
ABİDE  : Anıt - Değerli eser  

AÇANGÜL : Açılan gül çiçeği. 

AÇELYA  : Fundagiller familyasından, kokusuz ama güzel renkli çiçek.  

AÇILAY : Ay’ın şekilleri, yansıması. 

ADAL  : Ün kazan. 

ADALET  : Hak ve hukuka uygunluk, hakkı gözetmek.  

ADİLE   : Adaletli olan, doğruluktan ayrılmayan.  

AFET  : Ortalığı birbirine katacak kadar güzel kadın. 

AFİFE   : Namuslu, iffetli, temiz ve dürüst  

AFİTAP  : Güneş / Çok güzel  

AFŞAR  : Atak, uyumlu, Oğuz boylarından birinin adı (Avşar)  

AĞÇA  : Temiz, saf. 

AHENK  : Uyum 

AHSEN  : En güzel, Çok güzel  

AHU  : Ceylan, karaca 2.Çok güzel,ince,zarif kadın. 

AHUEDA : Nazlı güzel. 

AHUELA : AHUELA:Çok güzel gözlü. 

AHUGÜL : Çok güzel. 

AHUGÜZAR : Becerikli güzel. 

AHUNAZ : Nazlı güzel,nazenin. 

AHUNİSA : Çok güzel kadın. 

AHUNUR : Göz kamaştıran güzelliğe sahip olan. 

AHUSE  : Coşkulu güzellik. 

AHUŞEN : Güzel ve neşeli. 

AJDA  : Filiz,sürgün. Çok genç. 

AJLAN  : Hızlı, çabuk, telaşlı 

AKASYA : Güzel kokulu bir süs bitkisi. 

AKEL  : Eli uğurlu anlamında. 

AKGÜL  : Beyaz gül, gül gibi  

AKGÜN : Parlak gün, uğurlu gün, ışıklı. 

AKİFE   : Sebatlı, kararlı - İbadet eden  

AKSEV  : Aydınlığı sev,ışık saç. 

AKSU  : Anadolu’da değişik boylarda bir çok akarsuyun adı. 

AKTAN  : Ak renkli tan; Kutlu tan, uğurlu tan. 

ALA  : Ela karışık renkli, alaca; Benekli; Tam olgunlaşmamış, yarı olmuş. 

ALAGÜL : Çok renkli gül. 

ALARA  : Al + ara. Al=Kırmızı, ara=bezeyen, süsleyen , Kırmızı süs anlamında bir tamlama  

ALARCIN  : Güzelliğini ateşin kırmızılığından alan  

ALÇİÇEK : Kırmızı çiçek. 

ALÇİN   : Kırmızı renkli küçük bir kuş türü  

ALEDA  : Nazlı, kaprisli 

ALEV  : Yanan cisimlerin görüntüsünü tarif etmek için kullanılan bir kelime. 

ALEYNA  : Esenlik ve güzelliklere sahip, esenlik içinde olan  

ALGİN  : Birine gönül vermiş, vurgun, tutkun. 

ALGÜL  : Kırmızı gül. Gül kırmızısı. 

ALİM  : Gözü gönlü çeken nitelik, çekicilik, gönül çelen güzellik, alben 



ALİYE   : Yüce, yüksek  

ALKIZ  : Kırmızı yanaklı,sağlıklı kız. 

ALKİM  : Gökkuşağı. 

ALPİKE : Kahraman kraliçe. 

ALTAN  : Kızıl Şafak  

ALTIN   : Değerli bir metal (Paslanmayan, en iyi iletken)  

ALYA  : Yüksek yer, yükseklik, gök. 

AMİNE  : Yüreğinde korku olmayan. 

