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     Her alanda lider ülke olma yolunda çalışmalarını sürdüren Türkiye, yeni proje ve çalış-

malarla hedeflerine ulaşmak için gereken insan gücünü yetiştirmeye çalışmaktadır. Eğitim 

sistemi içerisinde bütün çocuklarımızın, gençlerimizin gelişim özellikleri ve ihtiyaçları doğ-

rultusunda eğitim öğretim sürecine katılabilmeleri eğitim politikalarımızın belirlenmesinde 

öncelikli hedefimizdir. 

         Hedeflerimize giden yolda belirlenen ihtiyaçları gidermek amacıyla başlattığımız çalışma-

lar devam etmektedir. Bütün çalışmalarımız halkımıza ilgi istek ve ihtiyaçları doğrultusunda 

daha kaliteli eğitim fırsatları sunmaktır. Bu nedenle hem normal gelişim gösteren ve hem de 

engelli bireyleri; mutlu, verimli ve başarılı kılacak eğitim hizmetlerini sunmak en önemli gö-

revlerimiz arasında yer almaktadır.

       Engelli bireylerin eşit, özgür ve onurlu bir şekilde topluma katılımları ulusal ve uluslara-

rası mevzuatla güvence altına alınmıştır. Bu bireylerin hayatın her alanında karşılaşabildikle-

ri sorunlara çözüm sunabilmek, alternatif yollar bulabilmek hizmetlerin erişilebilir olmasına 

bağlıdır. Dolayısıyla da sunulacak çözümler bireysel ihtiyaçları ve fırsat eşitliğini temel alarak 

sosyal devlet anlayışı içinde erişilebilirliği artırmaya odaklanmalıdır.

       Eğitim ve öğretim sürecinde de bu bireylerin daha başarılı olabilmelerinde dil ediniminin 

önemi büyüktür. Bu kapsamda, işaret dilinin kullanımı ve yaygınlaşması işitme engelli birey-

ler açısından fırsat eşitliği ve erişilebilirliğin sağlanmasında oldukça önemli bir husus olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 

        Son yıllarda devletimizin özel eğitim alanında sunduğu hizmetlerin arasında yer alan Türk 

İşaret Dili çalışmalarının bir parçasını oluşturan Türk İşaret Dili Sözlüğü hazırlanması çalışma-

sının işitme engelli bireyler başta olmak üzere ilgili tüm vatandaşlarımızın ihtiyacına bir cevap 

teşkil edeceğini umuyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

    

                 Prof. Dr. Nabi AVCI
             Millî Eğitim Bakanı





    Bireylerin düşünme ve düşündüklerini karşısındakine aktarabilme becerisi toplumsal yaşa-

mın temelini oluşturur. Her birey, yetenek ve yeterlilikleri doğrultusunda toplumun etkin ve 

üretken bir üyesi olmak ister. Çevreyle kurulan iletişim ve etkileşimle toplumun bir parçası 

olunur. 

     Özel eğitim ihtiyacı olan bireyler de eğitim öğretim süreci dâhil sosyal yaşamın her alanın-

dan eşit biçimde ve düzeyde yararlanmak hakkına sahiptirler. 

Bu bağlamda yaşanan sıkıntıları ortadan kaldırabilmek ve özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin 

daha nitelikli eğitim alabilmelerini sağlayabilmek adına pek çok çalışma ve düzenleme yapıl-

maktadır. 

       Söz konusu çalışmalardan biri de Türk İşaret Dili Sözlüğü’nün hazırlanması çalışmasıdır. İşit-

me engelli bireylerin yaşantısında önemli bir yeri olan işaret dilinin eğitim ve öğretim sürecinde 

yer alması bu haklardan yararlanma konusunda atılan önemli adımlardan biri olarak görülebilir.

Aileler ve öğretmenler tarafından yeterli olarak bilinmeyen işaret dili eğitim sürecinde işitme 

engelli bireylerin nitelikli bir eğitim almalarının önündeki engellerden biri olarak değerlendi-

rilmektedir. Bu engelin kaldırılmasına yönelik bir adım olarak ele alabileceğimiz bu çalışma ile 

işitme engelli bireylerin eğitimindeki bir boşluğun doldurulması hedeflenmiştir. Bu çalışmanın 

okuma yazma öğretimi dâhil birçok akademik becerinin öğretiminde hem zaman hem de nite-

lik açısından önemli etkileri olacağını düşünmekteyim.

      Bugüne kadar işaret dili alanında sistemli bir çalışmanın olmaması bireylerin dil edinmesin-

de ve ortak bir dil oluşmasına engel olmuştur. Millî Eğitim Bakanlığı bu eksikliği gidermek için 

2012 yılın da başlatmış olduğu çalışma sonucunda hazırlanmış olan sözlüğün güncellenmesi 

için bütün okul ve Sivil Toplum Örgütlerinden görüş alarak sonuçta işaret diline kaynak olabi-

lecek 2672 işaretin olduğu bu sözlüğün hazırlanmasını sağlamıştır. Hazırlanan bu sözlük saye-

sinde işitme engelli bireyler ve işitenler işaret dilini kolay ve doğru bir şekilde öğreneceklerdir.

      Bu çalışmada emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür ediyor, Türk İşaret Dili Sözlüğünün işitme 

engelli bireylere katkı sağlayacağı gibi diğer bireylere de bir arada yaşama konusunda önemli 

katkılar sağlamasını diliyorum.

               Celil GÜNGÖR
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri            

                Genel Müdürü
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SÖZLÜĞÜN KULLANILMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

 Millî Eğitim Bakanlığımızca Türk İşaret Diline kaynak olması ve ortak bir dil oluş-

turulması amaçlanarak bu sözlük hazırlanmıştır.

 Çalışmada günlük konuşmalarda yoğun kullanılan kelimeler özenle seçilmiş, farklı 

okul ve kurumlardan işaret hakkında yorumlar alınmış ve sözlüğe eklenmiştir.

 Sözlükte her kelimenin işaretini anlatan bir ya da birkaç resim, elin ayrıntıları ve 

işaretin sözel anlatımı bulunmaktadır. İşaretin anlatımında öncelikle işaretin nerede ya-

pılması gerektiği (yüz hizasında gibi), elin şekli (sağ el işaret parmağı açık diğer parmaklar 

kapalı gibi), ardından nasıl hareket ettirilmesi gerektiği anlatılmıştır. Bazı kelimelere işa-

reti hatırlatacak veya ne düşünülerek yapıldığı anlatılacak (su içildiği düşünülebilir gibi) 

notlar eklenmiş, karışıklıkları öncelemek için bazı ekler konmamış, bazı kelimelerde ise 

anlatımın sıralaması değiştirilmiştir. 

 Fotoğraflar ve sözel anlatımdan oluşan Türk İşaret Dili Sözlüğü kişilere işaretle-

ri ayrıntılı öğretmektedir. Ancak bilindiği üzere işaret dili günlük konuşmalar içerisinde 

kullanıldığında daha akıcıdır. Bu durumda kişiler işaretlerin hizalarını değiştirebilir. İşa-

reti kullananın kişisel özelliklerine göre sol ya da sağ elini kullanması anlatım bozukluğu 

oluşturmamaktadır. Ek olarak sözlükte kullanılan işaretlerin jest ve mimiklerle desteklen-

mesi anlatımı kuvvetlendirecektir.

        



FOTOĞRAFLAR ÜZERİNDEKİ İŞARET OKLARININ ANLAMLARI

Devamlı düz hareketler

Aynı yöne düz hareketin devamı

Aynı yöne paralel hareketler

Ters yöne paralel hareketler

Bütün parmakların harekete açık başlayıp kapalı bitirmesi

Bütün parmakların harekete kapalı başlayıp açık bitirmesi

Kavisli hareketler

Dairesel hareketler



EL ŞEKİLLERİ

C El T El

L El U El

P El V El

Sağ/Sol elin parmakları açıktır.

