

Tübey éBwT ген.: рід тюбей у Криму (пор. кирг. töböy верблюд) – с. Тубей (Тюбей) 

(два ойк.). Пор. Tubay. 

Tüle è LwT антр. (пор. кирг. tilek ~ tilöö прохання, бажання, від tile- просити, бажати, 

tülöö прохання, бажання; жертвоприношення біля священних гаїв та джерел (мазарів) під час 

мусульманських свят, а також при стихійному лиху (посуха, джут, землетрус тощо), кт, н 

tilek бажання, від tile- бажати, хотіти, т dilek бажання; прохання; благання, мольба, від dile- 

бажати, хотіти; благати, просити) – с. Туле (Толе, Тюле) è LwT, див. також töle. 

Tümen етн., tümen Î aMwT кт, т, tümän дт, тÿмэн хмонг. безліч; десять тисяч; тьма 

(військове з`єднання кількістю десять тисяч вояків), Î aMwT п tuman десять тисяч – с. Тюмень, 

пор.: тюмен ногай – назва караногайців, род. підр. туман у казахів, тумен у киргизів, сеок 

тумат в алтай-кіжі, рід тумат у тувинців, пл. тумет (тÿмд) монголів. 

Türkmen Î amKrT туркмен – с. Туркмень, Бая[т]-Туркмен, пор.: рід тюркмен в 

акногайців. Пор. Arap, Boğdan, Céneviz, Çerkes, Çingene, Çufut, Çuvaş, Ermen, F(i)renk, 

Kürt, Noğay, Osman, Qazaq, Qumuq, Tat, Tatar, Urum, Urus. 

tüp ÂwT кт, н, дт , dip âID т низ, дно; основа, корінь; віддалена частина (чогось); у 

топонімії Криму термін значить також “півострів” і входить до назв сіл, розташованих на 

півостровах у Сиваському озері – м. Казантіп, п-в Тюп(Діп)-Тархан (Тарханкут), 

с. Тюп(Діп)-Абаш, -Джанкой, -Канли, -Кенеґез, -Мамай, ліс Кая-Тюбю біля с. Пички, 

ск. Коба-Тюбю біля с. Теберті. Див. üst, пор. alt, ast, tübek. 

tüpsüz кт, н безодній; безодня (див. tüp, -sız) – печ. Топсіз-Коба біля с. Куркулет, 

Тюпсюз-Хасар на Карабі-Яйлі (див. xasar). 

tüş- VwT кт, дт, tüs- н, düş- VWD т падати; спускатися – р. Сутишкан (Суботхан), 

див. -ğan, bat-. 
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tütkel ìkTwT кт природна шахта, провалля (? < п öKDWD dudkäş ~ dudkeş печера; 

ущелина > т, азер. dudkeş димохід, пор. кт ocaq, т ocak вогнище; шахта, кт tüte- димитися, 

димувати) – провалля Ад-Сокмак-Туткель, печ. Кара-Агач-Туткель і Курюч-Агач-Туткель 

(усі на Карабі-Яйлі). 

tütüncü éjNwTwT той, хто вирощує або продає тютюн (кт, т tütün Î wTwT тютюн, див. -cı) – 

с. Tütüncü. 

tüz ZwT кт, düz ZWD т плоский, рівний; рівнина, поле, долина, tüz дт рівний, плоский; 

однаковий – г. Біюк- та Кучук-Тюз біля с. Мускомія, ур. Черкестюс (місцевість поміж 

витоками Качі та Бельбеку), с. Тюзлер (нині Високогірне). 

 

U 

 

u- (ü-), див i-. 

uç- CWA кт, т, дт, uş- н літати, летіти – р. Су-Учхан (Кизил-Коба), печ. Су-Учхан-Коба у 

верхів`ї Біюк-Карасу, див. suv, -ğan, uçansuv. 

uçansuv w( Î aCWA кт водоспад, водограй (див. suv, uç-, -an) (т çağlıyan, şelâle) – 

водоспад, р. Учансу (Кремастó-Нерó), пор.: р. Су-Учхан (Кизил-Хоба) у Криму, невеликий 

водоспад Учансу біля с. Карбалія в Буджаку. 

Uduyıt ôIWDWA етн.: давньомонгольский рід удуїт-меркіт ôiKrM ôIWDWA – с. Удуїт у 

Старокримському кад. 

ufaq Ñ aFWA кт, ufak т, ufşaq, uvşaq дт маленький, дрібний – с. Салгир-Ягаси-Уфак-

Кемельчі. 

ula- |WA т додавати, долучати, приєднувати, дт зв`язувати, приєднувати – ур. Великий і 

Малий Бабулган у Байдарській дол., див. baba, -ğan, а також babuğan. 

ulan Î|WA, див. oğlan – с. Улан-Елі (чотири ойк.), Улан-Дуванкой, Мамбет-Улан(Лан), 

Тукей-Улан. 

ulaq Ñ |WA кт, oğlak Ñ al#WA т, oğlaq дт козеня; ulaq Ñ |WA т кур`єр, гонець, вістовий ulağ 

дт в`ючна тварина, верховий кінь; поштовий транспорт на перегонах між станціями – 

с. Улакли élQ|WA (Поштове), див. -lı. 

u(l)paq Ñ aPWA ~ Ñ apLWA кт пух; пухнастий, opuq (upaq?) qarı лапатий сніг, який випадає 

навесні (пор. каз. ulpa пушинка, qar ulpası сніжинка, кирг. ulpaq ~ urpaq висівки, 

турк. urpak пагорбок; пухкий, сипкий, urpak qum сипкий пісок) – г. Опук (звідси укр. опýк 

особливий вид кримської солі), див. також öbek, öpkük. 
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ulu wLWA кт, т, uluğ дт великий; величезний; високий; видатний – г. Улу-Кир біля 

с. Сараймін, дол. Улукул, м. Улукол (див. qol), річки, с. Улу-Узень, с. Улу-Сала, Улукул (Орта-

Кісек-Улукул). Пор. büyuk, köp, ülken. 

uluq Ñ wLWA кт жолоб, ринва, olıq н водопійна колода; жолоб, oluk Ñ wLWA т відкритий 

жолоб для води, oluq дт видовбане дерево, корито, колода – дж. Улукли в Айсавській дол., 

Улуклу та Улухлу-Чокрак на півд. відрогах Чатирдагу у верхів`ї Улу-Узені, див. -lı. 

Пор. çapçaq, legen. 

Unğar Ra3NWA ген.: рід (отуз)-унгар Ra3NWA (ZwTWA) у Криму, бішур-унгар у башкирів – 

с. Унгар-Найман, пор. ім`я чол. каз. Унгар. 

Urçuq антр. (пор. прізвище Урчук у караїмів), urçuq ñJRWA кт, urçuk т, urşuq н 

веретено – с. Урчук (Орджак), див. також or. 

uru WRWA кт яма (для збереження зерна), oru дт яма (для збереження овочів); яма, 

темниця – ліс Уру-Даглар біля с. Кизилташ, ур. Урупілякі біля с. Верхня Ореанда, с. Уру-

Бурун (1530 р.). 

Urum Í WRWA ~ Rum Í WR кт кримський грек, т грек, що народився і живе в Туреччині чи в 

якійсь іншій мусульманській країні < нг Ρωµαίος давній грек, Ρωµιός візантієць римлянин 

грек – ур. Урум-Мегале біля с. Біюк-Ламбат; за свідченням уродженця Ай-Сереза Ферата 

Усеїнова, татари цього села називали розташоване над ним християнське кладовище Urum 

dedelerimizniñ mezarlığı. Пор. Arap, Boğdan, Céneviz, Çerkes, Çingene, Çufut, Çuvaş, Ermen, 

F(i)renk, Kürt, Noğay, Osman, Özbek, Qazaq, Qumuq, Tat, Tatar, Türkmen, Urus.  

Urus ÓWRWA ~ Rus ÓWR кт, т руський < друс. Ðóñü (держава і населення) – г. Урус-Кьоз 

біля с. Ворон. Пор. Arap, Boğdan, Céneviz, Çingene, Çerkes, Çufut, Çuvaş, F(i)renk, Kürt, 

Noğay, Osman, Özbek, Qazaq, Qumuq, Tat, Tatar, Türkmen, Urum, ρούσικος. 

ustra È rtSWA кт, ustura т бритва < п È rtSA ostore тс – дж. Устуранин-Кішмесі. 

uva È WWA ~ AWA кт долина, ova т рівнина; долина, oba н трясовина, драговина – Baydar 

uva (Байдарська долина). Пор. ğavta. 

uzaq Ñ AZWA кт, н, дт, uzak т далекий; довгий – гал. Узак-Алан біля с. Аргин. Див. yaqın, 

пор. uzun. 

uzun Î WZWA кт, т, дт, uzın н довгий – г. Узун-Даг, Узун-Кая, Узун-Кир, Узун-Сирт, 

камінь Узун-Таш біля с. Куркулет, печ. Узун на г. Демерджі, Узун-Коба у верхів`ї Салгиру, 

ск. Узун-Кая на Карабі-Яйлі, яр Узун-Йилга біля с. Калимтай, с. Узун-Аяк-Карса (uzunayaq 

довгоногий), Узун-Сакал-Джанкой (uzunsaqal довгобородий). 

uzunca è jNWZWA кт, т доволі довгий – печ., ущ., р., с. Узунджа (Узунджу) в Байдарській 

дол. 

Uzunlar rLÎ WZWA ген. (див. uzun, -lar) – с. Узунлар. 
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üç Ã WA кт, т, дт, üş н три – г. Уч-Кая біля Гурзуфа, Уч-Обалар біля с. Ай-Серез, Уч-

Таш у бас. Каспани, дж. Уч-Таш на південь від Карабі-Яйли, камінь Уч-Таш (три назви), 

кур. Уч-Оба (три назви), ліс Уч-Йол-Баши біля с. Аргин, Уч-Ийлга біля с. Азамат, узв. Уч-

Алан, ущ. Уч-Кош, ск. Уч-Кая біля с. Сююрташ, с. Уч-Джилга (Учулга), Уч-Евлі (два ойк.), 

Учевлі-Кенеґез,Уч-Кая-Ялар, Учкесек, Уч-Кую (три ойк.), Учкую-Кипчак, Учкую-Тархан (див. 

quyu), Уччам (див. çam). 

Üçevli ген.? (див. üç, ev, -lı) – с. Уч-Евлі (два ойк.), Уч-Евлі-Кенеґез, Уч-Евлі-Орка. 

Пор. Beşevli. 

 üçünci énCWA кт, üçüncü énCWA т, дт, üşinşi н третій – шахта Учунджу на г. Чатирдаг. 

ülkün îkLWA кт, üyken н великий, величезний, üyken îkIWA кт старший – оз. Ількен-

Коль на Керч. п-ві, с. Юкен-Калач, Юкон-Мін (пор. Кучук-Мін). Див. küçük, пор. büyük, köp, 

ulu.  

ürk- KRWA кт, н, т лякатися, боятись – дж. Уркуті-Чокрак, див. -dı. 

üskül Ì wkSWA ~ ìkSA кт, т льон < нг σκουλ(λ)ί кужіль, куделя; пасмо волосся – с. Склю-

Єр (Üsküllü yer), ур. Ускюлі-Єрлер, Üsküllü göller біля с. Корбек (див. -lı), дж., 

руч. Ускюлянін-Су (Каракунда ~ Каракунґа) нижче Алупкінського укріплення.  

üst ôSWA кт, н, т верх, верхня частина; поверхня; верхній, üstü дт верхній – г. Урмани-

Усту (див. orman); Устель – степова частина Криму між Чонгаром та Феодосією (див. el I, 

пор. Ічель). Див. alt, tüp. 

üteki ékTWA кт (т istiridye) устриця – м. Утекі-Бурун (Ліман-Бурун) (середній край Ай-

Тодорського мису). 

üy, див. ev. 

Üsein ім`я чол. < а îis& husayn ім`я чол. Гусейн – с. Гусеїн (рос. Хусеин). 

üyken, див. ülkün. 

üyle è lKWA кт, н, öğle т, öylä дт південь, полудень – ск. Ülle qaya “Полуденна скеля” 

біля с. Хайто (Кайту): коли сонце було над скелею, селяни сідали обідати. 

Üyşün îvIWA ~ İşün Î wvIA етн.: роди уйсюн у караногайців, пл. уйшун башкирів, 

узбеків, род. підр. уйшун у каракалпаків; уйсунь – загальна назва племен Старшого жузу 

казахів, включаючи пл. сари-уйсун; монгольське пл. ушін ~ хушін, яке Чінґіс-хан передав на 

чолі з еміром Хушідай-Байку Джучи (пізніше Хушідай-Байку очолював праве крило війська 

Бату-хана, у складі якого було пл. усун) – с. Уйшунь (Ішунь) (кілька ойк.), Біюк-Ішунь, Кир-
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Уйшун(Ішунь), Джарин-, Есен-Бак(Есенбай)-, Тезеклі-, Тентек-, Тереклі-, Товани-, Токмай-, 

Тракай- та Одобаши-Уйшунь(Ішунь). 

üzen, див. özen – р. Узень,Узень-Чешме біля Ялти, Алагат-Узень, Артна-Узень на 

г. Демерджі, Баллар-Узень, Біюк-Узень (притока Качі), Софук-Узень, Ташкутер-Узень біля 

Балаклави, р., с. Біюк-Узень, руч. Узень-Баш (див. özenbaş), Кара-Узеньчік (притока Улу-

Узені, або Мегапотаму), яр Салин-Узень між річками Ускут і Ворон.  

 

V 
 
 

vaqıf æ QW кт, vakif т, æ QW väğf п < a æ QW vaquf тс – р. Вакуф-Бахча (Тунас, притока 

Біюк-Карасу), дж. Вакуфин-Чокрак на г. Чатирдаг, Вакуфлар-Кішме, с. Вакивджик (див. 

-cıq). 

vasıl ì(W кт, т побачення; з`єднання, об`єднання, ì(W väsl п з`єднання < a ì(W vasl 

з`єднання; зв`язок, узи – паг. Васлич у центрі Ай-Сереза, де, за свідченням Ферата Усеїнова, 

знаходилась кав`ярня “Ave” і де щовечора збирались старики, кожен з яких мав тут свій 

камінь. 

vay É AW кт, т леле!, ой леле!; ай!, ой!, ох!, vay anam vay! т тільки подумати!, щоб тебе! 

- ск. Вай-Анам-Хаяси “Ой, мамо!”, що знаходиться на відстані чотирьохсот метрів від 

ск. Кор[к]ма-Балам “Не бійся, моє дитятко!” в долині Качі біля монастирища Качи-Кальон. 

ver- rIW кт, т, ber- riB кт, н, дт давати – г. Кечіт-Вермез (Кеч-Вермез-Сирт) біля 

Судака, див. keçit-, -maz. 

vigla ~ vigle кт спостережний пункт, т спостережний пункт при риболовлі < нг βίγλα – 

г. Вігля, Віглябурун, Віглянин-Бурну біля с. Кутлак, ур. Вігла (кілька назв), Вігла-Баїр біля 

Гурзуфа, Вігла-Мейдан біля Партеніта, дорога Вігля-Йолу ~ Віглянин-Йолу (веде з Партеніта 

на Яйлу). Пор. gözlek, qaravul.  

viran, див. ören.  

 

X 

 

xaç Ã aX кт, haç т хрест < п Ã aX xaç тс – г. Качли-Кая (див. -lı), ск. Хачла-Каяси 

(*Xaçlaq qayası, див. -lıq). Пор. вірм. xaç, σταυρός. 

xalil ìilX кт, halil т, ìilX xälil п задушевний друг < a ìilX xalīl друг, приятель – г. Халіл-

Бай у верхів`ї Арпату, див. також halil. 
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xan Î aX кт, дт, п, han т, qan дт, хаан хмонг. хан – гал. Хан-Тогай біля с. Улакли, 

дж. Менар-Ханин-Чокрак, Xançeşmesi, с. Хан-Елі (двічі), Хан-Яфе, Хан-Джамі, Хан-Куле, 

Ханли, Xanköşkü ékVwK Î aX, ур. Хан-Ґельді на Карабі-Яйлі. Пор. sultan. 

xane è NaX кт, hane т дім, житло, приміщення < п è NaX xane тс – ур. Барут-Хане, 

див. barotxane. 

xanış öNaX кт дружина, жінка, подружжя хана – с. Ханишкой. 

xanî éNaX кт пані – руїни селища Ханій-Кой в ур. Дербіза (див. derviza). 

xanlıq ñlNaX кт, hanlık т ханство; володіння хана – с. Ханлик. Пор. paşalıq, qalğalıq, 

şeiqlıq, xocalıq. 

xarabe è BArX кт, harabe т, è BArX xärabe п руїни, руйновище < a Þ BArX xarābat тс (мн. Ô aBArX 

xarābāt, пор. назву Арбат одного з передмість старої Москви) – плато Карабі-Яйла 

(тут зустрічається багато руїн старих кошар, середньовічних жител з городами та садками, на 

які вказують здичавілі груші та яблуні). Пор. ören, σάρα, χάλασµα. 

xarap ÂArX кт, harap т, ÂArX xärab п зруйнований, розорений, занепавший < а ÂArX 

xarāb руйнування, розорення, спустошення, загибель; руїни – с. Хараб-Кой, Хараб-Тавель. 

xartan кт кошик для зерна – ск. Хартан-Хая на схилі г. Демерджі. 

xasar Ra9X кт вирва, провалля, шахта (пор. т hasas ä9X отвір, щілина, розколина; 

проміжок < а ä9X xasās розколина, щілина, тріщина) – печери, шахти Еміне-Баїр-Хосар, 

Одаман-Кассар, Топсюс-Хосар та Хундук-Коса[р] на Карабі-Яйлі, Лю-Хосар на 

Долгоруковській яйлі, провалля Хасарлих (див. -lıq) на г. Демерджі, печ. Чагир-Хосар на 

г. Чатирдаг, пор. урумську назви яру з печерою Хасáр неподалік від гирла Мокрої Волновахи 

в Півн. Приазов`ї. Пор. xunu. 

xasta è tsX кт, hasta т хворий < п è tsX xäste заморений, змучений; поранений; хворий – 

руч. Хаста-Ага, Хастабаш, с. Хасталар, Хастаєрі, яр Хаста-Дере.  

xıdırellez ~ xıdrellez (xıdrellez günü éNwK ÓaiLAr0X) кт, т свято, день Хизир-Ільяса 

(перший день літа), яке припадає на 23 квітня за ст. стилем (у християн це день св. Георгія 

Змієборця, або Зеленого Юрія), xederlez гаг. день св. Георгія; Xızır r0X кт, Hızır т, r0X xäzer 

п Хезер (< а r0X xazir зеленіючий, зелений) – давній персонаж доісламських леґенд, 

переказів і казок іранських та тюркських народів, нерідко зображується в зеленому плащі й 

на білому коні; цей загадковий пророк шукав безсмертя й одержав його знайшовши джерело 

живої води – с. Кадир-Лез ~ Катерлез на Керч. п-ві, див. також qadir, İlyas; ск. Хисир-Кая в 

ущ. Уч-Кош. Пор. bayram, derviza, paskalya, sabanlıq, seyran, şölen, temaşalık, tepreç, toy. 

xırsız кт, т злодій – б. Хурсуз-Хоба-Дере, с. Хирсиз-Шибан.  

Xızır, див. xıdırellez.  
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xoca è JAwX кт, hóca т учитель (звідси кт oca учитель); ходжа; мулла, духовна особа < 

п è JAwX xace пан, хазяїн; ходжа – с. Ходжа-Сала (Коджа-Сала, або Бугаз-Сала), Аблагоджа, 

Агоджа, Булат-Ходжа, пор.: пл. ходжа-атай в Криму, рід ходжа у казахів, пл. ходжа-елі 

узбеків, рід ходжали в узбеків-локайців, род. підр. ходжа(лар) у туркменів. Пор. hafız, 

molla, qadı, qoca, şeiq, seit.  

xocalıq ñLè JAwX посада ходжі (в Кримському ханстві вона була спадковою); володіння 

ходжі (в Криму Ходжалик складався з 16 сіл, включаючи Коп-Чокурджу, Ак-Чинрау, Баїм, 

Кул-Чакими, Дау[л]-Джар, Гаджи-Гасан, Ак-Яш-Карий та Кир-Кулач, в якому перебував 

ходжа). Пор. paşalıq, qalğalıq, şeiqlıq, xanlıq. 

xor RwX кт, hor т, xorul Ì RwX кт, horul т імітація хропіння - фонтан Хорлу в 

с. Кизилташ (див. -lı), дж. Авраму-Хурлу-Су (пор. т hor RwX сонце < п RwX xor сонце; ім`я ангела 

сонця в зороастрійців та назва десятого дня кожного місяця іранського сонячного календаря і 

див. також qoruluq). 

xoraz ZArX ~ xoroz ZWrX кт, horoz т, qoraz н півень < п ÓWrX xorus тс – яр Хуруз-Дере 

біля с. Демерджі. 

Xud(d)a AdX ~ Xudai é@AdX кт, Huda AdX т, Qudqay н бог, господь, всевишній < п AdX 

xoda бог, господь; господар, хазяїн, é@AdX xudai божественність; божеський, властивий богу 

(вживається в антропонімії) – с. Кудайчик, Кудайгул (див. qul), Карпнин-Кудайгул (1549 р.), 

Біюк- та Кучук-Кудеяр (див. yar II), пор.: род. підр. кудаяр у киргизів. Пор. Alla. 

xunu ~ xunü éNwX кт вирва, qona н лійка; ринва, huni éNwX т вирва; лійка < нг χούνη 

ущелина, яр, лощина, видолинок, χουνί вирва; лійка < дг χώνη лійка – р. Хун ~ Хуна (Суук-

Су), Хун ~ Хуна ~ Охун біля Балаклави (пор. також т hun Î wX кров; життя < п Î wX xun кров). 

Пор. xasar. 

 

 

Y 

 

-y (-ay, -ey) афікс, характерний для тюркських антропонімів, відбитих в ойконімії 

Криму: Абай, Агай, Аджай, Аджай-Кат, Антай, Атай, Аджи-Мушкай, Багай, Бакшай, 

Джелішай, Коджай, Кошай, Мамашай, Тук-Мамашай, Мишай ~ Мушай, Осалай, Самай, 

Тазанай, Топай-Кемельчі, Тотай, Тотай-Кой, Тотай-Афуз, Тотанай, Кара-Тотанай, Товмай, 

Тракай-Ішунь, Ту(в)атай, Тукей-Улан, Тюбей, Черкез-Тобай. 

yağ £ aI кт, т, дт жир, масло – г. (грязьовий вулкан) і с. Джав-Тобе (Джаутепе) на 

Керч. п-ві. Пор. cermay, may. 
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yağ- #aI кт, т, дт, yav- ~ cav- кт, н іти, падати (про дощ, сніг) – с. Джерджава 

(Жержава, Черчеу), див. yer, cer (на думку В. Санжаровця, назва *Cer yav(ğ)an може бути 

пов`язана з виверженнями грязьового вулкану, що називався Мордвінова гора, див. -an, 

-ğan). 

 yağa a#aI ~ cağa a#aJ кт, yaka è qI т край, берег; сторона, yağa н комір; берег; долина 

(пор. yaq Ñ aI кт сторона, бік, н щока; сторона, край; комір, yaqa è qI кт комір, зааг хмонг. 

межа, кордон, зах край; комір) – с. Джага, Джага-Баши, Яка-Аліке (пор. Кир-Аліке, див. qır), 

дж. Чемух-Яга. 

Yağmurça антр. (пор. т yağmurca è JRwm#aI плямисте дитинча будь-якого ссавця; вид 

лані), Yağmurçı éJRwm3I ~ Yamğurçı éJRw3mI антр. (від yağmur Rwm#aI ~ yamğur Rw3MaI дощ, 

пор. кирг. camğur тс, див. -cı) – с. Ягмурча, Ягмурчи. 

yala- |aI кт, н, т, дт лизати – ск. Тількі-Ялаган-Бурун. 

yalan, див. calan. 

Yalantöş антр. (пор. кирг. calañtöş сірома, який через бідність їздить на коні без сідла, 

від calañ голий, töş груди) – с. Ялантуш, пор.: род. підр. жалантош у киргизів.  

yalçın îicLaI кт, т крутий, стрімкий, прямовисний; рівний (гладкий) і голий, лисий, 

yalt дт прямовисний – камені Ялчан у морі біля м. Опук. 

yalı éLaI кт, т берег моря або ріки; літній будинок на березі, крум. yało море < 

нг γιαλό[ς] морський берег, узбережжя, узмор`я, надмор`я; обмілина, мілизна; море, 

дг α’ιγαλός морський берег – місцевість Яли біля с. Коз, ск. Яли-Кая біля с. Мамашай, с. Яли-

Мойнак (пор. Отар-Мойнак), Яли-Тама è Ma{ éLaI, ур. Яли-Богази біля с. Отуз. Див. γιαλό. 

yalıñız zklI кт, т, yañğız zkI кт, yalğız н, yalnız zklI т, calğuz, yalañuz, yalğuz, yalıñız, 

yalıñuz дт один, єдиний, окремий, одинокий, yalğuz Zw3LaI п самітній, одинокий – дж. Янис-

Чокрак біля с. Біюк-Узеньбаш, ск. Янгиз-Кая біля с. Тав-Бадрак, ур. Yalnızdirek ËRD zklI, пор.: 

дол. Янгиз(Ялниз)-Агач “Одиноке дерево” на північ від Перекопського перешийка (одинокі 

дерева в степу вважалися священними). Пор. qoş I. 

yalman Î amLaI кт, т зубчаста вершина (dağ yalmanı пік гори); похилий (yalman qaya 

обрив без виступів, пік скелі без виступів) – с. Джалман (Джолман), див. також Colman. 

Пор. çoqu, dağ, qaya. 

yalpaq Ñ apLaI кт, н, yalpak т, yalbı дт плоский – ск. Ялпа[к]-Кая. Пор. p(i)lâki. 

yaman Î aMaI кт, н, т, дт поганий, т дивний, вражаючий; бідовий – г. Яман-Таш у 

бас. Бурульчі та Каспани, б. Яман-Таш-Дере біля с. Біюк-Узеньбаш із дж. Яман-Таш-

Текнечек, дж. Йаман-Єр-Чокрак, Яман-Кула біля с. Саватка, ущ. Яман-Дере, яр Йаман-Йол в 

Айсавській дол., с. Йаман-Йол-Аджилар, Яман-Йол-Шейх-Елі. Пор. κακός. 

yan Î aI кт, н,т, дт, can дт бік, сторона – с. Яндже (Янжу, Маркур-Янчу), див. -ca. 
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yan- NaI кт, н, дт горіти – г. Янган-Даг біля с. Місхор (див. -ğan), гал. Янмиш-Алан біля 

с. Кизилташ (див. –mış, alan), Янмиш-Хош біля с. Кизилташ (див. qoş), ліс Янган-Тав біля 

с. Махульдур (див. tav). 

-yan Î aI (-yen Î hI), див. -an. 

yanıq ñNaI кт, yanık т горіле місце; згорілий, горілий – г. Джаник-Бет біля Мокрого 

Індолу, б. Яник-Сирт біля с. Улу-Сала. Пор. küyük, κάψα. 

Yanış öNaI ~ Canış öNaJ антр. (див. can, -ş) – ск. Яниш-Кош та Осман-Кош, с. Яниш-

Кишкара, Джаниш-Такиль, пор.: род. підр. джаниш у киргизів. 

yañ, див. cañ, yañı, yeñi – села Янкой. 

yañı ékNaI кт, н, дт, yeñi ékI кт, т, yeni ékI т – с. Яникой, Яни-Джандевлет, Яни-Кат, 

Яни-Мангит, див. cañ, yañ, yeñi. Див. eski. 

yañız, див. yalıñız. 

yapalaq Ñ |aPaI кт, н сова, yapalak т вид пугача – г. Япала[к]-Хоба біля с. Коз. 

