
MACİDE  : Şan ve şeref sahibi  

MAHİNUR  : Ay ışığı - Ay yüzlü güzel  

MAHMURE  : Uyku basmış, yarı baygın göz  

MAHPERİ : Güzeller güzeli. 

MAKBULE  : Alınan, kabul olunan, beğenilen  

MANOLYA  : Beyaz, güzel kokulu ağaç ve çiçekleri  

MARAL  : Dişi geyik, ceylan, karaca  

MEDİHA  : Övülmeye neden olan  

MEFHARET  : Övünç, övünme, kıvanç  

MEFKURE  : Ulaşılmak istenilen en yüce amaç  

MEFTUN  : Gönül vermiş, tutkun  

MEHPARE  : Ay parçası  

MEHTAP  : Ay ışığı, Dolunay  

MEHVEŞ  : Ay yüzlü güzel  

MELAHAT  : Güzellik, güzel yüzlülük, yüzünde tatlı ifade olmak  

MELDA  : İnce ve taze vücutlu  

MELEK  : Allah ile insanlar arasında aracılık yapan manevi yaratık  

MELİHA  : Güzel, Şirin  

MELİKE  : Kadın hükümdar, hükümdarın karısı  

MELİS   : Bal arısı  

MELİSA  : Baklagillerden, yaprakları liomu andıran kokulu bir bitki  

MELODİ  : Ezgi, müzik parçası  

MELTEM  : Yazın, karadan denize doğru esen mevsim rüzgarı  

MENEKŞE  : İnce saplı, ufak mavi çiçekli güzel kokulu bitki  

MENGÜ  : Ebedi, ölümsüz  

MERİÇ  : Bulgaristanla olan sınırımızda bulunan bir nehir  

MERİH  : Dokuz gezegenden biri (Mars)  

MERVE  : Mekke yakınlarında bir dağ  

MERYEM  : Dinine bağlı kadın  

MESUDE  : Mutlu, bahtiyar  

MISRA  : Şiirin bir satırı  

MİHRİBAN  : Seven, şefkatli  

MİMOZA  : İnce sarı yapraklı çiçek açan bir süs bitkisi  

MİNE   : Maden eşya üstündeki renkli sır tabakası  

MİRAY  : Yılın ilk aylarında doğan / Güneş gibi ay gibi parlayan  

MUALLA  : Makam ve rütbece yüksek olan  

MUAZZEZ  : Saygı uyandıran, kıymetli - İzzet, şeref sahibi  

MUHTEREM  : Saygın, saygıdeğer  

MUKADDER  : Tanrı hükmü, kader, alın yazısı  

MUKADDES  : Kutsal olan , mübarek olan Mukaddes Kutsal olan , mübarek olan  

MUNİSE  : Sıcak kanlı, sevimli  

MUZAFFER  : Zafer kazanan, üstün gelen  

MÜBERRA  : Aklanmış, temize çıkarılmış  

MÜCELLA  : Parlak, cilalanmış  

MÜESSER  : Eser bırakan, eser sahibi  

MÜGE   : İnci çiçeği,  



MÜJDE  : İyi haber, sevinçli haber  

MÜJGAN  : Kirpik  

MÜKRİME  : İkramı bol olan  

MÜNEVVER  : Aydınlatılmış, parlak ışıklı, bilgili  

MÜNİRE  : Işık veren, aydınlatan  

MÜRÜVVET  : Kişilik, şahsiyet, insanlık  

MÜŞERREF  : Onurlandırılmış, şerefli kılınmış  

MÜYESSER  : Kolaylıkla yapılan  

MÜZEYYEN  : Süslü, süslenmiş, bezenmiş 

 