 Sağ/Sol elin parmakları açık düzdür.

 Sağ/Sol elin parmakları açık düz orta parmak …. değer.

Sağ/Sol elin başparmak ve işaret parmağı birbirine değer.

Sağ/Sol elin işaret parmağı açık, diğer parmaklar kapalıdır.

Sağ/Sol elin parmakları bitişik ve  kıvrıktır.

Sağ/Sol elin parmakları açık kıvrıktır.

Sağ/Sol elin parmakları kıvrıktır.



Sağ/Sol elin parmakları uçları bitişiktir.

Sağ/Sol el yumruk serçe parmak ve başparmak açıktır.

Sağ/Sol elin işaret ve orta parmakları bitişiktir.

Sağ/Sol el serçe parmak ve başparmak kapalı, diğerleri açıktır.

Sağ/Sol el başparmak açık, diğerleri kapalıdır.

Sağ/Sol elin serçe parmakları açık, diğer parmaklar kapalıdır.

Sağ/Sol elin işaret parmağı açık kıvrıktır.

Sağ/Sol el başparmak açık ve kıvrık, diğerleri kapalıdır.

Sağ/Sol el serçe ve işaret parmağı açık, diğerleri başparmakla bitişiktir.

Sağ/Sol elin işaret parmağı, orta parmağı ve başparmağı açık, diğer parmaklar kapalıdır.

Sağ/Sol elin başparmak ve diğer parmak uçları birbirine değecek şekildedir.



Sağ/Sol elin başparmağı ayrı, diğer parmaklar bitişik ve kıvrıktır.

Sağ/Sol elin işaret parmağı ve başparmak açık ve kıvrık, diğer parmaklar açıktır.

Sağ/Sol elin işaret, orta parmağı açık ve birbiri üzerindedir.

Sağ/Sol elin işaret ve orta parmağı açık ve kıvrık, diğer parmaklar kapalıdır.

Sağ/Sol elin işaret ve orta parmağı açık ve uçları birbirine değecek şekildedir.

Sağ/Sol elin serçe parmağı  ve yüzük parmağı kapalı, diğer parmaklar açık ve kıvrıktır.

Sağ/Sol elin işaret, orta parmak ve başparmak açık, parmaklar birbirine değecek şekildedir.

Sağ/Sol elin başparmağı ayrı, diğer parmaklar bitişik ve başparmağa paraleldir.

Sağ/Sol elin işaret parmağı ve başparmağı açık ve birbirine paraleldir.

Sağ/Sol elin işaret parmağı ve başparmağı açık, başparmak işaret parmağına bitişiktir.

Sağ/Sol elin başparmağı kapalı, diğer parmaklar açıktır.
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A

A ABARTMAK
Alfabenin birinci harfi -i 1.Bir nesneyi veya durumu olduğundan daha 

önemli, daha büyük veya daha çok göstermek, mü-

balağa etmek  2. Bir iş, bir davranış vb.nde gere-

ğinden fazlasına kaçmak, aşırıya kaçmak

  

A
   

Her iki el göğüs hizasında, sağ elin işaret parma-

ğı ve orta parmağı açık öbür parmaklar kapalıdır. 

Sol elin işaret parmağı, sağ elin iki parmağının 

ortasından geçecek şekilde tutulur. 

Sağ elin işaret parmağı şakağa dokunur. Her iki 

elin parmak uçları birleştirilir. Sağ el, sol el par-

mak uçlarına dokunur.

ABDEST
isim, din b. Müslümanların, belli ibadetleri yapabilmek için bir düzen içerisinde bazı organları yıkayıp 

bazılarını mesh etme yoluyla yaptıkları arınma

Sol elin avuç içi kendinize bakacak şekilde, par-

maklar açık düz kıvrık biçimdedir. Sağ el, sol elin 

kıvrılan parmaklarının üstüne konur ve dirseğe 

doğru indirilir.

Her iki el göğüs hizasında, parmakları kıvrık  el-

ler buruna doğru götürülür. 
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A

isim Büyük erkek kardeş, ağa, aka, ede, efe isim Gece kıyafeti

  

     

Sağ elin başparmağı açık, diğer parmakları kapa-

lıdır. Açık başparmak, çeneye konur, aşağı ve öne 

doğru hareket ettirilir.

Sağ elin işaret parmağı ve orta parmağı açık, diğer 
parmaklar kapalıdır. Açık parmaklar çeneye do-
kunur. Ardından her iki el açık kıvrık, avuç içleri 
kendinize bakacak şekilde omuz hizasından aşağı 
belin iki yanına doğru sürüklenir. 

ABLA
isim Bir kimsenin kendisinden büyük olan kız kardeşi

 

Sağ elin işaret parmağı ve orta parmağı açık, diğer 

parmaklar kapalıdır. Avuç içi kendinize bakacak 

biçimde açık parmaklar çenenin sağ kenarından 

kaldırılarak, sağ yanağa konur.

Sağ elin işaret parmağı ve orta parmağı açık, diğer 

parmaklar kapalıdır. Avuç içi kendinize bakacak 

biçimde açık parmaklar çeneye değdikten sonra 

yukarı kaldırılır.
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A

ABONE ACABA
isim  Bir şeyi sürekli olarak kullanmak için hizmeti 

verenle sözleşme yapan kimse, sürdürümcü

isim 1. Şüphe, kuşku  zarf  2.Merak, kararsızlık 

veya kuşku anlatan bir söz, acep

Her iki el göğüs hizasında, sol el açık düz ve avuç 

içi yukarı bakacak şekildedir. Sağ el yumruk, sol el 

avuç içine konur. Mühür basıldığı hayal edilebilir.

Sağ el açık düz ve avuç içi kendinize bakacak şe-

kilde, parmaklar burna değdirilir.

ACELE
sıfat Hızlı yapılan, çabuk, tez, ivedi sıfat Bir işin yabancısı olan, eli işe alışmamış, bir 

işi beceremeyen

   

 

Her iki el göğüs hizasında, sağ ve sol elin işaret 

parmakları ve orta parmakları açık, diğer par-

maklar kapalıdır. Sağ el, sol elin açık parmakları-

na iki kez fotoğraftaki gibi değdirilir.

Sağ el işaret ve başparmak uçları birleşik, diğer-

leri kapalıdır. Başparmak çeneye değdirildikten 

sonra işaret parmağı ileri açılır.
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A

4

ACI ACIMAK
isim Bazı maddelerin dilde bıraktığı yakıcı duyu, 

tatlı karşıtı

-e  1. Merhamet etmek 2. Başkasının uğradığı veya 

uğrayacağı kötü bir duruma üzülmek

Sağ el açık, avuç içi kendimize bakacak şekilde-

dir. Parmaklar ağız önünde aşağı yukarı hareket  

ettirilir.

Sağ el kalp hizasında, parmaklar açıktır. Sağ açık 

elin orta parmağı kalbin üzerine dokunulur.

ACIKMAK AÇACAK
nsz Yemek yeme gereksinimi duymak isim Şişelenmiş bazı içeceklerin kapaklarını açma-

ya yarayan araç

 

Sağ el açık düz,  karın hizasında avuç içi yukarı 

bakacak biçimdedir. Sağ el sağa sola yatay biçim-

de hareket ettirilir. 