Пор. µπούφος. 

yapı éPaI т будинок, будівля, споруда, від yap- PaI будувати > нг γιαπί будівництво – 

ур. Копур-Япунда біля с. Таш-Ярган. 

yapışqan Î aqvPaI кт глід, yapışkan т глід; липкий, yapuşğan дт липкий – г. Япушканлик 

біля с. Копірлікой (див. -lıq), печ. Ябушкан-Хоба на Карабі-Яйлі, ур. Япушханлик на Яйлі.  

yapraq Ñ ArPaI кт, yaprak т лист; шматок, yalbırğaq, yapırğaq, yapurğaq дт лист – 

оз. Япрах-Коль. 

Yapunca è jNwPaI антр., yapınca кт накидка, yapunca è jNwPaI ~ yapıncak Ñ ajNwPaI т накидка; 

волохата попона для коней, è cNaPaI yapançe ~ è cNwPaI yapunçe ~ écNwPaI yapunçi п бурка – 

с. Япунджа (два ойк.), Джапунджи. Пор. Camınçı. 

yaq Ñ aI кт, дт бік, сторона; yak Ñ aI т близький, ближній – г. Як-Ярлар біля с. Шелен, 

див. yar. 

yaq- Ñ aI кт, н, дт, yak- т палити, спалювати – г. Катран-Яккан-Тепе (Яккан-Картни-

Тепе), див. -ğan. 

yaqın îiQaI кт, н, дт, yakın т близький – с. Yaqın Baybuğa (тепер Ближнє). Див. uzaq. 

Yaqşıbay антр. (кт, н yaxşı évxI, т yahşi, дт yaqşı хороший, красивий, див. bay) – 

с. Якшибай, пор.: род. підр. джаксибай у киргизів. 

yar I RaI кт, дт яр, н яр, обрив, скеля, т урвище, эрэг хмонг. берег; обрив, яр 

(пор. укр. яруга) – дж. Ярлар у Кутлацькій дол., канава Яртинах біля р. Ворон, с. Ак-Яр, 

Джаркую, Даул-Джар, оз., с. Кизил-Яр, г. Як-Ярлар. 

yar II RaI кт, дт, yâr т друг; коханий < п RaI yar друг; входить до складу антропонімів – 

с. Келді-Яр (Ґельдіяр), Кудеяр, Кучук-Кудеяр, Кутлуяр. 
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yar- RaI кт, н, т колоти, розколювати; розсікати - ур. Таш-Джарган біля Сімферополя, 

с. Таш-Ярган(Джарган), див. -ğan, пор. азер. yarğan ущелина, розколина, щілина. 

yarılğaç ~ yarılğaş кт помилування, рятунок, визволення (від yarılğa- a3LRaI кт, 

т милувати (про бога) – морська затока Ярилгач, оз., р., с. Джарилгач, також о-в Джарилгач у 

Чорному морі (*Carılağaç, див. ağaç, пор. кт, н, дт yarıl- тріскатись, розколюватись, також 

кирг. carılğıç, каз. carılğış здатний легко розколюватись), пор.: антр. Жарилгас та род. 

підр. джарил-камис у казахів). 

yarma è MRaI кт, т виїмка; ущелина; кілкий – дж. Ярма-Чокрак на Долгоруковській 

Яйлі. 

yaş ÖaI кт, т, дт, yas н молодий; вік – с. Яшлав (1530 р.), Біюк- та Кучук-Яшлав ~ 

Яшлавчик (Біюк- та Кучук-Яшдаг, yaş dağ молодий ліс), Яшпек.  

yaşır- riVaI кт, yasır- н ховати, приховувати, переховувати, yaş- т покривати, 

закривати, ховати, yaşur- дт спонукальний спосіб від yaş- ховатися, переховуватися (звідси 

кт yaşmaq ñmVaI, т yaşmak вид чадри) – ск. Киз-Яширган, див. qız, -ğan. 

yataq Ñ aTaI кт, yatak т ліжко; ложе; річище; місце, багате на щось: av yatağı місце, де 

багато дичини, yataq н місце для лежання; ліжко, постіль, yatığ, yatıq, yatuq дт ложе, постіль 

– пас. Тувар-Ятак біля Ст. Крима. 

yav WaI кт, т, cav кт, yava т незнайомець, чужинець, ворог – г. Джав-Тобе ~ Джаутепе 

(див. також yağ), ск. Явалар (Вардагу) біля Гурзуфа. Пор. duşman. 

yavuz ZWaI кт, т суворий, грізний, жорстокий – дж. Явуз-Дере та Яуз-Чокрак у 

б. Каракач-Чокрак-Дере. 

yay É aI кт, т, ya дт лук; дуга – вершина Джай-Тюбе. 

yaycı éjIaI кт лучник (стрілець з лука; той, хто виробляє луки), пор. кирг. caaçı тс і 

cayçı ~ cayçıl ворожбит, який нібито здатний змінювати погоду з допомогою каменя cay(taş) 

– с. Джайчи, Алти-Пармак-Джайчи, Боз-Джайчи (Боз-Яйджи), Сусук(*Сусуз)-Джайчи, 

Суллу(*Сувлу)-Джайчи (за свідченням Евлії Челебі, мешканці сіл Джайчи та Боз-Джайчи 

виготовляли з дивною майстерністю татарські луки), пор.: пл. йаджи ~ йайджи туркменів, 

род. підр. жайчи в киргизів. 

yayıl- liIaI кт, н, т, дт розстелятися, розповсюджуватися, розливатися, yayılğan н 

розповсюджений – гал. Яйилган-Алан, див. -ğan. 

yayla \IaI ~ caylav кт, yáyla \IaI т яйлá, літнє пасовище в горах; нагір`я, верховина, 

плоскогір`я – Яйла (Кримські гори), хр. Карабі-Яйла, Aypetri yaylası, Babuğan yaylası, Nikita 

yaylası, г. Яйлабаш. Пор. yaylaq.  

yaylaq Ñ \IaI ~ caylaq ~ yaylav ~ caylav кт, yaylak Ñ \IaI т, yaylağ ~ yaylıq дт, Ñ \IaI 

yeylağ п гірське літнє пасовище; кочовище – с. Джайлав (три ойк.), Яйлав-Сарай, 
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Ельґері(Ільґері)-Джайлак, Сирт(Суртку)-Джайлак, Тархан-Джайлау біля Єнікале. Пор. avul, 

çonğar, el I, *kezlev, *küzlev, köy, ordu, otar, qabaq III, qışlaq, yayla, yurt. 

yazı н, дт степ, рівнина (пор. т yassı é(aI, азер. yastı, башк. yaþı, карач.-балк. cassı 

плоский і широкий) – íIriQ é(aI “степовий Крим” у ногайських піснях. 

yazılı wlIZaI кт, т написаний, записаний, з написом (від yazı ÉZaI напис; письмо, див. -lı), 

yazılı taş кт, т камінь з написом – г. Язли(Язил)-Таш (Грамата-Кая, див. γράµµα) біля с. Ай-

Василь, пор. топоніми Yazılı, Yazılıkavak, Yazılıkaya, Yazılıtaş у Туреччині.  

yedi ÉdI кт, т, дт, yeti н, дт, yetti дт сім – узв. Єді-Бурун, ур. Єді-Ев, або Гептаспітія 

(див. ‘επτά, σπήτι), пор. ойк. Бешев ~ Бешуй.  

Yediler ген. (див. yedi, -lar) - с. Єділер, Джетлер-Шейх-Елі. Пор. Yüzler. 

yel ìI кт, н, т, дт вітер – г. Джельґермен, печ. Єль-Хоба (Джель-Хоба), ск. Єллі-Бурун 

на г. Манґуп-Кале (див. -lı), обрив Джелава на Демерджінській яйлі у верхів`ї Кизил-Хоби. 

yel tiygen кт навітряний (yel вітер, кт tiy-, т değ- торкати(ся), чіпати, див. -ğan), пор. 

кт yel tiymegen завітряний, підвітряний (кт yıq, н ıq завітряний, підвітряний; захищене від 

негоди місце, затишок) – ск. Єльтіґен, скельний уступ Єльтіґен-Майдан із залишками 

укріплення Єльтіґен та дж. Єльтіґен-Чокрак, р. Єльтеґен-Су (Коз), с. Єльтеґен (Єльтіґен), 

Кучук-Єльтіґен (О. Бертьє-Делаґард [1914. С. 25] пояснював ойк. Ельттіґен з татарської 

мови як “рука доторкнулась”, див. el II), пор.: ур. Cel tiybes “(Улоговина), в якій не дме 

вітер” у Киргизії. 

yelke è klI кт загривок, н потилиця, yele т грива – хвилястий хр. Єлхі-Кая на 

г. Демерджі, пор. також yılqı. 

yelken îklI кт, н, т вітрило – камені Єлкен-Кая (Єлчан, Ялчан) у морі навпроти г. Опук. 

yeñi, див. yañı, can, yeni – с. Єні, Єні-Алі-Кеч, Єнікой ~ Єнкой ~ Джанкой (кілька 

ойк.), Єні-Сала (три ойк.), Єні-Сарай, фортеця Єні-Кале, місто Yeñi Bazar (тепер Армянськ). 

yeñiş öikI кт, yeniş т перемога – яр. Єнішкая (див. qaya)., хр. Єнішер (див. yer). 

yepelek ëlpI кт пушок (кульбаби), т тонкий, ніжний, витончений (інакше narin); що 

швидко біжить, поспішає – г. Джепелек-Байир біля с. Камишли на Пвіденнобережжі. Пор. 

ince. 

yer rI кт, н, т, дт земля; місцевість; місце, н ґрунт, дт країна – с. Боше-Єри, Ірінер, 

Крав-Єри, Склю-Єр, ур. Ускюлі-Єрлер (Üskülü yer) біля с. Буюк-Озенбаш, ур., дж. Дермен`єр, 

дж. Йаман-Йер-Чокрак, ск. Кермеч-Хатлиєр, хр. Єнішер, яр Кульєр (див. kül), місто Кирк`єр 

riQrQ (нині городище Чуфут-Кале). 

yeşil ìivI кт, т зелений – оз. Єшіль-Коль, ур. Єшіль-Богаз біля Бельбекських Воріт. 

yılan Î\iI кт, н, т, дт змія – с. Єлан-Таш, р. Йиланчик (див. -cıq), пор. румейську назву 

луки Фізигó Ялан (нг φίδι змія) біля с. Стила в Півн. Приазов`ї. 

 233 



yılğa è 3lI кт, н, cılğa è 3liJ кт долина, яр, лощина – яр. Терен-Йилга, б. Карачолга, Чуюн-

Йилга, дж. Канджилга. 

yılqı éqlI кт, н табун, дт коні, велика худоба, yılkı т, éxlIA ilxi п табун – 

г. Йилхитаунин-Хаяси (Єлкедаг), р. Джелке-Чокрак (притока Бурульчі). 

yıqa- aqiI кт, yuv- кт, н, yıka- т, yu- дт прати, мити, купати – р. Йохаган-Су, див. -ğan, 

suv. 

yıqıl- lqiI кт, yıkıl- т валитися, обвалюватися, падати – г. Йикилмак-Кая “Скеля, що не 

обвалюється”, див. –ma-, -aq. 

yoğurt Ô Rw#wI кт, т, yuvırt н йогурт, кисле молоко, кисляк – б. Джугурт-Іґрек (притока 

Ускюту). 

yol Ì wI кт, н, т, дт дорога, шлях – гірський прохід Узун-Алан-Йол біля г. Чатирдаг, 

г. Кара-Йол біля с. Ускют, ліс Беш-Йол біля с. Дуванкой, Уч-Йол-Баши біля с. Аргин, Яга-

Йол біля с. Бешуй, ур. Ускют-Йол, яр Йаман-Йол (притока р. Карагач), б. Кефіоль-Дересі, 

с. Кефе-Йол, Ток-Йол(Джол), Яман-Йол-Аджилар, Яман-Йол-Шейх-Елі. Пор. soqaq, δρόµος.  

yolçaq стежка? (див. yol, -cıq) – с. Йолчак (Джолчак, Джулчак, Юлчак). Пор. soqaq. 

yonğa è 3NwI кт, yonga т тріска; стружка, від yon- кт, т, н, дт стругати, тесати – 

гал. Йонгалик біля с. Капсіхор, див. -lıq. 

Yorğun антр., yorğun Î w#RwI кт, н, т утомлений, зморений – с. Джоргун, Чоргун 

(Джоргун), пор. також çoñ(gur). 

yumraq ~ yumruq Ñ rMwI кт, yumruk т, yuðruq дт кулак, див. Cudruq, Cumraq. 

yuqarı É RaQwI кт, yukarı т верх; верхній (нг πάνω зверху); в назві населеного пункту 

вказує на те, що він є частиною селища, розташованою по течії річки вище його верхньої 

частини, і складає ряд з означеннями aşağı та orta – с. Юхари-Аїргуль, -Айтуган, -Асма, 

-Баксан, -Баши, -Даїр, -Джамін, -Каралез, -Керменчік, -Кипчак, -Конечі, -Мамут-Султан, 

-Сабли, -Тайган. 

yurt Ô RwI ~ DRwI ~ ûRwI кт, н, т, дт дім, володіння, місце мешкання; земля, країна; 

батьківщина – р. Юрт біля с. Кутлак, узв. Юртун-Бурун у Судацькій дол., с. Ай-Ренґ-Юрт 

на Керч. п-ві, Джапар(Джафар)-Юрт, Ескі-Юрт, Орта-Юрт, Чечень-Юрт. Пор. avul, el I, 

köy, ordu, otar, qabaq III, qışlaq, sala, yaylaq. 

Yurtçı, див. Curtçı. 

Yusuf æ SwI ім`я чол. < а æ SwI yūsuf Йосиф, персонаж Корану – дж. Юсуп(Юсуф)-

Чокрак (Yusuf çoqrağı) біля дороги з Бахчисарая до Чуфут-Кале, печ. Юсуф-Коба в 

Байдарській дол. 

yuvan н товстий (про круглі і подовжені предмети) – г. Юван-Кая біля с. Ай-Серез, 

пор. також кт, т yuva AwI гніздо, н yuva дика цибуля, дт yuv- котити, скочувати. 
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yuvarlıq (yuvar RAwI кт, т куля, див. -lıq), пор. т yuvarlak Ñ |RAwI куля; круглий, 

сферичний – с. Юварлик. 

yüke è KwI кт (т yıhlamur) липа – г. Юке-Тепе на Карабі-Яйлі та на березі Курлюк-Су. 

yüksek, див. öksek.  

yüvez ZWwI кт, üvez ZWA ~ ZWWA т горобина – г. Ювезлі-Топе біля с. Байдар (див. -lı), 

ск. Ювезагачин-Каяси біля р. Шелен (див. ağaç). 

yüz ZwI кт, н, т, дт сто – кур. Юз-Оба біля Керчі. 

Yüzler ген. (кт, н, т, дт yüz ZwI сто, див. -lar), пор.: пл. юз узбеків, сеок юсь в алтай-кіжі 

та тубаларів – с. Юзлер. Пор. Yediler. 

yüzüm Í WZwI кт, üzüm Í WZWA т, дт виноград – яр Юзюм-Дерек (притока Юрту), див. terek. 

Пор. ’αµπέλι[ον]. 

 

Z 

 

zamane ~ zemane è NaMZ кт, т епоха; теперішній, сучасний, zamana дт час; епоха, è NaMZ 

zämane п епоха; доля < а Þ NaMZ zamānat тс – г. Замана. 

Zalın антр., zalım íLa} кт, zalim т, íLa} zalem п жорстокий, безжалісний; деспот, тиран 

< а íLa} zālim тс – с. Залинкой. 

zan кт нива, рілля – гал. Буюк-Занлар біля с. Албат, див. -lar. 

zaviye è IWAZ кт, т, п кут (кімнати тощо); келія < а Þ IWAZ zāvīyat кут; молитовний дім, 

каплиця, невелика мечеть – с., р. Зуя, Зуїнський кадилик (Завіє), пор. два ойк. Завіє в Ірані. 

Пор. cami, mescit, minare, tekiye. 

zerdali éLADRZ ~ wLADRZ кт, т абрикоса (дика) < п wLADRZ zärdalu абрикоса – г. Зердале біля 

с. Капсіхор, Зердале-Дере. 

Zeytin антр., zeytün Î wtIZ кт, zeytin т, zeytun н, Î wtIZ zeytun п маслина < а Î wtIZ zaytūn 

маслина, оливкові дерева – г. Зейтін-Кош, див. qoş II. 

ziyankâr RaKÎ aIZ кт, т що спричиняє шкоду, збитки, шкідливий < п RaKÎ aIZ ziyankar 

шкідник – пас. Зіянкер біля с. Дуванкой, с. Зіянкер. 

*zük, пор. кирг. zök назва казкової тварини гігантських розмірів – м. Зюк. 
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3.4. ІНША ЛЕКСИКА 

 
Вірменська 

 
Naxçevan Î AwcxN, давнє місто біля г. Арарат, засноване, за вірменськими переказами, 

Ноєм, коли він зійшов із свого ковчега на землю (ойконім походить від вірменського 

антропоніма Naqi[ Naxiç ~ Naqov[ Naxuç і географічного терміна awan avan містечко, село) 

– с. Нахоч ~ Накуш на р. Салгир, руч. Нахічевань-Чокрак (притока Чурук-Су, що впадає в 

Східний Сиваш) та Нахшуванський іль (бейлік Шірінських беїв) (кт Naxçuvan Î AwcxN ~ 

Naxşuvan Î AwvxN); кримські вірмени, котрі переселилися 1779 року з Криму на Дон, заснували 

там селище Нахічевань. 

surb sovrp святий, священний – вірменський мон. Сурб-Хач “Святий хрест” біля 

Старого Крима. 

xaç qa[ хрест – мон. Сурб-Хач. Пор. σταυρός, тюрк. xaç. 

 

Давньоєврейська 

  
 hor הר гора – місто-фортеця Киркор (нині городищеЧуфут-Кале), див. qīr קיר, hor חר, 

Qar3qor קרקר, а також тюрк. qır. 

 hor חר ~ hōr חור діра, отвір, нора, печера; חורי ~ חרי жителі печер, החרי, Χορραιοι ~ 

Χορρ(ε)ι (давні мешканці землі Едом) – місто-фортеця Киркор, див. qīr קיר, hor הר, Qar3qor 

 .а також тюрк. qır. Пор ’άντρο[ν], σπηλιά, φωλεά, in, qoba ,קרקר

yehosafat: ‘emeq yehosafat עמק יהושפט Йософатова долина (’Ιωσαφαθ ~ ’Ιωσαφατ) 

поблизу Єрусалима; вона символізує місце останнього суду: “Нехай рушають, нехай зійдуть 

народи в Йософатову долину! Бо там сяду я судити всі народи звідусюди” [Кн. Пророка 

Йоіла. IV, 12] – яр Йософатова долина біля городища Чуфут-Кале, де міститься старовинний 

караїмський цвинтар Балта-Тіймез. Пор. ’Ιορδάνης, Φασγα. 

 qīr קיר стіна, qir קר місто – місто-фортеця Киркор, див. hor הר, hor חר, Qar3qor קרקר, 

а також тюрк. qır.  

 Qar3qor קרקר (Καρκαρ, Êàðêîðú) біблійне місто на східному березі Йордану, куди 

втекли царі мідіянські Зевах та Цалмунна після першої їхньої поразки від Гедеона 

[Кн. Суддів. VIII, 10] - місто-фортеця Киркор, див. hor הר, hor חר, qīr קיר, а також тюрк. qır. 
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Італійська 

 
aspro терпкий; шорсткий, шершавий, нерівний; суворий, різкий, aspro monte 

неприступна гора - місто Aspro Monte (Керч). Пор. ’άσπρος. 

camello верблюд – il Camello – середньовічна назва мису Аю-Даг. Пор. κάµηλος, deve. 

cerchio круг, коло – Cerchio, ґенуезька назва Керчі (див. також βόσπορος), 

пор. ойк. Cerchio “Круг, коло” в центральній частині Італії, Cercio в Іспанії та Португалії, 

Cerca “Огорожа; стіна” в Португалії, Cercles у Франції (фр. cercle круг, коло), Ring “Кільце, 

коло” (двічі) в Данії, Ringbo та Ringby в Швеції (швед. ring кільце, коло, bo житло, дім, by 

село), Ringhofen у Німеччині (нім. Ring кільце, коло, Hof двір, садиба), Kolo в Сербії та 

Боснії, Дайрат-ар-Ріг в Іраку (а ¶ r@AD dā’irat круг, коло; округ; маєток). Див. τσέρκι.  

darsena пристань – с. Дарсана, Дарсана-Арди, див. також кт darsana. 

monte гора, узвишшя, aspro monte неприступна гора – місто Aspro Monte (Керч), 

див. aspro.  

solcata борозна – Solcati ~ Solgati ~ Solghati ~ Surgati “Борозни”, “Рови” (кт Ô a3l(), 

ґенуезька назва міста Старий Крим (ліґурійському діалекту італійської, котрим розмовляють 

ґенуезці, притаманний перехід l > r, пор. ґенуезьку назву Судака – Soldaia ~ Surdaia), 

пор. давній ойк. Sulci, -orum на Сардинії (лат. sulcus борозна; рів; колія). Див. ’αλακιά, 

αυλάκι[ον], qırım, афг. pula. 

 

Кавказька 

 
 Aratuq ~ Haratuq Ñ wTr& етн. – с. Гаратук (рос. Харатук), Ашага-Аратук, Джолман-

(Г)аратук, Кир-Гаратук, Джума-Кісек-Аратук, Темір-Аратук (Гаратук-Темір-Ага), 

Гаратук-Гусеїн-Мурза (ці села, ймовірно, заснували вихідці з племені ардона ~ вардане – 

арат-абхази в Евлії Челебі, що мешкало на Кавказькому узбережжі Чорного моря між 

річками Соча та Сюепсе, де нині місто Адлер < т Ardler).  

 Бакъсэн кабардинське прізвище – с. Ашага-, Орта- та Юхари-Баксан, пор. топонім 

Бакъсанукъ къала в Кабарді, ойк. та гідр. Баксан (балк. Baqsan ~ Basxan) у Балкарії, 

ойк. Баксани у Молдові. 

 болоткай (теміргой) черкеське плем`я, очолюване князями Болотоковими – 

с. Балатук (належало вихідцям з кабардинського князівського роду), пор. топонім 

Бэлэтокъуэ и псысгъэфапIэ “Місце водопою Балатоко” біля аулу Уляп у Кабарді. 

-къŷай адиг. ойконімічний формант (къŷэ “син” як патронімічний елемент 

антропонімів + присвійний іменний афікс -ай) – с. Аджимушкай ~ Гадчи-Мишкай, “де 

черкеси мешкали”, пор. ойк. Гаджимус у Буджаку та численні ойконіми на –кай в Адигеї: 
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Габукай, Гатлукай, Еденсукай, Єґерухай, Лакшукай, Новий Бжегокай, Понежукай, 

Тахтамукай, Хатажукай, Хатукай. 

Мартэ адиг. гідр., ліва притока Кубані – р. Мáрта (притока Качі), див. також Μάρθα. 

 тІуакІ адиг. долина посеред гір, межигір`я – с. Тувак, див. також Tuvaq. 

хъынчIыл адиг., хэнчIал каб., хъынкIал абаз. молочний суп з локшини < 

авар. ххинкI галушка, ххинкIал галушки – с. Хункал (антр.; село належало вихідцям із 

кабардинського княжого роду). 
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Розділ 4 
 

КОРОТКИЙ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИЙ АНАЛІЗ СЛІВ,  

ВІДБИТИХ В ІСТОРИЧНІЙ ТОПОНІМІЇ КРИМУ 

 

Укладені списки слів, відображених в історичній топонімії Криму, дозволяють 

проаналізувати їхній морфолого-семантичний склад. 

В морфологічному плані лексика, відбита в топонімії Криму, поділяється на іменники, 

прикметники, нумератитвні слова й числівники, дієслова (в особовій формі на –dı, -tı та у 

формі дієприкметника на –ğan / -mış : -maz або -an) і післяйменники (alt ~ ast, üst). 

Іменники поділяються на апелятиви та оніми: антропоніми, агіоніми, етноніми і географічні 

імена (ріка ’Ιορδάνης у Палестині, гора Φασγα в Біблії, עמק יהושפט Йософатова долина в 

Єрусалимі, Indol Волга, ріка Мартэ в басейні Кубані, місто Naxçevan, Şam Сірія, Дамаск). 

До антропонімів належать імена родоначальників, першопоселенців, землевласників, 

історичних осіб (Alim aydamaq, Aqsaq Temir, Çiñgiz xan, Fatih, Mamay), а до агіонімів 

імена численних християнських святих, котрим присвячувались церкви й каплиці. До 

етнонімів належать назви народів: Arap, Boğdan, Çerkes, Céneviz, Çeçen, Çingene, Çufut, 

Çuvaş, Ermen, F(i)renk, Kürt, Noğay, Osman, Özbek, Qazaq, Qumuq, Tat, Tatar, Türkmen, 

Urum, Urus, - та численні тюрко-монгольські родоплемінні імена: Abaqlı, Ablan, Adarğın, 

Alçın, Arğın, As, Badraq, Barın, Bayavut, Besit, Boçala, Bozoğlu, Büyten, Cadra, Calayır, 

Caytamğalı, Dayır, Dürmen, Irğaqlı, İlâq, Keleçi, Kemelçi, Kenegez, Kereyit, Kirey, Kerleut, 

Miñ, Otuz, Oyrat, Öñgüt, Qalmuq, Qatağan, Qıpçaq, Qırğız, Qırq, Qıtay, Qıyat, Qoñrat, 

Salın, Sart, Secevut, Tabun, Tama, Toqsaba, Uduit, Üyşün, Yüzler та інші. Етноніми Aratuq 

(Haratuq) і болоткай у Крим принесли адиги. 

Апелятивну лексику можна розділити на такі лексико-семантичні ґрупи: 

1. Географічні терміни, що поділяються на (а) орографічні, (б) гідрографічні та 

(в) ландшафтні терміни: 

(а) ağız, aylanma, alan, aralıq, arqa, art, ayır, barlaq, basamaq, baş, bayır, bel, bet, 

boğaz, boynaq, burun, çardaq, çet, çoqu, çuburtma, çuqur, çuqurlaq, dağ, darlıq, delik, dere, 

derbent, egeç, eger, eğrek, endek, ğavta, had, hasar, hasarlıq, merdiven, meydan, oba, or, 

otar, otlaq, oy - qır, ökçe, qaburğa, qaş, qaya, qoba, qol, qoytaş, qulaq, sırt, sinor, soqaq, 

tapçan, taş, teşik, toğay, töbel, töpe, tübek, tüp, tütkel, tüz, uva, üst, yağa, yar, yarma, yalı, 

yalman, yataq, yelke, yer, yılğa, yol, ’άκρη,’άντρο[ν], ’αυλακιά, αυλών, βουνό[ν], δίπλα, ζυγός, 

γούβα, καταρράχι, κεφαλή, κούτελο, λάκκα, µαγούλα, νώµος, ’οπή, πέτρα, πλάκα, πόρος, 

πύλη, ράχη, σκάλα, σπηλιά, σύνορο, τραπέζι, φωλεά, χερσόνησος, χύµα та інші; 
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(б) aqsuv, arıq, avut, baqal, bataq, bol göl, bunar, çeşme, çıñğrav, çoqraq, eşme, göl, 

liman, özen, özenbaş, qarasuv, quyu, savlıq suv, suv, suvat, tamaq, tekne, tıynaq, uçansuv, 

βρύση, κεφαλόβρυση, κρουνός, λάσπη, λιβάδι[ον], λιµάνι, λίµνη, µάλη, νερό, πηγάδι, πηγή, 

ποτάµι, ρουχάλα та інші; 

(в) çoñğar, çöl, taşlıq, yayla, yazı. 