ANDAÇ : Anılar, hatıralar 

ANIL  : Başkaları tarafından sözün edilsin 

ANKA  : Kaf Dağı’nda bulunduğu söylenen masal kuşu 

ARIN  : Arı, katışıksız, temiz, kirden uzak 

ARİFE   : Tecrübeli, bilgili, sezgi ve anlayışa sahip  

ARKIN  : Yavaş, ağır, sakin 

ARMAĞAN : Hediye, ödül 

ARMİNA : Emine, korkusuz, yürekli 

ARNİSA : Çok namuslu kadın 

ARSEN  : Kurtuluş, özgürlük 

ARSU  : Su kadar berrak 

ARSUN : Yüreğindeki temizliği yansıtan 

ARYA  : Operada sanatçının orkestra eşliğinde söylediği uzun şarkı 

ARZU  : Herhangi bir şey için duyulan aşırı istek 

ARZUCAN : Candan isteyen. 

ARZUGÜL : İstenilen,beğenilen gül. 

ARZUM : İsteğim,dileğim,hevesim. 

ARZUNAZ : Naz yapan,nazenin. 

ASALBİKE : Gerçek hanım, gerçek güzel 

ASEL  : Bal, Cennetteki dört sudan bir 

ASENA  : Dişi kurt, güzel kız. 

ASİYE   : Acılı kadın / Direk  

ASLI  : Temelli,köklü. Bir şeyin benzeri. 

ASLICAN : Özü can gibi sevgili. 

ASLIHAN : Han soyundan gelen. 

ASLIM  : Özü geçmişe ait. 

ASLINAZ : Nazlı olması geçmişinden gelen. 

ASLINUR : Nur saçan bir geçmişi olan. 

ASLISU : Geçmişi su gibi berrak ve temiz olan. 

ASRIN  : Çağdaş, bu asıra ait olan, asıra uygun olan  

ASU  : Azgın, huysuz,isyan eden. Afacan. 

ASUDE  : Rahat, huzur içinde olan 

ASUELA : Ela gözlü yaramaz. 

ASUMAN : Gökyüzü 

ASYA  : Dünyanın en büyük kıtası 

AŞKIM  : Sevdiğim,sevgilim. 

AŞKIN  : Aşmış, ileri, üstün/ Senin aşkın  

ATEŞ   : Yanıcı maddelerin yanmasıyla ısı ve ışığın ortaya çıkması  



ATIFET  : Karşılık beklemeden gösterilen sevgi, iyilik sever  

ATİKE   : Özgür - Soylu - Güzel, genç kız  

AYBEL   : Ay gibi dikkat çeken, aya benzeyen güzelliğiyle farkedilen, seçilen  

AYBEN  : Ay gibi. Ayın kendisi  

AYBENİZ : Ay gibi parlak tenli,ay benizli. 

AYBİRGEN : Ay veren. 

AYBÜKE  : Ay gibi parlak, aynı zamanda zeki, akıllı  

AYCA   : Ay gibi parlak ve aydınlık  

AYCAN  : İçi aydınlık  

AYÇA   : Ayın ilk günlerde aldığı biçim, hilal  

AYÇAĞ  : Ay gibi parlak çağ. 

AYÇAN  : Ay gibi aydınlık kişi. 

AYÇİÇEK : Gün çiçek 

AYÇİN   : Ayçın, ay gibi, aya benzer  

AYDA   : Dere kıyılarında yetişen bir bitki - Parmakları, endamı güzel kadın  

AYDAN  : Güzelliğini aydan almış,ay gibi parlak ve güzel 

AYDENİZ : Hem ay, hem de deniz. 

AYDİL   : Güzel, parlak, aydınlık gönül  

AYDONAT : Işık donat, parlaklık donat anlamında. 

AYEVİ  : Ay çevresinde oluşan ışık çemberi. 

AYFER  : Ayışığı  

AYGEN  : Gönül dostu  

AYGÖNÜL : Güzel gönüllü. 

AYGÜL  : Ay gibi güzel ve parlak renkli  

AYGÜN : Hem ay, hem gün. 

AYKAL  : Ay gibi parlak ve ışıklı kal. 

AYKIZ  : Ay+Kız. 

AYLA   : Kadın, eş zevce /Ayın çevresindeki ışıklı daire  

AYLAN  : Ay gibi güzel değerlere sahip olan. 