Her iki el göğüs hizasında, sol el işaret parmağı 
açık ve kıvrık, yukarıyı gösterecek şekilde tutu-
lur. Sağ el işaret parmağı ve orta parmağı açık, 
sol el işaret parmağının ucuna değdirilerek yu-
karı kaldırılır.
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A

AÇGÖZLÜ AÇIK
sıfat Mala, yiyeceğe ve içeceğe doymak bilmeyen, 

açgöz, gözü aç, doymaz, gözü doymaz, tamahkâr, 

haris, hırslı, tokgözlü karşıtı

sıfat Açılmış, kapalı olmayan, kapalı karşıtı

 

Her iki el yanak hizasında, işaret parmağı baş-

parmak açık, diğer parmaklar kapalıdır (C el). 

Avuç içleri birbirine bakacak şekilde eller ileri 

hareket ettirilir.

Her iki el göğüs hizasında, işaret parmağı ve orta 
parmak açık diğer parmaklar kapalıdır. Açık par-
maklar birbirine değecek şekilde tutulur ve par-
maklar birbirinden ayrılırken parmak uçları kar-
şıya bakacak şekle getirilir.

AÇIKLAMAK AÇMAK
-i Bir konuyla ilgili gerekli bilgileri vermek, izah 

etmek

-i Bir şeyi kapalı durumdan açık duruma getirmek

 

Her iki el ağız hizasında, işaret parmağı ve orta 
parmak açık diğer parmaklar kapalıdır. Açık par-
maklar birbirine değecek şekilde tutulur ve par-
maklar birbirinden ayrılırken parmak uçları kar-
şıya bakacak şekle getirilir.

Her iki el göğüs hizasında, işaret parmağı ve orta 
parmak açık diğer parmaklar kapalıdır. Açık par-
maklar birbirine değecek şekilde tutulur ve par-
maklar birbirinden ayrılırken parmak uçları kar-
şıya bakacak şekle getirilir.
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A

AD ADA
isim Bir kimseyi, bir şeyi anlatmaya, tanımlama-

ya, açıklamaya, bildirmeye yarayan söz, isim, nam

isim, coğrafya Deniz veya göl suları ile çevrilmiş 

küçük kara parçası, cezire

 

Her iki el göğüs hizasındadır. Sağ el işaret par-

mağı açık kıvrık, diğer parmaklar kapalıdır. Sağ 

elin kıvrık parmağının üstü sol elin avuç içine 

değdirilir.

Her iki el göğüs hizasındadır. Sağ el parmaklar 

açık kıvrık ve avuç içi aşağıyı gösterecek şekilde-

dir. Sol el düz, sağ elin altındadır. Denizin üzerin-

de bir ada hayal edilebilir.

ADAK ADALE
isim Adanılan şey, nezir isim, anatomi Kas

 

         

Sağ el serçe ve başparmak açık, diğer parmaklar 
kapalıdır. Sağ el başparmak başın sağ kısmına 
konur. Ardından her iki el göğüs hizasında, sol 
el yumruk, sağ el düzdür. Sağ el, sol elin üstünde 
sağa çekilir.

Sağ el işaret parmağı açık, diğer parmaklar kapa-

lıdır. Sağ el işaret parmağı, sol kol omuz hizasında  

dirseğe kadar indirilir.
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A

ADAM ADAM ADAMA
isim 1.İnsan  2. Erkek kişi zarf, spor Bir oyunda tutmakla görevli olduğu ra-

kibi yakından takip ederek

 

       

Sağ el işaret parmağı açık, diğer parmaklara ka-

palıdır. Parmak üst dudağa değer. Ardından sağ 

el yumruk, işaret parmağı öne doğru çıkıntılı ve 
başparmakla bitişiktir (T el). El ileri hareket eder.

Sağ ve sol elin başparmağı açık, öbür parmakları 

kapalı, sağ el önde sol el geride daire çizerler.

ADANA
özel, isim Türkiye’nin Akdeniz Bölgesi’nde yer 

alan illerinden biri

isim Bir görev, bir iş için kendini ileri süren veya 

başkaları tarafından ileri sürülen kimse

 

Her iki el göğüs hizasında, sol el tüm parmakla-

rın uçları birleşmiş biçimde, sağ el sol eli fotoğ-

raftaki gibi tutarak parmak uçlarına doğru hare-

ket eder. Aynı hareket eller değişerek tekrarlanır. 

Sağ el işaret parmağı açık, diğer parmaklar kapalı-

dır. İşaret parmağı, sol omuza dokunarak, avuç içi 

karşıya bakacak şekilde döndürülür.
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A

ADET ADIM
isim, matematik Sayı isim Yürümek için yapılan ayak atışlarının her 

biri

 

  

Sağ el işaret ve başparmak açık diğerleri kapalı-

dır. Başparmak parmak uçlarına dokunduktan 

sonra sıra ile parmaklar açılır.

Her iki el göğüs hizasında, ellerin parmakları açık, 

düz ve avuç içleri aşağıya bakacak şekilde ellerin 

biri dururken diğeri ileri doğru hareket ettirilir. 

Yürüme eylemi düşünülebilir.

özel, isim Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölge-

si’nde yer alan illerinden biri

sıfat 1.Değersiz, kötü, sıradan, hiçbir özelliği 

olmayan  2. Aşağılık, alçak

 

    

Her iki el göğüs hizasında, sol el düz ve avuç içi 

yukarı bakacak şekildedir. Sağ el yumruk biçi-

minde avuç içine vurulur. Vurma anında işaret 

parmağı ve orta parmak açılır.

Sağ el parmakları açık ve düz olarak göğüs hiza-

sındadır. El aşağı doğru  iki kez sallanır.
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A

isim Hukuk ve adalet işlerinin görüldüğü resmî yapı

Her iki el omuz hizasında, işaret parmakları açık, diğer parmaklar kapalıdır. İşaret parmakları omuz-

ları gösterecek şekilde tutulur. Omuzların iç kısımlarında ellerin biri öne giderken diğeri arkaya gide-

cek şekilde ileri geri hareket ettirilir. 

ADRES
isim Bir kimsenin oturduğu yer, bulunak

Her iki el düz omuz hizasında, parmaklar açık düz 

kıvrık ve avuç içleri omuzlara bakacak şekildedir. 

Eller boyna doğru aynı anda hareket ettirilir.

Her iki el göğüs hizasında, ellerin parmakları 

açık, düz ve avuç içleri birbirine  bakacak şekil-

dedir. Eller sola sağa doğru kıvrım yaparak ileri 

hareket ederler.
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A

ünlem Övme, takdir, beğenme vb. duyguları belirtmek için söylenen söz, bravo

Sağ el başparmak açık, diğer parmaklar kapalıdır. Sağ el ileri doğru hareket ettirilir. Tamam ya da 

aferin denildiği hayal edilebilir.

AFFETMEK
-i Bağışlamak

 

Her iki el göğüs hizasında, işaret parmağı ve orta 

parmak açık diğer parmaklar kapalıdır. Açık par-

maklar birbirinden ayrılırken parmak uçları kar-

şıya bakacak şekle getirilir. 

Sağ el kalp hizasında, parmaklar açıktır. Sağ açık 

elin orta parmağı kalbin üzerine dokunulur.Ar-

dından el aşağı kaydırılırken avuç içi yere bakacak 

şekle gelir.
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A

isim Bir şeyi duyurmak veya tanıtmak için hazır-

lanan, kalabalığın görebileceği yere asılmış, genel-

likle resimli duvar ilanı, ası

Bir şey yiyip içenlere “yarasın” anlamında söyle-

nen iyi dilek sözü

 

   

Her iki elin başparmakları açık, diğer parmak-

lar kapalıdır. Açık parmaklar baş hizasında, aynı 

anda öne doğru bir şey yapıştırıyormuş gibi hare-

ket ettirilir.