2. Назви металів, мінералів і гірських порід: altın, cermay, civa, çelik, çoyun, demir, 

mis; badana, balçıq, bor, boya, çırış, kireç, köktaş, mermer, nasat, qatran, qayraqtaş, qum, 

sabun, saqız, süngür, taş, topraq, tuz, yağ, µάρµαρο[ν], πήλινος, σκύρο[ν], σµύρις, χώµα. 

3. Дикорослі й культурні рослини: ağaç, alma, almalıq, aq agaç, aqbardaq, ardıç, 

armut, armutluq, arpalı, axlap, ayva agaç, babuğan, baqla, ceviz, cevizlik, çam, çamlıq, 

çavdar, çeger, çemen, çemenlik, çengel, çigentra, çum, defne, dut, emen, emenlik, eriklik, 

fındıq, gül, incir agacı, kertme, kiraz, kiren, kögen, kök terek, kürüç, kürüçlük, lábada, lâle, 

manta, mantar, meşe, nane, narat, naratlıq, nay, orman, otlu, pamuq, pelit, qamış, qamışlıq, 

qarağaç, qavaq, qavunluq, qayın, qızılçıq, saz, sazlıq, selbi, sügüt, sümbül, tal, tarı, tegenek, 

terek, tut, üskül, yapışqan, yapışqanlıq, yepelek, yüke, yüvez, yüzüm, zerdali, ’αµπέλι[ον], 

βάτσινα, ’ελιά, κάνναβι, λεύκα, µήλο περσικόν, ’οξυά, παστρόφυλλον, πεύκο, πίτυς, 

συκαµ(ν)ιά. 

4. Дикі й свійські тварини: alabuğa, arslan, at, aya, ayuv, ayvan, badi, balıq, baqa, 

baytal, boğa, borsıq, böcek, bödene, börü, bum, buzav, çavke, çipçe, domuz, doñuzlav, 

gögercin, gögercinlik, kirpi, kiyik, köpek, lâçin, mal, manda, mışıq, ögüz, öpkük, qaban, 

qaplan, *qarabiy, qaraqunda, qarçığa, qarğa, qarğalıq, qaz, qılsıçan, qoy, qoyan, qoyun, 

qozu, qurt, qurtluq, quzğun, sıçan, sürü, şain, tana, tavşan, tay, teke, tilki, toqlu, tuvar, üteki, 

xoraz, yapalaq, yılan, yılqı, ’αλεπού, µπούφος, ’ορτύκι, παπάκι, πρόβατο[ν], φάσσα, ψάρι. 

5. Різні типи селищ та укріплень: arabat (ribat), avla, avul, dam, deve, dörtkül, el, isar, 

kermen, kesek, kestel, köy, or, ordu, qabaq, qale, qaravul, qışlav, sala, vigla, yaylaq, yurt, 

βίγλα, καστέλλι[ον], κάστρο[ν], κάστροπουλ(λ)ι, ’οχυρό[ν], τσέρκι. 

6. Будівлі, споруди та руїни: alaçıq, ambar, aran, arman, barotxane, bazar, boru, 

çatır, çit, darsana, değirmen, duvar, ev ~ üy, felenk, furun, hamam, imaret, iskele, kâşane, 

köpür, kül töbe, kümes, lampat, qaçı, qonaq, qora, qoş, saray, saya, tabana, tikili taş, trapon, 

uru, xarabi, yapı, zaviye, ‘αλώνι[ον], καµάρα, ληνός, µάντρα, µύλος, σπήτι, σταύλος, στήλη, 

χάλισµα. 

7. Угіддя: bağ, bağça, barlaq, borla, çayır, kömürlük, otar, otlaq, qoru, sinor ~ sınır, 

tarla, tuzla, zan, κήπος, νοµή, σύνορο[ν]. 

8. Володіння: arpalıq, çiftlik, paşalıq, qalğalıq, şeiqlıq, vaquf, xanlıq, xocalıq. 

 240 



9. Терміни спорідненості й свояцтва та статевовікового поділу: abla, ana, aqay, baba, 

bala, cet, ciyen, dede, emce, halil, halile, kelin, oğul, pike, qarı, qart, qartana, qız, παιδί[ον] .  

10. Світська й реліґійна титулатура: abız ~ abuz ~ hafız, acı ~ hacı, ağa, albat, aqtaçı, 

atalıq, baba, bavurçı, bay, bek ~ bey, bike, çelebi, çora, dede, derviş, duvan, efendi, içki, 

kalender, mırza, molla, müezzin, müftü, odaman, oğlan ~ ulan, örlük, padiça, papaz, paşa, 

qadı, qadı-asker, qalğa, qaraçı, qazaq, qoca, seit, seymen, şeiq, sultan, tarxan, totay, töre, xan, 

xanış, xoca, παπάς. 

11. Професійні заняття: baltacı, baqsı, bödeneci, cılqıcı, çoban, çoyunçı, çölmekçi, 

demirci, oqçu, qazançı, quvçı, sabançı, savurçı, talqançı, tamğaçı, tarpançı, taşçı, toğunçı, 

tuzaqçı, yağmurçı. 

12. Хатнє й господарське начиння тощо: arış, bayraq, beşik, çelek, çilter, çoyun, direk, 

gemi, könek, legen, minder, parela, qamçı, qapqal, qapqan, qazan, qırğıç, qopqa, qurşav, 

saban, samar, sini, taraq, tas, yataq, κοπανιστήρι[ον], κουτάλα, λεκάνη, πανί, πινάκα, ρόκα, 

σκάφη, σπυρίς (ці етнографічні терміни утворюють, як правило, метафоричні топоніми). 

13. Музичні інструменти: davul, qaval, trampete. 

14. Головні убори: çalma, qalafat, şápka, taqiye, tepelik; взуття: papuç, qonuç. 

15. Народні й реліґійні свята: bayram, derviza, qurban bayram, seyran, şölen, *süyren, 

temaşalık, tepreç, toy, xıdırellez; talaqa.  

17. Реліґійни та міфологічні терміни: Alla, aram, aziz, cadı, cın, elâl, gâvur, ğaffar, 

melek, namazlıq, obur, paskalya, qaraqoncolos, qıbla, qurban, şeytan, xaç, ‘άγιος, ’ασκητής, 

λύτρα, Παναγία, Παρθένος, πάσχα, σταυρός, σωτήρ, σώτηρια. 

18. Культові місця і споруди: ayazma, aziz, cami, imaret, kilse, manastır, mescit, 

mezar, mezarlıq, tekiye ~ tekke, zaviye, ’εκκλησία, µοναστήρι[ν]. 

Прикметники передають у топонімах різні ознаки географічних об`єктів: колір (aq, 

aqça, boz, çal, kök, mavı, qara, qızıl, quba, qula, sarı, yeşil, άσπρος, κόκκινος, λευκός, µέλας); 

величину або кількість (az – köp, büyük – küçük, balaban, çoq, kiçkene, sağır, sarman, ufaq, 

ulu, üyken, µακρός, µέγας – µικρός, πολύς), висоту (alçaq, öksek, ψηλός), ширину (dar, ince, 

keñ), глибину (deren, βαθύς), форму (çatal, aylançıq, buruluça, döñgelek, p(i)lâki, sarp, sivri 

~ süyrü, tik, tikili, tomalaq, uzun, yalçın, yalpaq), якість чи якусь особливість (accı, açıq, aqar 

- aqmaz, asma, bozuq, bulğanıq, cemil, çıplaq, çolaq, çürük, dülber, eksik, güzel, küyük, 

may(lı), mazallı, muhallet, paralanıq, qanlı, qaranğı, qaranlıq, qaşqa, qısıq, qoqmuş, qulan, 

quru, serin, sert, sesli, sıcaq - suvuq, sıçqaq, sırlı, sızıqlı, suvlu - suvsız, taxta, taz, yaman, 

yanıq, yavuz, yazılı, yel tiygen,’άβρεχ(τ)ος, καλός, λεπρός, ξερός, πάγκαλος, πιναρός, πόντιος, 

ψηλός), відносний час появи (eski – yañı, νέος - παλαιός), відносне місцеположення (artqarı, 
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aşa, aşağı – orta – yuqarı, içki, ilgeri - sırtqı, töben, uzaq – yaqın, µέσος), орієнтацію (batı, 

köndelen, köşeleme, qarşı, qıble, ters). 

Нумеративні слова й числівники вказують на кількість, часто відносну, географічних 

об`єктів або ж надають їм сакрального значення: yalñız, egiz, qoş, µοναχός, διπλός, ζυγός; bir, 

eki, üç, dört, beş, altı, yedi, otuz, qırq, elli, sekiz, doquz, doqsan, yüz, biñ, ‘επτά, πέντε. 

Відображені в топонімах тюркські афікси -cıq, -lar, -laq ~ -lav, -lı : -sız, -lıq, -nıñki і 

румейський афікс -εις за їхньою роллю можна характеризувати як топонімотвірні. 

У складі дієслівних топонімів представлені такі дієслова: aq-, as-, at-, bağla-, bas-, 

bat-, boğul-, cav-, çağır-, çaptır-, çekil-, çomul-, çök-, dayan-, dök-, gürülde-, izle-, kel-, ket-, 

közet-, küt-, öl-, öt-, qat-, qaz-, qazıl-, qorq-, qorquz-, quçaqla-, qutır-, söndür-, şaş-, tal-, tala-

, tığırt-, tır-, tirke-, tur-, tüş-, uç-, ula-, ürk-, ver-, yala-, yan-, yar-, yarıl-, yaşır-, yayıl-, yıqıl-. 

 В деяких з виділених лексико-семантичних ґруп можна провести подальший 

семантичний поділ, виділивши окремі підґрупи лексики. Орографічні терміни поділяються 

на назви позитивних (гори, хребти, скелі, камені, кургани, узвишшя) та негативних форм 

рельєфу (долини, ущелини, балки, перевали, печери, шахти). Гідрографічні терміни можна 

поділити на назви текучих (ріки, струмки, водоспади, джерела, арики) та стоячих вод (озера, 

болота, ставки). У назвах рослин можна виділити лісові й садові дерева, 

сільськогосподарські культури, квіти, трави, а в назвах тварин - диких і свійських тварин, 

птахів, комах, плазунів і риб. У назвах начиння багато назв посуду, котрі часто 

використовуються як орографічні чи гідрографічні терміни.  
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Розділ 5 

 

СТРУКТУРНО-СЛОВОТВІРНИЙ АНАЛІЗ ТЮРКСЬКИХ ТОПОНІМІВ 

 

Структурно-словотвірний аналіз тюркських топонімів Криму з виявленням моделей та 

афіксів, котрі приймають участь в утворенні топонімів, становить великий інтерес, оскільки 

структура виражає зміст географічного імені й саме через структуру топонім виконує 

номінативну та розпізнавальну функції. 

В тюркських топонімічних системах існують своя словотвірна система та своя 

ієрархія топонімічних моделей. Механізм номінації географічних об`єктів – це лексико-

семантичне, лексико-синтаксичне й лексико-морфологічне словотворення, що виражається в 

топонімізації простих і складних загальних слів та власних імен афіксальним і 

безафіксальним засобами [Молчанова 1990. С. 12].  

Задля об`єктивності структурно-словотвірного аналізу історичної топонімії Криму, 

яка є складовою частиною загальнотюркського топонімічного ареалу, його необхідно 

провести з урахуванням висновків аналізу структурно-словотвірного складу топонімічних 

систем різних тюркських мов. 

 В гідронімії Азербайджану Н. Мусабекова виділила однокомпонентні непохідні 

імена, утворені від апелятивів або різних первинних топонімів, й однокомпонентні похідні 

імена, утворені за допомогою афіксів словотвору –lı, -lıq (р. Çaylaqlı “З сухим річищем”, 

Qamışlı “Комишева”, Şorlu “Солона”, Zağalı “Печерна”, Quzğunluq “Місцеперебування 

шулік”) та словозміни –ca, -cıq (р. Iläca “Майже прозора”, Daşlıca “Кам`яниста”, 

дж. Qalaqcıq “Невелика фортеця»), а також найбільш поширені складені імена, що за 

ознакою синтаксичного зв`язку поділяються на визначальні конструкції “прикметник або 

іменник, оформлений афіксом –lı + гідрографічний термін” (р. Dämirlisu “Залізиста вода”; 

Armudlubulaq “Грушеве джерело”, İyibulaq “Джерело із запахом”; Cayirliarx “Канал [племені] 

джаїр”, Mälikumudluarx “Канал Мелікумуда”), дієприкметникові конструкції, які можуть 

складатися (1) лише з дієприкметника (канал Qazğan “Виритий”), (2) дієприкметника й 

іменника-суб`єкта (Quruyanarx “Висихаючий канал”) та (3) іменника-об`єкта й 

дієприкметника (р. Adamöldürän “Що убиває людину”, оз. Kürbaxanşor “Солоне озеро, 

обернене до Кури” – bax- дивитись), та визначальні ізафетні конструкції двох типів: 

(І) визначальне детермінативне словосполучення, в якому зв`язок компонентів 

забезпечується простим порядком слів – примиканням, та (ІІ) визначальне присвійне 

словосполучення, в якому синтаксичний зв`язок доповнений морфологічним – визначуване 

оформлене афіксом приналежності третьої особи (за ознакою складеності ізафетні 
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конструкції є в основному двокомпонентними, але можуть бути три- й зрідка 

чотирьохкомпонентними). Однокомпонентні гідроніми є еліптичними утвореннями, в яких 

опущений географічний термін [Мусабекова 1988]. 

У балкарській топонімії Баксанської ущелини Б. Мусукаєв виділив три структурні 

типи: (І) прості топоніми, котрі поділяються на (1) кореневі й (2) афіксальні (з афіксами –la 

(-le), -lı (-li), -lıq (-lik), -çı (-çi), -ıu (-iu), -sız (-siz), та складені, що складаються з двох, трьох, 

чотирьох і п`яти компонентів [Мусукаев 1975]. 

К. Конкобаєв поділив киргизькі топоніми у структурному аспекті на прості - 

однокомпонентні, що можуть бути непохідними або похідними (афіксальними), і складні – 

двокомпонентні, що складають більшу частину топонімії Південної Киргизії, та 

трикомпонентні (досліднику вдалося зафіксувати лише один чотирьохкомпонентний 

топонім); дво- і трикомпонентні топоніми можуть являти атрибутивну синтагму (“іменник + 

іменник” – тюркський ізафет І, ІІ або ІІІ типу, “прикметник + іменник”, “числівник + 

іменник”) або предикативну (“іменник + дієприкметник минуло-теперішнього або 

теперішньо-майбутнього часу”, “іменник + дієслово у формі минулого часу на –dı, 

“прислівник + іменник”). Закон мовної економії спричиняє в киргизьких географічних 

іменах еліпсис останнього компонента – географічного номена [Конкобаев 1980]. Т. Павлова 

дійшла висновку, що основним словотвірним типом киргизьких топонімів є словоскладання 

– означення, виражене іменником, прикметником + визначуване (географічний термін, що 

може опускатися у скорочених назвах), пов`язані підрядним зв`язком. За складом топоніми 

можуть бути одно-, дво- та трискладовими [Павлова 1980].  

Оскільки степова частина Криму входить до ареалу ногайської топонімії, особливо 

варто звернутися до статті М. Булгарової, в якій подано структурно-словотвірний аналіз 

ногайських топонімів Північного Кавказу [Булгарова 1984]. В результаті ретельного аналізу 

М. Булгарова виділила в ногайській топонімії три структурних типи топонімів, котрі 

поділяються у морфологічно-синтаксичному і лексикологічному відношеннях на декілька 

моделей: (І) прості топоніми: (1) непохідні, в основі котрих лежать: (а) географічні терміни 

(sırt узвишшя, adır пагориста місцина, qır поле, степ, косогір, burın мис, toğay полявина, 

tamaq гирло); (б) антропоніми та етноніми і (в) субстантивовані прикметники (qayqı 

угнутий, sasıq гнилий, aşı гіркий, qıyğaş звивистий, qıyşıq кривий); (2) прості похідні 

топоніми, в основі котрих лежать прикметники, утворені від іменників за допомогою афікса -

lı (-li) (Borlı “Крейдяний”, Taşlı “Кам`янистий”, Qumlı “Піщаний”, Batpaqlı “Багнистий”, 

Kertpeli “Грушевий”, Yılanlı “Зміїний”), або іменники, утворені афіксом –lıq (-lik), що вказує 

на численність предметів, рослин, звірів тощо (Yurtlıq, Kögemlik, Tallıq, Atlıq); утворені від 

прізвищ та етнонімів за допомогою афікса -lar (-ler) одиничні назви кварталів в аулах 
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(Seyitler, Kelemeteyler, Bodraqaylar, Oraqşılar); (ІІ) складні топоніми: (а) іменник + 

географічний термін (Küntöş - kün сонце, töş схил гори); (б) прикметник + географічний 

термін (Aşıqulaq “Гірка балка”, Yamansuv “Погана вода (річка)”) і (в) числівник (mıñ, yeti, 

altı, beş, qırq) + географічний термін (Beştav, Mı(ñ)şuqır “Тисяча ям”); 

(ІІІ) складені топоніми, що становлять більшість у ногайській топонімії: 

(а) антропонім + географічний термін – ізафет першого типу (Yambolat soqpaq “Ямболатова 

стежка”); (б) іменник + географічний термін (Toy töbe“Курган, біля якого проходили народні 

свята”, İn töbe “Курган з норою”, Yuvşan töbe “Полинове поле”); (в) етнонім + географічний 

термін (Keneges avıl, Şerkeş avıl, Nayman avıl); (г) антропонім у родовому відмінку + 

географічний термін з афіксом приналежності третьої особи – ізафет третього типу (Ataydıñ 

yer “Атаєва земля); (д) антропонім + географічний термін з афіксом приналежності третьої 

особи – ізафет другого типу (Alaqay avlı, Oraq avlı); (е) прикметник + географічний термін 

(Qızıl suv “Червона річка”, Aq yol “Біла дорога”, Üyken töbe “Великий курган”, Kişkey dörtkil 

“Малий чотирикутник”); (є) прикметник на -lı / -li + географічний термін (Tuzlı köl “Солоне 

озеро”, Terekli yer “Місце, де багато дерев”, Şımlı ölik “Цвинтар, де росте дерен”); 

(ж) числівник + географічний термін (Mıñ sarcan “Тисяча сажнів”, Qırq avıl “Сорок аулів”, 

Qırq quyı “Сорок колодязів”, Üş töbe “Три кургана”, Beş köl “П`ять озер”, Eki töbe “Два 

кургана”); (з) дієслівні мікротопоніми (Artqa ağatağan suv “Річка, що тече назад”, Mysay etken 

şoqıraq “Джерело, що вирив Мисай”, Ädem soratağan köl “Озеро, яке засмоктує людину”, Yel 

qaqqan töbe “Курган, що обдувається вітром”, Teke soyğan keşüv “Брід, де зарізали козла”, 

Şepken tikken avıl “Аул, де шиють чекмені”, Teris aqqan yılğa “Річка, яка тече у зворотний 

бік”); (и) географічні назви типу: Elek qırğan “(Місце), де сито погубило”, Aydav şılğan 

“(Місце), де косив Айдав”, Baytal şapqan “(Місцина), де бігла кобила”, Ötep qazğan “(Місце), 

де копав Отеп”; (і) Suv keldi “Вода прийшла”, Quday berdi “Бог дав”. Дієслівні топоніми в 

ногайській топонімії не набули широкого розповсюдження. Лише незначна кількість 

географічних імен, утворених від топонімів, складається з трьох слів: İdris yoldıñ şoqrağı 

“Джерело Ідрісової дороги”, Emis toğay yaylağı “Літовище Родючої долини”, Qızıl yar avıl 

“Аул Червоного яру”, Sıluv töbe avıl “Аул Красивого кургану”, Aq quyı avıl “Аул Білого 

колодязя”, Orta töbe ölik “Цвинтар Середнього кургану”. 

Проаналізувавши потамоніми та лімноніми Якутії, зафіксовані в якутсько-

російському словнику Є. Пекарського, К. Гриценко виділив у якутській гідронімії два 

морфологічно-синтаксичні типи: (1) повні назви, що складаються з визначальної (іменник 

або прикметник, у більшості випадків утворений від іменника з допомогою суфікса –ла:х 

(-та:х) та визначуваної частин (географічні терміни ÿрäх ріка, öрÿс велика ріка, кÿöл озеро); 

якщо визначальне слово є іменником, то визначуване може оформлятися афіксом –(т)а (Ат 
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ÿрäгä “Кінська ріка”, Ту:ста:х ÿрäх “Солона ріка” – ту:с сіль, У: ÿрäх “Водяна ріка”, Хаjа 

ÿрäх “Гірська ріка”, Ха:н ÿрäх “Кривава ріка”; Кäтит кÿöл “Широке озеро”, Киäнг кÿöл 

“Широке озеро”, Орто кÿöл “Середнє озеро”, Сыалысарда:х кÿöл “Миневе озеро”, Ту:с кÿöл 

“Солоне озеро”, Улахан кÿöл “Велике озеро”, Усун кÿöл “Довге озеро”, У:т кÿöл “Молочне 

озеро”, Урÿнг кÿöл “Біле озеро”, Ынах “Коров`яче озеро”, Ытык кÿöл “Жертовне озеро”; 

Визначальна частина може складатися з двох слів – Маган атта:х ÿрäгä “Ріка вершника на 

білому коні”); (2) усічені назви, що втратили географічний термін; до цього типу належить 

більшість якутських потамонімів (р. Асäла:х “Ведмежа”, Нjыман “Несмачна”, Соболо:х 

“Карасяча”, Та:ста:х “Кам`яниста”, Толо:н “Долина, поле”, Томпо “Вир”, Туойда:ах 

“Глиняна”, Туоста:х “Берестова”, Тыалла:х “Вітряна”, Тымны: у:ла:х “Холодноводна” – у: 

вода, Урÿнг у:ла:х “Біловодна”, Учÿгäй “Красива”, Хамдж`ы “Куріпка”, Хара у:ла:х 

“Чорноводна”, Хатынг “Береза”, Хотой “Звивиста”; оз. Алтан “Мідь”, Äcä “Ведмідь”, Бöрö 

“Вовк”, Тимир “Залізо”, Хонгор “Жовтувате”, Чöнгöрö “Глибоке”) [Гриценко 1964. С. 193 - 

199]. 

Тюркську топонімію Криму Х. Ісхакова поділила за синтаксичною структурою на дві 

ґрупи: (А) визначальні (іменні) конструкції (їх переважна більшість), що за складом діляться 

на (І) бінарні (двокомпонентні) й (ІІ) небінарні, та (Б) предикативні (дієслівні) конструкції 

(їх меншість). Двокомпонентні топоніми діляться на (1) конструкції з визначальним 

синтаксичним зв`язком: (а) “іменник в основному відмінку + географічний термін” – ізафет І 

типу, “прикметник + географічний термін”, (б) “іменник з афіксом –lı + географічний 

термін”, - (2) конструкції з присвійним синтаксичним зв`язком: (а) “іменник у присвійному 

відмінку + географічний термін з афіксом приналежності третьої особи однини” – ізафет ІІІ 

типу, (б) “іменник в основному відмінку + географічний термін з афіксом приналежності 

третьої особи однини” - ізафет ІІ типу, (в) “іменник, що означає особу + географічний 

термін”, - (3) кількісний синтаксичний зв`язок: “числівник + географічний термін” або 

“прислівник із кількісним значенням + етнонім” (с. Köp Qıpçaq), - (4) конструкції з 

порівняльним синтаксичним зв`язком, в яких компоненти завжди пишуться разом: “іменник 

+ географічний термін” (с. Baqataş “Камінь, схожий на жабу”, г. Taraqtaş “Камінь схожий на 

гребінь”, Ayudağ “Гора, схожа на ведмедя”). Небінарні конструкції у більшості випадків 

складаються з трьох компонентів, з яких перший є означенням відносно другого й третього 

або перші два утворюють складене означення третього, і за представленими в них 

синтаксичними відношеннями поділяються на шість типів з підтипами. Так, у конструкції 

(6) представлені предикативний і визначальний синтаксичні зв`язки: Taş basqan köy “Село, 

завалене камінням”, Çoban bastı burun “Мис, де ступав чабан”. Бінарні й небінарні 

конструкції, в котрих означення виражене іменем в основному відмінку або 
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дієприслівником, дослідниця відносить до неоднозначно визначених у синтаксичному 

відношенні [Исхакова 1984].  

В тюркських топонімічних системах від 55 до 70% географічних імен є 

двокомпонентними [Молчанова 1990б. С. 14]. Наприклад, в топонімії Гірського Алтаю 

двоскладних топонімів 66,7%, що переважно належать до моделі “якісний / відносний 

прикметник + іменник (географічний номен)” [Молчанова 1990а. С. 107 - 108]. 

Однокомпонентні тюркські топоніми у своїй більшості є елімінованими двокомпонентними 

іменами, що втратили географічний термін. 

До простих непохідних топонімів у Криму в основному належать: (а) дотюркські 

ойконіми нагірної частини півострова – Алупка, Алушта, Арпат, Гавро, Гаспра, Гурзуф, 

Керч, Кефе, Лакі, Нікіта, Партеніт, Стіля, Судак, Ускют, Форос, Шума, Шулю, Шурю, 

Ялта та ін., (б) ойконіми, утворені від тюркських географічних термінів – Арабат, Зуя, 

Імарет, Коуш, Тамак, однокомпонентних тюркських антропонімів і родоплемінних імен, а 

також дотюркські й тюркські потамоніми та лімноніми – р. Булганак, Бурулча, Кача, Марта, 

Салгир, оз. Ачи, Сасик (двічі), Сиваш. 

Прості похідні топоніми, як правило, утворені від апелятивів, топонімізованих 

афіксами -ca (-ça), -caq (-çaq), -lı, -lar, -laq, -lav, -lıq (див. нижче). 

До складених топонімів належать ойконіми, утворені від складних тюркських 

антропонімів і родоплемінних імен та румейських агіонімів, а також ойконіми, що 

об`єднують у собі назви двох чи трьох колись окремих сусідніх татарських сіл, зафіксованих 

на старих географічних картах та в списках селищ, котрі злились в одне: Аджи-Булек-Келечі, 

Асс- Джаракчи, Бекатан-Конрат, Бійдали-Конрат, Джанболду-Конрат, Джангара-

Кемельчі, Джанкой-Бешкуртка, Джанкой-Ортель, Есен-Елі-Каспорю, Ескі-Кой-Тама, 

Казлар-Айбар, Карангит-Дюрмен, Мішень-Найман, Яман-Ель-Шеїх-Елі та інші. 

Як зазначила Х. Ісхакова, в синтаксичному відношенні складені топоніми належать до 

атрибутивної та предикативної синтагм (дієслівні топоніми). Атрибутивний синтаксичний 

зв`язок поділяється на визначальний та присвійний (ізафетні конструкції трьох типів). 

В топонімах з визначальним синтаксичним зв`язком означення може виражатися 

якісним прикметником, відносним афіксним прикметником з афіксами -lı (-li, -lu, -lü) та -sız 

(-siz, -suz, -süz) (див. нижче) або квантитативом. 