AYLİN  : Bazı yıldızların ve ayın etrafındaki ışık çemberi. 

AYNUR  : Ay ışığı. 

AYPARE  : Ay parçası  

AYPERİ : Ay ve peri gibi çok güzel. 

AYSAR  : Ayın evrelerine göre huyu değişen kimse. 

AYSEL   : Ay gibi parlak ve güzel  

AYSEMA : Ay gibi parıldayan yüz. 

AYSEN  : Aydan farksız, ayın yerdeki benzeri, güzel sevimli  

AYSEREN : Güzelliğini gözler önüne seren. 

AYSİN  : Sen aysın, ay kadar güzelsin. 

AYSU   : Ay gibi parlak, berrak su  

AYSUN  : Ay gibi güzel ve parlaksın  

AYŞAN  : Şanı ay gibi parlak olan  

AYŞE   : Yaşam, dirlik,  

AYŞEGÜL  : Güleç, güler yüzlü  

AYŞEM  : Ay ışığı - Benim Ayşem  

AYŞEN  : Ay gibi neşeli, parlak ve aydınlık  



AYŞENUR  : Nur gibi parlak, pırıl pırıl, ay gibi güzel  

AYŞIL  : Ay ışığı. 

AYŞİM  : Ayşin. Darlak ışık saçan. 

AYŞİN   : Ay gibi, aya benzeyen  

AYTAÇ  : Ay gibi taçlı  

AYTEN  : Ay gibi beyaz tenli  

AYTU  : Aya benzeyen tuğlu. 

AYTÜL  : Tül gibi şeffaf ve ince ay ışığı gibi parlak  

AZİME  : Azmeden, yapmak için kesin kararlı / iri, kemikli yapılı  

AZİZE   : Kutsal, ermiş kadın - Sevgi hitabı  

AZMİYE  : Niyetli, kararlı  

AZRA   : Bakire, el değmemiş 

 

                        B 
 

BAHA  : Kıymet, değer, para. 

BAHAR  : Doğanın canlandığı mevsim  

BAHRİYE  : Donanma ve denizle ilgili  

BALA  : Yavru çocuk. 

BALCA  : Bal damlası, bal gibi  

BALER  : Tatlı dilli, cana yakın. 

BALIM  : Benim balım, tatlım - Çok sevgili, samimi arkadaş  

BALIN  : Yar, sevgili 

BALKIN : Pırıldayan, parlak. 

BANU   : Ev kadını , bayan  

BANUHAN : Hatun hükümdar. 

BARAN  : Yağmur  

BAŞAK  : Tahılların tanelerinin bulunduğu kısım  

BAŞAR  : Başarılı ol anlamında  

BEDİA  : Güzellik, üstün değerli olan  

BEDİHE  : Başlangıç - Güzel söz  

BEDİZ  : Resim, tasvir, süs, bezek. 

BEDRİYE  : Ayın ondürdüncü geceki haliyle ilgili  

BEGÜM  : Saygıdeğer kadın, hanımefendi - Hint prenseslerine verilen san  

BEHİCE  : Şen güleryüzlü  

BEHİN  : İyinin iyisi. 

BEHİRE  : Güzel, asil  

BEHİYE  : Güzel ve alımlı kadın  

BELDE  : Memleket, şehir, kasaba. 

BELEMİR : Peygamber çiçeği olarak biliniyor. Açtığı kokusunun dağılmasıyla anlaşılan gizli çiçek anlamında. 

BELEN  : Bel, geçit; İki dağ arasından geçen yol. 

BELFÜ  : Kar tanesi. 

BELGİ  : İşaret. 

BELGİN  : Açık. belirli, farkedilen  

BELGÜN : Aydınlık gün. 

BELİN   : Şaşkınlık, hayret  

BELİZ  : İşaret, iz; alamet 



BELKIS  : Yunanca asıllı olup Arapçaya geçen tarihi bir isim  

BELMA  : Sakin, yumuşak  

BELUR  : Billur,billurdan olan. 