Sağ el açık mide üzerinde daire çizer. Ardından 

sağ el avuç içi yukarı bakacak şeklide ileri hareket 

ettirilir.

özel, isim Dünya üzerinde yer alan kıtalardan biri özel, isim Türkiye’nin Ege Bölgesi’nde yer alan il-

lerinden biri

Sağ el işaret parmağı açık, diğer parmaklar kapa-

lıdır. Açık işaret parmağı, burnun altında avuç içi 

dışa doğru hareket edecek şekilde el çevrilir.

Sağ el ağız hizasında, parmaklar açık kıvrık; sol el 

göğüs hizasında, parmaklar açık kıvrıktır. Ellerin 

yerleri değiştirilerek işaret tamamlanır.
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A

isim, bitki bilimi Meyve verebilen, gövdesi odun 

veya kereste olmaya elverişli bulunan ve uzun 

yıllar yaşayabilen bitki

isim Kaynatılarak çok koyu ve yapışkan bir ma-

cun durumuna getirilen pekmez veya limonlu şe-

ker eriyiği

 

                

Her iki el açık, fotoğraftaki gibi kollar yukarı aşa-

ğı hareket eder.

Sağ el, sol kolun üzerinde, bilekten dirseğe doğru 
düz biçimde bir şey sürüyormuş gibi dokunarak 
çekilir. Ardından sağ el, yumruk biçiminde kol-
dan yukarı doğru bir şey çekiyormuş gibi hareket 
ettirilir.

sıfat Tartıda çok çeken, hafif karşıtı isim, anatomi Yüzde, avurtlarla iki çene arasında 

bulunan, ses çıkarmaya, soluk alıp vermeye yara-

yan ve besinlerin sindirilmeye başlandığı organ

 

Her iki el omuz hizasında parmaklar açık ve avuç 

içleri yukarı bakacak şekildedir. Her iki el karın 

hizasında indirilir. Ağır bir nesnenin taşınması 

hayal edilebilir.

Sağ elin işaret parmağı ağzı gösterir.
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A

nsz Üzüntü, acı, sevinç, pişmanlık vb.nin etkisiyle 

gözyaşı dökmek

özel, isim Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesi’nde 

yer alan illerinden biri

Sağ el yüz hizasında, işaret parmağı ve orta par-

mak açık diğer parmaklar kapalıdır. Parmak uçla-

rı gözlere değdirildikten sonra aşağı indirilir.

Her iki el göğüs hizasındadır. Sağ el parmaklar 
açık kıvrık, avuç içi aşağıyı gösterecek şekildedir. 
Sol el düz, sağ elin altındadır. Sağ el aşağı sarkı-
tılmış parmaklar yukarı doğru çekilirken parmak 
uçları birbirine değdirilir. 

nsz Vücudun bir yeri ağrılı durumda olmak isim Yılın sekizinci ayı

Sağ el göğüs hizasında yumruk, serçe parmak ve 

başparmak açıktır. El sağa sola hareket ettirilir. 

Sağ el serçe parmak ve başparmak açık diğer par-

maklar kapalıdır. Açık parmaklar yukarı bakacak 

şekilde başparmak çenenin altına değdirilir.
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A

deyim 1. Susuz kalmak  2. Konuşamaz duruma 

gelmek

deyim Söz etmemek

Sağ el işaret parmağı ve başparmak açık ve kıv-

rık, diğer parmaklar kapalı, açık parmaklar ağız 

önünde açılıp kapanır. 

Sağ el ağız hizasında, yumruk biçiminde işaret 

parmağı öne doğru çıkıntılı ve başparmakla bitiş-

tirilir (T el). Sağ el, bir şeyi kilitliyormuş gibi sola 

doğru çevrilir.

deyim Çok beğenip istemek, imrenmek isim Kendisiyle yakın illişki kurulup sevilen, sayı-

lan kimse

Sağ el işaret parmağı, ağzın sağ ucundan aşağıya 

doğru indirilir. 

Sağ el ve sol el karın hizasında eller yumruk biçi-

minde, sağ el üstte sol el altta birbirini sıkıca tutar. 
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A

isim Evcil büyükbaş hayvanların barındığı kapalı 

yer, hayvan damı

isim, din b.  Dinî inanışa göre, insanın öldükten 

sonra dirilip sonsuza dek kalacağı ve Tanrı’ya 

hesap vereceği yer, öbür dünya, öteki dünya

 

  

Her iki el başparmak ve serçe parmak açık, diğer 

parmaklar kapalı, başın iki kısmına konur. Her iki 

el omuz hizasında açık düzdür. Sağ ve sol elin par-

mak uçları birbirine değecek şekilde eğik tutulur.

Her iki el göğüs hizasında, düz, avuç içleri yukarı 

bakacak şekildedir. Eller ters yönde aşağı yukarı 

hareket ettirilir.

isim Bir toplum içinde kişilerin uymak zorunda 

oldukları davranış biçimleri ve kuralları, aktöre, 

sağtöre

isim, toplum bilimi Evlilik ve kan bağına daya-

nan, karı, koca, çocuklar, kardeşler arasındaki 

ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük 

birlik

Sağ elin işaret ve orta parmağı açık, öbür parmak-

ları kapalıdır. Parmak uçları, sağ yanaktan aşağı 

doğru indirilir. Bu hareket iki kere tekrarlanır.

Her iki el karın hizasında düz ve kıvrık, bilek iç-

leri birbirine değecek şekilde, bilekler birbirine 

dokundurulur.
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A

AK
sıfat İlgilendiren, ilişkin, ilişik, ilgili isim Kar, süt vb.nin rengi, beyaz, kara ve siyah 

karşıtı

Sağ el göğüs hizasında, parmaklar açık ve kıvrık, 

avuç içi kendinize bakacak şekilde parmak uçları 

göğsün ortasına konur.

Sağ el, sağ yanak hizasında, düz kıvrıktır. Sağ el 

parmakların üst kısmı, sağ yanağa dokunarak yu-

karı hareket ettirilir.

AKIL
isim, anatomi Göğüs kafesinin büyük bir bölümü-

nü içten kaplayan, kanı temizleyen, sağlı sollu iki 

parçadan oluşan solunum organı

isim Düşünme, anlama ve kavrama gücü, us

Her iki el göğüs hizasında, açıktır. Eller aşağı 

doğru kaydırılır. Akciğerlerin gösterildiği hayal 

edilebilir.

Sağ el işaret parmağı açık kıvrık, diğer parmaklar 

kapalıdır. Açık parmak başın sağ kısmında; par-

mak ucu aşağı yukarı hareket ettirilir.
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A

AKILLI AKILSIZ
sıfat Gerçeği iyi gören ve ona göre davranan, akil sıfat Aklı, gerçeği görüp ona göre davranmayan, 

anlayışı kıt

Sağ el işaret parmağı açık kıvrık, diğer parmaklar 

kapalıdır. Açık parmak başın sağ kısmında; par-

mak ucu aşağı yukarı hareket ettirilir.

Sağ el işaret parmağı açık kıvrık, diğer parmaklar 

kapalıdır. Açık parmak başın sağ kısmında arka-

ya doğru konur; parmak ucu aşağı yukarı hareket 

ettirilir.

AKIM AKLINA GELMEK
isim, fizik Hava, su vb. akışkan maddelerin veya 

elektrik yüklerinin belli bir yönde akışı, yer de-

ğiştirmesi, cereyan

Hatırlamak, anımsamak

 

                

Sağ el işaret parmağı ve orta parmak açık, diğer 

parmaklar kapalıdır. İşaret parmağının ucu du-

dağa değer. Ardından el bilekten öne arkaya çev-

rilerek ileri gider.