В ізафетній конструкції першого типу (до неї належить більшість ізафетних 

топонімів) означення й означуване (географічний термін) виражені іменниками в основному 

відмінку, пов`язаними примиканням: гал. Алма-Алан, Тав-Алан, гірський прохід Шайтан-

Мердвен, г. Араклар-Кир, Баба-Даг, Бодене-Кир, Бор-Кая, Еґер-Оба, Ґуґерджінлік-Кая, 

Казан-Таш, Каятепе, Куш-Кая, Сандик-Кая, Тепе-Кермен, Тепреч-Хир, Хир-Кая, 
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дж. Алмалих-Су, Балта-Чокрак, Бахча-Чокрак, Бор-Чокрак, Савлух-Су, Суат-Су, Сунґу-Су, 

Тал-Чокрак, Табан-Чокрак, Таш-Чешме, Текне-Чокрак, Хазан-Суат, Чадир-Чокрак, Фурун-

Чокрак, монастирище Чілтер-Коба, кол. Тинак-Баш-Кую, кур. Кизлар-Оба, Телпек-Оба, 

м. Екліз-Бурун, Єльбурун, Казантіп, Камиш-Бурун, Мурункир, Монастир-Бурун, оз. Амбар-

Коль, паг. Кермен-Оба, Тепе-Оба, Уба-Хир, пас. Мермер-Таш, печ. Бін-Баш-Коба, Кіїк-Коба, 

Тай-Коба, Текіє-Кош, Шайтан-Хоба, Ябушхан-Хоба, р. Танасу, с. Аранкой, Боркой, 

Джаркую, Коба-Чаїр, Отаркой, Таш-Кую-Кенеґез, ск. Ґелін-Кая, Тувар-Хошлар, Хиз-Кая, 

Чукур-Кая, ур. Домуз-Хоба, Кірез-Алан, Таш-Аїр, Хиралан, яр Агач-Дере, Алмалик-Дере, 

Караул-Дере, Курт-Кая-Дере, Уба-Хир-Дере, Фурун-Дере. 

В ізафетній конструкції другого типу іменник, котрий виконує функцію означення, 

стоїть в основному відмінку, а означуване (географічний номен) оформлене афіксом 

приналежності третьої особи однини -ı (-i, -u, -ü, -sı, -si, -su, -sü); в ізафетній конструкції 

третього типу в родовому відмінку з афіксом -nıñ (-niñ, -nuñ, -nüñ) стоїть іменник, котрий 

виконує функцію означення, а означуване (географічний номен) оформлене афіксом 

приналежності третьої особи однини: б. Муратин-Дересі біля Алушти, Фумянин-Дересі, 

гал. Айванин-Чешмесі, Бейнін-Алани біля с. Теберті, г. Аганин-Бурун, Віглянин-Бурну, Даг-

Тепесі (Тепе-Кермен), Малбанин-Хири, Стаурнин-Бурну, дж. Айян-Кішмесі, Алі-Устанин-

Кішмесі, Басарнин-Кішмесі, Догданин-Чокраги, Ескі-Койнун-Су, Кічікнінім-Ахзи, Куртмерін-

Текнесі, Хауджиларин-Кішмесі, Сиртнин-Чокраги, Суґут-Дересі, Узенін-Козю, Устуранин-

Кішмесі, Фумянин-Дересі, Чубурин-Кішмесі, Явліцанин-Чокрак, Qarçığanıñ suvu, 

дол. Лячінін-Джилгаси, дорога Віглянин-Йолу, кол. Деніз-Хуюсу на городищі Ескі-Кермен, 

Сіміонун-Кую-Су, м. Чінґене-Бурну, місцина Шурум-Суюсу біля р. Шелен, паг. Бейнін-Кири 

біля с. Мамашай, пас. Сиртнин-Кири біля Алушти, Хошманин-Чайири біля с. Теберті, 

с. Баглар-Баши, Даг-Елі (ойконімічним формантом –Елі оформлена значна частина 

кримських ойконімів), Деґермен-Хири, Ейпнін-Єрлері, Кобази, Чешмезі (в цих двох 

ойконімах втрачене означення), ск. Бала-Хаяси, Баланин-Кая, Кільсенін-Хаяси на 

г. Демерджі, Сайменін-Кая біля с. Біюк-Ламбат, Ювезагачин-Кая біля с. Ай-Серез, 

Йилхитаунин-Хаяси, Кобанин-Каяси, Османин-Хоши (Осман-Кош), Сатаурунин-Бурну біля 

Алушти, Чікенін-Каяси, Ювезагачин-Каяси, Юртнин-Буруни біля с. Кутлак, Bazmanıñ qayası, 

Boyqa qayası, ур. Капуларнин-Богаз, Кастронун-Кьозі, Папанин-Хораси на Карабі-Яйлі, 

Хамишин-Кобкесі, Puşonınıñ yeri, яр Каян-Арди, Puşonnıñ yeri, Qarçığanıñ suvu, Qoylarnıñ qırı, 

Tursuğla[r]nıñ deresi в с. Буюк-Озенбаш. 

Для топонімії Криму характерні ізафетні гібридні утворення з румейськими 

елементами, які свідчать про взаємодію тюркської мови з румейськими говірками субстрату: 

б. Вірсінь-Узень - нг βρύση джерело, фонтан, гірський масив Стаурунин-Бурун біля гирла 
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Канаки – нг σταυρός хрест, гірський прохід Вацінея-Богаз ~ Вашнея-Богаз - нг βάτσινα 

ожина, гірський прохід Кокія-Богаз – нг κουκκιά боби (рослина), с. Топрак-Пілен (Топраклар-

Пелен) - кт topraq земля, ґрунт, нг πήλινος глиняний, г. Ляконессі-Бурун – нг λεκάνη таз, 

миска, г. Ставрі-Кая, Ставрунин-Бурну біля Алушти, г. Сутра-Кая ~ Сютюр-Кая біля 

с. Біюк-Узеньбаш – нг σωτήρ, σωτήρας рятівник, визволитель, спаситель, σώτηρια 

спасителька, дж. Айян-Кішмесі, Ай-Ян-Су ~ Айян-Су, Аєн-Чокрак, Айян-Кішмесі, Айян-Су - 

‘Άγιος ’Ιωάννης ~ ‘άϊ-Γιάννης св. Іоанн, дж. Вересін-Чесмесі, Верес-Чокрак, Вересін-Чокрак, 

Вірсін-Чокрак, дж. Купрія-Чокрак - нг κοπριά гній, дж. Лаконез-Чешме й вулиця Лаконеїз в 

с. Ай-Серез - -εις – суфікс множини, дж. Панія-Текне, Панія-Чокрак - нг πανάγιος пресвятий, 

священний, Παναγία ~ Παναγιά Богородиця, Богоматір; церква на честь Богородиці; ікона 

Богородиці, дж. Пугаца(нин)-Чокрак, Біюк-Пугаца, пор. хутір Пегаді, канава Пугача – 

нг πηγάδι колодязь, πηγάδα великий колодязь, крум. piğað джерело, дж. Уксея, Оксія-Чокрак 

– нг ’οξυά ~ ’οξύα бук, м. Ставрунин-Баїр, р. А(й)ян-Дере, Аян-Чешме, р. Панія-Узень, 

с. Топрак-Пілен (Топраклар-Пелен) - кт topraq земля, ґрунт, нг πήλινος глиняний, 

ск. Гемата-Кая ~ Емата-Кая – нг α‘ίµα, -ατος кров, ск. Грам(м)ата-Кая (Язил-Таш) – 

нг γράµµα, -τος письмовий знак, літера; зображення, рисунок, напис, ск. Пселе-Кая ~ Пселя-

Кая, пор. румейську назву узвишшя Псілó-Хая “Висока скеля” біля с. Стила у Півн. 

Приазов`ї - нг ψηλός, -ή, -ό високий, укріплення Зіго-Ісар (Ісар-Тепе) – нг ζυγός гребінь гори, 

гірський хребет, ζυγός, -ή, -ό парний, укріплення Кокія-Ісар, улоговина Кастронун-Кьозі – 

нг κάςτρο[ν] кріпосна стіна, фортеця, цитадель, зáмок, урвище Ай-Лія-Сирим - ‘Άγιος ‘Ηλιάς 

св. Ілля, ур. Кіпіанин-Кая (Кіпія) біля с. Узеньбаш - нг κήπος сад, ур. Лаканес-Дересі в Гаспрі 

та Ореанді, ур. Путаміца-Чешме в с. Деґерменкой і Ламбат – нг ποτάµι, рум. putám, ріка, 

-ιτσα – демінутивний суфікс, ущ. Буфілья-Дере біля Ялти – нг µπούφος пугач, фонтан Ай-Ян-

Чешме, хр. Кокія-Бель, яр Аян-Су, яр Панія-Дере. 

До складених топонімів належать топоніми, в яких означення виражене географічним 

номеном і словами alt ~ ast низ, нижня частина та tüp низ, дно; основа, корінь з афіксом 

приналежності –(s)ı у відповідній фонетичній формі: пас. Кая-Асти “Під скелею” біля 

с. Бештерек, ур. Борлук-Астинда, Каралган-Астинда (післяйменник astında під (чимось), 

с. Дірек-Алти-Канли “(Село) Канли під тополями”, Кая-Алти-Канли ~ Каясти-Канли “(Село) 

Канли під скелею”, Каясти, Каясти-Кипчак “(Село) Кипчак під скелею”; ліс Кая-Тюбю “Під 

скелею”, біля с. Пички, ск. Коба-Тюбю “Під печерою” біля с. Теберті. Ойконіми з 

післяйменниками притаманні топонімії комі. Післяйменники уточнюють місцезнаходження 

селища щодо названого в ойконімі географічного об`єкта: Вадбож “Нижній кінець озера” 

(післяйменник –бож, пор. бöж хвіст, нижня частина (чогось), Кируль “Місце під горою”, 

Ыбула “Місце під узвишшям” (післяйменник -ул) [Попова 1964]. 
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Для тюркських топонімічних систем характерні дієслівні топоніми, тобто топоніми, в 

котрих представлений предикативний синтаксичний зв`язок. За підрахунками 

О. Молчанової, вони складають більше шести відсотків від загальної кількості географічних 

назв. Дієслівні форми в топонімії повідомляють про дію, стан, якусь подію і вказують на 

географічний об`єкт як на суб`єкт, об`єкт або місце діяння [Молчанова 1990б. С. 17]. 

Н. Мусабекова вважає, що дієприкметники, котрі входять до складу дієслівних гідронімів 

Азербайджану, надають їм “особливої яскравості, описовості, своєрідності” [Мусабекова 

1988. С. 55]. 

На кілька тисяч географічних імен Кримського п-ва, засвідчених на мапах і в різних 

писемних джерелах, вдалося нарахувати близько дев`яноста назв, котрі можна віднести до 

дієслівних топонімів. У цих топонімах представлені 57 дієслівних основ і модальне слово 

bar: 

ağar- біліти; сивіти; линяти, блякнути – г. Агармиш [Ağarmış]; 

aq- текти, литися, сочитися – б. Агар-Су [Aqar suv] “Текуча вода”, водоспад Акар-Су 

[Aqar suv] (Учан-Су), дж. і яр Су-Аханде [Suv aqan], “(Яр), де тече вода” (в –де слід вбачати 

афікс місцевого відмінка -da), б. Акмаз [Aqmaz] “Непроточна”, стр. Акмас [Aqmaz] 

“Стоячий”; 

as- вішати, підвішувати – г. Борю-Аскан-Кая [Börü asqan qaya] “Скеля, де повісили 

вовка” біля с. Сабаг-Елі; 

at- кидати; стріляти – ск. Ташаткан-Кая [Taş atqan qaya] “Скеля, що кидає каміння” 

біля с. Аян, див. -gan; 

atla- стрибати, перестрибувати – м. Кіїк-Атлама [Kiyik atlama] “Стрибок дикої кози”; 

avdar- обрушити, обвалити, перевернути – б. Абдарма [Avdarma] у басейні Індолу, 

пор. ногайські за походженням гідронім (права притока Лунґи) та ойк. Авдарма в Буджаку 

(див. [Дрон 2001. С. 18]); 

aylan- повертати – с. Айлянма [Aylanma] “Поворот”, г. Айлянма-Кая [Aylanma qaya] 

“Скеля, біля якої повертають”; 

bağla- зв`язувати, прив`язувати – ур. Оґуз-Баглан [Ögüz bağlan] “(Місце), де 

прив`язували бика” на західному схилі г. Ечкі-Даг; 

bar є (в наявності) – канава Таухчихбар біля р. Ворон (tavuqçıq, демінутив від tavuq 

курка), пор. башкирські топоніми Qışlaubar yılğahı “Річка, де є зимовище”, Qoyobar tauı 

“Гора, де є джерело”, Umartabar tauı “Гора, де є вулики”, Yaðlaubar yılğahı “Річка, де є 

весняне кочовище”; 

bas- наступати, давити, топтати, ступати – м. Чобан-Басти (Меганом) [Çoban bastı] 

“(Місце), де ступив чабан”, с. Таш-Басти [Taş bastı] “(Село), яке придавило камінням” ~ 
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Таш-Баскан-Кой [Taş basqan köy] “Село, придавлене камінням” (Сюйрень), гора Басман 

[Basman] “(Гора), на яку не ступають”; 

bat- занурюватись; тонути; заходити (про сонце); губитись, пропадати; batqan 

затонулий, загиблий, зниклий, пропалий – обрив Батмуш-Шашма [Batmış – şaşma!] “Якщо 

пропав – не дивуйся!” на г. Аю-Даг, р. Суботхан [Suv batqan] “Вода (річка), що зникає” 

(Сутишкан); 

boğul- бути задушеним; утопитись – дж. Углан-Буглан [Oğlan boğulan] “(Джерело), де 

втопився хлопець” у верхів`ї Індолу; 

çağır- кликати, запрошувати, скликати, закликати – м. Чуфут-Чеарган-Бурун [Çufut 

çağırğan burun] “Мис, з якого викликають іудеїв” на г. Манґуп-Кале (у Криму татари 

терміном Çufut називали, крім євреїв та кримчаків, також караїмів, котрі мешкали в містах 

Манґуп-Кале й Чуфут-Кале); 

çaptır- примушувати бігти – б. Су-Чаптран [Suv çaptıran] “Вода, що примушує 

тікати”; 

çök- опускатися, осідати, осуватися; завалитися, обвалитися – колодязі Чокен, Чункен 

[Çökken] біля с. Коз; 

dayan- ~ tayan- обпиратися, спиратися; злягати; витримувати, протистояти – г. Даяна 

[*Dayanaq; афікс –aq (-ek) утворює прикметники від дієслівних основ] біля с. Шума, Даянма 

[Dayanma] “Спирання” або “Не спирайся!” біля с. Бахчі-Елі;  

dök- лити, виливати; сипати, насипати, висипати; втрачати (листя), линяти (про 

тварин, птахів) – с. Чорба-Докен [Çorba döken] “Той, що пролив юшку” (антропонім); 

izle- стежити, слідкувати – ск. Ізлеміс-Кая [İzlemez qaya] “Невидима скеля” або 

“Скеля, на якій не можна вистежити”, пор. оронім İz basar “(Гора), по якій іде слід” у 

Киргизії; 

kel- приходити – дж. Кельметес [Kelme tez!] “Не повертайся швидко!” біля с. Шелен 

(tez швидкий, tez kel! повертайся швидко!), пас. Султан-Кельді-Оба [Sultan keldi oba] 

“Курган, до якого приходив султан”, ур. Хан-Ґельді [Xan geldi] “(Місце, куди) приходив хан” 

на Карабі-Яйлі; 

kes- різати, розрізати, відрізати – ліс Ташкесен-Тави [Taş kesen tav] “Ліс (гора), де 

ріжуть каміння”; 

ket- іти, їхати [собі] – пас. Оґуз-К[е]тен [Ögüz keten] “(Місце), звідки зник бик”; 

körün- показуватись – с. Ґорямес та Куремес [Körünmez]; 

közet- спостерігати, караулити – г. Козюткан-Топчан [Közetken tapçan] “Скельний 

уступ, з якого спостерігають”; 

küt- берегти; пасти – р. Ташкутер-Узень [Taş küter özen] “Річка, що пасе каміння”; 
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öl- вмирати – пасовище Оґуз-Олень [Ögüz ölen] “Місце, де здох бик”, яр Чельґіне-

Ольґен [Çingene ölgen] “(Місце), де помер циган”, Мемет-Ольдек-Дере [Memet öldik dere] 

“Ущелина, де помер Мемет”– назва верхів`я річки Донґа, г. Ольмез-Кир [Ölmez qır] “Пагорб, 

де не вмирають”, пор. топонім Orus ölgen qonuş “Літовище, де помер росіянин” у Киргизії; 

öt- співати, щебетати, цвірінькати (про птахів); гудіти; дзвеніти – гал. Откен-Алан 

[Ötken alan]; 

qat- твердіти; додавати, приєднувати, змішувати; гнати – дж. Хатмаз-Джар [Qatmaz 

car] (yar обрив, яр); 

qayt- повертатися – ур. Кайтмаз`яр [Qaytmaz yar] “Яр, з якого не повертаються”; 

qaz- копати, рити – с. Таш-Казган-Конрат [Taş qazğan Qoñrat] “(Аул) Конрат, де 

добувають (добували) каміння”, пор. башкирський оронім Taş qazğan tauı “Гора, де добували 

камінь”; 

qazıl- бути розкопаним, викопаним – кур. Казилган-Оба [Qazılğan oba] “Розкопаний 

курган”; 

qır- нищити – с. Бичак-Кирмас [Bıçaq qırmaz] “Ніж не знищить” (антропонім); 

qorq- боятись, лякатись – ск. Кор[к]ма-Балам [Qorqma, balam!] “Не бійся, моя 

дитино!”, що знаходиться на відстані чотирьохсот метрів від ск. Вай-Анам-Хаяси [Vay, 

anam! qayası] “Скеля Ой, мамо!” в долині Качі, біля ур. Качи-Кальон; 

qorquz- лякати – г. Курузма (Хоразма-Кая) [Qorquzma qaya] “Скеля страху”; 

quçaqla- обіймати, охоплювати, включати, оточувати з усіх боків – камінь Кучаклама-

Кая “Скеля, яку обіймають” біля с. Арпат; 

qutır- казитися; скаженіти, шаленіти, навісніти, лютувати, сатаніти; виходити з 

норми, не знати границь – гал. Кутирма [Qutırma] (від тюркського qutırma, quturma 

безумство, божевілля, шаленість, вірогідно, походить російське кутерьма); 

sarıt- охоплюватись – б. Саритма [Sarıtma] на Карабі-Яйлі; 

savur- віяти, розвіювати; розбазарювати, тринькати, savurğan марнотратний – 

дж. Савурган-Су на південь від Чатирдагу;  

söndür- гасити; заспокоювати – стежка Сюдюрмюш-Богаз [Söndürmüş boğaz] 

“Гірський прохід, який загасили” на Яйлу із с. Мшатка; 

süyre- ~ sivre- тягти, волочити, кирг. süyrö- волочити, süyröñ що волочиться – 

с. Сюйрен ~ Сіврен [Süyren ~ Sivren] (Таш-Баскан-Кой, Таш-Баскан-Сюйрен), Біюк- та 

Кучук-Сюйрен (Сюренчік); 

şaş- дивуватися, уражатися; помилятися, плутати – обрив Батмуш-Шашма [Batmış – 

şaşma!]; 
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tal- стомлюватися, зморюватися, приставати, знемагати, знесилюватися; втрачати 

свідомість, dal- занурюватись, пірнати; забуватися, починати дрімати, упасти в забуття, 

забутися (talma tüşte yür- ходити в самий полудень, кирг. talma чорна неміч, падуча) – 

дж. Талма-Чокрак [Talma çoqraq] “Джерело, в якому можна зануритись!” на горі Бабуган 

(можливо, назва джерела пов`язана з назвою дороги Талма-Богаз [Talma boğaz] “Гірський 

прохід, який знесилює”, що веде на Яйлу з Біюк-Ламбата), Талхан-Чокрак [Talqan çoqraq] 

“Джерело, в яке занурюються” або “Джерело, що пристає” на г. Чатирдаг, пор.: дж. Тала-

Чокрак [*Talaq çoqraq] в яру Тала-Дере біля г. Уч-Таш, також talqan толокно і г. Даяна 

[*Dayanaq] та Даянма [Dayanma]; мотивацію номінації цих гідрографічних та орографічних 

об`єктів важко визначити без їх візуального обстеження; 

tığırt- котити – пас. Карпуз-Тигирткан [Qarpız tığırtqan] “(Місце), де качали кавуни”; 

tır- дертися, видиратися, вилазити – г. Тирма-Кая [Tırma! qaya] “Скеля, на яку треба 

видиратись” або “Скеля Не вилазь!”, пасовище Тирма-Кая біля с. Капсіхор, дж. Тирма-

Кешме [Tırma! keşme] с. Дурмас [Durmaz]; 

tiy- ~ deg- торкати(ся), чіпати – караїмський цвинтар Balta tiymez “Сокира не 

торкнеться” біля міста Чуфут-Кале, с. Ґюндеймес [Gün deymez] “Сонце не торкнеться”, 

ск. Єльтіґен [Yel tiygen] “Навітряна”, скельний уступ Єльтіґен-Майдан [Yel tiygen maydan] 

“Навітряна площадка” з залишками укріплення Єльтіґен та джерелом Єльтіґен-Чокрак [Yel 

tiygen çoqraq], с. Єльтіґен “Навітряне” та Кучук-Єльтіґен “Мале Навітряне”, пор. 

ногайський топонім Yel qaqqan töbe “Курган, що обдимається вітром” на Північному Кавказі 

і топонім Cel tiybes “(Улоговина), в якій не дме вітер” у Киргизії; 

toy- наїдатися – с. Тоймаз (Таймас) [Toymaz] “Ненаситний” (антропонім); 

tur- ~ dur- стояти; зупинятися, припинити рух; вставати, підніматися – ліс Адим-Тур 

біля с. Бага, ліс Адим-Тур-Орман [Adım tur! orman] “Ліс Зупини крок!” біля села Узунджа; 

tüş- падати – р. Сутишкан [Suv tüşken] “Вода (річка), що падає” (Суботхан); 

uç- літати, летіти – р. Су-Учхан [Suv uçqan] “Вода, що летить” (Кизил-Коба), 

водоспад і р. Учансу [Uçan suv] “Летюча вода” (Κρεµαστό νερό “Висяча вода”), звідки 

кт uçansuv водоспад, водограй, пор. назву невеликого водоспаду Uçansu біля гагаузського 

с. Карбалія Вулканештського р-ну Молодови та т çavlan, şelâle (з арабської), башк. şarlauıq, 

карач.-балк. suŭ sekirtme, кум. şarşar, каз. qulaması, sarqırama, нг καταρράχτης водоспад; 

ürk- лякатись, боятись – дж. Уркуті-Чокрак [Ürkti çoqraq]; 

ver- ~ ber- давати – г. Кечіт-Вермез (Кеч-Вермез-Сирт) [Keçit vermez sırt] 

“Узвишшя, що не дає проходу; 

verit- даватись – с. Верітемас [Veritmez] (антропонім); 
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yala- лизати – ск. Тількі-Ялаган-Бурун [Tilki yalağan burun] “Мис, який лиже 

лисиця”; 

yan- горіти – ліс Янган-Тав [Yanğan tav] “Горілий ліс” біля с. Махульдур, пор. 

башкирський оронім Yanğan tau “Горіла гора”; 

yaq- палити, спалювати – г. Катран-Яккан-Тепе [Qatran yaqqan tepe] “Пагорб, де 

палили дьоготь; 

yar- ~ car- колоти, розколювати; розсікати – ур. Таш-Джарган [Taş carğan] “(Місце), 

де кололи каміння” біля Сімферополя, с. Таш-Ярган(Джарган) [Taş yarğan] (пор. 

азер. yarğan ущелина, розколина, щілина); 

yaşır- ховати, приховувати, переховувати, yaş- ховатися, переховуватися (звідки 

yaşmaq вид чадри) – ск. Киз-Яширган [Qız yaşırğan] “(Місце), де переховували дівчину 

(дівчат)”; 

yayıl- розстелятися, розповсюджуватися, розливатися – гал. Яйилган-Алан [Yayılğan 

alan] “Розлога галявина”; 

yıqa- ~ yuv- прати, мити, купати – р. Йохаган-Су [Yıqağan suv] “Мийна вода”; 

yıqıl- валитися, обвалюватися, падати – г. Йикилмак-Кая [Yıqılmaq qaya] “Скеля, що 

має впасти”. 

 Безумовно, в живому мовленні кримських татар, урумів та караїмів існувало багато 

дієслівних мікротопонімів, котрі, на жаль, втрачено назавжди. Можна припускати, що їхня 

частка в кримському топоніміконі була приблизно такою ж, як і частка дієслівних топонімів 

в інших тюркських топонімічних системах. Так, в монографії М. Усманової, присвяченій 

башкирській топонімії басейну ріки Сакмар, наведено близько ста одно-, дво-, три-, 

чотирьох- та п`ятикомпонентних дієслівних топонімів [Усманова 1994. С. 86 - 97, 100, 107 - 

115]. М. Зайнуллін назвав сорок дієслівних мікротопонімів (далеко не всі) лише в одному 

Кугарчинському районі Башкирії [Зайнуллин 1973]. 

В кримських дієслівних топонімах представлені такі граматичні форми: 

дієприкметник теперішньо-майбутнього часу на -ar (-er, -ır, -ir) : -maz (-mez) 

(заперечна форма), пор. киргизькі топоніми: р. İt aqar “(Ріка), що понесе собаку”, ур. At çabar 

“(Місце), де проводять перегони коней”, г. İz basar “(Гора), по якій іде слід”; пік Ulaq embes 

“(Гора), на якій козеня не ссе молоко”, ур. Börü körbös “(Улоговина), яку вовк не бачить”, Cel 

tiybes “(Улоговина), в якій не дме вітер”, р. Kün tiybes say “Річкова долина, на яку не падає 

сонячний промінь” [Конкобаев 1980. С. 256 - 257]; 

дієприкметники теперішньо-минулого часу на -an (-en) та -ğan (-qan, -gen, -ken); 

дієприкметник минулого часу на -mış (-miş, -muş, -müş); 
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дієприкметник минуло-теперішнього часу на -dıq (-tıq, -dik, -tik, -duq, -tuq, -dük, 

-tük); 

ім`я дії на -ma (-me): Avdarma, Aylanma, Aylanma qaya, Dayanma, Kiyik atlama, 

Qorquzma qaya, Quçaqlama qaya, Qutırma, Sarıtma, Talma boğaz, Talma çoqraq, Tırma qaya 

(афікс –ma, що утворює іменники від дієслівних основ, є одним із продуктивних у 

киргизькій топонімії [Конкобаев 1980. С. 250]), - та, можливо, інфінітив на –maq (-mek): 

Yıqılmaq qaya, пор. рідкий випадок ороніма Beyemäktaş (beye- танцювати, taş камінь) у 

башкирській топонімії (див. [Псянчин 1973. С. 279]) (у башкирській мові афікс -maq (-mäk) 

вже не дає новоутворень); 

особова форма дієслова минулого часу з афіксом -dı (-tı, -di, -ti, -du, -tu, -dü, -tü) 

(крім дієприкметникових форм на -ğan, -ar, -bas, у киргизькому топоніміконі також 

представлений минулий визначений час дійсного способу з афіксом -dı: перевали Qız tuudu 

“Дівчинка народилась”, Kempir öldüü “Стара померла”, Toqmoq saldı “Палиця вдарила”, 

Tülöö berdi “Жертву приніс”, Suuq tüştüü “Мороз вдарив”, річки Çoloq cardı suu “Річка, де 

загризли однорукого”, Çoñ eşek öldü “Великий віслюк здох” [Конкобаев 1980. С. 257 - 258]); 

наказовий спосіб другої особи однини – основа дієслова, заперечна форма з афіксом -

ma (-me): Dayanma!, Kelme tez!, Qorqma, balam!, Tırma! qaya, пор. башкирський оронім 

Qolama! tau “Гора Не впади!” (див. [Псянчин 1973. С. 279]). 

