
CABBAR  : Güç ve kuvvet sahibi kimse  

CAFER  : Çay dere küçük akarsu  

CAHİT   : Çalışan çaba gösteren / İnatçıayak direyen  

CAN   : İnsan ve hayvanlarda yaşamı sağlayan ve ilk korunan 

CANALP  : Özünde yiğitlik, güç olan  

CANBERK  : Güçlü, sağlam  

CANDAŞ  : Dost, yoldaş  

CANDEMİR  : Özü demir gibi sağlam  

CANDOĞAN  : Cana doğan  

CANEL  : Dostluk eli  

CANER  : İçten, sevimli  

CANKAT  : Yaşamına can ekle, sevinçle dol  

CANKUT  : Mutlu, talihli - Talih, şans  

CANOL  : "Yaşamım ol, canım ol, bana can ol" 

CANPOLAT : Canı polat gibi sağlam, canlı, çelik gibi kimse 

CANSIN  : Dostsun, sevgilisin  

CANTEKİN  : Tek, eşsiz can  

CAVİT   : Sonsuz, ebedi  

CELAL   : Büyüklük ululuk, hışım  

CELALETTİN  : Büyüklük ululuk, hışım  

CELAYİR  : Moğolların kollarından  

CELİL   : Ulu, yüce, manevi değeri yüksek olan  

CEM   : Bir şeyin toplamı, tamamı  

CEM  : Hükümdar 

CEMAL  : Güzellik, özellikle yüz güzelliği  

CEMALETTİN  : Güzellik taşıyan  

CEMİL   : Güzel  

CEMRE  : Ateş,kor-Suda,havada,toprakta oluştuğuna inanılan sıcaklık  

CENAN  : Yürek, gönül kalp  

CENAP  : Manevi büyüklük / Onur  

CENGİZ  : Sert ve haşin tabiatlı, kolay yumşamayan  

CENGİZHAN  : Moğol İmparatorluğunu kuran hükümdar  

CENK   : Savaşmak, Kısa süreli savaş  

CEVAHİR  : Mücevher,değerli süs taşı  

CEVAT  : İyilik, güzellik, olgunluk, kusursuzluk  

CEVDET  : Olgunluk, büyüklük - Kusursuzluk  

CEYHAN  : Güney bölgemizde bir ırmak adı  

CEYHUN  : Eski Türk isimlerinden / yiğitgüçlü kişi  

CEZMİ  : Kesin karar veren  

CİHAN  : Dünya  

CİHANGİR  : Cihanı ele geçiren  

CİHAT   : Din uğruna savaşmak  

CİVAN  : Yeni yetme, körpe, genç  

COŞAR  : Heyecan dolu, kabına sığmayan  

COŞKU  : Heyecan ve hayranlık uyandıran durum  

COŞKUN  : Aşırı heyecanlı, çok duyarlı  



CUMA   : Müslümanlar için haftanın kutsal günü  

CUMHUR  : Halk topluluğu  

CÜNEYT  : Büyük bir mutasavvuf 

 

                        Ç 
 

ÇAĞAN  : Bayram, şenlik, mutlu gün  

ÇAĞATAY  : Küçük tay, çocuk gibi sevimli  

ÇAĞDAN : Çağın içinden 

ÇAĞDAŞ  : Aynı çağda yaşayan, çağa uygun  

ÇAĞIN  : Yıldırım, şimşek  

ÇAĞLAR  : Çağıldayarak akan su, şelale  

ÇAĞLAYAN : Bir akarsuyun yükseklerden köpürerek düştüğü yer, çavlan 

ÇAĞMAN  : Çağdaş insan  

ÇAĞRI  : Davet  

ÇAKABEY  : 11.yy'da İzmir yöresinde beylik kuran Türk Beyi  

ÇAKAR  : Parlayan, ışık veren  

ÇAKIN  : Şimşek, parıltı  

ÇAKIR  : Doğan ya da atmacaya benzeyen bir avcı kuş, ela gözlü kimse 

ÇAVUŞ  : Askerde bir rütbe  

ÇELEBİ  : Efendi, görgülü, terbiyeli  

ÇELEN  : Yakışıklı, saçak, akıllı  

ÇELİK   : Su verilerek sertleştirilmiş demir  

ÇELİKER  : Çelik gibi güçlü insan  

ÇETİN   : Güç, zor, engelli  

ÇEVİK   : Atak, hareketli  

ÇEVRİM  : Girdap, sürekli değişim, anafor  

ÇIĞIR   : Çığın açtığı iz, yol - Yenilikçilik  

ÇINAR  : Geniş yapraklı kalın gövdeli uzun ömürlü bir ağaç 

 