Sağ el işaret parmağı açık kıvrık, diğerleri kapalı-

dır. Açık parmak başın sağ kısmına değer. Ardın-

dan sağ el omuz hizasında, parmaklar açık ve kıv-

rık, kendimize doğru çekilir. “Gel” işareti yapılır.
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A

AKRABA
isim, hukuk Kan bağıyla birbirine bağlı olan kimseler

Her iki elin işaret ve başparmaklarının uçları birleşiktir. Eller birbirinin çevresinde döndürülür.

isim, hayvan bilimi Akreplerden, sıcak ve nemli yerlerde yaşayan, kıvrık ve kalkık kuyruğunda zehirli 

iğnesi olan bir tür böcek, kuyruklu 

 

Her iki el göğüs hizasında, işaret parmakları ve 

başparmaklar açık, parmak uçları birbirine değ-

dirilip açılarak akrebin kıskaçları işaret edilir.

Sağ el işaret parmağı açık kıvrık, diğer parmaklar 

kapalıdır. Açık parmak başın sağ kısmından öne 

doğru hareket ettirilir.



TÜRK İŞARET DİLİ SÖZLÜĞÜ 19

A

özel, isim Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesi’nde yer 

alan illerinden biri

isim Güneşin batmasına yakın zamandan gece-

nin başlamasına kadar olan vakit, akşam vakti, 

akşamleyin

Sağ el açık düz kıvrık, parmak uçları sol koltuk 

altından yukarı doğru çekilir.

Her iki el göğüs hizasında, parmaklar açıktır. El-

ler iki yandan gelerek, sağ el önde kalacak şekilde 

birbiri üzerine getirilir.

AKTARMA AKTÖR
isim Bir taşıttan başka bir taşıta geçme isim, sinema, tiyatro Erkek oyuncu

Her iki elin işaret ve başparmakları bitişik, sağ 

el yukarda sol el aşağıda avuç içleri yere baka-

cak şekilde tutulur. Eller sağ taraftan sol tarafa 

getirilir.

Her iki el açık, parmaklar kıvrıktır. Sağ el sağ gö-

ğüs, sol el sol göğüs üzerine konur.
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A

AKÜ
isim, fizik Elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak depolayan, istenildiğinde bunu elektrik enerjisi ola-

rak veren cihaz, akımtoplar

  

     

Açık olan işaret parmağı burnun sağından yukarı doğru hareket ettirilir. Her iki el karın hizasında, 

birbirine bakacak şekildedir. Ardından avuç içleri kendimize bakacak şekilde aralıklı tutulur.

isim Tatlı veya tuzlu su hayvanlarının ve su bitkilerinin yapay bir ortamda beslendiği ve yetiştirildiği 

cam su kabı

  

 

Sağ el işaret ve orta parmak açık, diğer parmaklar kapalıdır. Sol el işaret ve orta parmak sağ el bileğine 

değdirilir. Sağ el  sağa sola sallanarak ileri götürülür. Ardından her iki el karın hizasında, birbirine 

bakacak şekildedir.Ardından avuç içleri kendimize bakacak şekilde aralıklı tutulur.
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A

AL ALAN
isim Kanın rengi, kızıl, kırmızı isim Düz, açık ve geniş yer, meydan, saha

 

İşaret parmağı ile alt dudağa dokunulur. Duda-

ğın kırmızı rengi gösterilir.

Sağ el göğüs hizasında, açık düz ve avuç içi aşağı 

bakacak şekilde el sağa doğru açılır. Düz bir ala-

nın gösterildiği hayal edilebilir.

ALBÜM
isim Bir kimsenin, bir şeyin, bir durumun, gü-

lünç, kusurlu, eksik vb. yönlerini küçümseyerek 

eğlence konusu yapmak

isim Fotoğraf, pul vb.ni dizip saklamaya yarayan 

bir defter türü

 

        

Sağ el göğüs hizasında serçe parmak açık, diğer 

parmaklar kapalıdır. Açık serçe parmak daire 

çizer.

Her iki el işaret ve başparmak acık ve kıvrık göz-

lerin önüne konur. Ardından her iki el göğüs hi-

zasında, sağ el açık düzdür. Sağ el, sol el avuç içine 

fotoğraftaki gibi konur. 
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A

ALÇAK ALDATMAK
sıfat Yerden uzaklığı az olan, yüksek karşıtı -i Beklenmedik bir davranışla yanıltmak

Sağ el açık düz ve avuç içi aşağı bakacak şekilde 

göğüsün sağından aşağı karın hizasına doğru 

indirilir.

Her iki el göğüs hizasında parmakları kıvrık, 

avuç içleri karşıya bakacak şekilde, eller öne 

doğru itilir.

ALDIRMAMAK
-e Önem vermemek, değer vermemek isim Birtakım yiyecek, ilaç, toz, koku vb.ne has-

talık derecesinde gösterilen aşırı tepki

 

     

Sağ işaret parmağı açık, öbür parmakları kapa-
lıdır. Açık parmak kulağa dokundurulur. Ar-
dından sağ el parmakları öne doğru açık ve düz 
olarak göğüs hizasındaki sol elin üzerinde iki kez 
sallanır.

Sağ el parmakları açık ve parmak uçları kıvrıktır. 

Sol kol üzerine koyulur ve yukarı aşağı hareket 

ettirilir.



TÜRK İŞARET DİLİ SÖZLÜĞÜ 23

A

ALET
isim Bir el işini veya mekanik bir işi gerçekleştir-

mek için özel olarak yapılmış nesne

özel, isim Hz. Ali'ye bağlı olan kimse

 

     

Her iki el göğüs hizasında, sol el kıvrık avuç içi 
yukarı bakacak şekilde; sağ el yumruk sol elin 
avuç içinde bir şeyi deler gibi öne arkaya çevrilir. 
Ardından her iki el bir şeyi toplar gibi kenarlar-
dan gelerek ortada birleşir.

Sağ elin işaret, orta ve başparmağı açık diğerleri 

kapalıdır. Başparmak ucu göğse değdirilir.

ALIN
isim Yüzün, kaşlarla saçlar arasındaki bölümü -e Bir işi tekrarlayarak kolaylıkla yapabilmek

Sağ el parmaklar açık düz alna konur. Sağ el işaret parmağı ve orta parmak açık, diğer 

parmaklar kapalıdır. Açık parmaklar burnun 

üstüne konur.
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A

isim, ticaret Satın alma ve satma işi, alım satım, iş, muamele, ahzüita, aksata, pazar

Her iki el göğüs hizasında, sol el yumruk, sağ el açıktır. Ellerin biri öne, diğeri arkaya eller yer değiş-

tirerek hareket ettirilir. Almak vermek hareketi yapıldığı hayal edilebilir.

isim Bir şeyin beğenildiğini, onaylandığını anlatmak için el çırpma, alkışlama, kargış karşıtı

Her iki el göğüs hizasında, avuç içleri birbirine 

değecek şekilde hareket ettirilir. Alkışlanır.

Her iki el parmakları açık ve eller başın kenarla-

rındadır. Avuç içleri öne ve arkaya bakacak şekil-

de hareket ettirilir. 
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A

ALKOL
isim Her türlü alkollü içki “Allah tehlikeye, kötü duruma düşürmesin” anla-

mında kullanılan bir dua sözü

 

    

Sağ el ağız hizasında, başparmak ve serçe parmak 

açık, diğer parmaklar kapalıdır. Başparmak ağza 

gelecek şekilde bir şey içiyormuş gibi gösterilir.