На думку Г. Донідзе, значна кількість дієслівних топонімів у тюркській топонімії 

спричинена аглютинативною будовою тюркських мов [Донидзе 1964. С. 46]. Він виділив у 

тюркській топонімії сім основних різновидів дієслівних географічних назв, виражених: 

(1) лише дієприкметником на –an, -mış, -ğan або –r у позитивній чи заперечній формі 

(другий компонент топоніма, виражений якимось іменником, є втрачений, або, в разі 

географічного терміна, мається на увазі): Ağarmış, Aqmaz, Basqan, Çökken, *Dayanan, Süyren 

(тут і нижче наводяться кримські топоніми); 

 (2) сполученням іменника в основному або непрямому відмінку, що виражає об`єкт 

дії (котрий може мати означення), з одним із вищеназваних дієприкметників: Çorba döken, 

Qarpız tığırtqan, Qız yaşırğan, Taş yarğan; 

(3) сполученням іменника в основному відмінку, що виражає суб`єкт дії, з 

дієприкметником: Aqar suv, Balta tiymez, Bıçaq qırmaz, Oğlan boğulan, Ögüz keten, Ögüz ölgen, 

Suv aqan, Suv batqan, Suv çaptıran, Suv tüşken, Uçan suv; 

(4) реченням, що має підмет і присудок, виражений особовою формою дієслова в 

минулому часі на –dı: Çoban bastı, Taş bastı, Sultan keldi oba, Ürkti çoqraq, Xan geldi, - або 

дієсловом в наказовому способі: Adım tur!, Adım tur! orman, Qorqma, balam! [qayası], Talma! 

çoqraq, Tırma! qaya; 
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(5) визначальним словосполученням, перший компонент якого виражений 

дієприкметником, а другий є номенклатурним географічним терміном: Izlemez qaya, Közetken 

tapçan, Ölmez qır, Ötken alan, Qatmaz car, Qaytmaz yar, Qazılğan oba, Söndürmüş boğaz, Talqan 

çoqraq, Yanğan tav, Yayılğan alan, Yıqağan suv; 

(6) визначальним словосполученням, перший компонент якого виражений 

дієприкметником з іменником, що йому передує й виражає об`єкт дії, а другий є 

географічним терміном: Çufut çağırğan burun, Keçit vermez sırt, Qatran yaqqan tepe, Taş atqan 

qaya, Taş kesen tav, Taş küter özen; 

(7) визначальним словосполучення, перший компонент якого виражений 

дієприкметником з іменником, що йому передує й виражає суб`єкт дії, а другий є 

географічним терміном: Memet öldik dere, Taş basqan köy, Tilki yalğan burun, Yel tiygen çoqraq, 

Yel tiygen maydan. 

Оронім Batmış – şaşma! можна порівняти з назвами острова Barsakelmes “Якщо підеш 

– не повернешся” в Аральському морі й сору (висохлого озера) Barsakelmes в Узбекистані.  

Усі типи дієслівних географічних імен тюркського топонімікону Криму представлені 

в топонімічних системах різних тюркських народів за межами півострова. 

Дієслівні топоніми притаманні й перській топоніміці в Ірані, де вона співіснує з 

тюркською топонімічною системою. У перській топонімії дієслівні географічні назви 

утворюються сполученням іменника з дієслівними основами (1) теперішнього і (2) минулого 

часу або з (3) дієприкметником минулого часу [Савина 1964. С. 172 - 173]. Перший тип назв 

найбільш поширений, вони вказують на заняття місцевого населення: Ґеледар (gele стадо + 

основа тепер. часу дієслова daştän мати, володіти), Ґуштпезан (guşt м`ясо + poxtän варити + 

топонімічний показник -an), - або на природні умови місцевості: Берфендаз (berf сніг + 

endaxtän розкидати), Берфріз (berf + rixtan розсипати), Хакріз (xak пил, ґрунт + rixtan), 

Бадефшан (bade вітер + efşandän розсипати). Менш поширені дієслівні назви другого й 

третього типу: (2) Борджсухте (borc укріплення + осн. мин. часу дієслова suxtän горіти, 

згоріти), Карізсухте (kariz підземний зрошувальний канал + suxtän), Чагсухте (çah 

колодязь + suxtän), Ченарсухте (çenar тополя + suxtän), Рудбест (rud ріка + bestän 

зв`язувати), Чуббест (çub дерево + bestän), Ходааферід (xoda бог + aferidän створювати), 

Шекемдеріде (şekem живіт + deridän роздирати), Шілеґошад (şile долина + goşadän 

відкривати), (3) Ханкоште (xan хан + дієприкметник минулого часу від дієслова koştän 

вбивати). 

Беручи до уваги те, що дієслівні топоніми в перській топонімічній системі з`явились, 

вірогідно, під тюркським впливом, можна поставити питання й про аналогічний вплив 

 256 



татарської й турецької мов на румейську топонімію Криму. В усякому разі, гідронім 

Κρεµαστό νερό дає для цього деякі підстави. 

 

Вперше у тюркській топоніміці роль афіксів в утворенні топонімів розглянув у 

спеціальній статті Г. Донідзе [Донидзе 1980]. Він дійшов висновку, що в тюркських мовах 

топонімічне значення притаманне лише кільком словотвірним афіксам, до котрих належать: -

lıq (-lik) і -laq (-lek) (утворюють іменники зі значенням місця, багатого на щось – птахів, 

звірів, риб, дерева, трави, квіти, мінерали, орографічні об`єкти), -ça (-çe) (надає 

прикметникам зменшувальне значення), -çıq (-çik) (надає зменшувальне значення 

іменникам), -lı (-li) (утворює від апелятивів топоніми зі значенням місця, що 

характеризується наявністю або концентрацією чогось; для Азербайджану й Туреччини є 

характерним утворення за допомогою цього афікса ойконімів від антропонімів та етнонімів) і 

-lar (-ler) (афікс множини, утворює ойконіми від антропонімів, етнонімів та іменників, що 

означають рід діяльності людей). 

Відображені в кримських топонімах тюркські афікси -cıq, -lar, -laq ~ -lav, -lı : -sız, 

-lıq, -nıñki і румейський афікс -εις за їхньою роллю можна характеризувати як 

топонімотвірні. 

Демінутивний афікс іменників та прикметників -cıq (-caq, -cek, -cik, -cuq, -cük, -çaq, 

-çek, -çıq, -çik, -çuq, -çük) широко представлений в оронімії, гідронімії та ойконімії Криму – 

г. Халцих, ур. Самарчик-Кош, дж. Кемчек у яру Богдан-Дере, Керінчік-Чокрак у Байдарській 

дол.,Чешменчік, печ. Кільсечех, Кобачик на Карабі-Яйлі. В ойконімії йому відповідають 

означення az, azğana, kiçkene, küçük: с. Алмачик, Аргинчик (пор. Аргин, Улу-Аргин), Баб[а]чик, 

Базарчик ~ Кічкіне-Базар, Бакалчак ~ Багалчак (пор. Бакал), Белечік, Болечік (пор. Ток-

Булек), Денґельчік (пор. Денґіл), Джолчак, Кадайджик, Карджавджик ~ Кучук-Карджав, 

Керменчік, Мам[а]чик, Менґелерджік ~ Мінлерчік, Муртазаджик, Онбарчик, Отарджик, 

Пазарджик, Сюренчік ~ Кучук-Сюрен, Тепеджік, Тобечік, Токульчак, Тулунчак, Фонтальчик. 

Зменшувальний афікс –çaq у киргизькій топонімії відмітив К. Конкобаєв – Çuñqurçaq 

“Невелика западина” [Конкобаев 1980. С. 250]. В румейських топонімах присутній 

демінутивний суфікс -ίτσα (жін.), -ίτσι (сер.): ск. Давліца, ур. Кіліца, Путаміца-Чешме, 

р. Путаміц, - пор. ойк. Іракліца, Коніца (Κόνιτσα), Халандріца, Яніца, Καρδίτσα (двічі) у 

Греції. 

Афікси -laq (-lav, -lek, -lev)19; -lıq (-lik, -luq, -lük) утворюють від іменних основ 

іменники зі збірним значенням, котрі характеризують місце скупчення предметів, названих 

                                                           
19 Пор. дт at кінь, atlaq коні. 
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вихідною основою: р. Тереклав, оз. Донузлав, с. Багалак, Борлак, Куколак у Судацькому кад., 

Мурзалак, Шигалак (Шагалик, Шиглак), Ходжалак (Qocalaq ñLaJwQ), Чонґелек, Чорелек ~ 

Чурелек, Чукурлак; г. Сабанлик-Оба, Самналих у Байдарській дол., гал. Йонгалик біля 

с. Капсіхор – кт yonğa, т yonga тріска; стружка, дж. Ґумурлюк-Чокрак, Тюллюк, Усаклик-

Чокрак, ліс Чумдуклик, печ. Паско-Саван-Харлих на Карабі-Яйлі, р. Чатирлик, ур. Бакла-

Терпелік(Черпелік), Хавалих у Байдарській дол., Юртлук біля с. Байдар, яр Кісерлік, 

с. Карачарлик, Темір-Убалик, Темішлік, Юварлик; від назв дерев та інших рослин: 

ур. Айвалик, Артичлик, Ашламалик, Еріклік, Япушханлик, Axlaplıq, г. Армутлук, гірський 

масив Курюшлюк-Бурун, р. Алмалих-Узень, б. Джевізлік, місцина Чагирлик-Арди, 

с. Камишлик, Чермалик (Чілмалик); від назв звірів і птахів: г. Ґуґерджінлік-Кая, с. Каргалик, 

Куртлук; зі значенням “маєтність даної особи” від титулів: с. Калгалик-Єрі, Пашалик, 

хоронім Ходжалик - володіння ходжі, посада якого у Кримському ханстві була спадковою, 

що обіймало 16 сіл; від етнонімів: с. Ногайлик, Osmanlıq. 

Афікс множини іменників -lar (-ler), при імені особи він означає особу разом з її 

оточенням: Asanlar “Асан та його оточення (родина або друзі), İlyasalar (із вставкою а) 

“Ільяс та його оточення”, – представлений у багатьох кримських топонімах: г. Панджарлар, 

Сихтлар у Судацькій дол., Шаклар на Керченському п-ві, Як-Ярлар біля с. Шелен, дж. Алла-

Чохлар, Арабачилер, Бурлахлар у с. Дерменкой, Каракумлар у верхів`ї Арпату, Кобкебаглар 

біля с. Шелен, Коваклар-Чокрак у с. Коз, канави Даутлар, Догдалар, Мамалар, Хамлар і 

Шаурлар біля с. Деґерменкой, р. Ускулар (притока Альми), Шушкулар-Узень (Сіаміс), 

Я(в)узлар (притока Учан-Су), місцина Хойляр (Хайляр), ур. Араклар-Хир, Даутлар (Алунья), 

Друган-Безчілар біля с. Капсіхор, Яним-Шлар, Qırlar, Qoylarnıñ qırı, ущ. Хайлар у Судацькій 

дол., фонтан Хайлар у с. Кизилташ, яри Ґузлер біля с. Гаспра, Мезарлар-Чаїр, Ускулар у 

верхів`ї Альми, с. Абузлар (Гавизлар, рос. Хавизлар), Аджилар (Гаджилар), Алджулар, 

Газійлер, Джанлар (Джанґлар), Джетлер-Шейх-Елі, Ейпин-Єрлері, Емірлер, Єділер, 

Казаклар, Казлар, Каралар, Кирбанлар, Куллар-Кипчак, Кумуклар-Отари, Куртанджилар, 

Кучук-Байлар (Кир-Байлар), Майданлар, Менлер, Менлерчік, Моллалар, Муллалар, Мурзалар-

Бітак, Окчу-Гаджилар, Онлар, Очка-Байлар, Сарилар, Сеґідлер (Сеїтлер), Сейменлер-Кесеґі 

(Сейманларкой), Тарханлар, Топраклар-Пелен, Узунлар, Хасталар, Ходжалар, Чаїрлар, 

Челебілер, Черкеслер, Чукурлар, Шейхлер, Юзлер. Граматична множина, як зазначив 

Г. Донідзе, може бути засобом топонімізації, утворюючи шляхом плюралізації топоніми 

pluralia tantum від апелятивів, антропонімів та етнонімів (див. [Подольская 1988. С. 106 - 

107]). Топонімічна множина представлена в іменах шести міст Тавріки у Плінія Старшого: 

Оргокіни, Харакени, Ассірани, Стактари, Акісаліти та Каліорди [Скржинская1977. С. 96], - 

ойконімах Κήποι (Cepoe) “Сади” на Керченському п-ві, Τάφραι (Taphrae) “Рови” на 
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Перекопському перешийку або на Керченському п-ві, Characeni (Χάραξ – дг χάραξ місце, 

укріплене частоколом і ровом) 20, Φούλαι (Phullae), Партеніт < *Παρθενίται “Мешканці 

Партенія” (пор. назву античного поселення Παρθένιον на Керченському п-ві), в якому 

простежується суфікс -ίτ-, що утворює назву жителів від географічних імен, Ялта (Яліта) та 

фортеця Гурзувітів у Прокопія Кесарійського (Гурзуф ~ Урзуф). 

Ойконіми на -lar (-ler) утворені від соціальних термінів і титулів (abuz ~ havız, acı ~ 

hacı, bay, çelebi, emir, ğazı, molla, mırza, seyit, seymen, tarxan, qul, şeiq, xoca), етнонімів 

(Çerkes, Qazaq, Qumuq), родоплемінних імен (Baylar, Meñler, Oñlar, Sollar, Uzunlar), 

антропонімів та апелятивів (çayır лука, галявина, пасовище, çuqur яма, низовина, лощина, 

meydan площа, поле, mezar могила, xasta хворий, yer земля, місце). В алтайській топонімії 

афікс –lar передає значення “місце з невизначеною сукупною кількістю предметів” і є 

одночасно топонімічним формантом, який виступає субститутом географічного номена, 

зближуючись з афіксом -lıq: г. Aq Taştar “Білі камені”, пер. Adırlar “Руїни”, р. Sañdar 

“Триніжки”, улоговина Aq Möştör “Кедри”, хр. Quzuqtar “Горіхи”. Із 3143 тюркських 

топонімів Гірського Алтаю лише 20 є плюральними [Молчанова 1990а. С. 105 – 106; 1990б. 

С. 13]. Утворені від апелятивів топоніми на –lar у Криму мають такий же синкретичний 

характер. 

 Румейські ойконіми Кореїз (Хураїс), Лімнеїз, Олеїз, Сімеїз утворені від апелятивів 

нг χωριό, рум. xóra село, λίµνη озеро, став, болото, нг ’εληά ~ ’ελιά,’ελαία, лат. oleum 

маслина також за допомогою суфікса множини -εις, пор. назву місця розваг Кунанéїс 

“Гойдалки” (нг κούνια гойдалка) в румейському селі Стила у Північному Приазов`ї. 

Ойконіми pluralia tantum характерні для української ойконімії: Бабинці, Бабчинці, Балки, 

Барсуки, Білошапки, Береги, Бережки, Березники, Близнюки, Богдани, Борки, Бортники, 

Бортничі, Броди, Буди, Бурти, Валки, Вербки, Верби, Вереси, Винники, Вишеньки, Вороньки, 

Гаї-Ростоцькі, Голоби, Головеньки, Головлі, Горби, Горки, Гребені, Гути, Дегтярі, Дідичі, 

Джуринці, Дрозди, Ждани, Житники, Жуки, Жуляни, Жупани, Заболотці, Заброди, Заводи, 

Загірці, Заліси, Залісці, Заліщики, Зарічани, Іваничі, Івахни, Козачки, Кобеляки, Ковалі, 

Копанки, Копані, Коржі, Косарі, Лемеші, Липники, Луги, Лужани, Луки, Маковичі, Малі 

Борки, Мачехи, Мельники, Могиляни, Моринці, Москаленки, Мошни, Нові Млини, Озеряни, 

Орли, Пекарі, Пінчуки, Підгайці, Підгірці, Підлуби, Підставки, Погреби, Пологи, Поляни, 

Прилуки, Пруди, П`ятигори, П`ятихатки, Рачки, Репки, Річки, Роги, Ромни, Ряшки, Савинці, 

Садки, Серби, Сивки, Солонці, Сотники, Ставчани, Стайки, Суми, Сухоліси, Сушки, Табаки, 

                                                           
20 Characeni (Χάραξ) локалізують на м. Ай-Тодор або на місці сучасного Кореїза (див. [Скржинская 1997. 

С. 61]). 
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Терни, Хижки, Хижинці, Ходаки, Чабани, Чорниші, Чумаки, Юрківці, Ярославичі, Яхни, 

Яхновці, Яськи, Яцьки, Яцьковичі та багато інших.  

Афікс -lı (-li, -lu, -lü) утворює від іменних основ іменники та прикметники зі 

значенням “що володіє тим, що названо вихідною основою”, “що володіє якостями чи 

ознаками того, що названо вихідною основою”, “уродженець або мешканець місцевості, 

названої вихідною основою” – б. Менерлі-Узень біля с. Коз, Сатирли біля Феодосії, Сулу-

Дере біля с. Уркуста та біля с. Отуз, г. Айбатли, Куркушлу-Оба в Судацькій дол., дж., 

пас. Сулу-Дере біля с. Ай-Серез, кур. Мишакли-Оба, канава Хадишлю біля р. Ворон, оз., 

с. Богайли, печ. Сулу-Коба (дві назви), Сувли-Коба біля Бахчисарая, м. Чамли-Бурун, р., 

с. Фундуклу (Фундукли), с. Казанли, Камишли (три ойк.), Карпулу, Каяли-Кенеґез, Каяли-

Сарт, Киянли, Коґенлі-Кият, Коперлікой, Курулу-Кенеґез, -Кипчак, Мургулу, Мурзали-Бітак, 

Ногайли-Кирк, Сабли, Тал[л]и-Іляк, Ташли-Даїр, Ташли-Конрат, Ташлияр, Тереклі-Абаш, 

-Ішунь, -Карса, -Китай, -Конрат, -Шейх-Елі, Улакли, Чардакли, Чокракли-Шейх-Елі, 

ск. Деліклі-Кая біля с. Коз. 

В тюркській топонімії Гірського Алтаю афікси –lı та –lıq є основними. Вони вказують 

на сукупність чи множинність предметів (з 754 похідних топонімів вони містяться в 343). 

В одноосновних топонімах ці афікси служать морфологічним засобом субстантивації й 

топонімізації, функціонально відповідаючи географічному номену в складних топонімах: 

Buqalu “(Ріка), де є бики”, Baltırğandu “(Западина) де росте борщівник”, İıraalu “(Ручай), де є 

чагарник” [Молчанова 19909а. С. 104]. 

Афікс -sız (-siz, -suz, -süz) утворює від іменних основ прикметники, які означають 

відсутність того, що названо вихідною основою – гірський прохід Менсіз-Богаз, Міессіс-

Богаз-Сохах, с. Сусуз-Баг. 

Від антропонімів і титулів у родовому відмінку з афіксом –ki утворюються ойконіми 

на -nıñki (-niñki) зі значенням “те, що належить даній особі”: Есен[і]нкі “Есенова маєтність”, 

Казанкі, Казининкі, Каранкі (два ойк.), Коштанкі-Керлеут, Коджалкі та Ґері-Коджалкі 

(Ельґері- та Сиртке-Коджалкі) (n → l), Молланинкі, Ногайникі “Володіння ногайців”, 

Ойсункі ~ Ойсунку (можливо, від антр. Ойсул), Темірінкі (Темірнік), Уруснукі (Уруснуку), 

Черкезінкі, Якшиникі (Яшиникі). Компонент -nıñki (-niñki) можна вважати ойконімним 

фомантом. 

В деяких топонімах представлені афікси відмінків: афікс місцевого відмінка -da (-de, 

-ta, -te) – ур. Борлук-Астинда “Під покладом крейди” (ast низ, astında під (чимось), Копур-

Япунда (köpür міст, yapı споруда), Хирда-Тарла (qır узвишшя, tarla поле) – останній спуск 

при в`їзді до Алушти; афікс відкладального відмінка -dan (-den, -tan, -ten) – г. Емджетен-

Кая (emce дядько по батьку), дж. Таштан-Чокрак. 
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В румейській топонімії можна виділити ряд ойконімів на –тка: Аутка, Варнýтка, 

Мухалятка (пор. також т muhallet вічний, безсмертний), Мішáтка ~ Мшатка ~ Пшатка 

(пор. нг Μιχαήλ ім`я чол., (архангел) Михаїл, µύχιος внутрішній, глибокий, µυχός затока, яка 

глибоко врізається в сушу, µέσος середній), Савáтка. 
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Розділ 6 

 

ДІАЛЕКТНІ ОСОБЛИВОСТІ В ТЮРКСЬКИХ ТОПОНІМАХ  

 

 З початку ІІ тисячоліття н.е. степову частину Кримського півострова до 

монгольського завоювання займали кипчацькі племена, а гірські долини й Південнобережжя 

населяли візантійці (румеї), ґенуезці, вірмени, абхазо-адиги, які залишили тут свої топоніми. 

У XV – XVI ст. на Південнобережжі оселялися вихідці з Анатолії, а з середини XVIІ ст. 

степовий Крим заселили ногайські племена. Ці етно-лінґвістичні фактори визначили ареали 

тюркських діалектів у Криму. Кримськотатарська мова має три діалекти: північний, або 

степовий (ногайський), з південною межею по лінії Євпаторія – Біюк-Онлар – Феодосія, 

південний з рядом говірок, що займав нагір`я й Південний берег від Байдар до Феодосії, та 

середній (центральний) діалект, котрий займав простір між північним і південним [Севортян 

1966. С. 234, 257]. Основні фонетичні особливості цих трьох діалектів описала С. Ізидінова 

на матеріалі, зібраному від старшого покоління носіїв кримськотатарської мови з різних 

районів Криму [Ізидінова 1995]. 

 Огузо-кипчацькі відповідності в кримській топонімії розглянула Х. Ісхакова 

[Исхакова 1988]. Її розвідка виконана не на кримськотатарському матеріалі, а на матеріалі 

російськомовних карт і письмових джерел, яким притаманна неточна й часто спотворена 

передача тюркських імен. В російських джерелах кипчацькі топоніми степової частини 

Криму можуть передаватися в огузькій формі, тобто початкові t, k, c замінюються відповідно 

на d, g, y, ş (< ç) на ç, а s (< ş) на ş: замість ногайських Тереклі- (terekli) або Тюп- (tüp) стоїть 

відповідно Діреклі- (т direkli) й Діп- (dip), - тому немає підстав робити висновки про 

наявність огузьких рис у степовому діалекті. На російських картах і в документах тюркське a 

часто передається в першому складі як о: р. Алма ~ Олма, Асма ~ Осма, с. Акташ ~ Окташ, 

Алма-Тамак ~ Олма-Тамак, Тамак-Киргиз ~ Томак-Киргиз, - але ж не можна на підставі цього 

говорити про окання в кримськотатарських діалектах (див. [Исхакова 1988. С. 130]). 

 Діалекти розрізняються за такими основними фонетичними ознаками (приголосні й 

поширення губної гармонії на подальші склади), представленими в лексемах, відображених у 

топонімах (див. [Ізидінова 1995]): 

 

Північний діалект Середній діалект Південний діалект 

c- c-, y- y- 

t- t-, d- d- 

k- k-, g- g- 
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q- ğ- ğ- 

p-, m- b- b- 

b- b- v- 

q q x 

- h h 

-v-, -v  -ğ-, -ğ 

s ş ş 

ş ç ç 

p f f 

-ğ- -q- -q- 

-g- -k- -k- 

-b- -p- -p- 

ñ ñ n 

çüriklik çürüklik çürüklük 

 

 На основі неточно й часто спотворено переданих на російських мапах та в різних 

документах тюркських топонімів Криму не можна отримати достовірні дані щодо 

фонетичних особливостей кримськотатарських діалектів. 

Притаманні в анлауті південному діалекту фонема y-, а північному c-, корелюють в 

таких топонімах: с. Джага, Джага-Баши, Яка-Аліке, дж. Чемух-Яга (yağa край, берег; 

сторона), дж. Ярлар у Кутлацькій дол., канава Яртинах біля р. Ворон, с. Ак-Яр, Джаркую, 

Даул-Джар, оз., с. Кизил-Яр, г. Як-Ярлар (yar яр), с. Джарак ~ Ярак, морська затока Ярилгач, 

оз., р., с. Джарилгач (yarılğaç помилування, рятунок, визволення), с. Боз-Джайчи ~ Боз-

Яйджи (yaycı лучник), Джамічі ~ Ямічі, Джанлар ~ Янґалар, Ток-Йол(Джол) (yol дорога); 

відповідно g- та k-: оз. Алексі-Ґоль, Горза-Ґоль, Джереклі-Ґоль, Когуй-Ґоль, Сари-Коль, 

Тархан-Ґьоль (Кият), Ташли-Ґоль, Усеїн-Аджи-Ґоль, ур. Коль, дж. Шмалаколь, с. Єніколь, 

Кара-Ґоль, Коль-Алчин, Сариґоль, Тузколь, оз. Амбар-Коль, Єшіль-Коль, Камишли-Кьоль на 

Бабуган-Яйлі, Япрах-Коль, луг Акча-Коль, Караколь, Токай-Коль, ур. Барак-Коль(Ґьоль), 

г. Хариколь-Кая на Карабі-Яйлі, Хриколь-Бурун, с. Бараколь (кт, т göl, н köl озеро, 

водоймище). 

Варіанти ойконімів Отар-Буйнак(Мойнак) та Яли-Буйнак(Мойнак) представляють 

вимову середнього діалекту з b- та ногайського діалекту з m- в анлауті. 

На мапі Криму 1817 року, укладеній генерал-майором Мухіним, частину назв сіл 

степової частини півострова зафіксовано в ногайській вимові, з притаманними їй фонемами s 

(< ş) та ş (< ç): Алаш [Алач], Бутеґеш [Бутеґеч], Кашик [Качик], Кипшак [Кипчак], Кірмаше 
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[Кермачи], Кудашик [Кудайчик], Куйше [Кувче], Біюк- та Кучук-Мамшик [-Мамчик], Сусуз-

Джайши [-Джайчи], Сюша та Біюк-Сюша [Ельґері- та Сирткі-Чуча], Біюк-Тозакши 

[-Тузакчи], Шеґелек [Чеґелек], Шеґене [Чеґене], Шіле [Чілле], Шіпче [Чіпче], Шокмай 

[Чокмай], Шокур [Чокур], Шорубаш [Чурубаш], Шуйке [Чуйке], Тамам-Юш [Тамам-Юч] 

(кт üç, н üş три),- пор. сусідні ойконім Чорюм і лімнонім Шорум ~ Чюрюм (Ай-Ґуль).  

Притаманна кримськотатарській мові елізія вузького голосного на початку або 

всередині складу відображена в таких ойконімах: с. Ілес ~ Лез, Ак-Леїз(Лез), Кара-Ільяс ~ 

Кара-Іляз ~ Каралез, Кадир-Лез ~ Катерлез (İlyas), Абай-Смаїл (İsmail), 

Аспенділер(Аспендіяр?)-Ляк, Бешуй-Іляк (Беш-Ойлу-Лак), Джума-Іляк (Джума-Кесеґі-Лак), 

Дюрт-Ойлу-Лак, Карача-Іляк (Карагаджи-Лак), Тали-Іляк (Тали-Кесеґі-Лак), Мамбет-

Улан(Лан). 

