
VAHİDE  : Tek, bir  

VARİDE  : Gelen, erişen - Söylenti  

VASFİYE  : Nitelikli  

VEDİA  : Korunması için bırakılan emanet  

VEFİKA  : Uygun, aynı fikirde, yoldaş  

VELİDE  : Yeni doğmuş çocuk  

VERDA  : Verdane (merdane Osm.) / Verd (Ar.)'den Verda, gül anlamında  

VESİLE  : Neden, sebep - Kavuşma  

VİCDAN  : İyiyi kötüden ayırmaya yarayan şuur, ahlak  

VİLDAN  : Yeni doğmuş çocuklar  

VUSLAT  : Kavuşma, yetişme, ulaşma 

 

                        Y 
 

YAĞMUR  : Yeryüzüne düşen yağışın sıvı halinde olanı  

YAKUT  : Aliminyum oksit, yapısında parlak kırmızı renkli değerli taş  

YANKI   : Sesin bir yere çarpıp geri dönmesi ile oluşan ikinci ses, ses yansıması  

YAPRAK  : Ağaç ve bitkilerin yeşil kısımları  

YAREN  : Dost, arkadaş  

YASEMİN  : Kokulu çiçekler açan bir tür ağaççık  

YAŞAM  : Hayat  

YAZGÜLÜ  : Yaz ve Gül tamlaması / Yazın açan gül "şimdilerde bir de güz gülleri var"  

YELDA  : Uzun ve siyah / Yılın en uzun gecesi  

YELİZ   : Yel ve iz rüzgar ve izi anlamında  

YEŞİM  : Yeşil renkli değerli taş  

YETER  : Kafi, tamam, gereksinimi karşılayacaknitelikte olan  

YILDIZ  : Güneş ve ay dışında gökyüzündeki ışıklı cisimlerden her biri  

YONCA  : Birçok türü bulunan bitki  

YOSUN  : Çiçeksiz bitkilerin, suların yüzünde ve dibinde bulunan bir türü  

YUDUM  : Bir içimlik sıvı  

YURDAGÜL  : Yurduna güller saçan, güzellik getiren  

YURDANUR  : Yurduna nur getiren  

YÜKSEL  : Özellikle manevi anlamda yüce ol 

 

                        Z 
 

ZAHİDE  : Dinin yasak ettiği şeylerden sakınan  

ZAMBAK  : Güzel iri çiçekli bir süs bitkisi  

ZARAFET  : İncelik, güzellik  

ZEHRA  : Beyaz ve parlak yüzlü olan  

ZEKİYE  : Zeka sahibi, kavrayışlı  

ZELİHA  : Züleyha, su perisi  

ZENNAN  : Kadınlar  

ZENNUR  : Zinnur, nurlu, ışıklı  

ZEREN  : Anlayışlı, zeki  

ZERRİN  : Altından yapılmış - Altın renginde - Bir cins çiçek - Fulya  

ZEYNEP  : Değerli taşlar, mücevherler  



ZEYNO  : Zeynep'in halk dilindeki söylenişi  

ZİNNUR  : Nurlu, ışıklı  

ZİŞAN  : Şanlı, ünlü, çok tanınmış  

ZİYNET  : Süs, süs eşyası  

ZUHAL  : Satürn  

ZULAL  : Hafif, güzel, soğuk su. 

ZÜBEYDE  : Öz, asıl  

ZÜHAL  : Dokuz gezegenden altıncısı (Satürn)  

ZÜHRE  : Çiçek açan / Çoban yıldızı (Venüs)  

ZÜLAL  : Berrak, saf, tatlı, soğuk su  

ZÜLEYHA  : Hz. Yusuf'un karısının adı  

ZÜLFİYE  : Saçları çok güzel olan  

ZÜMRA  : Güzel, iyi ahlaklı - Zeki, bilgili kadın  

ZÜMRÜT  : Yeşil renkli bir değerli taş  

 


