
FADIL   : Erdemli, üstün, parlak  

FAHİR   : Övünülecek, parlak, şanlı, güzel  

FAHRETTİN  : Diniyle övünen  

FAHRİ   : Karşılıksız kabul edilen görev,iş  

FAİK   : Başkalarından daha ileri, üstün  

FAKİR   : Yoksul  

FALİH   : Başarı kazanan, isteğine ulaşan  

FARUK  : Bir işi sonuca ulaştıran  

FATİH   : Ele geçiren, fetheden  

FAZIL   : Erdemli, manevi değerce üstün  

FEHİM  : Anlayışlı, zeki  

FERDİ   : Bireysel, tek başına  

FERHAN  : Sevinçli, mutlu  

FERHAT  : Rahatlık  

FERİD   : Eşsiz, tek, benzeri olmayan  

FERİDUN  : Tek, eşsiz, benzeri olmayan  

FERİT   : Eşsiz, benzersiz 

FERKAN  : Güçlü, saygın soydan gelen  

FERRUH  : Kutlu, uğurlu, aydınlık yüzlü  

FETHİ   : Fetih ile ilgili  

FEVZİ   : Kurtuluş ve zaferle ilgili, üstünlük başarı  

FEYYAZ  : Bereketli, gür, bol  

FEYZİ   : Verimlilik, bolluk  

FEYZULLAH  : İlhamını Allah'tan alan  

FEZA   : Gökyüzü, uzay  

FIRAT   : Tatlı su - Türkiye'nin en uzun akarsuyu  

FİKRET  : Düşünmek, düşünceye dalmak  

FİKRİ   : Düşünce ile ilgili / fikir sahibi  

FUAT (D)  : Yürek, kalp gönül  

FURKAN  : İyi ile kötüyü birbirinden ayıran kanıt / Kuran-ı Kerim 

 

                       G 
 

GAFFAR  : Acıyan, bağışlayan  

GAFUR  : Bağışlayıcı, günahları affedici  

GALİP   : Yenen, üstün gelen  

GANİ   : Zengin, cömert, bol çok, elindekiyle yetinen  

GARİP   : Kimsesiz, yalnız, yabancı / Tuhaf  

GAZANFER : Aslan - Yiğit, yürekli  

GAZİ   : Savaşta yara alan  

GEDİZ  : Su birikintisi, gölcük - Ege'de bir akarsu  

GENCAL  : Genç, taze  

GENCALP  : Genç yiğit, kahraman  

GENCAY  : Ayın bir haftalık hali, hilal  

GENCER  : Genç yiğit  

GENCO  : Genç olmaktan,genç o anlamına  

GENÇAY : Yeni doğan Ay, ilk ay 



GİRAY  : Uygun, eskiden Kırım hanlarına verilen ünvan  

GİRGİN  : Kolay yakınlık kuran  

GÖKALP  : Mavi gözlü yiğit - Göklerin yiğidi  

GÖKAY  : Gök ve Ay gibi güzel olan  

GÖKBAY : Gök yüzlü ve zengin kimse 

GÖKBERK  : Yeşil yaprak  

GÖKCAN  : Yeşermiş, taze can, özlemle dolucan  

GÖKÇE  : Gökrengi, göğce  

GÖKÇEN  : Güzel, hoş  

GÖKER  : Gökyüzü gibi er  

GÖKHAN  : Göklerin hakanı Gök gibi büyükhan  

GÖKHUN  : Eski Türk isimlerinden Gök+Hun  

GÖKMEN  : Gök rengi gözlü  

GÖKSEL  : Gökle ilgili, göğe ait  

GÖKTAN  : Mavi şafak  

GÖKTUĞ  : Gök renkli Tuğ sahibi  

GÖKTÜRK  : Kök Türk / Tarihte bir Türk devleti  

GÜÇHAN  : Çetin, güçlü han  

GÜÇLÜ  : Kuvvetli, gücü yerinde - Önemli, etkili - Şiddetli  

GÜLHAN  : Gül gibi güzel hakan  

GÜLTEKİN  : Kültigin adından.. Güvenilen, herkese hayrı dokunan  

GÜNALP  : Güneş gibi yiğit  

GÜNAY  : Güneş ve ay - Güneşli yer  

GÜNDOĞDU  : Doğudan esen yel - Güneşin doğduğu yön  

GÜNDÜZ  : Gecenin karşıtı  

GÜNER  : Güneşin doğma zamanı  

GÜNERİ  : Günün yiğidi  

GÜNEŞ  : Gezegen sistemimizin enerji kaynağı  

GÜNEY  : Dört yönden biri - Her zaman güneşli yer  

GÜNGÖR  : İyi günler yaşa anlamında  

GÜNHAN  : Oğuz'un altı oğulundan Güneşi simgeleyenin adı  

GÜNSEL  : Gün ışığı, ışık seli  

GÜNSER  : Işık ver, parla  

GÜNTAN  : Güneşin doğuşundan az önceki zaman  

GÜNTEKİN  : Güneş gibi tek  

GÜRAL  : Çok al, bol al  

GÜRALP  : Güçlü yiğit  

GÜRAY  : Bereketli, bolluk içinde olan ay  

GÜRBÜZ  : Gelişmiş, iri yapılı, sağlam  

GÜRCAN  : Herkesi seven, özveride bulunan  

GÜREL  : Sürekli oluşum ve dönüşüm halinde olan  

GÜRKAN  : Gürbüz, kanı bol  

GÜROL  : Hayat boyu herşeyin bol olsun  

GÜRSEL  : Gürlükle ilgili, gür olan  

GÜRSOY  : Güçlü, kalabalık soydan  

GÜRTAN  : Işıklı, geniş tan yeri  



GÜVEN  : İtimat, emniyet  

GÜVENÇ  : Güven - Sevinçli - Dayanak, yardım  

GÜZEY  : Güneş görmeyen yer, kuzey 

 

 