В топонімах відображені різні діалектні форми таких характерних і широко вживаних 

у кримській топонімії географічних термінів та інших слів, як: 

ağız : avuz рот, паща; гирло ріки; вхід до печери; початок дороги, стик, розгалуження, 

роздоріжжя, перехрестя – г. Агиз-Хир (Конек), ліс Агиз-Ічі біля с. Кутлак, Агиз-Кир біля 

с. Аян, Агиз-Кир-Даглари біля Алушти, ліс та хр. Агиз(Агис)-Хир біля Ст. Крима, 

с. Агиз(Авуз)-Кенеґез, р. Аузун-Узень, с. Авуз-Кенеґез, Авуз-Кирк, Беляуз-Кипчак, 

ур. Аспедлауз, Атлауз (двічі), ліс Атлауз, Ат-Авуз біля с. Уппа, ур. Сбалараус (Збалараус), 

Шалтараус; 

alt : ast низ, нижня частина – с. Кая-Алти(Каясти)-Канли, Дірек-Алти-Кипчак, ліс 

Аст біля с. Дуванкой, пас. Кая-Асти біля с. Бештерек, с. Каясти, Каясти-Кипчак, 

ур. Борлук-Астинда, Каралган-Астинда; 

çeşme : keşme : kişme джерело; фонтан; водоймище < п è mvC çäşme ~ çeşme джерело – 

дж. Чешме, Чешмечік, Чешме-Чокрак, Ай-Ян-Чешме, Дардик-Чешме, Джамі-Чешме, Кáліца-

Чешме, Кучарі-Чешме, Кюр-Чешме, Малаперза-Чешме, Манджиль-Чешме, Миших-Чешме, 

Сарай-Чешме, Сідзян-Чешме, Суюнин-Чешме, Таш-Чесме, Таш-Чешме, Хібус-Чешме, 

Чемер-Чешме, г. Чішма-Кая біля с. Коджасала, джерела (фонтани) Алі-Устанин-Кешмесі, 

Буюк-Кешме, Джамі-Кешме та Лаконез-Кешме в Ай-Серезі, Тирма-Кешме, дж. Айян-

Кішмесі, Алунья-Кішме, Басарнин-Кішмесі, Вакуфлар-Кішме, Демерджі-Кішме, Кавалин-

Кішме у с. Дерменкой, Настира-Кішме, Тахтали-Кішме, Узла-Узин-Кішмесі, Хауджиларин-

Кішмесі, фонтани Кішме-Майлі, Демерджі-Кішме, Джамі-Кішме, Іліас-Кішме, Копс-Кішме 

та Мейлан-Кішме в с. Дерменкой; 

dağ : tav гора; гірський ліс – г. Аю-Даг, Баба-Даг (Манґуп-Кале), Ечкі-Даг, Сінабдаг, 

Даг-Тепесі (Тепе-Кермен), гірський масив Кара-Даг, ліс Кирли-Даглар біля с. Юкари-Тайган, 

Сирт-Даг, с. Біюк-Даг-Елі, Даг-Елі-Гаджи-Ага, Кизилкая-Дагелі, Яшдаг (Яшлав) “Молодий 
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ліс”, г. Таубаши, Кара-Тав, Каратау, Массандра-Тау, Орта-Тау, Тас-Тау, ліс Авджи-Тав біля 

Феодосії та с. Терсхонди, Алі-Тав біля с. Татар-Осман, Тавчик біля с. Камишли, с. Тав-

Бадрак, Тав-Базар, Тав-Бораган, Тав-Бузар, Тавель (Даг-Елі), Екітав-Кочеґень; 

degirmen : dermen : termen – г. Деґермен-Култук біля Судака, Деґермен-Тепе – відріг 

г. Таракташ, с. Деґерменкой, Деґермен-Хири, Біюк-Деґермень, Кош-Деґермень, Серебряков-

Деґермень, Шостак-Деґермень, маєток Кет-Агач-Деґермен, с. Кашик-Термень, Султан-

Термень, Терменчік; 

delik : teşik діра, дірка, отвір – ск., дж. Делік-Таш біля с. Ускют, г. Деліклі-Кая 

(Анастас-Кая), ск. Деліклі(Делеклі)-Кая біля с. Коз, печ. Аю-Тешік та Борю-Тешік на г. Ай-

Петрі, Алтин-Тешік на г. Ак-Кая, камінь Тешік-Таш біля с. Фотісала, кур. Тешік-Баш-Оба 

(дві назви), ск. Тешік-Кая біля Бахчисарая та с. Уркуста; 

cañ : yañ : yañı : yeñi новий – с. Джанкой (три ойк.), Джанкой-Бешкуртка, Джанкой-

Ортель, Джани-Кесек, Єні, Єні-Алі-Кеч, Єнікой (Єнкой ~ Джанкой) (кілька ойк.), Єні-Сала 

(три ойк.), Єні-Сарай, фортеця Єні-Кале, місто Yeñi Bazar (тепер Армянськ), Янкой 

(кілька ойк.), Яникой, Яни-Джандевлет, Яни-Кат, Яни-Мангит; 

 cayla : yayla : caylaq : yaylaq, caylav : yaylav гірське літнє пасовище; кочів`я – Яйла 

(Кримські гори), хр. Карабі-Яйла, Aypetri yaylası, Babuğan yaylası, Nikita yaylası, г. Яйлабаш, 

с. Суїґмен-Джайла біля Феодосії, с. Джайлав (три ойк.), Яйлав-Сарай, Ельґері(Ільґері)-

Джайлак, Сирт(Суртку)-Джайлак, Тархан-Джайлау біля Єнікале; 

tepe : töbe : töpe пагорб, вершина – г. Тепе (Даг-Тепесі), Тепе-Кермен, Ай-Тепе, Ак-

Тобе, Аліс-Тепе, Джав-Тобе, Джай-Тобе, Зибуктепе, Зуку-Тепе, Кара-Тепе, Катран-Яккан-

Тепе, Кок-Ассан-Тепе, Куїн-Тепе біля г. Ай-Петрі, Мамо-Тепе (дві назви), Оґуз-Тепе, Попас-

Тепе біля річки Отузки, Уксек-Тепе, Черкес-Тепе, Шайтан-Тепе, Шапу-Тепе, Юкітепе, 

паг. Çeren töpe в с. Буюк-Озенбаш, с. Тепеджік, Тюпеджік, Аргин-Тобечік, Ґюзель-Тепе, 

Джав-Тобе (нині Вулканівка), Коктебе (Коктебель), Тас-Тепе, Той-Тебе, Тобечокрак 

(два ойк.), Direkli tepe. 

В гідронімії Криму відображені місцеві гідрографічні терміни: avut ставок, запруда, 

неглибока загачена калюжа снігової чи дощової води – водойми Аджи-Аут, Ташли-Аут, 

с. Аут (три ойк.), Аутка, Кайнаут, bol göl – поглиблення в руслі Бурульчі, застої, що мають 

іноді вигляд невеликих ставків, в яких водиться струг – застій Боль-Ґоль-Кічкене на Бурульчі 

біля г. Йаман-Таш, bunar джерело – дж. Гаджи-Аміль-Бунар, Карабер-Бунар, Мулла-Бунар, 

Чор-Бунар, Шакір-Бунар у Судацькій дол., köbke – заболочена місцина Хамишин-Кобкесі та 

джерела Кобкебаглар і Кіч[к]іне-Кобке біля р. Шелен, яр Кобкі (впадає у Біюк-Карасу), 

р. Копкелер-Чешме біля с. Коз, tıynaq ставок, загата – оз. Е(н)ґіс-Тинах на Карабі-Яйлі, 
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канава Яртинах біля р. Ворон, луг Лахлин-Тинах та оз. Еґіс-Тинах, утворене р. Малбай, 

кол. та ур. Тинак-Баш-Кую біля с. Ай-Серез. 
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ПЕРЕЛІК КРИМСЬКИХ СІЛ ПО КАДИЛИКАХ 

 
(В лівій шпальті подано ойконіми, наведені в списку 1783 року [Ведомость… 1888], а в 

правій виправлені ойконіми та їхні пізніші варіанти в списках і на мапах) 

 

Бакчесарайське каймакамство 
 

Бакчесарайський кадилик 

 
1. Азіз Азіс 44. Елма-Кірмен Алма-Кермен 
2. Ескі-Юрт  45. Елмаджик Алмачик 
3. Ак-Чокрак Акчокрак 46. Пазарджик Базарчик 
4. Біюк-Яшдаг Біюк-Яшлав 47. Тепеджік  
5. Другий Яшдаг Кучук-Яшлав 48. Хан-Елі  
6. Третій Яшдаг  49. Гаджи-Бік Аджибіке 
7. Кази-бей-Елі Бієлі 50. Багадир Бодрак? 
8. Софу  51. Болта-Чекрак Балта-Чокрак 
9. Утеш-Елі Отешель, Утешіл 52. Аталик-Елі  
10. Евувельшейх Евелі-Шеїх, Евель-

Шейх 
53. Кобази Кобиза 

11. Другий 
Евувельшейх 

 54. Другий Кобази  

12. Агмет-Ага  55. Ґюндеймес  
13. Уш-Елі Єдішель, Ідеш-Елі 56. Сарай-Кесек  
14. Топчу Юкари-Топчикой 57. Контуган  
15. Другий Топчу  58. Бакайли Багайли 
16. Харам-кьой Арамкой, Аран-кой 59. Камишли  
17. Другий Харам-
кьой 

 60. Абеш Айиш 

18. Еґі-Зова Кош-Дермен? 61. Ібрагім-Бай Ібраам-Бай 
19. Тюле Толе, Туле, Тюґле 62. Докуз-Оба Токсаба? 
20. Другий Тюле  63. Учкую-Тархан  
21. Мустафа-Ага Мустафа-Бей 64. Учкую Учкуй 
22. Другий Мустафа-
Ага 

Пички, Пихчи 65. Джебач Джабач 

23. Бички  66. Замрук  
24. Татар-кьой Татаркой 67. Киримдже  
25. Теберті  68. Другий 

Киримдже 
 

26. Другий Теберті  69. Сали-Бей-Кесек Салблакой 
27. Севріташ Сівріташ, Сююрташ 70. Агач-Елі  
28. Другий Севріташ  71. Кангил  
29. Третій Севріташ  72. Кояш  
30. Гаджи-кьой Аджикой, Гаджикой 73. Багадирак Бадрак 
31. Діван-кьой Дуванкой 74. Кул-Мегмеделі Колумбет-Елі 
32. Другий Діван-
кьой 

 75. Кучур-Елі Чокурель 

33. Белбек-Бахтіяр-
Кесек 

 76. Сейменлер-Кесеґі Сейманларкой 
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34. Белбек-Орта-
Кесек 

 77. Молла-Елі Муллаелі 

35. Белбек-Тамак Белбек 78. Аз-зін Азек, Аззак 
36. Біюк-Сюурен Біюк-Сіврень, 

-Сюрен 
79. Ебек-Елі Бій-Елі, Бієлі 

37. Бор-кьой Баркой 80. Кочкар-Елі Кочка-Елі, Кочкаель 
38. Азамет-Ага-Кесек  81. Черкез-Елі Черкес-Елі, Черкес-

Ель 
39. Сирлем-Єґеч  82. Каплан-Ага-

Кесеґі 
 

40. Албат  83. Тарханлар  
41. Другий Албат  84. Алма-Тамак Альматамак 
42. Третій Албат  85. Бурлюк  
43. Вісетка    
 
 

Манґупський кадилик 
 
1. Узенбаш  50. Ґюк-Ґюс Коккоз 
2. Другий Узенбаш  51. Другий Ґюк-Ґюс  
3. Третій Узенбаш  52. Третій Ґюк-Ґюс  
4. Кучук Узенбаш  53. Айруґі Айирґуль, Айриґул 
5. Другий Кучук 
Узенбаш 

 54. Другий Айруґі Ашага- та Юкари-
Айирґул 

6. Багатир Богатир 55. Отарджик Отарчик 
7. Татар-Осман Татар-Османкой 56. Джедіре  
8. Гаврил Гаври, Гавро 57. Кади Кадикой, Кадиківка 
9. Другий Гаврил  58. Другий Кади  
10. Макалдир Махульдур, 

Мухульдур 
59. Каранне Карани, Карань 

11. Янчу Янджу 60. Ак`яр  
12. Другий Янчу  61. Інкірман Інкерман 
13. Єнісала Янісала 62. Каяту Кайту 
14. Другий Єнісале  63. Скеле Скеля 
15. Кокос Коклуз, Кокулуз 64. Байдар  
16. Другий Кокос Коклуз 65. Другий Байдар  
17. Феттах-Сала Фоті-Сала, Фот-Сала 66. Сагир-Мускум`я Кучук-Мускомія, 

Кучук-Муском`я 
18. Другий Феттах-
Сала 

 67. Багат (Бага) Бага 

19. Третій Феттах-
Сала 

 68. Саватка  

20. 4-ий Феттах Сала  69. Календер 
(Календе) 

Календи, Календія 

21. Форос Форус 70. Біюк-Мускум`я Біюк-Мускомія, -м`я 
22. Мешатке 
(Мшатка) 

 71. Уркюста Рюкуста, Уркуста 

23. Міхалатка (Мух-) Мухалатка 72. Сахтек Сагтік, Сахтік 
24. Кучук-кьой Кучук-кой 73. Узенджи 

(Узунджи) 
Узунджа 

25. Ель-Мана Лемена, Лімена 74. Черкез-(Кер)ман Черкез-Кермен 
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26. Кікенеїз  75. Отар Отаркой 
27. Семеїз Сімеїс 76. Зал-Ага Залинкой, Залянкой 
28. Алипка (Алупка) Алупка 77. Кара-Ільяс Каралез 
29. Гаспура (Гаспра) Гаспра 78. Отар  
30. Аутка  79. Вакивджик  
31. Нікіта  80. Кюкей-Акай  
32. Кизилташ  81. Сарпай Сюйрень? 
33. Сигир-Ламбат Кучук-Ламбат 82. Юкари-Ільяс Юхари-Каралез 
34. Деґірмен Дерменкой 83. Коджа-Сала Ходжа-Сала 
35. Другий Деґірмен  84. Азим-Чокрак Адим-Чокроак 
36. Третій Деґірмен  85. Джургані Чоргун 
37. Мускур Місхор, Мусхор  86. Другий Джургані  
38. Зор-Іс Кореїз, Хуреїз 87. Айтодор Ай-Тодор 
39. Ялт (Ялта) Ялта 88. Учкую  
40. Дерекьой Дерекой 89. Акчага Алсу? 
41. Гурзав (Гурзуф) Гурзуф 90. Шілле Шулі, Шулю 
42. Барніт Партеніт, Партніт 91. Другий Шілле  
43. Біюк-Ламбат  92. Узень-Башчик  
44. Другий Ламбат  93. Авли Тейлю? 
45. Маркур  94. Варнітка 

(Варнутка) 
Варнутка 

46. Другий Маркур  95. Камишли  
47. Третій Маркур  96. Балаклава  
48. Карло Карлу, Карловка 97. Манґуп Манґуп-Кале, Манґут 
49. Другий Карло    
 
 

Каракуртський кадилик 
 
1. Сак  33. Айдир-Ґазі Айдар, Ідар-Кази 
2. Тузла  34. Кот-Санджи  
3. Джорман  35. Тюмек Тюмен 
4. Юкари-Єґірмен Джамін-Юкари 36. Башмак  
5. Ашаги-Єґірмен Ашага-Джамін, 

Джаамін-Ашоа 
37. Байґун Байґул 

6. Каракурт Карагурт 38. Ханли Канли 
7. Кьокей Кукій 39. Такил  
8. Чобатар Чоботар 40. Орджан  
9. Біюк-Актачи  41. Кючюк-Кабан Кабанчик 
10. Теміш  42. Бююк-Кабан Кабан 
11. Ариб Арап 43. Безак-Актаджи Бузав-Актачи 
12. Отар-Гамбар Камбар 44. Алти-Пармак-

Яйджи 
Алтипармак 

13. Конджу Конче 45. Телеш Тлеш 
14. Ак-Кою-Бітак Ак-Хійбітак 46. Гамбар Камбар 
15. Теші Тешій, Тшій 47. Кирк-Джолбан  
16. Мешед Мешер 48. Бораган Бураган 
17. Хавизлар Абузлар 49. Ток-Джарли  
18. Бай-Ґелді Байґельді 50. Салтаба  
19. Каракосчи Каракущи 51. Бакбулат  
20. Еввель Авель 52. Боз-Яйджи Боз-Джайчи 

 269 



21. Хадир-Бали Кедербали 53. Боташ  
22. Аллач Алаш 54. Тогайли  
23. Отар-Ток-Задіп Ток-Саба 55. Еґрі-Мантанай Монтанай-Аґрі-Кесек 
24. Біюк-Ток-Задіп Ток-Саба 56. Джіт-Аул  
25. Сабанджи Сабанче 57. Актаджи-Кабан Кучук-Кабан-Актачи 
26. Другий Сабанджи  58. Ченґе Чінке 
27. Майрик  59. Бос Боз 
28. Болгак Булгак 60. Бос-Оглу Бозули 
29. Біюк-Бараш  61. Кіріт Кіреїт 
30. Кючюк-Бараш Кучук-Бараш 62. Каратабак  
31. Болчак Булечік? 63. Булатчи Булачи 
32. Мурзалар-Бітак Мурзали-Бітак 64. Узбек  
 
 

Салгирський кадилик 
 
1.Орта-Собла Орта-Сабли 7. Другий Дагелі Тавель 
2. Кенюнек  8. Третій Дагелі Тавель 
3. Харатук-Кесеґі Аратук 9. Кизилкая-Дагелі Кизилкая-Тавель 
4. Джолман-Харатук Джолман-Аратук 10. Гаджи-Аганин-

кьой 
Хаджи-Ага 

5. Ескі-Сарай  11. Вірат Вейрат 
6. Дагелі Тавель   
 
 

Кадилик Качи-Беш-Паресі 
 
1. Гаджи-Булат Аджи-Булат 13. Таз-Тюпе Тас-Тепе 
2. Ек-Лес Аклез, Улукул-Аклес 14. Ботай  
3. Тепеджі Улукул-Тю[п]ече 15. Ґулюмбей Ґолумбей 
4. Мамашай  16. Другий Ґулюмбей  
5. Іскеля Ескель, Ескі-Елі 17. Аббас  
6. Аранджи Аранчи 18. Чоткара  
7. Ефендій-кьой Ефендікой 19. Акшейх  
8. Другий Ефендій-
кьой 

 20. Актаджи Актачи 

9. Третій Ефендій-
кьой 

 21. Другий Актаджи  

10. Джума-Мечеть  22. Третій Актаджи  
11. Калмитай Калимтай, Калантай 23. Четвертий 

Актаджи 
 

12. Другий Калмитай  24. Джан-Ґірей Джангарель 
 
 

Кадилик Муфтія арпалик 
 
1. Шурю Шури 7. Істіля Стіля 
2. Керменчік Ашага- та Юкари-К. 8. Коуш Кууш 
3. Улусала Олусала, Улу-Сала 9. Лака Лакі 
4. Авджи-кьой Авджукой, 

Ауджикой 
10. Бешев Бешуй 

 270 



5. Мачисала Матисала 11. Манґуш  
6. Бію-Сала Бія-Сала, Біяс-Сала 12. Улакли  
 
 

Акмечетське каймакамство 

 
Акмечетський кадилик 

 
1. Менґелерджек Менлерчік 30. Азман Атман 
2. Аябак Киябак 31. Девлет-Ґелді Девлет-Келді 
3. Чілле Челле, Шіле 32. Ескендер-Юкари-

Кесек 
Ескендер, Ескейдор 

4. Чайджи Джайши 33. Ескендер-Ашаги  
5. Ікі-Баш Екібаш 34. Гаджи-Ібрагам Хаджи-Ібраїм 
6. Баранджи Баранчи 35. Гаджи-Ібрагам  
7. Іспат Спат 36. Гаджи-Ібрагам  
8. Кир-Канли Кирк-Канли 37.Ботке Будке, Бутке 
9. Казаклар Казайлар 38. Бодан Бадана, Бодана 
10. Кая-Алти-Канли Каясти-Канли 39. Карач Карагач 
11. Казанджи Казанчи 40. Гочмес Кочмес 
12. Кадайджик Кудашик 41. Діреклі-Ель Тереклі 
13. Мешін Меміш 42. Таш-Ярган Таш-Черган, Таш-

Чорган 
14. Тюбей Тібей 43. Джимекари Чумакари 
15. Китай  44. Гаджи-Калде Ачкал 
16. Біоктен  Бютень 45. Кучук-Гаджи-

Калде 
 

17. Сусус-Джайчи Сусуз-Джайши 46. Ягмурче Ягмурча, Ягмурчи 
18. Машике Картмишик 47. Кият-Сарай-Кесек Кият-Сарай 
19. Толате Тулат 48. Кият-Пазарджик-

Кесек 
Базарчик 

20. Карач  49. Кият-Бакаджик-
Кесек 

 

21. Лез  50. Кият-Онджи-
Кесек 

 

22. Тепечокрак Тобе-Чокрак 51. Айтаджи-Кесек Кият-Актачи 
23. Колдчук Кулчик, Кулчук 52. Кари -Кият Кара-Кият, Кари-

Кият 
24. Такил  53. Кари-Кият  
25. Бабатак Джаманак 54. Бавурчи  
26. Сари-Хафис-
Джарман-Кесеґі 

Сарабуз 55. Абдал Авділ 

27. Сари-Хафис-
Татар-Кесек 

 56. Бакче-Елі Бахче-Елі, Бахчі-Елі 

28. Сари-Хафиз-
Сарай-Кесек 

 57. Чукурчи Чекчура, Чокурча 

29. Фондикли-Отар Фундукли 58. Бітак  
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Юкари-Ічкійський кадилик 
 
1. Джієн-Софу Джінсофу 13. Біюк-Єнікой-

Ашаги 
Біюк-Янкой 

2. Ескі-Орду-
Тарджак 

 14. Мамак  

3. Ускі-Орду Ескі-Орда 15. Мамак  
4. Джаум-Аги  16. Біюк-Єнікой-

Юкари 
 

5. Тохта-Джамі Тахта-Джамі 17. Аян  
6. Тотай Тотайкой 18. Чавке Біюк-Чавке 
7. Килбурун Кильбурун 19. Чавке Кучук-Чавке, -Чувке 
8. Ґазі-Ага  20. Кучук-Єнікой Кучук-Янкой 
9. Ічкі-Джолман Іскі-Джолман 21. Кучук-Єнікой  
10. Татар-Джолман Татар-Чолман 22. Джафер-Берді Джапар-Берді 
11. Мамак-Баурчи  23. Бораган Бураган 
12. Мамак  24. Боре Бура 
 
 

Ашага-Ічкійський кадилик 
 
1. Калмук-Кара  13. Бурнаш  
2. Асма Верхня і Нижня Осма 14. Гаджи-Кеч Аджикеч, Ачкеч 
3. Деґірменджі Деґерменджі, 

Дерменджі 
15. Бешеран Бешаран 

4. Кирк  16. Колджи-Кимаджи  
5. Хусеїн  17. Костеле Кустіль 
6. Керневіч Кернеуч, Кірнеуч 18. Бахушай 

(Бахшай?) 
Бешевлі? 

7. Кирмаджи Керменше, Кирмачи, 
Кирмаше 

19. Бахшай Бакшай-Кари 

8. Шейх-кьой Шеїх-Кой 20. Чече Шіші 
9. Кази Кадикой 21. Селтан-Базар Султан-Базар 
10. Тавакай Туатай, Туватай 22. Лез  
11. Кизил-Мечет  23. Карагасан Карасан 
12. Кизак Козет? 24. Чолгари  
 
 

Дайирський кадилик 
 
1. Месчетелі Мечет-Елі 15. Отарджик Отарчик 
2. Хадир-Ага  16. Бешевлі Бешевлі 
3. Другий Хадир-Ага  17. Конрат Конград 
4. Аталик-Елі  18. Ташли-Дайир Ташли-Дайир, 

Ташлик-Дайир 
5. Умер-Ага  19. Бешаран  
6. Аталикта  20. Ессенбай-Уйшун Есен-Бак-Уйшун, 

Ушун 
7. Караш-Елі  21. Айбарі Айбар 
8. Пашай-Елі Паша-Кесек 22. Карджавджик Кучук-Карджав 
9. Джанатай  23. Отар-Карджав  
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10. Терін-Айир Теренайир 24. Карачакмак  
11. Караойлу  25. Одобаши-Уйшун Оджан-Юшун 
12. Хан-Елі  26. Темірінкі  Темір 
13. Метай Матай 27. Боран-Кари Баран 
14. Улан-Елі  28. Єні-Кесек Джани-Кесек 
 
 

Кадилик Ташли-Шейхелі-Бешпаресі 
 
1. Шейх-Елі  4. Бай-Бере Байборю, Байбуру 
2. Нагайлик  5. Кипчак Копчак 
3. Тама  6. Тайик Тайке 
 
 
 

Ташлицький кадилик 
 
1. Джав-Бере Чавбір 23. Ейтак Ітак 
2. Кенеґес  24. Шібан  
3. Башлидже Басліше 25. Тобчак Топчак 
4. Мер`а Марі 26. Учкая-Ялар Учкибайлар 
5. Тюбей Томай 27. Кирбайлар Байлар 
6. Кабай  28. Кирмаджи Кермачи 
7. Ґендже Кіндже, Кідже 29. Булатчи Булачи 
8. Другий Ґендже  30. Онлар Азган 
9. Мамек  31. Біюк-Онлар Онлар 
10. Джірен  32. Алабаш-Конрат  
11. Кабач Біюк- і Кучук-Кабаш 33. Кюкенлі Коґенлі 
12. Агияр Аг`ар 34. Тали-Кесеґі-Лак  
13. Кучук-Конрат Конрат 35. Дюрт-Ойлу-Лак Дьорт-Уле-Ляк 
14. Біюк-Конрат Конрат 36. Беш-Ойлу-Лак Башлаляк 
15. Шіглак Шегалак 37. Карагаджи-Лак Карачиляк 
16. Гаджи-Авлай Аджаул 38. Джуме-Кесеґі-Лак Джумаляк 
17. Мурзалар  39. Менґелер Мінлер 
18. Юзлер  40. Аблан Джума-Аблан 
19. Гаджи-Кеч Аджибет 41. Другий Аблан Орта-Аблан і 

Треаблан 
20. Черкеінкі Черкешнік 42. Сайде Сая 
21. Моланенкі Моланакай 43. Аблан-Іллері-

Кесек 
Елґері-Аблан 

22. Ібтак Ітак?   
 
