
DAMLA  : Bir sıvının küçük parçacığı  

DEFNE  : Yaprakları güzel kokulu, yaz kış yeşil olan bir ağaç türü  

DELFİN  : Yunus balığı  

DEMET  : Sapları bir araya getirilip bağlanan bitki ya da çiçek  

DENİZ  : Yeryüzünün 3/4'ünü oluşturan tuzlusu tabakası  

DEREN  : Derleyen, toplayan  

DERİN  : Yüzeyi, tabanından uzak olan  

DERYA  : Deniz, çok bol, gönül  

DESTAN  : Kahramanlık olaylarını konu alan şiir  

DESTE  : Cinsleri aynı ya da birbirine yakın şeylerin birarada bağlanması  

DEVRAN  : Talih, kader  

DEVRİM : Yerleşik toplumsal düzenini , köklü, hızlı ve geniş kapsamlı olarak değiştirme. 

DİBA   : Çiçek desenli ipek kumaş - Sevgilinin yüzü  

DİCLE   : Güneydoğu bölgemizde bir nehir  

DİCLEHAN  : Dicle ve han kelimelerinden oluşan isim  

DİDE   : Göz (Arapça)  

DİDEM  : Dide ,Göz: Didem= Gözüm  

DİLAN   : Gönül dostu, gönüldaş  

DİLARA  : Gönül alıcı, sevgili  

DİLAY   : Gönlü ay gibi parlak, ışıklı olan / ışıl ışıl berrak konuşan  

DİLBERAN  : Dilberler, güzeller  

DİLBERAY  : Ay gibi güzel kadın  

DİLDAR  : Birinin gönlünü almış, sevgili  

DİLEK   : İstek, arzu  

DİLER   : İsteyen, dileyen  

DİLHAN  : İçten, samimi söylenen  

DİLRUBA  : Gönül kapan, herkesi kendine bağlayan  

DİLŞAD  : Gönlü hoş  

DOĞA  : Yaradılış ve yapı özelliklerinin tümü; Tabiat 

DOĞAY : Ayın yeni doğuş hali 

DOLUNAY  : Ayın tam olarak görünen biçimi,  

DÖNDÜ  : Henüz evlenmemiş kız  

DURU   : Saf, berrak  

DUYGU  : His, gönülde uyanan yankı ya da tepki  

DUYGUN : Duygulu,hassas,hisli kişi. 

DÜNYA  : Yeryüzü  

DÜRDANE  : İnci tanesi  

DÜRRİYE  : İnci gibi parlayan 

 

                       E 
 

EBRU  : 1.Keman kaş. 2.Bulut rengi. 3.Bir sanat dalı 

ECE   : Reis / Ulu / İlerigelen  

ECEHAN  : Yönetici konumundaki ece,kraliçe  

ECEM   : Kraliçem, benim sultanım  

ECESU  : Su gibi berrak ve güzel. 

EDA   : Anlatış yolu ve biçimi / Sevimli olma hali  



EDİBE   : Edepli, terbiyeli - Edebiyatla uğraşan, yazar  

EDİS   : Benzerlerinden üstün, yüce  

EFSER  : Taç  

EFTALYA  : Bir dönemin ünlü gayrimüslim ses sanatçısı Denizkızı Eftalya'dan  

EGE   : Bir çocuğu koruyan, ondan sorumlu olan - Bir deniz  

EKİM   : Ekme, yetiştirme - Yılın onuncu ayı  

EKİN   : Buğday / Tahılın ekimden harman dönemine kadarki hali / Kültür 

ELA   : Sarıya çalar kestane rengi  

ELANAZ : Ela gözlü,nazlı güzel. 

ELANUR : Ela gözleriyle nur saçan. 

ELÇİN   : Deste / Demet / Bir kerede ele alınabilecek kadar az olan nesne  

ELİF   : Arap alfabesinin ilk harfi / dost tanıdık / ışık saçan güzel kız  

ELMAS  : Billurlaşmış karbondan oluşan sert değerli taş  

ELVAN  : Renkli, renk renk / güzel kokuların yayılması  

EMEL   : Güçlü istek / Umulan ve beklenen şey  

EMİNE  : Güvenilir, inanılır kimse  

ENGİN  : Uçsuz bucaksız genişlikte - Denizin karadan uzak geniş bölümü 

ENİSE   : Sevimli / Dost / Cana yakın arkadaş  

ERDEN  : Bakire - El sürülmemiş yer  

ERGÜL  : Erler içinde seçkinleşen, erlerin gülü  

ERTAÇ  : Erkeklerin baştacı olmuş güzel  

ESEN   : Sağ salim, rahat, mutlu sağlıklı  

ESER   : Rüzgarın esmesi/ Ortaya konan yapıt  

ESİN   : Rüzgar / İlham /İçe doğan duyguve düşünce  

ESMA   : Adlar , isimler  

ESMERAY  : Ay güzelliğinde esmerlik  

ESNA  : Yüksek, yüce. Bir işin yapıldığı an. 

ESRA   : Arapça seri kelimesinden (ardarda sıralanan)'den esra  

EVİN  : Bir şeyin içindeki öz; Buğday tanesinin olgunlaşmış içi, özü 

EVREN  : Var olan şeylerin tümü - Felek, cihan  

EVRİM  : Değişim ve gelişmeler dizisi  

EVŞEN  : Hafif / Şen olan ev gibi de tanımlanabilir  

EYLEM   : Değişiklikdoğuran davranış, iş  

EYLÜL   : Yılın 30 gün süren 9. ayı (Güz'ün başlangıcı)  

EYŞAN  : Şanlı güzel, güzelliği ile ünlü  

EZGİ   : Belli bir kuralla yaratılan, duygu meydana getiren ses dizisi, şarkı, türkü  

EZRA   : Sözü, konuşması düzgün 

 


