
FADİK   : Fatma adının bir söyleniş biçimi  

FADİME  : Fatma adının bir söyleniş biçimi (Fa-tı-ma)  

FADİŞ   : Fatma adının bir söyleniş biçimi  

FAHİRE  : Övünülecek, iftihar edilecek - Kıymetli - Parlak, güzel, mükemmel 

FAHRİYE  : Bir karşılık beklemeden yapılan iş - Bir şiir türü  

FAHRİYE  : Bir işi çıkar beklemeden yapan  

FAHRÜNİSSA  : Övünülecek değerde kadın  

FATMA  : Sütten kesme / Aslı Fatima  

FATMANUR  : Fatma ve nur kelimelerinden türetilen isim  

FATOŞ  : Fatma adının halk arasında birbaşka söyleniş biçimi  

FAZİLET  : Erdem / İyi huyların tümü  

FEHİME  : Anlayışlı, çabuk kavrayan  

FERAH  : Bol geniş / Rahatlık veren / Gönlü şenlendiren  

FERAY  : Aydınlık, parlak  

FERAYE  : Ay ışığı  

FERDA  : Yarın / Gelecek zaman/ mecazi anlamda kıyamet günü  

FERHAN  : Sevinçli, mesut  

FERHUNDE  : Mübarek, kutlu, uğurlu  

FERİDE  : Tek eşsiz, benzeri olmayan  

FERİHA  : Sevinçli, ferah  

FERZAN  : Bilim  

FEVZİYE  : Galip gelen üstün - Tanrının bereketiyle ilgili  

FEYMAN : Ahlaki olgunluk  

FEYZA  : Başarılı, refah içinde, mutlu  

FEZA   : Uzay, evrenin genişliği  

FİDAN  : Ağaçların genç ve yeni yetişeni  

FİGEN   : Çiçek demeti / Gölge yapan, gölge düşüren  

FİKRET  : Fikir, düşünce - Amaç, niyet  

FİKRİYE  : Düşünce ile fikir ile ilgili  

FİLİZ   : Ağaçtan süren taze dalcıklar  

FİRDEVS  : Cennetteki altıncı bahçenin adı  

FİRUZE  : Mesut, mutlu - Açık yeşille gök mavisi renkleri arasında kıymetli taş  

FULDEM  : Her zaman geniş açık görüşlü  

FULYA   : Nergislerden soğan köklü bir bitki  

FUNDA  : Küçük çalılık / Süpürge otu  

FÜREYYA  : Parlak, ışıltılı günler  

FÜRUZAN  : Çok parlak, parlayıcı, aydınlık  

FÜSUN  : Efsun / Büyü, sihir 

 