Sağ el baş hizasında, işaret parmağı açık diğer 
parmaklar kapalı yukarı işaret edilir. Ardından 
her iki el göğüs hizasında, sol el işaret parmağı, 
sağ el işaret parmağının ve başparmağının or-
tasına değdirilir.

Başsağlığı dileği sırasında kullanılan bir dua sözü

  

  

Sağ el baş hizasında, işaret parmağı açık öbür parmaklar kapalı yukarı işaret edilir. Sağ el göğüs hi-

zasında, açık, düz, avuç içi aşağıya bakacak şekilde el aşağı doğru indirilir. Sağ el göğüs hizasında 

parmak uçları bitişikken avuç içi yukarı bakacak şekilde açılarak öne doğru götürülür.
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A

“Geçmiş olsun” anlamında kullanılan bir dua sözü

  

   

Sağ el baş hizasında, işaret parmağı açık, öbür parmakları kapalı ve avuç içi karşıya bakacak şekilde 

yukarı işaret edilir. Her iki el göğüs hizasında, sağ el yumruk; sol el düz ve avuç içi yukarı bakacak 

şekildedir. Sağ yumruk sol avuç içinde daire çizer. Her iki elin parmak uçları bitişik olarak avuç içi 

yukarı bakacak şekilde açılarak öne doğru uzatılır.

Herhangi bir şeyin veya bir kimsenin korunmasını Allah’a bırakmak anlamında kullanılan bir dua sözü

  

    

Sağ el baş hizasında, işaret parmağı açık, öbür parmakları kapalı ve avuç içi karşıya bakacak şekilde 

yukarı işaret edilir. Her iki el göğüs hizasında, eller açık ve düz  avuç içi kendimize  bakacak şekilde-

dir. Eller göğsümüze doğru çekilir. Ardından sağ el göğüs hizasında, avuç içi yukarı bakacak şekilde, 

parmaklar kıvrık, el aşağıya doğru indirilirken parmak uçları birbirine değecek şekilde birleştirilir.
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A

ALMAK
-i Bir şeyi elle veya başka bir araçla tutarak bulun-

duğu yerden ayırmak, kaldırmak

özel, isim Orta Avrupa’da bir ülke

 

Sağ el göğüs hizasında, parmaklar açık kıvrık, el 

kendinize doğru çekilirken parmaklar kapanır. 

Herhangi bir şeyin alındığı hayal edilebilir.

Sağ el yumruk biçiminde işaret parmağı öne doğ-

ru çıkıntılı ve başparmakla bitişiktir (T el). Sağ el, 

sol kolun ortasına dokunur ve bilekten çevrilir.

ALT ALTI
isim Bir şeyin yere bakan yanı, zir, üst karşıtı isim Beşten sonra gelen sayının adı

 6
Sağ ve sol el boyun hizasında, parmaklar açık 

düz ve eller birbirine değmeyecek şekildedir. Sol 

el sağ elin altına getirilir.

Sağ el başparmak açık kıvrık, diğer parmaklar 

kapalıdır. 
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A

AMA
isim Elli dokuzdan sonra gelen sayının adı bağlaç Çelişkili ve tutarsız iki cümleyi birbirine 

bağlamaya yarayan bir söz, amma, lakin, velakin

 

     60
Sağ el başparmak açık kıvrık, diğer parmaklar 

kapalıdır. Ardından işaret parmağı ve başparmak 

birbirine dokunacak şekilde, diğer parmaklar 

açıktır.

Her iki el açık avuç içleri birbirine bakacak şekil-

de göğüs hizasında, eller açık, düz ve avuç içleri 

yukarı bakacak şekilde çevrilir.

AMATÖR
özel, isim Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi’nde yer 

alan illerinden biri

isim Acemi

Sağ el ağız hizasında, parmaklar açık kıvrıktır. 

Bir elmanın yendiği hayal edilebilir.

Sağ el işaret parmağı açık, diğer parmaklar kapa-

lıdır. Sağ el önden arkaya öne doğru hayali bir S 

çizer.
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A

AMCA AMELE
isim Babanın erkek kardeşi, baba yarısı, emmi isim Gündelikle çalışan işçi

Her iki el göğüs hizasında, işaret parmakları, fo-

toğraftaki gibi birbirinin etrafında daire çizer.

Sağ ve sol el göğüs üstünde, işaret ve başparmak 

uçları bitişik, diğer parmakları açıktır. Eller aynı 

hizada vücuda değdirilerek aşağı indirilir.

isim, tıp Hasta üzerinde tedavi amacıyla uygu-

lanan kesme ve dikme işlemi, cerrahi müdahale, 

operasyon

özel, isim Elli tane eyalet ve bir tane federal bölge-

den oluşan bir federal anayasal cumhuriyet

Her iki el parmakları açık kıvrık, parmak uçları 

göğse değdirildikten sonra aşağıya doğru indirilir. 

Ameliyatta vücudun kesildiği işaret edilmektedir.

Sağ elin başparmak, işaret parmağı ve orta par-

mağı açık, diğer parmaklar kapalıdır. Başparmak 

alnın sağ tarafına konur. Açık parmaklar öne ar-

kaya sallanır.
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A

30

ünlem, din b.  “Öyle olsun, Allah kabul etsin” an-

lamlarında, duaların arasında ve sonunda kulla-

nılan bir söz

isim İçinde, elektrik akımı ile akkor durumuna 

gelerek ışık verebilen bir iletkeni bulunan, havası 

boşaltılmış cam şişe

Her iki el omuz hizasında, açık düz ve avuç içi 

kendinize bakacak şekilde tutulur. Ardından el-

ler yüze sürülür. Dua edildiği hayal edilebilir. 

Sağ el parmaklar açık kıvrık, el baş hizasında bi-

lekten sağa sola hareket ettirilir.

özel, isim Ön Asya’nın bir parçası olarak Türki-

ye’nin Asya kıtasında bulunan toprağı

isim Kilidi açıp kapamak için kullanılan araç, 

açar, açkı, miftah, dil

Sağ el tüm parmaklar açık orta parmak kıvrıktır. 

El göğüs hizasında orta parmak kalbin üzerine 

dokunarak daire çizer.

Sağ el göğüs hizasında, yumruk biçiminde işa-

ret parmağı öne doğru çıkıntılı ve başparmakla 

bitişiktir (T el). Sağ el bilekten iki kez sağa sola 

çevrilir.
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A

isim, eğitim bilimi Öğrenim çağına henüz gelme-

miş 2-6 yaş arasındaki çocukları okul düzenine ha-

zırlayan eğitim kuruluşu, ana mektebi

isim, hukuk Bir devletin yönetim biçimini belirten, 

yasama, yürütme, yargılama güçlerinin nasıl kul-

lanılacağını gösteren, yurttaşların kamu haklarını 

bildiren temel yasa, kanunuesasi

   

      

Sağ el parmaklar açık ve kıvrık, parmak uçları 

önce sağ göğüs hizasına sonra sol göğüs hizasına 

konur. Ardından sağ el açık düz, ağız hizasında 

ileri geri iki kez hareket ettirilir. 

Sağ el parmaklar açık, parmak uçları önce sağ 
göğüs hizasına sonra sol göğüs hizasına konur. 
Sağ el işaret parmağı ve başparmak açık, parmak 
uçları yukarı gösterir şekilde, diğer parmaklar 
kapalıdır. Göğüs ortasına konur.

ANCAK ANI
zarf  “Yalnızca” anlamında, sınırlama bildiren bir 

söz, bir

isim Geçmişte yaşanmış çeşitli olaylardan belleğin 

sakladığı her türlü iz, hatıra

Her iki el göğüs hizasında; açık düz ve avuç içleri 

yukarı bakar. Eller iki yana indirilir.