 

Зуїнський кадилик 
 
1. Кипчак-Дірек-
Алти 

 8. Бакче-Елі Бахчі-Елі 

2. Кипчак-Алаган  9. Кая-Алти  
3. Кипчак-Юкари-
Ічкі 

 10. Бей-Елі  

4. Кипчак-Калум  11. Юкари-Конеджі Юкари-Каніше 
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5. Кипчак-Кирдаги-
Елі 

 12. Ашаги-Конеджі Ашоа-Каніше 

6. Гаджи-Елі Аджи-Елі 13. Кази-Аскер-Кесек Кади-Ескер-Кой, 
Казиескер 

7. Кен-Тогай Кентугай   
 
 

Чоюнчинський Бешпаре кадилик 

 
1. Тобай  7. Чойке Чуйке, Шуйке 
2. Бечі-Елі Бекі-Елі 8. Текеш Теґеш 
3. Мусагаджи Муса-Аджи-Елі 9. Бітанеш Бійтаніш 
4. Ана-Елі  10. Шевіук Шонук 
5. Баран-Елі Барак-Елі 11. Осма  
6. Чоюнчи Чуюнчу   
 
 

Салгирський кадилик 
 
1. Харрем  19. Шемкай Шумухай 
2. Хапуркай Апуркой 20. Вірат Вейрат 
3. Біюк  21. Вірат-Юкари  
4. Вірат Вейрат 22. Казилкая-Дагелі Кизил-Кая-Тавель 
5. Гусеїн-Гаджи Суїн-Аджи, Усеїн-

Аджи 
23. Терес-Конди  

6. Біюк-Даг-Елі Біюк-Тавель 24. Чешмезі Чешмеджі 
7. Даг-Елі-Гаджи-Ага Хаджи-Ага 25. Кизил-Коба  
8. Харатук Аратук 26. Муртазаджик Муртазачик 
9. Харатук Аратук 27. Коринджи  
10. Кара-Берек  28. Харатук-Гусеїн-

Мурза 
 

11. Харатук-Темір-
Ага 

 29. Юкари-Собла Юкари-Сабли 

12. Джолман Чолман 30. Ашаги-Собла Ашоа-Собла 
13. Єділер  31. Кара-Агач Карагач 
14. Бекір-Ага   32. Кир-Харатук Кир-Аратук 
15. Ескі-Сарай  33. Другий Кир-

Харатук 
 

16. Магмут-Султан Мамут-Султан 34. Джолман-Харатук Джолман-Аратук 
17. Теркедже  35. Фундукли  
18. Нахоч Накуш   
 
 

Карасубазарське каймакамство 

 
Карасубазарський кадилик 

 
1. Мембет-Улан Мамбет-Улан 24. Беярта Боркая? 
2. Тайган  25. Сумпанжи Субачелі? 
3. Біюк-Тайган  26. Секієн Сеґесек, Секізек 
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4. Юкари-Тайган  27. Карабай Карабаш 
5. Куртлук  28. Джаулуш Джавлуш, Чавлиш-

Пагаелі, Чавлиш-
Челебі 

6. Могулбай Малбай, Молбай 29. Хаджилар  
7. Темішлік  30. Аргинджик Аргинчик 
8. Кишлав-Баши Кишлав 31. Молла-Елі  
9. Єнісала  32. Алітай Алатай 
10. Тама  33. Окчу-Гаджидар Гаджилар 
11. Баши Баши, Юхари-Баши 34. Кая Аккая 
12. Алчин  35. Шейхелі  
13. Султан-Сарай  36. Чоту  
14. Мусабей Мусабій 37. Ашага-Чоту  
15. Джемрік Джемрек 38. Джелайир-Чоту Шелайир і Чот 
16. Алджулар  39. Ешкен Ешкене 
17. Багадирша-Бієлі Бієліі 40. Таймас Таймаз, Тоймас 
18. Ак-Сарай  41. Джабу Джаве 
19. Соллар  42. Муін Мин 
20. Кая-Елі Каяли, Койеле 43. Чонбай Шумбей 
21. Айланма Айлянма 44. Куліоба Кульоба, Кулуба 
22. Бешевле Бешуй 45. Коджункул Качамкуль 
23. Чілмалик Чермалик   
 
 

Діп-Чонгарський кадилик 
 
1. Каравішен Кир-Ішунь 27. Кірлеут Керлеут 
2. Джантугай Чантоган 28. Ґелдібай Кельдебай, Келді-Бай 
3. Кочула-Джантугай  29. Акмак Амак, Осмак 
4. Кучук-Тузакчи Кучук-Тозакши 30. Тексу Тенсу, Денсу 
5. Кучук-Сонак Кучук-Сунак 31. Єнікой Джанкой, Чанкуй 
6. Кучук-Халкали Кучук-Алкали 32. Камахаджи Камаджи, Хамаче 
7. Ергакли Аргакли 33. Месіт  
8. Карканлар Тарханлар, 

Тарканлар 
34. Барон Барин 

9. Карантак Карангит 35. Конбар Камбар 
10. Кучук-Карайтак  36. Джандевлет Чандевлет 
11. Молалар Муллалар 37. Халкали Біюк-Алкали 
12. Кокеш Копач? 38. Біюк-Тузакчи Біюк-Тозакши 
13. Ґорямес Керемес 39. Тереклі-Уйшун Діреклі-Ушун 
14. Кобан-Китай  40. Товани-Уйшун  
15. Мечітлер-Китай Мечетлі-Китай 41. Талакчи Талканджи, Толканче 
16. Тотай Тотой 42. Тоєш Тайиш 
17. Кирк  43. Кучур-Карач Чукур-Карач 
18. Тоганеш Тоганаш, Біюк-

Таганаш 
44. Джабу  

19. Орагаджи Орак-Аджи, Урагачи 45. Куртанджилар  
20. Чокракли-Кирк Кирк 46. Бешарай-Гері Бешаран-Кірей 
21. Кучук-Кирк  47. Тазаной-Ґері Тазанай 
22. Тархан-Сонак Тархан-Сунак 48. Біюк-Найман Найман 
23. Магмут Намут 49. Кучук-Найман Найман 
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24. Кокердже  50. Біюк-Сонак Біюк-Сунак 
25. Тоган-Елі  51. Китай  
26. Бешерек Бешаран   
 
 

Насипський кадилик 
 
1. Мешін Мішень 25. Кир-Еґенче Кир-Ічіґе 
2. Баката Багата 26. Кипчак  
3. Найман  27. Ілґері-Чоча Чуча, Біюк-Сюша 
4. Наймані  28. Ґері-Чоча Чуча, Сюша 
5. Ток-Белек Топ-Білек 29. Тарханлар  
6. Тотанай  30. Ногайджи Ногайче 
7. Меіт Месіт 31. Дебре Деде 
8. Малай Калай, Колай 32. Сатгин Саткін 
9. Байконджек Байґунчік, Байкончік 33. Соллар Біюк-Саллар 
10. Чокмай Шокмай 34. Бахтиходжа Бактикоча 
11. Гаджи-Аймат Аджи-Ахмат 35. Кучук-Соллар Кучук-Саллар 
12. Ерґі-Гаджи-
Аймат 

 36. Тик-Шейх Ток-Шеїх, Ток-Шік 

13. Текія Такил 37. Чегашанш  
14. Баш-Киргиз Баш-Киркиз 38. Урус-Ходжа Орус-Коджа 
15. Ак-Шеїх Ак-Шайкі 39. Сеґідлер Сеїтлер 
16. Тілкі Тюлкі 40. Челебілер  
17. Берекет  41. Борнаш Бурнаш 
18. Карамек Караман, Карамін 42. Кучук-Борнаш  
19. Тотнай Тотанай 43. Дюрте Кучук-Дорте 
20. Чонлу Йоллу 44. Ілґері-Дюрте Біюк-Дорте 
21. Адаргин  45. Рус-Токай  
22. Тюбет-Аргин Табун-Адаргин 46. Чога-Кипчак  
23. Мусабей Мосабі 47. Бешаран  
24. Ой-Ечеґе Оєшеґе   
 
 

Аргинський кадилик 
 
1. Улу-Аргин Біюк-Аргин 14. Ашаги-Кир-Елі  
2. Ханлик Канлик 15. Юкари-Кир-Елі  
3. Конрат Конград 16. Казинли-кьой Казанли 
4. Юкари-Бахсан Юкари-Баксан 17. Ашаги-Найман  
5. Бахсан Баксан, Орта-Баксан 18. Канли Кангил 
6. Ашаги-Бахсан  19. Собак-Елі Сабах-Елі, Субагелі 
7. Кайнаут  20. Бостерджі  
8. Кази-Елі  21. Аргинчик Таракли-Аргинчик 
9. Юкари-Найман Найман 22. Еффендій-кьой  
10. Єні-Сарай Ескі-Сарай? 23. Бораксан Борасхан, Бурасхан 
11. Єні-Найман Найман 24. Борлукая  
12. Шейхелі Шейх-Елі 25. Муртаза-Елі  
13. Чардакли Чердакли 26. Кереклі-Шейхелі Тереклі-Шейхелі 
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Борулчанський кадилик 
 
1. Кази-Ойрат  14. Діленджі-Ґазі Тілан-Аджи 
2. Алі-Акай-Елі  15. Чага-Шейхелі Джага-Шейхелі 
3. Тюкей-Елі Туке-Елі 16. Орта-Кесек-

Айтуган 
Орта-Айтуган 

4. Ага-Елі  17. Ґері-Кесек-
Айтуган 

Алґерю-Айтуган 

5. Саридже-Елі Сарча-Елі, Сарчиелі 18. Бешаран  
6. Боркая  19. Чуркун Чургун 
7. Чоюнчу Чуюнчи 20. Бочела Бочала 
8. Бек-Елі Бієлі 21. Джанкара Джангара 
9. Чокурча  22. Тапилди Табулди 
10. Кият  23. Бураган Бораган 
11. Токмай Томай 24. Куруйилга-Шейх-

Елі 
Куру-Джилга-Шеїх-
Елі 

12. Алевке Алевкі 25. Борулча Бурульча 
13. Азав Азо   
 
 

Бочалатський кадилик 
 
1. Султан-Бочала  8. Курджу-Бочала Куйше, Курчум 
2. Адлу-Казан Єлі-Казан 9. Байсу-Бочала Бійсу 
3. Татар-Базар Таузар 10. Оман-Бочаласи Аман 
4. Кат Кат, Аджай-Кат 11. Барой-Бочаласи  
5. Аджи-Бочала Гаджай, Аджай 12. Тогунчу-Бочала Тегончу, Тугунча 
6. Джурзен-Бочала Чурчю-Бочала, 

Джуркін 
13. Отар-Бочала Отар-Бачал 

7. Керлеут-Бочала Керлеут 14. Коджа-Бочала  
 
 

Орта-Чонгарський кадилик 
 
1. Ілґері-Конрат Конрат 18. Тараш-Койрат Конрат 
2. Тарханлар  19. Чиракчи Джаракчи, Черакчи 
3. Шейхелі Чокракли-Шеїх-Елі 20. Аксеру-Койрат Аксюру-Конрат, 

Асіру та Конрат 
4. Кой Джанкой?  21. Узун-Сакал  
5. Давдже Дауше 22. Хадир-Гаджи-

Ойрат 
 

6. Абас-Баглак Апас-Багалак 23. Терес-Багалак Терс-Багалак 
7. Джанкара-Кеменче Чангара 24. Кодагай Кадагай 
8. Курмаш-Кеменче Курман-Кемельчі 25. Карагаджи Караче-Багалак 
9. Денґіль  26. Гаджи-Мула-

Кеменче 
 

10. Тойтепе Туйтобе 27. Отар-Ойрат  
11. Чубар-Ойрат  28. Борлай-Ойрат Борлак 
12. Ефенді-Китай  29. Коктеїн  
13. Сеґідлер Сеїтлер 30. Мурзалар-

Кеменче 
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14. Джадра Ядра 31. Баш-Ойрат  
15. Кият  32. Джан-Булди  
16. Кат  33. Баш-Ойрат  
17. Карайкет-Войрат Карандит-Вейрат, 

Каранут-Вейрат 
  

 
 

Кучук-Карасувський кадилик 
 
1. Кучук-Мек Кучук-Мен, Кучук-

Мін 
29. Перанша Пранча, Пронша 

2. Коджалкі Сиртка-Коджалкі 30. Біюктен Бюйтень, Бютен 
3. Кан-Ат 31. Молланинкі Муллакой, Мулла-

Кой 
4. Кучук-Беявут Баяут 32. Джея Чая 
5. Єнікьой Янкой 33. Аталик-Елі Аталик-Елі-

Бешкуртка 
6. Ґері-Коджалкі Ельґері-Коджалкі 34. Капчик Капшак 
7. Ходжалар Гаджилар, Ачилар 35. Шак-Менап Шекманак, Шікманак 
8. Сек-Баба Ак-Баба 36. Ой-Кічі  
9. Аліґеч Алкеч 37. Мушай  
10. Чирак Ярах 38. Беш-Куртка Бешкуртка 
11. Айкаш Айкиш 39. Чагир Шагир 
12. Чевґер Шокур 40. Каранкі  
13. Киримдже Кримча 41. Сагирджи Савурчи, Саурчи 
14. Кьорфе Корпе 42. Біюк-Мен Біюк-Мін 
15. Беш-Ходжа Беш-Коджа 43. Кірлеут  
16. Кучук-Сален Салин 44. Гаджи-Бешер Аджи-Бешер, Хаджи-

Беше[р] 
17. Казак Козак 45. Бюйтен Бютен, Бютень 
18. Джайтамгали Джактам`али, 

Тамгали 
46. Гаджи-Хафис Аджи-Афис 

19. Ескі-Кан-Ат Ескі-Кингат 47. Каз-Нефер Казампір, Казанпір 
20. Беяут Баяут 48. Бакаджак Бакалчак, Багатча 
21. Кул-Чора Кулчора 49. Аблеш Аблаш 
22. Бойрач Байрач 50. Ґелешур Біюк- і Кучук-

Келшегур 
23. Ґеледжі Кілічі 51. Кілес Келсемечіт, 

Кілсемечіт 
24. Бют (?) Буйтень 52. Ханлик Канли 
25. Байте-Рімен (?) Бай-Туркмень, Бая- 

Т-н 
53. Бюрес Бірюс, Борюч 

26. Ґелдіяр Ґелді-Яр, Елдіяр 54. Менай Монай, Мунай 
27. Джафер Джаафер, Джапар 55. Кир-Ічкі Ічке 
28. Алач Алаш   

Кингат 

 
 

Тамацький кадилик 
 
1. Біюк-Шірін  Біюк-Шірін 23. Болаш Булаш 
2. Кучук-Шірін  24. Кучук-Мангит  
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3. Діп-Кенекес Тюп-Кенеґес, Біюк- і 
Кучук-Кенеґес 

25. Борнак  

4. Кілен Клен 26. Шірін Шірін, Кучук-Шірін 
5. Кучук-Онлар Кучук-Ойнар 27. Діп-Канли Діп-Канил 
6. Кучук-Киринмай Кучук-Киркиз? 28. Діп-Абаш Тіп-Абаш 
7. Шаїх Шеїх 29. Діреклі-Абаш Тереклі-Абаш 
8. Девлет Дулат 30. Бай-Онлар Біюк-Онлар, -Ойнар 
9. Шешаг Шік-Шаїх 31. Енмес-Кенекес  
10. Бекас Окас? 32. Біюк-Киринмас Біюк-Киркиз 
11. Казининкі Хазанкі 33. Шаїх Шеїх 
12. Біюктен Бійтень 34. Калтамак Колтамак, Култамак 
13. Мангит Манкит, Мандит 35. Біюк-Меєк Біюк-Мін 
14. Тархан Таркан 36. Кучук-Меєк Кучук-Мін 
15. Каратюбель  37. Бія-Ґазі Бій-Гази, Бігазе 
16. Яка-Аліке Джага-Алік 38. Тюбет Тубет, Кебек 
17. Кир-Аліке Кир-Айлік 39. Шабан Шібан, Кирк-Шван, 

Ягашабан 
18. Кир-ангит Каранут 40. Сарес Сарик 
19. Содаман Отоман 41. Шейхлер Шіга? 
20. Киринмас Киркиз 42. Муллалар Моллалар 
21. Тама  43. Мак`де Макут, Манкут 
22. Омір-Елі Еміралі 44. Каратюбель Каратубель 
 
 

Зовсім зруйновані села 
 
1. Бойканли  3. Бешаран  
2. Кипчак  4. Гаджи-Бай  
 
 

Козловське каймакамство 

 
Козловський кадилик 

 
1. Діреклі-Конрат  15. Шібан Шібань 
2. Гаджи-Даргайид  16. Чутай Чотай 
3. Карт-Бій  17. Текеш Теґеш, Тееш 
4. Атар-Байнак Отар-Байнак, Отар-

Мойнак 
18. Юлчак Джолчак 

5. Байнак Мойнак, Яли-
Мойнак, Джая-
Байнак 

19. Кенекес  

6. Кучук-Конрат  20. Ташке Тошке 
7. Мангут-Бай Мамут-Бай 21. Апан Апон 
8. Орас Ораз 22. Алеїн Алчин 
9. Орта-Мамай  23. Хандар Айдар 
10. Діп-Мамай Тіп-Мамай 24. Аберче Айирча 
11. Беш-Арак-Мамай Беш-Аран-Мамай 25. Саридже Сарче 
12. Кипчак  26. Мізраджик Мірзаджик, 

Морзачик-Конрат 

 279 



13. Корули Курулу 27. Ісабай Айсабай 
14. Утеш Котеш   
 
 

Бойнацький кадилик 
 
1. Харалкул Кудайгул 12. Корбій Курбе-Аджи-Баши 
2. Мали Малі, Малій 13. Капач Кабач 
3. Каптай Китай? 14. Мегмедалі Мамбет-Елі 
4. Ібрак-Елі Ібраш-Елі 15. Булюк-Кесек Болакай? 
5. Артал Орта-Елі, Атар 16. Султан-Алі  
6. Анджи Аджи-Баши? 17. Олбаба Ойбір, Ойбур? 
7. Джиян Чаян 18. Кюкнюш Коґенеш 
8. Карин-Оглу Карполу 19. Чайґюс Чайкоз 
9. Каралар  20. Кипчак  
10. Булюк-Гаджи  21. Коси-Елі  
11. Аренґюн Унґут 22. Каяли-Кенекес Каяли-Кенеґес 
 
 

Тарханський кадилик 
 
1. Карагаджи Караджи, Караджа 24. Кирлар Карлав, Кирлав 
2. Чокрак  25. Сінай  
3. Джамбаба Джанбаба 26. Текміш-Елі Теміш-Ас? 
4. Кормеш Кармиш 27. Тапихді Таболду 
5. Арізат Ойрат, Урст 28. Діреклі-Елі Тереклі-Ас 
6. Ері-Елі Ослі? 29. Тумсюх  
7. Ортаєв  30. Горм  
8. Лаш-Кипчак  31. Конджак  
9. Карамиш Кармиш 32. Намузлиджак  
10. Чукури Чоку, Чукур 33. Екмерден Альмердан 
11. Бали-Хафис  34. Чекелек Чеґелек, Шеґелек 
12. Кархафис  35. Сертар Отар? 
13. Аблак-Гаджи Аблагаджи 36. Біюк-Тариндже Біюк-Тарпанчи 
14. Шеїх-Джелар  37. Учкую Учкую-Кипчак 
15. Чокер  38. Єли-Черкес-

Гаджи 
Єлихариззал 

16. Бахтиверді  39. Іч  
17. Чаш-Педек  40. Тока  
18. Чек-Гаджи  41. Весакосенлі Vasat Qastel, Кастель 
19. Сабанхи Сабанчи, Сабанче 42. Кучук-Косенлі Кучук-Костель 
20. Кок-Ат Конрат 43. Яланмиш  
21. Кучук-Таренчи Кучук-Тарпанчи 44. Арбаджи Арабаджи 
22. Казичикерас Кир-Чіґір-Хаджи 45. Кешеїх Кельшейх, Кельшеїх 
23. Чекерас Чіґір-Хаджи 46. Конак Кунак, Кунан 
 
 

Мангитський кадилик 
 
1. Кармеш Кармиш 31. Кулбе Кулсеїт? 
2. Бешвлев Беш-Булав, Беш- 32. Кара-Еррелік Кара-Орлюк 
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Пилав 
3. Пек-Котан Бек-Котан-Конрат 33. Сари-Симан Семен, Сеймен 
4. Коґерай Конрат? 34. Ґеченіджі  
5. Аксюз-Оглу Огуз-Оглу, Окуз-Улу 35. Чок Ічкі? 
6. Бай-Оглу-Кипчак Байли-Кипчак 36. Абай Абай-Смаїл 
7. Нюралі Мурале 37. Ґоктана Кок-Тана 
8. Бай-Конес Бай-Конду? 38. Татчи-Конрат  Татич і Конрат 
9. Ток-Шеїх Ток-Шеїк 39. Тангая Танабай 
10. Садир  40. Каричва Карчега? 
11. Акшеїх Ак-Шіїх 41. Куртаяк Хоратакият 
12. Екі-Казибій  42. Челев Чайлав 
13. Алда-Елі  43. Пек-Ерміс  
14. Емірлер Емір-Урлюк? 44. Чарлигач Ярилгач, Єрилгач 
15. Бовтан Бюнень 45. Кірлеут Кірлевут 
16. Біюк-Тамурка  46. Барак-Елі Бурун-Елі, Борнель? 
17. Копи-кари Коп-Кари 47. Джаммалджи Чамал-Аджи 
18. Айип  48. Киргис Киргиз 
19. Уншен  49. Казак  
20. Юк-Зак Унгар? 50. Кият  
21. Тамукара Калмукара 51. Кулашеїх  
22. Ченрек  52. Тавака Туака 
23. Ялкоджи Балкоджа 53. Сакал Сакав 
24. Атані Атай 54. Аташеїх Атайчик 
25. Найман  55. Кодаши Кодаш, Кудаш 
26. Кучук-Елі  56. Артаєр  
27. Шет-Месеїз  57. Саритай-Матчур 

(?) 
Сари-Кипчак 

28. Тані Кок-Тана? 58. Аджи-Бакал Ачи-Бакал, Бакал 
29. Мітай Монай 59. Есен-Алі-Зак-Барі Есен-Елікаспер 
30. Аманша    
 
 

Шейхельський кадилик 
 
1. Кора-Чола-Мола Карачорамолла 22. Багарим Байим 
2. Алтон Елток 23. Садир  
3. Нюркері Нурґельді 24. Кипчак  
4. Кари  25. Ікі-Колач Калаш 
5. Койбіне Тойтебе? 26. Кем`іджке (?) Каймачи, Каймаше 
6. Кипчак  27. Хамал-Ходжи Чамал-Аджи, Джамал 
7. Ток-Карли (?) Ток-Шарир 28. Колдак Кульсадик 
8. Тираш Тураш, Траш 29. Олак-Елі Улан-Елі 
9. Албазар Тавбазар? 30. Дюлхар Даулджар, Далличар 
10. Мюнеш Мунус 31. Куман-Гаджи Курман-Аджи 
11. Чонрали Чондалай, Шондай 32. Ак-Ходжи Ак-Ходжа, Аккоджа, 

Ак-Коча 
12. Учкесет Учкесек 33. Кир-Колач Киркулач 
13. Ікі-Кесет-Ташли Ікі-Кесек-Ташли 34. Болгари Бураган? 
14. Тюкел-Немай (?) Тавкель і Найман 35. Тот-Єві Той-Тебе 
15. Кипчак  36. Ажнер  
16. Ханекі  37. Ільґері-Джемадак Ілґері-Д[ж]аманак 
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17. Мармеш  38. Деніс-Янжи Деніс-Байчи 
18. Актаджи Актачи 39. Чоюнчи Чонгурчи, 

Байчунгурчу, Коп-
Койчунгурчу 

19. Верітемас  40. Сехар  
20. Агай  41. Ходжалак Коджалак 
21. Кариджипак    
 
 

Кефінське каймакамство 

 
Кефінський кадилик 

 
1. Султан-Сала Султан-Сарай, 

Султанівка 
2. Кулали-кьой Коктебель? 

 
 

Судацький кадилик 
 
1. Судак  11. Сууксу Суук-Су 
2. Куруузен Куру-Озен 12. Шілен Шелен 
3. Алушта  13. Камусхор 

(Капсіхор?) 
Капсіхор 

4. Ґорбек Корбек, Корбеклі, 
Корбокуль 

14. Кутлак  

5. Шума  15. Айсерез Ай-Серес 
6. Темерджі Демерджі, Темірджі 16. Воран Ворон 
7. Улу-Узен Біюк-Озен 17. Арпат  
8. Токлук Туклук 18. Ускют  
9. Коз  19. Тувак Туак 
10. Таракташ  20. Кучук-Узен Кучук-Озен 
 
 

Шірінський кадилик 
 
1. Яйлав-Сарай Джайлав 21. Саргил  
2. Тууш Тоуш 22. Чівіт Суджуут? 
3. Акчора Ак-Чора 23. Тана-Ґелді Танаґельді 

Челебіелі Мурзакой 
5. Камишлик Камишли 25. Бурундук  
6. Яюрт (?) Курт 26. Сеґід-Елі Сеїт-Елі 
7. Ґокташ Кокташ 27. Уйшун Уйшунь 
8. Бахче-Елі Бахчі-Елі 28. Есен`нкі Есен-Ікі, Есенікі 
9. Текія Текія, Текбе 29. Мак-Карман Менґермен, 

Манкермен 
10. Урус-Ходжа Урус-Коджа 30. Черкес-Тотай Черкес-Тобай, 

Черкез-Тобай 
11. Кадирша-Сарай Катирша-Сарай 31. Антай Айтай 
12. Кой-Елі Койелі, Койеле 32. Чікель Шікел, Чакил? 

Шокул? 
13. Азамат  33. Тана-Ґелді  

4. Челебі-Елі 24. Мурза-кьой 

 282 



14. Джа`афер Джафер 34. Ак-Ґюбек Ак-Ґіобек, Ак-Кобек 
15. Кизил-Месчіт  35. Киянли Коянли 
16. Аз-Берде  36. Учкую  
17. Тогай  37. Карабай  
18. Семен  38. Шік-Мамай  
19. Алач  39. Утеміш-Елі Томаш 
20. Кирк  40. Осма[н]джик Османчик 
 
 

Діп-Керченський кадилик 
 
1. Беш-Аул  20. Джаниш-Такиль Яниш-Такил, Чаниш 
2. Чукур-Кояш Кояш 21. Ікі-Тап-Ґючкен Ікі-Тав-Кочеґен 
3. Кир-Кояш Кирк-Кояш 22. Кюй-Сараймен Коп-Сараймін 
4. Кас`ян Каскан 23. Чот-Лек Чорелек, Шурелек 
5. Ґонджек Кончік 24. Чурюбаш Шорубаш 
6. Узунлар  25. Сеґід-Елі Сеїт-Ель, Чокур-Сеїт-

Елі 
7. Джабак Чабак 26. Теміш Тенмеш 
8. Шейгаджан Шагасан, Шеїх-Асан 27. Акнегар Аккоз? 
9. Гусеїн-Елі Суїн-Елі, Суїнел 28. Джанчот Янчора 
10. Йилкиджи-Елі Джелькедже-Елі, 

Єлкичеле 
29. Беяк-Сален Маяк-Салин, Маяк-

Сали 
11. Упяк (Упюк?) Опук 30. Чекнет Чеґене, Чіґіне, 

Шеґене 
12. Арта-Елі Орта-Елі, -Аул, 

Ортель 
31. Діре-Сален Дейре-Салин, 

Діресали 
13. Тепеджік  32. Хитай Китай 
14. Шейхлер Шеїх-Елі 33. Келтепе Культепе, Култебе 
15. Хаз-Аул Казаул, Киз-Аул 34. Гаджи-Елі Аджиелі 
16. Чанкал Чонґелек, Шунґулек 35. Байчек Бабчик 
17. Мурза-Кояш  36. Мисир Месир 
18. Кюй-Ґючкен Коп-Кочґень 37. Беш-Евлі Бешевлі-Каралар 
19. Кюй-Тамил Коп-Такил   
 
 

Орта-Керченський кадилик 
 
1. Кенекес Коп-Кенеґес 22. Кармиш-Келеджі Кармиш-, Кармуш-

Келечі 
2. Кари Кар 23. Коп-Уйсул Уйсул 
3. Чигав-Верді Джапар-Берді, Япар-

Берде, Апір-Берде 
24. Джав-Тепе Д[ж]аутебе 

4. Конур-Ата Конрат-Киргиз? 25. Кочан Качан-Беш-Куй 
5. Судни-Коя Сантугуй 26. Сеїд-Елі Сеїт-Елі 
6. Ілґер-Кипчак Ельґері-Кипчак-

Алчин 
27. Качик Кашик 

7. Молош Мавліш, Мавлюш, 
Мавлеш-Киргиз 

28. Карсан Кара-Асан 

8. Аткар-Коджи Аткари-Карса? 29. Іґлері-Коджанк Ілґері-Коджанкі, 
Іллері-Кочанкі 
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9. Кучук-Ойсул Дьорткул-Ойсу? 30. Чеґерче Чеґерчі, Чіґірче, 
Сіурче 

10. Гаджи-Менді Аджименде 31. Мамат  
11. Чалтемур Чалтемір, Чалтімір 32. Баш-Киргис Баш-Киргиз-Конрат, 

Конрат-Киргиз 
12. Каранкул Карангит, Каранкют-

Дурмен 
33. Ташлияр Ташлайир, Ташлаяр 

13. Таш-Алчин  34. Каяли-Сарт  
14. Харджибіє Карджбіє, Карджибе 35. Тотуй-Гаджи-

Кипчак 
Копшак 

15. Серпач Арпач, Арпаше 36. Гаджи-Келеджі Кади-Келече 
16. Седжеут Сіджігут, Суджігут 37. Тепеджік Тобечік, Тубечік 
17. Дурмас Дюрмень, Карангит-