                        N 
 

NACİYE  : Kurtulmuş, selamete kavuşmuş  

NADİDE  : Görülmemiş, görülmedik, ender bulunan  

NADİRE  : Az bulunur, seyrek, ender bulunan  

NAFİA   : Bir yeri güzelleştirmek için yapılan çalışmalar  

NAGEHAN  : Ansızın  

NAĞME  : Ezgi, uyumlu ses  

NAHİDE  : Venüs - Ergenlik çağındaki kız  

NAİLE   : İsteğine ulaşmış  

NALAN  : İnleyen  

NAME   : Mektup - Aşk mektubu  

NARİN  : Zarif, ince yapılı  

NAŞİDE  : Şiir okuyan , yazan  

NAZ   : Kendini beğendirmek amacıyla yapılan davranış  

NAZAN  : Nazlanan, işve yapan, cilve yapan  

NAZENDE  : Nazlanan - Sevgili  

NAZİFE  : Zarif, kibar - Temiz  

NAZLI   : Naz eden, cilveli, işveli  

NAZMİYE  : Şiirle ilgili, düzenli  

NEBAHAT  : Onur, şeref, ün  

NECLA  : Çocuk, evlat, oğul, kuşak, sülale,nesil  

NECMİYE  : Yıldızlarla ilgili, yıldızlara ait  

NEDİME  : Hoş sohbet, kadın - Kadın arkadaş  

NEDRET  : Az bulunan  

NEFİSE  : Beğenilen, hoş, güzel  

NEHİR  : Irmak, büyük akarsu  

NERGİS  : Çiçekleri ayrı ayrı ya da bir kök üzerinde sarı ve beyaz renkte bir bitki  

NERİMAN  : Pehlivan, yiğit  

NERMİN  : Nazik, ince  

NESLİ  : Soylu. 

NESLİHAN  : Han soyundan gelen  

NESLİŞAH  : Şah soyundan gelen  

NESRİN  : Bir tür yaban gülü  

NEŞE   : Sevinç, gönül ferahlığı  

NEVAL  : Talih - Bağış, ihsan  

NEVCAN  : Yeni doğmuş  



NEVİN  : Yeni  

NEVRA  : Işıklı parlak, çiçek  

NEZAHAT  : İç temizliği, paklık  

NEZAKET  : Naziklik, zariflik, incelik ç  

NEZİHE  : Temiz, pak  

NİDA   : Seslenme, çağırma, seslenen  

NİGAR  : Resim, resim gibi güzel  

NİHAL   : İnce ve düzgün vücutlu, fidan gibi  

NİHAN  : Gizli, saklanmış, görünmeyen, sır, giz  

NİL   : 1- Çivit otu. 2- Afrika kıtasında bir nehir 

NİLAY   : Nil'e ışık saçan  

NİLGÜN  : Mavi renkte, çivit rengi  

NİLSU   : Bakınız Nil 

NİLÜFER  : Geniş yapraklı, durgun sularda yetişen bir su bitkisi  

NİMET  : İyilik, iyi bir yaşantı için gerekli şeyler  

NİSA   : Kadın  

NİSAN  : Yılın dördüncü ayı  

NUR   : Işık, parıltı aydınlık, Allah'ın gönderdiği ışık  

NURAL  : Kutsal ışık  

NURAN  : Işıklı, nurlu, aydın  

NURAY  : Ay ışığı gibi nurlu  

NURCAN  : Işık canlı, can ışığı  

NURÇİN  : Işık derleyen  

NURDAN  : Işıklı, parlak  

NURGÜL  : Işıklı gül, gül gibi güzel ve aydınlık  

NURHAN  : Aydın hükümdar  

NURİYE  : Işıklı, ışıktan gelme  

NURPERİ  : Peri kadar aydınlık, güzel  

NURSEL  : Sel gibi ışık  

NURSELİ  : Işık seli  

NURSEN  : Işık gibi nurlu  

NURŞEN  : Işık gibi şen ve güler yüzlü  

NURTEN  : Teni ışık gibi beyaz olan  

NÜKHET  : Güzel ve hoş kokulu 

 