Her iki el göğüs hizasında; sol el, sağ elin altında 

ve avuç içi aşağı bakacak biçimdedir. Sağ el işaret 

parmağı ve orta parmak sol elin üst kısmına do-

kundurulur.
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özel, isim Atatürk’ün mezarının bulunduğu anıtsal 

yapı

sıfat Ansızın yapılan

 

      

Sağ el işaret parmağı açık, sağ gözün altına konur. 

Her iki el göğüs hizasında, sol el açık düz ve avuç 

içi yukarı bakacak şekildedir. Sağ el açık düz ve 

serçe parmağı sol elin avuç içine değdirilir. 

Sağ el işaret parmağı ve başparmak uçları birleşik, 

diğer parmaklar kapalıdır. Açık parmaklar fotoğ-

raftaki sol el üzerine fiske atar.

ANKARA ANLAMAK
özel, isim Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde yer 

alan illerinden biri, Türkiye'nin başkenti

-i Bir şeyin ne demek olduğunu, neye işaret ettiğini 

kavramak

Sağ el ağız hizasında, sağ işaret parmağı ve baş-

parmağın uçları birbirine değerek, ağza doğru 

fiske atılır.

Sağ el parmakları açık ve kıvrıktır. Devamında 

parmak uçları  başın yanında birleşir.
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A
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ANNE
nsz Düşünce, duygu, amaç bakımından birleşmek, 

antant kalmak

isim Çocuğu olan kadın, ana, valide, kocakarı, 

mader, nene, aba

Her iki el yumruk şeklinde ve ağız önünde, işa-

ret parmağı öne doğru çıkıntılı ve başparmakla 

bitişik, öbür parmaklar kapalıdır (T el).Eller öne 

arkaya doğru zıt hareket ettirilir.

Sağ el parmaklar açık kıvrık, parmak uçları 

önce sol göğüs hizasına sonra sağ göğüs hiza-

sına konur. 

ANNEANNE
isim Annenin annesi özel, isim Türkiye’nin Akdeniz Bölgesi’nde yer 

alan illerinden biri

 

       

Sağ el parmak uçları önce sol göğüs sonra sağ 

göğüs üzerine konur. Ardından işaret parmağı 

ve orta parmak açık, diğer parmaklar kapalıdır. 

Açık parmaklar sağ yanağa iki kez dokunur.

Her iki el göğüs hizasındadır. Sol el yumruktur. 

Sağ el, sol eli avuç içine alır ve sağ el, sağa doğru 

hareket eder. Sol elin bir portakal olduğu ve sağ 

elle kabuğunun soyulduğu hayal edilebilir.



TÜRK İŞARET DİLİ SÖZLÜĞÜ34

A
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ANTRENMAN ANTRENÖR
isim, Alıştırma, herhangi bir konuda yapılan 

hazırlık

isim, spor Çalıştırıcı

 

 

Her iki el göğüs hizasında yumruk yapılır. Göğ-
sün önünde iki kez daire çizer.

Her iki el göğüs hizasında yumruk yapılır. Göğ-

sün önünde iki kez daire çizer. Ardından ellerin  

avuç içleri ileri bakacak şekilde, parmaklar ileri 

doğru açılıp kapanır.

isim Birkaç katlı ve her katında bir veya birkaç da-

ire bulunan yapı

sıfat Zekâsı pek gelişmemiş, zekâ yoksunu, alık, 

ahmak, alık salık

Her iki el göğüs hizasında, başparmak ve serçe 

parmaklar açık öbür parmaklar kapalıdır. Her iki 

el yukarı doğru kaldırılır.

Sağ el açık, başparmak alnın sağına değdirilir.
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35

ARABA
isim Tekerlekli, motorlu veya motorsuz her türlü 

kara taşıtı

özel, isim Arap Yarımadası’nda bulunan en bü-

yük ülke

Sağ ve sol el göğüs hizasında, eller yumruk bi-

çimde yarım daire şeklinde hareket ettirilir. Di-

reksiyonun çevrildiği hayal edilebilir.

Sağ başparmağı açık diğer parmaklara kapalıdır. 

El önce ağza ardından alna değdirilir.

ARALIK ARALIK
isim Yılın on ikinci ayı. sıfat Yarı açık, tam kapanmamış

Sağ el işaret parmağı ve orta parmak açık, diğer 

parmaklar kapalıdır. Açık parmaklar gözü arası-

na alarak avuç içi karşıya bakacak şekilde sağa 

doğru çekilir.

Her iki el göğüs hizasında, parmaklar açık düz ve 

avuç karşıya bakar biçimdedir. Eller yan yana ko-

nur ve sağ el öne sol el arkaya hareket ettirilir.
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ARAMAK
-i Birini veya bir şeyi bulmaya çalışmak özel, isim Orta Doğu ile Kuzey Afrika’nın büyük 

bir bölümünde yaşayan halk ve bu halkın soyun-

dan olan kimse

Her iki el işaret parmakları açık, diğer parmaklar 

kapalıdır. Sağ el işaret parmağı aşağı, sol el işaret 

parmağı yukarı gösterir şekilde birbirinin çevre-

sinde döndürülür.

Sağ elin işaret parmağı açık diğer parmaklar ka-

palıdır. El fotoğrafta ki gibi  yüzün önünde Z çizer.

ARA SIRA
zarf  Seyrek olarak, arada bir, arada sırada, ba-

zen, bazı bazı, kimi vakit, kimi zaman, zaman za-

man, anbean

-i Birini veya bir şeyi bulmak için bir yeri gözden 

geçirmek

Her iki elin işaret parmakları önce sağı sonra 

solu gösterecek şekilde göğüs hizasında fotoğraf-

taki gibi hareket ettirilir.

Her iki el göğüs hizasında, işaret parmakları ve 

orta parmaklar açık kıvrık, diğer parmaklar ka-

palıdır. Açık parmaklar ile sağa sola doğru çekme 

hareketi yapılır.
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özel, isim Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan illerinden biri

 

 

El açık parmak uçları burnun sağ yanına dokunur. Sağ el açık, başparmak kulağa dokunur. Ardından 

işaret ve serçe parmak açık diğerleri kapalı; el fo-

toğraftaki gibi başın sağ yanında durur.

ARGO ARI
isim Her yerde ve her zaman kullanılmayan 

veya kullanılmaması gereken çoklukla eğitimsiz 

kişilerin söylediği söz veya deyim

isim, hayvan bilimi  Zar kanatlılardan, bal ve bal 

mumu yapan, iğnesiyle sokan böcek

  

 

Sağ el yüz hizasında, avuç içi önce sola sonra öne 

bakacak şekilde hareket ettirilir. 

Sağ el göğüs hizasında işaret parmağının ve baş-

parmağın uçları birbirine değerek el daire çizer. 

Ardından sol omuz üzerine konur. 
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ARIZA
isim Aksama, aksaklık, bozulma özel, isim Güney Amerika Kıtası’nda yer alan bir 

ülke

Her iki el parmaklar açık ve fotoğraftaki gibi 

eğik, göğüs hizasından eller açılarak avuç içleri 

yukarı bakacak şekilde çevrilir.

Sağ işaret parmağının ve başparmağın uçları bir-
birine değecek şekildedir. Sol el sol omuz hizasın-
da avuç içi yukarı bakacak şekilde, bir şey tutar 
gibi durur. Sağ el karnın üzerinde aşağı yukarı 
hareket ettirilir.  