Дермен 
38. Мескіджі Мескічі, Мешкечі, 

Мешкіт 
18. Атан-Алчин Алчин 39. Копкую Кош-Куйи 
19. Бичак-Кирмас Баджак-Киргиз 40. Кармиш  
20. Давуд-Елі Даут-Елі 41. Качик  
21. Шеїх-Елі  42. Чубур Чубуртма-Сарт 
 
 

Арабатський кадилик 
 
1. Карелер Каралар 26. Айиб-Елі Аґібель, Айбеле 
2. Чукил Чокул, Чукул, Шокул 27. Кучук-Ходжалар Кучук-Кочалар, 

Азгана-Коджалар 
3. Казандіп Казантіп 28. Біюк-Ходжалар Біюк-Кочалар, 

Коджалар 
4. Акташ  29. Карач Корач 
5. Кетен Кітен, Кітень, Котен 30. Тереклер Дереклі-Карса? 
6. Астабан Стабан, Стобан 31. Сарилар Саллар? 
7. Хир-Найман Кир-Найман 32. Сабіке Сабеке, Сабеян 
8. Бабик Бабан 33. Керлеут  
9. Ходжай Коджай, Коши 34. Мангит Мангут, Мангют 
10. Кюрфе Корпе, Корпей 35. Найман  
11. Капчак Кипчак, Копчяк 36. Упекчі Обекчі-Карса, -Корса 
12. Діре Койташ-Дере, Дейре 37. Абас Апас-Контабан 
13. Насир  38. Мінарелі-Шібан Менералі-Шібан 
14. Кенекес Кенеґес 39. Сіджіут Сіджігут 
15. Башибек Башмек 40. Агирмак-Елі Агермак-Елі, Арма-

Елі 
16. Адин Адик 41. Кошай Коджай? 
17. Дежеврам  42. Тюпеджік Тобечік 
18. Текіле-Кипчак Текбе-Елі-Кипчак 43. Келесі-Берді-

Шібан 
 

19. Учук-Аяк Узунаяк, Узун-Аяк-
Карса 

44. Теґіле-Кой-Гасан  

20. Конджі Кончі 45. Кучук-Шібан Шібан 
21. Кият  46. Кой-Гасан Кой-Асан 
22. Укюс-Тюбе Огуз-Тобе, Густебе 47. Кюрфеч Корпеч 
23. Алі-Бай  48. Тулунчак Толомчак 
24. Ак-Манай Акманай 49. Києт Кият 
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25. Джандору Джантора, Джантори 50. Толпач Парпач, Порпач 
 
 

Старокримський кадилик 
 
1. Старий Крим  14. Іслям-Дірек Іслам-Терек, Іслям-

Терек 
2. Ток-Тебя (?) Так-Тобе 15. Ункют Унґут, Ункут, Онгуй 
3. Ойджу Юше 16. Чуґерті  
4. Келеджі Келедже 17. Кобек  
5. Шейелі Шеїх-Елі 18. Ортай  
6. Аз-Отус Аз-Отуз, Аз-Утуз 19. Бакче-Елі Бахчі-Елі 
7. Коп-Отус Коп-Отуз, Коб-Утуз 20. Муратша-Сарай Мурача-, Мурадша-

Сарай 
8. Тері Тере 21. Джум`а-Елі Джумелі 
9. Джамимнджи Ямичи 22. Борак-Елі Борон-Елі 
10. Сатгин Саткин, Сагтик 23. Найман  
11. Акан-Рай Кере? 24. Бай-Коджа Бойгоджа, Болкоджа, 

Бакаджа 
12. Кокей Кокой 25. Кирк  
13. Барак Борак 26. Тамак-Шейхелі  
 
 

Беш-Кабацький кадилик 
 
1. Шаг-Мурза Шах-Мурза 4. Отуз Верхній Отуз 
2. Тах-Кят Такет 5. Другий Отуз  Нижній Отуз 
3. Елбузлу Ельбузлу, Ельбузла 6. Кабакташ Бакаташ 
 
 

Колечський кадилик 
 
1. Колеч Кулеч, Кулеш-

Мечеть  
6. Сариґоль Сариґьол 

2. Боткеч Бутеґеш, Бутуґеш 7. Байрач  
3. Аппак Апак 8. Сеїт-Елі Сіїт-Елі 
4. Ойкуйи Ойкую, Ойгуй 9. Гасан-Бай Гасанбай 
5. Гаджикал Аджиґол, Аджикал 10. Караґос Караґоз 
 

 
Зовсім зруйновані села 

 
Кефінський кадилик 

 
1. Ірак-Текіє  6. Насиф-кой Насипкой 
2. Джанин-кой  7. Чардаш-кой  
3. Молла-Оглу  8. Наіп-кой  
4. Курей-Баш Курей-Баша 9. Пашалик  
5. Кумуклар-Отари    
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Орта-Керченський кадилик 
 
1. Аргин  2. Тюпеджік  
 
 

Арабатський кадилик 
 
1. Сокчу  
 
 

Перекопське каймакамство 

 
Кадилик Кирк-Баул 

 
1. Біюк-Мамучук Біюк-Мамшик 13. Кок-Сакал (?) Койсакал 
2. Кучук-Мамучук Кучук-Мамшик 14. Болат-Коджа Булат-Коджа 
3. Тархан Таркан 15. Баран-Бостерчі Бустерчі, Бестерджі 
4. Хитай  16. Ногай-Бактерчі Ногай-Бостерчі 
5. Кийгач Тюрк-Кийгач 17. Денґілчік Денільсі 
6. Джанґлар Джанлар, Янґалар 18. Ак-Ходжа Агаче 
7. Кірлеут  19. Ас Асс 
8. Алчик Алчин 20.Ушун Ішунь, Юшун, 

Юшунь 
9. Мурза-Кояш  21. Кат-Казак Карт-Казак 
10. Кишукара Кишкар, Кишкари 22. Тузла  
11. Хият Кият 23. Деде  
12. Джангара Джангар, Янкара   
 
 

Кадилик Караул 
 
1. Анбар Айбар 24. Єні-Бук Джан? 
2. Кир-Мамичак Мамчик, Кир-

Мамшак 
25. Таук  

3. Девлет-Алі Девлет-Кельді 26. Самав  
4. Аргин  27. Кучук-Самав  
5. Ґазійлер Казлар 28. Кондраджик Кучук-Конрат 
6. Девлет-Гаджи  29. Сари-Чаймак Сари 
7. Ой-Мамчак Мамшак 30. Бісак-Чаймак Паша-Чокмак, Паша- 

-Чакмак 
8. Карджав Карахарджав 31. Кенеґес-Чаймак Кенеґес-Чакмак 
9. Хитай Китай 32. Тезеклі Тереклі-Ішунь, 

-Юшун 
Мурзабек 

11. Біюк-Безак Бузав 34. Жихак-Кора Шангара, Караул-
Джангара? 

12. Оглан-Елі Улан-Елі 35. Кудеяр Кудіяр 
13. Ой-Хаджи-Отмак Аджи-Атман, 

Алджитатман та 
Аджитатман-Ойкесек 

36. Кучук-Кудуяр  

14. Чардакли-Хаджи  37. Джін-Софу Єйнсупу 

10. Мирзабек 33. Кучук-Будак  
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15. Тенеш Тлеш 38. Софу-Хаджи Кара-Софу, Карасупу 
16. Хасан-Хаджи Асанаджи 39. Кемелче Кеменче 
17. Ой-Єртчи Ояджурчи 40. Конджу Осман-Коюнчю 
18. Тотман Татман 41. Шава Шапа 
19. Кир-Єртчи  42. Юртчу-Хаджи Кокудж-Джурче 
20. Суджуут Сіджеут 43. Тубей-Хаджи Тубей 
21. Найман  44. Сеїт-Балат Сеїт-Полат 
22. Боруджи Біюк-Барши 45. Бурнак-Хаджи Бурнак 
23. Кучук-Беручи Кучук-Барши   
 
 

Кадилик Сакал 
 
1. Койрад Конрат 17. Кат Ката 
2. Борлак Бурлак-Тама 18. Мусулман-Хаджи Пусурман, Псурман 
3. Джарак Ярак 19. Ката[г]ан Катаган, Котаган 
4. Хиркиз Иркиз 20. Орманджи Арманчи 
5. Карач  21. Єчі-Чак Сушяк? 
6. Борач Барач, Бараче 22. Той-Тобе Туйтебе 
7. Керей Курчи-Кірей, 

Кюрчю-Керей 
23. Каранкі  

8. Хитай Каракитай 24. Сомай Сумай 
9. Тавук Таук 25. Бай-Сари Байсар 
10. Чіпче Шіпче 26. Кирк-Хаджи Кир-Ушюн, Кирк-

Ішунь? 
11. Ас  27. Єнікьой Яникой-Тама 
12. Джанай Чанай 28. Абакли Абакли-Тама 
13. Найман  29. Адча-Макли Ашамали-Тама? 
14. Кипчак Кипшак 30. Кіотке (?) Кутке-, Кутуке-Тама 
15. Копчекюз Кокчеґоз, Кокче-Коз 31. Ескі-Кьой Ескі-Тама 
16. Діп-Алґазі Тіп-Алгази, Алгази, 

Алгази-Кипчак 
  

 
 

Кадилик Самарчик 
 
1. Келді-Яр  16. Кипчак  
2. Бурундук  17. Кенеґес  
3. Джав-Гачти Джавгач 18. Арман-Хаджи Орман-Аджи 
4. Толкучак Токулчак, Токульчак 19. Шигай Чагай 
5. Кара-Коджа  20. Хитай Китай 
6. Сарибаш  21. Беяхит Баясит, Баясти 
7. Ай-Кудул Айкугул 22. Япунджи Япанджа, Ябондже 
8. Алі-Кеч Алкеч, Ескі-Алі-Кеч 23. Беґен Беєн 
9. Рас  24. Маний Муні 
10. Конрат Абраам-Конрат? 25. Темир-Болат Демір-Булат 
11. Чеґір  26. Киш-Кара  
12. Джан-Бак Коджамбак 27. Найман Кара-Найман 
13. Азугака-Кар Азгана-Кари 28. Найман-

Каракчора 
Сертка-, Сирт-
Каракчора? 

14. Джалайир Джелайир 29. Конраджик  
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15. Кереїт Кіреїт   
 
 

Кадилик Чатирлик 
 
1. Кучук-Джайлак Кучук-Джайляв, 

Суртку-Джайлак 
21. Біюк-Бій-Болуш Біюк-Байболуш  

2. Чекірденчі-
Ман[г]ит 

Чеґердікчі-Мангит 22. Той-Тебе Тойтебе  

3. Берді-Балат Берді-Булат 23. Єлан-Таш Ялантуш  
4. Хитай-Орка Кият-Орка 24. Бабахасан Бабасан-Найман  
5. Юртчу Джурчи 25. Кучук-Бараш Барач  
6. Уч-Евлі-Орка Учевлі-, Ючюлю-

Орка 
26. Біюк-Бараш   

Темельчі Кемельчі, Келече  
8. Тураш  28. Хитай Кият?  
9. Біюк-Джайлак Біюк-Джайляв, 

Ілґері-Джайлак 
29. Кара-Коджа   

10. Єні-Мангит Яни-Мангит 30. Найман Акмечет-Найман?  
11. Єні-Сакал-
Мангит 

Янсакал-Мангит 31. Конур-Бай Конурбай  

12. Дурмен Дюрмень 32. Арджак Орджак  
13. Керей  33. Джилишай   
14. Кучук-Керей  34. Джай Джаба?  
15. Султанаш Солтанаш 35. Конрат   
16. Буркут Боркут 36. Кипчак Кулар-Копчак?  

Тамам-Юш 37. Кемелчі Топай-Кеменче  
18. Якши-Бай Якшиникі 38. Коґейні Коґенлі, Коґонде  
19. Магмут-Коджа Мамут-Коджа, -

Ходжа 
39. Буз-Коз Бозґоз  

20. Кучук-Бей-Булуш Кучук-Байболуш 40. Шигим   

7. Аю-Орка Айорка 27. 

17. Тамам-Єш 

 
  

Зіставлення назв селищ Салгирських кадиликів  

Бакчесарайського та Акмечетського каймакамств 

 
Бакчесарайське каймакамство Акмечетське каймакамство 

1. Орта-Собла 29. Юкари-Собла та 30. Ашага-Собла 
2. Кенюнек ? 
3. Харатук-Кесеґі 8 і 9. Харатук 
4. Джолман-Харатук 34. Джолман-Харатук 
5. Ескі-Сарай 15. Ескі-Сарай 
6. Дагелі, 7. Другий і 8. Третій Дагелі 6. Біюк-Дагелі 
9. Кизилкая-Дагелі 25. Кизилкая-Дагелі 
10. Гаджи-Аганин-кьой 7. Даг-Елі-Гаджи-Ага 
11. Вірат 4 і 20. Вірат, 21. Вірат-Юкари 
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ВИСНОВКИ 

 

Історико-лінґвістичне дослідження географічних термінів та інших слів, що 

складають історичну топонімію Криму, дає підстави зробити ряд висновків. 

Топоніми є своєрідними пам`ятниками історії, “мовою землі”. Як складова частина 

лексичної системи мови топонімія є важливим засобом при вирішенні багатьох питань історії 

самої мови та її носіїв, історичної географії та етнографії. Топоніми містять багатогранну 

лінґвістичну, етнографічну та історико-лінґвістичну інформацію. В них відображені давній 

стан, фонетичні, морфологічні і лексичні особливості мов, діалектів і говірок місцевого 

населення, без знання яких топоніми часто не знаходять правильного тлумачення. Для 

правильної інтерпретації географічних назв необхідно також добре знати історичне минуле 

реґіону, виявляти етнолінґвістичні зв`язки.  

Топонімічна система Криму формувалась на протязі багатьох століть під впливом 

складних історичних та екстралінґвістичних факторів і є багатошаровим утворенням. 

В топонімічній системі півострова виділяються іранський, грецький і тюркський шари, котрі 

мають специфічні особливості у своїх взаємовідносинах, кількісному, хронологічному та 

ареальному аспектах.  

Географічні назви є продуктом історії народів, відображенням їхнього світовідчуття 

та світосприймання. Вони виникали через необхідність іменувати географічні об`єкти при їх 

освоєнні. Джерелом номінації при цьому були як властивості самих географічних об`єктів, 

так і людина з її практичною діяльністю. Особливості матеріального життя, суспільно-

господарська діяльність, побут, культура, мова, реліґія племен і народів у той чи інший 

період суспільного розвитку знайшли безпосереднє відображення в топонімії. Назви 

давалися за природними й господарськими ознаками об`єктів, по імені власника, за подіями, 

що відбувалися біля них. 

Географічні назви Криму дозволяють змалювати його історію з найдавніших часів до 

сьогодення. Вони надають величезний матеріал для вивчення етногенезу, історії та культури 

корінних народів Криму. Багатошаровість кримської топонімії дозволяє виявляти етнічні 

компоненти, котрі прийняли участь в етногенезі кримських татар і румеїв. Особливий 

інтерес становлять відбиті в кримській топонімії етноніми, котрі мають аналоги в етнонімії 

різних народів за межами Криму. Етнотопоніми вказують на ґенетичні зв`язки народів і на 

міґрації населення в минулому. За топонімічними даними можна створити сучасну і 

поновити минулу картину реґіону, відтворити розселення на півострові родів і племен, котрі 

увійшли до складу кримськотатарського етносу.  
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Чимало географічних імен можуть одночасно бути й пам`ятниками природи. Кожен 

реґіон планети має свої відмінності і є цікавий своїми ландшафтами, флорою та фауною. 

В багатьох випадках топоніми інформують про унікальні можливості земного покриву, 

багатства надр, кліматичні умови, рослинний і тваринний світи конкретної території. Вода 

має вирішальне значення в житті людини, тому в кожної річки, озера й джерела є власна 

назва. Розгалужена система гідронімічних номенклатурних термінів у татарській і 

румейській мовах говорить про вирішальну роль водних об`єктів у житті народу. У складі 

географічних імен Кримського півострова широко представлені місцеві географічні терміни. 

Більшості топонімів притаманна усталеність. Деякі з них є реліктами, що 

передавалися від покоління до покоління на протязі багатьох віків. По них можна визначати 

ареали видів рослин і тварин у минулому.  

Зміна складу географічних імен відбувається постійно. Їхня поява та зникнення 

обумовлені соціально-економічними та історичними причинами. Зміни в суспільному житті, 

різні політико-економічні зміни, міґрації етносів спричиняють появу нових і зникнення 

старих топонімів. Всебічне знання історії Батьківщини є невід`ємною ознакою культурної 

людини. Зі зникненням географічних об`єктів поступово забуваються, а потім остаточно 

щезають з народної пам`яті їхні назви. З лиця землі стирається історія, тому назви селищ, 

урочищ, гір, скель, курганів, річок, джерел і озер необхідно збирати, вивчати й оберігати як 

найцінніше культурне надбання. Без знання топонімії неможливо повністю уявити історію 

краю, історію й життя пращурів, тому передати її наступному поколінню наш святий 

обов`язок. 

Таким чином, топонімія Криму, разом з археологічними та історичними матеріалами і 

даними інших наук, характеризує історію його заселення, природу й культуру корінних 

етносів. 
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УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ 
 

 
СКОРОЧЕННЯ НАЗВ МОВ 

 
 
а – арабська 

абаз. - абазинська 

абхаз. – абхазька 

авар. - аварська 

адиг. – адигейська 

азер.- азербайджанська 

алб. – албанська 

алт. - алтайська 

англ. - англійська 

аромун. – аромунська 

афг. – афганська (пушту) 

балк. - балкарська 

башк. – башкирська 

болг. – болгарська 

вірм. - вірменська 

в`єт. – в`єтнамська 

г - грецька 

гаг. – гагаузька 

ґерм. – ґерманська 

груз. - грузинська 

дангл. – давньоанглійська 

дарг. - даргинська 

дг – давньогрецька 

дєвр. - давньоєврейська 

дігор. – дігорський діалект 

осетинської мови 

дісл. - давньоісландська 

дт – давньотюркська 

евенк. – евенкійська 

іє. - індоєвропейська 

іран. – іранська 

ірон. – іронський діалект 

осетинської мови 

італ. - італійська 

каб. - кабардинська 

каз. – казахська 

калм. – калмицька 

караїм. – караїмська 

карач. - карачаївська 

кет. - кетська 

кирг. - киргизька 

кит. – китайська 

кор. – корейська 

крум. - кримськорумейська 

кт – кримськотатарська 

кум. - кумикська 

лат. – латинська 

латиськ. - латиська 

лит. – литовська 

лув. - лувійська 

мар. – марійська 

монг. - монгольська 

н – ногайська 

нг – новогрецька 

нім. - німецька 

п – перська 

польськ. - польська 

рос. – російська 

рум. - румунська  

санскр. - санскрит 
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селькуп. – селькупська 

с.-х. – сербськохорватська 

т – турецька 

тат. – татарська 

тув. – тувинська 

турк. - туркменська 

тюрк. – тюркська 

уг. – угорська 

удм. - удмуртська 

укр. – українська 

фін. – фінська 

фр. - французька 

хак. – хакаська 

хет. - хеттська 

хмонг. – халха-монгольська 

черк. - черкеська 

чечен. - чеченська 

чув. – чуваська 

швед. - шведська 

якут. - якутська 

 

ІНШІ СКОРОЧЕННЯ 

 
антр. – антропонім 

бас. - басейн 

букв. - буквально 

верх. – верхній 

відм. - відмінок 

г. – гора 

гал. - галявина 

ген. – генонім 

гідр. - гідронім 

дж. – джерело 

див. - дивіться 

дол. – долина 

етн.- етнонім 

жін. – жіночий 

кад. – кадилик 

кайм. - каймакамство 

Керч. – Керченський  

кол. – колодязь 

кур. – курган 

м. – мис 

мн. – множина 

мон. - монастир 

напр. - наприклад 

о-в - острів 

оз. – озеро 

ойк. - ойконім 

паг. – пагорб 

пас. - пасовище 

печ. - печера 

п-в – півострів 

півд. – південний 

півд.-зах. – південно-західний 

півн. - північний  

підр. - підрозділ 

пл. – плем`я 

пор. - порівняй 

пос. - поселення 

р. – ріка, річка 

род.– родовий  

руч. – ручай 

с. – село, селище 

св. – святий 

сер. - середній 

ск. – скеля 
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ст. - старий 

стр. – струмок 

тс – те саме (значення) 

узв. - узвишшя 

ур. – урочище 

ущ. – ущелина 

чол. – чоловічий 

 

 

ЗНАКИ 

 

< запозичено з, перейшло з, походить з 

> перейшло в, розвинулось в, стало 

~ або, варіант  

* припустима форма, реконструйована форма  
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РЕЗЮМЕ 

 
 В.А.Бушаков 

 ЛЕКСИЧЕСКИЙ СОСТАВ ИСТОРИЧЕСКОЙ ТОПОНИМИИ КРЫМА 

 В монографии рассмотрены историко-географические и этнолингвистические условия 

формирования топонимической системы Крымского полуострова. Она создавалась на 

протяжении веков в языках народов, которые обитали в Крыму в древности, в средние века и 

живут на его земле ныне: тавров, греков, скифов, алан, половцев, румеев, урумов, татар, 

ногайцев, караимов, крымчаков, генуэзцев и армян. 

 В результате историко-лингвистического анализа географических названий, 

засвидетельствованных в древних письменных памятниках, на картах, в списках деревень, 

научной и краеведческой литературе, сохраненных в памяти крымских татар, насильно 

оторванных от родной земли и удерживаемых полстолетия в изгнании, удалось установить 

номенклатуру иранских, греческих, тюркских, кавказских и итальянских географических 

терминов и других слов, составляющих историческую топонимию Крыма. Она насчитывает 

около двухсот греческих и свыше тысячи семисот тюркских лексем, а также одиннадцать 

иранских, три армянских, пять итальянских и семь кавказских лексем. В топонимии 

отражена диалектная лексика и сохранилось много слов, вышедших из употребления.  

 Определены характерные фонетические изменения, которые происходили в греческих 

топонимах при их усвоении тюркской топонимической системой, что позволяет 

этимологизировать непрозрачные топонимы румейского происхождения. 

 В морфологическом отношении лексика, отраженная в топонимии Крыма, относится 

к именам существительному, прилагательному и числительному, нумеративным словам, 

глаголу в личной форме и форме причастий, послелогам. Тюркские аффиксы -cıq, -lı : -sız, 

-laq ~ -lav, -lıq, -nıñki и румейский суффикс –εις можно характеризовать как 

топонимообразующие. Имена существительные делятся на апеллятивы и онимы: 

антропонимы (имена родоначальников, первопоселенцев, землевладельцев, исторических 

личностей), агионимы (имена святых, которым посвящались церкви и часовни), генонимы 

(имена родов и родовых объединений), этнонимы (имена племен и народов) и перенесенные 

географические имена (река ’Ιορδάνης в Палестине, гора Φασγα в Библии, עמק יהושפט 

Иософатова долина в Ерусалиме, Indol Волга, река Мартэ в бассейне Кубани, город 

Naxçevan, Şam Сирия, Дамаск). Генонимы и этнонимы указывают на миграции народов и 

позволяют выявить этнические компоненты, участвовавшие в этногенезе крымских татар. 

 В апеллятивной лексике можно выделить следующие основные лексико-

семантические группы: (1) географические номены, подразделяющиеся на орографические, 
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гидрографические и ландшафтные термины, (2) металлы, минералы и горные породы, 

(3) флора, (4) фауна, (5) типы селений и крепостей, (6) хозяйственные и жилые постройки, 

(7) угодья, (8) земельные владения, (9) термины родства, (10) титулатура, (11) профессии, 

(12) домашний и хозяйственный скарб, (13) музыкальные инструменты, (14) головные уборы 

и обувь, (15) народные и религиозные праздники, (16) религия и мифология, (17) культовые 

места и сооружения. 

 Прилагательные в топонимах передают всевозможные признаки географических 

объектов: цвет, размер, высоту, глубину, форму, наличие или отсутствие какого-либо 

качества, местоположение, ориентацию, относительное время возникновения и т.п. 

 Выделены часто встречающиеся в топонимах словообразующие и формообразующие 

аффиксы.  

 В словарных статьях приводятся этимологические ссылки и указываются антонимы и 

синонимы, а также иноязычные аналоги лексем, соответственно греческие или тюркские. 

 Также рассмотрены принципы, по которым подбирались и придумывались русские 

названия с советской семантикой для тотальной замены исторических топонимов Крыма 

после депортации крымскотатарского народа 18 мая 1944 года. 

 315 



 

SUMMARY 

 V.A. Bushakov 

 LEXICAL STRUCTURE OF THE HISTORIC TOPONYMY OF CRIMEA 

 In the monogragh historic and geographic, ethnical and linguistic conditions of formation of 

the toponymic system of the Crimean peninsula have been considered. It was formed during 

centuries in languages of the peoples that inhabited Crimea in ancient times or in the Middle Ages 

and live on its land nowadays: Tauri, Greeks, Scythians, Alans, Cumans, Rumeis, Urums, Tatars, 

Nogays, Karaites, Krymchaks, Genoeses, and Armenians. 

 As a result of the historic and linguistic analysis of the geographic names presented in 

ancient written monuments, on maps, in lists of the villages, scientific and local lore literature and 

kept in memory by Crimean Tatars which were banished from their native land and then retained in 

exile half a century, nomenclature of the Iranian, Greek, Turkic, Caucasian, and Italian geographic 

terms and other words forming the historic toponymy of Crimea has been established. It totals about 

200 Greek and over 1,700 Turkic lexemes, as well 11 Iranian, 3 Armenian, 5 Italian, and 

7 Caucasian lexemes. In the toponymy many dialectisms and archaisms are reflected. 

 Characteristic phonetic changes which occurred in the Greek toponyms assimilated by the 

Turkic toponymic system are determined that allows to etymologize opaque toponyms of the 

Rumeic origin. 

As to morphology, lexicon reflected in the Crimean toponymy falls into nouns, adjectives, 

numerals, numerative words, verbs in the personal or participle forms, and postpositions. The 

Turkic affixes -cıq, -lı : -sız, -laq ~ -lav, -lıq, -nıñki and the Rumeic suffix -εις can be 

characterized as toponym-forming. The nouns are devided into appellatives and onyms: 

anthroponyms (names of ancestors, first settlers, landowners, and historic persons), hagionyms 

(names of the saints to which churches and chapels were dedicated), genonyms (names of kins or 

groups of kins), ethnonyms (names of tribes and nations), and transferred geographic names 

(’Ιορδάνης the Jordan in Palestine, the mountain Φασγα in the Bible, the valley עמק יהושפט near 

Jerusalem, Indol the Volga, the river Мартэ in the Kuban basin, the town of Naxçevan, Şam 

Syria, Damascus). Genonyms and ethnonyms indicate to migrations of peoples and allow to reveal 

ethnic components that participated in ethnogenesis of Crimean Tatars. 

 The appellative lexicon can be devided into the following basic lexical and semantic groups: 

(1) geographic nomens, subdivided into orographic, hydrographic, and landscape terms, (2) metals, 

minerals, and rocks, (3) flora, (4) fauna, (5) types of settlements and fortresses, (6) various utility 

buildings and apartment houses, (7) pasturable and arable lands, (8) feuds, (9) kinship terms, 
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(10) titles, (11) trades, (12) household equipment, (13) musical instruments, (14) head-dresses and 

footwear, (15) folk and religious holidays, (16) religion and mythology, (17) cult places and 

buildings. 

 Adjectives in toponyms inform about various attributes of geographical objects: colour, size, 

height, depth, form, presence or absence of certain quality, location, orientation, relative time of 

origin, etc. 

Derivational and inflexional affixes frequently met in toponyms have been revealed. 

In the vocabulary articles etymologic references and antonyms, synonyms, and accordingly 

Greek or Turkic analogues to the lexeme are given. 

Concepts on which the Russian names with Soviet semantics were selected for total 

replacement of the historic toponyms of Crimea after deportation of the Crimean Tatar nation on 

May 18, 1944 are also considered.  
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