                       G 
 

GAMZE  : Çene ya da yanakta gülümserken beliren çukurluk  

GAYE   : Amaç , erek, varılmak istenen hedef  

GAZAL  : Ceylan, geyik - Güzel, iri göz  

GELİNCİK : Yazın kırlarda yetişen parlak kırmızı renkli bir çiçek 

GENCAY  : Hilal  

GİZEM  : Sır / bilinmeyen şeyler, esrarengizlik  



GONCA  : Açılmamış, tomurcuk halinde gül  

GÖKBEN  : Özü genç olan  

GÖKÇE  : Sevimli güzel / Gök rengi, mavimsi  

GÖKÇEN  : Mavi gözlü  

GÖKNİL  : Gökyüzüne ait olan, Gök + Nil olarak da düşünülebilir  

GÖKNUR  : Nurlu, ışıklı, aydınlık gökyüzü  

GÖKSU  : Mavi su, akarsulara verilen ad  

GÖKŞİN  : Gök gibi mavi gözlü / Sonsuz mavi derinlik  

GÖNÜL  : Kalp, eğilim, sevgi arzu heyecan gibi duyguların bulunduğu yer 

GÖRKEM  : İhtişam, gösteriş  

GÖZDE  : Göze girmiş, birince sevilip beğenilen  

GÜHER  : İnci / Soy sop  

GÜL   : Gülgillerin örneği olan bitki ve bunun çiçeği  

GÜLAY  : Güllerin açtığı ay, mayıs  

GÜLBAHAR  : Ebru yapmakta kullanılan koyu kırmızıboya  

GÜLBEN  : Ben, gül'üm anlamında  

GÜLBİN : (Fars.) Gül kökü, gül biten yer 

GÜLBİZ  : Bizim gülümüz  

GÜLCAN  : Gül gibi güzel canlı  

GÜLCE  : Gül gibi. 

GÜLÇİN : Gül derleyen, gül toplayan  

GÜLDEM  : Hiç solmayan her dem gül, her dem gülen  

GÜLDEN  : Gül gibi, güle ait, gülden yapılmış  

GÜLDEREN  : Gül toplayan  

GÜLDESTE  : Gül destesi  

GÜLEN  : Güleç yüzlü  

GÜLENAY : Güleç ay, gülümseyen ay; Ay gibi gülümseyen güzel 

GÜLENDAM  : Gül gibi endamlı, zarif görünümlü  

GÜLER  : Gülen, sevinçli  

GÜLFEM  : Gül dudaklı, gül ağızlı  

GÜLFİDAN  : Gül fidanı gibi endamlı  

GÜLGÜN  : Gül renginde, kırmızı, pembe  

GÜLHANIM  : Gül gibi güzel kadın  

GÜLİN  : Güle ait olan, gülden gelen  

GÜLİSTAN  : Gül bahçesi  

GÜLİZ   : Gül gibi güzel iz bırakan  

GÜLİZAR  : Gül yanaklı  

GÜLLÜ  : Güzel kadın / Gülü olan  

GÜLNAZ  : Gül gibi ince ve narin  

GÜLNİHAL  : Gül fidanı  

GÜLNUR  : Çevresini aydınlatan gül  

GÜLPEMBE  : Gül pembesi / Gül gibi pembe yanaklı  

GÜLRİZ  : Gül saçan, gül serpen  

GÜLRU  : Gül yüzlü, gül yanaklı 

GÜLSELİ  : Gül seli  

GÜLSEN  : Gül gibi güzel  



GÜLSEREN  : Gül toplayan, dağıtan  

GÜLSOY  : Gül gibi güzel bir soydan gelen  

GÜLSÜM  : Yuvarlak yüzlü, güzel  

GÜLSÜN  : Yaşam boyu yüzü hep gülsün anlamında  

GÜLŞAH  : Gül dalı, güllerin kraliçesi  

GÜLŞEN  : Gülistan / Gül bahçesi  

GÜLTEN  : Gül gibi pembe tenli  

GÜLÜM : Bana ait olan gül. Canım. 

GÜLÜMSER  : Her zaman gülümseyen  

GÜN   : Gündüz vakti / Aydınlık  

GÜNAL  : Gün al yaşa, kızıl renkli güneş  

GÜNAY : Hem gün, hem ay 

GÜNER  : Güneşin doğma zamanı - Fecr  

GÜNEŞ  : Kendi sistemi içindeki gezegenlere ısı ışık veren gökcismi  

GÜNGÖR  : İyi günler yaşa anlamında  

GÜNİZ  : Günün başlangıcını belirleyen görüntü  

GÜNNAZ : Nazlı kişi. 

GÜNNUR  : Güneş ışığının aydınlığı, nuru  

GÜNSEL  : Günle ilgili güne ait  

GÜNSELİ  : Işık seli, bol parlak ışık demeti  

GÜRCAN  : Herkesi seven, özveride bulunan  

GÜVEN  : Birşeyden beklenen niteliğe inanıp ona göre davranmak  

GÜZİDE  : Seçkin, seçme, seçilmiş  

GÜZİN  : Seçici, beğenici 

GÜZÜN : Güz mevsiminde olan 

 


