
HABİBE  : Seven, sevgili, dost  

HACER  : Taş, kaya parçası, çakıl  

HAFİZE  : Koruyucu, esirgeyici  

HALE   : Ayın çevresinde görülen ışıklı halka  

HALENUR  : Ayın ya da güneşin çevresindeki halkadan geçen ışık  

HALİDE  : Sürüp gelen, sürekli, geç yaşlanan  

HALİME  : Sakin, sessiz  

HAMİDE  : Şükredici, hamd edici  

HAMİYET  : İnsanın aile ve ülkesini koruma çabası, iyilik severlik  

HANDAN  : Gülen, şen  

HANDE  : Gülüş, gülme / alay etme, eğlenme  

HANIM  : Soylu kadın, bayan  

HANİFE  : Allah'ın birliğine inanan, iman eden  

HARİKA  : Eşyanın tabiatı dışında, doğa üstü, garip şey, olağanüstü  

HASİBE  : Kişisel değeri olan, ünlü soydan gelen  

HASRET  : Ele geçirilemeyen bir şeye üzülmek - İç çekme, inleme  

HATIRA  : Anı, andaç  

HATİCE  : Erken doğan kız çocuğu  

HAVVA  : Allah'ın yarattığı ilk kadın  

HAYAL  : İnsanın beyninde kurduğu düşünceler , kesitler, olaylar  

HAYAT  : Yaşam, doğumdan ölüme kadar geçen süre  

HAYRİYE  : Hayr'la, iyilikle ilgili  

HAYRÜNİSSA : Kadınların hayırlısı  

HAZAL  : Haz duy, tad al anlamında  

HAZAN  : Güz, sonbahar  

HAZAR  : Barış 

HAZER  : Deniz, büyük su  

HEDİYE  : Armağan, bahşiş  

HELİN  : Yuva 

HEVES  : Bir şeye duyulan istek 

HİCRAN  : Ayrılık - Unutulmaz acı, keder  

HİLAL   : Gül yanaklı  

HURİ   : Cennet kızı, melek  

HURİYE  : Melekle ilgili, melek gibi  

HÜLYA  : Kuruntu, hayal  

HÜMA  : Efsanelerde geçen, sürekli gökte kaldığına inanılan cennet kuşu 

HÜMEYRA  : Aklık, beyazlık  

HÜNER  : Marifet, beceri, herkesin yapamadığı şeyleri yapmak  

HÜRMÜZ  : Zerdüşt dininde, iyilik ve hayır tanrısı  

HÜRREM  : Sevinçli, hoş vakit geçiren  

HÜRRİYET  : Özgürlük  

HÜSNİYE  : Güzellikle ilgili, güzelliğe ait 
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ILGAZ   : Hücum, akın - Bir dağ  

ILGIN   : Akdeniz bölgesinde yetişen birtür ağaç  



ILIM  : Uzlaşmacı yumuşaklık 

IRMAK  : En büyük akarsu, nehir  

IŞIK   : Cisimleri görmemizi sağlayan fiziksel erke  

IŞIL   : Aydınlık, parlak ışık  

IŞILAY  : Ay ışığı, mehtap  

IŞILTI   : Parıltı, titrek ışık  

IŞIN   : Bir ışık kaynağından çıkan ışık demeti  

ITIR   : Güzel koku / Çiçek 
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İCLAL   : Azamet, büyüklük, ağırlama, ikram  

İDİL   : Kır hayatını anlatan şiir, ya da yazı - İçten, saf aşk  

İFFET   : Temizlik, namuslu olmak  

İKBAL   : Baht açıklığı, işlerin doğru gitmesi  

İLAYDA  : Su perisi  

İLCAN   : Ülkenin canı, sevdiği  

İLGİ  : İki şey arasındaki ilişki; Bir şeye duyulan merak; Eğilim 

İLGİN   : Yabancı, gurbette yaşayan  

İLHAN   : Moğol hükümdarı  

İLKAY   : Ayın ilk hali  

İLKBEN  : Ben ilk'im anlamında  

İLKCAN  : İlk doğan çocuklara verilen ad  

İLKE   : Temel düşünce, ana görüş ve inanış  

İLKİM  : İlk çocuğum anlamında 

İLKİN   : Önce, öncelikle  

İLKNUR  : Ayın ilk hali  

İLKSEN  : Önce sen anlamında  

İLKYAZ  : Bahar sonu, Yaz başlangıcı  

İLSU   : lkenin suyu, bereketi  

İLTER   : Yurdunu seven, koruyan  

İMGE   : Zihinde tasarlanan /düş hayal gibi gerçekleşmesi özlenen şey  

İMRAN  : Bayındırlık, mutluluk, bolluk,bereket  

İMREN  : Görünen bir şeyi ya da bir isteği elde etme isteği  

İNCİ   : İstiridyede oluşan küçük değerli süs tanesi  

İNCİNUR  : İnci gibi ışıklı, parlak  

İPEK   : İpek böceği kozası çözülerek çıkarılan ince parlak tel  

İREM   : Cennet / Şam ya da Yemende bulunduğu ileri sürülen eski ünlü bahçe  

İSMİHAN  : Hükümdar ismi  

İYEM   : Güzellik  

İZEL   : İz + El /El izi anlamında  

İZGİ   : İyi, güzel, adaletli 

İZİM  : Önceden bulunduğum yerde bıraktığım belirti anlamında 

 