BENAN  : Parmakla gösterilecek kadar güzel  

BENAY  : Ben ayım, ay gibiyim. 

BENEK  : Namuslu kadın. 

BENGİ  : Sonsuz, sonsuzluk  

BENGİSU  : İnsana ölmezlik verdiğine inanılan su / Abıhayat  

BENGÜ  : Sonu olmayan, ebedi  

BENGÜL  : Üzerinde benekler bulunan gül 

BENİAN  : Beni-an. Beni anımsa  

BENİZ  : Yüz. 

BENNU : Hayali bir kuş. 

BENNUR : Işık saçan. 

BENSU  : Su gibi aziz benlik  

BERAY  : Ayın en ışıltılı, en parlak hali  

BERFİN  : Kar toplayan  

BERFU  : Kar tanesi. 

BERGÜZAR : Anılmak için verilen şey, andaç. 

BERİA   : Güzellik ve olgunlukta akranlarından üstün olan  

BERİL   : Mücevher olarak da kullanılan bir tür maden  

BERRİN : BERİN. En yüksek, en ulu anlamında 

BERKE  : Zerdali, kayısı, kamçı, değnek. 

BERNA  : Genç, delikanlı  

BERRA  : Bereketli olan  

BERRAK  : Temiz, saf, arınmış  

BERRAN : Keskin, kesici. 

BERRİN  : Manen çok yüksek, yüce yaradılışlı  

BERŞAN  : Bir peygamberin din ve kitabını kabul eden  

BESİME : Sevimli,güler yüzlü. 

BESİSU : Bitkilerin damarlarında dolaşan besleyici su. 

BESTE  : Ezgilerin özgün dizimi,  

BESTEGÜL  : Gül demeti  

BESTENİGAR : Türk müziğinde bileşik bir makam. 

BETİGÜN  : Beti:Yüz (Bet benizdeki gibi) Gün: Aydınlık, Aydınlık yüz  

BETİL/BETÜL : Temiz, iffetli  

BEYHAN  : Bey soyundan  

BEYZA  : En beyaz, en ak - Günahtan kaçınmış  

BİGE  : Evlenmemiş,çocuk doğurmamış olan. Sultan. 

BİHTER  : En iyi  

BİKE   : BİKEM. Kadın, hanım  

BİLCAN : Bilgili dost. 

BİLGE   : Çok bilen ve bildiklerini başkalarının yararına sunan  

BİLGET : Havadis, malumat. 

BİLHAN : Çok bilgili. 

BİLLUR  : Pek duru ve temiz cam  



BİLNAZ : Çok naz eden. 

BİLNUR : Bilge kişi. 

BİLUN   : Yarım Ay  

BİNAY  : Öylesine güzel ki bin ay eder. 

BİNGÜL  : Bin gülün güzelliğinde  

BİNNAZ  : Çok nazlı  

BİNNUR  : Çok nurlu  

BİRAY  : Ay gibi tek, eşsiz 

BİRBET : Yüzü benzersiz. 

BİRCAN  : Herksçe sevilen, candan  

BİRCE  : Biricik, birtane 

BİRGEN : Yalnız, yalnızlığa alışkın. 

BİRGÜL  : Tek ve benzersiz gül  

BİRİCİK  : Tek, bir tane, emsalsiz  

BİRSEN  : Yalnız Sen anlamında  

BİRSU  : Özel bir su biricik su gibi  

BUCAK  : Genellikle, geniş verimli bakımlı alanlara verilen ad (Köşe bucaktaki anlamı gibi)  

BUKET  : Çiçek demeti  

BURCU  : Güzel ve etkileyici kokunun salgılanışı  

BURÇAK  : Tohumları kullanılan bir bitki türü  

BURÇİN  : Dişigeyik  

BUSE   : Öpmek, öpüşmek, öpücük  

BÜGE  : Bent, su benti. 

BÜKÜM : Bükme eylemi. 

BÜŞRA  : İyi haber 

 