ARKA
isim Bir şeyin temel tutulan yüzünün tam ters 

yanı, ön karşıtı

isim Birbirlerine karşı sevgi ve anlayış gösteren 

kimselerden her biri, bacanak, eş, yâren, yoldaş

Sağ el, sağ omuz hizasında, parmaklar açık düz 

kıvrıktır. Sağ el ile vücudun arkası gösterilir.

Her iki el karın hizasında, parmaklar açık düz ve 

sol el avuç içi yukarı bakacak şekilde; sağ el avuç 

içi aşağı bakacak şekilde iki el birbirine iki kez 

vurulur. 
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isim Birini sevindirmek, mutlu etmek, onurlan-

dırmak, kutlamak için veya anı olarak verilen şey, 

hediye, dürü

isim, bitki bilimi Armut ağacının tatlı ve sulu, yu-

muşak, ufak çekirdekli meyvesi

Sağ el yüz hizasında, parmaklar fotoğraftaki gibi 

burnun üzerinden ileri doğru çekilirken parmak 

uçları birleştirilir.

Sağ el ağzın sağ tarafında, parmaklar açık kıvrık 

ve avuç içi sola bakacak şekilde el bilekten öne 

doğru çevrilir.

özel, isim Güneydoğu Avrupa’da bir ülke isim, bitki bilimi Buğdaygillerden bir bitki 

Sağ el omuz üzerinde, avuç içi omuza bakacak şe-

kilde parmak uçları birbirine bitişik, el öne arkaya 

hareket ettirilir.

Her iki el göğüs hizasında, parmaklar açık düz ve 

avuç içleri birbirine değecek şekilde birleştirilir. 

Sağ el sol elin üzerinde daire çizer. 
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ARSA ARTI
isim Üzerine yapı yapılmak için ayrılmış yer isim, matematik Toplama işleminde + işaretinin 

adı, zait

   

      

Her iki el göğüs hizasında işaret parmakları açık, 
diğer parmaklar kapalıdır. Eller yere paralel bir 
daire çizer. Ardından dairenin tamamlandığı yer-
de, fotoğraftaki gibi parmak uçları birleştirilerek 
birbirine sürtülür.

Her iki el göğüs hizasında, ellerin işaret parmak-

ları açık diğer parmaklar kapalıdır. Parmaklar 

birbirinin üstüne fotoğraftaki gibi konarak artı 

işareti oluşturulur.

ARTIK
zarf  Bundan böyle, bundan sonra

Her iki el göğüs hizasında işaret parmakları açık diğerleri kapalı parmak uçları yukarıyı gösterecek 

şekilde eller  birbirine yaklaştırılır.
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özel, isim Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi’nde yer alan illerinden biri

Her iki el boyun hizasında yumruk biçiminde işa-

ret parmağı öne doğru çıkıntılı ve başparmaklar 

bitişiktir(T el). El bilekten titretilir.

Sağ el açık avuç içi yere bakacak şekildedir. Baş-

parmak göğsün sağına değer.

Yürekten istemek

Sağ el açık düz ve avuç içi arkaya bakacak şekilde 

sağ yanağın yanından aşağı kadar indirilir.

Sağ el işaret parmağı açık diğer parmaklar kapa-

lıdır. Sağ el açık parmak, sağ yanağa değdirilir ve 

avuç içi ileri bakacak şekilde çevrilir.
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ASANSÖR
sıfat Sinirli isim İnsanları, yükleri bir yapının bir katından 

ötekine veya yüksek yerlere çıkarıp indiren, elekt-

rikle işleyen araç

  

            

Her iki el göğüs hizasında, sağ elin işaret parma-

ğı açık kıvrık, sol işaret parmağı boyunca iki kez 

ileri geri hareket eder.

Sağ el başparmak açık, diğer parmaklar kapalıdır. 
El öne doğru itilir. Sağ el işaret parmağı ve ser-
çe parmağı açık, diğer parmaklar kapalıdır. Sol el 
işaret parmağı, sağ elin açık parmaklarının ucuna 
konur. El aşağı yukarı hareket eder.

ASIR
isim Yüzyıl isim Yardımcı

     

      

100 YIL
 

Sağ el işaret parmağı açık, diğer parmaklar ka-

palıdır. Sağ el açık parmak, alından çeneye ka-

dar çekilir. Ardından işaret parmağı ile çeneye 

vurulur.

Sağ ve sol elin başparmağı açık, öbür parmakları 

kapalı, sağ el sol elin yanına getirilir.
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ASKER ASKI
isim Orduda görev yapan erden generale kadar 

herkes

isim Elbise, gömlek, tişört, ceket gibi elbiselerin 

kırışmadan düzgün bir biçimde elbise dolabına 

asılması için insan omzu biçiminde tasarlanmış 

alet

  

      

Sağ el açık alnın sağ üst kısmına konur. Ardından 

sağ el başparmak açık, diğer parmaklar kapalı,  el 

omuzun altına konur. 

Sağ elin serçe parmağı ve başparmağı açık, diğer-

leri avuç içine doğru kıvrıktır. 

ASLA ASLAN
zarf  Hiçbir zaman, hiçbir şekilde, katiyen isim, hayvan bilimi Kedigillerden, Afrika’da ve 

Asya’da yaşayan, erkekleri yeleli, yırtıcı, uzunluğu 

160, kuyruğu 70 santimetre ve ucu püsküllü, çok 

koyu sarı renkli güçlü bir tür memeli, arslan

Sağ el işaret parmağı açık, diğer parmaklar ka-

palıdır. Sağ elin açık parmağı boyun hizasında, 

soldan sağa doğru çenenin altından çekilir.

Her iki el parmaklar açık kıvrık, eller fotoğraf-

taki gibi iki yana çekilir. Aslanın pençeleri hayal 

edilebilir.
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ASMAK
-i, -e Bir şeyi aşağıya sarkacak bir biçimde bir yere 

iliştirip sarkıtmak

isim, tıp  Ağrı kesici, ateş düşürücü ve kanı sulan-

dırıcı olarak kullanılan beyaz renkli hap

Her iki el omuz hizasında, işaret parmakları açık, 

diğer parmaklar kapalıdır. Sağ el işaret parmağı 

kıvrılarak sol el işaret parmağının üzerinde asılı 

gibi durur.

Sağ işaret parmağının ve başparmağın uçları bir-

leşik ve diğer parmaklar kapalı biçimde, el ağız hi-

zasına götürülür. Bir ilacın ağza koyulduğu hayal 

edilir.

ASTIM
isim Bronşların daralmasından ileri gelen nefes 

darlığı

özel, isim Dünya üzerinde yer alan kıtalardan 

biri

  

        

Sağ el açık ve kıvrıktır. Parmak uçları göğsün or-

tasından aşağı yukarı hareket ettirilir. Ardından 

(A) harfi yapılır.

Sağ el işaret parmağı ve orta parmağı açık, diğer 

parmaklar kapalıdır. Parmaklar çene başlangıcın-

dan boğaza kadar indirilir.
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isim Yemek pişirmeyi meslek edinen kimse isim, kimya Birtakım hastalıklara karşı bağı-

şıklık sağlamak için vücuda verilen, o hastalı-

ğın mikrobuyla hazırlanmış eriyik

 

         

Her iki el düz kıvrık, başın üstünden yukarı doğ-
ru kaldırılır. Ardından sağ el karın hizasında, 
yumruk biçiminde işaret parmağı öne doğru çı-
kıntılı ve başparmakla bitişik (T el) yere paralel 
bir kez çevrilir. 

Sağ el işaret parmağı açık, diğer parmaklar kapa-

lıdır.  Açık parmak ucu ile sol kolun dirseğinin 

içine dokunulur.

Sevmek, tutulmak isim Aşırı sevgi ve bağlılık duygusu, sevi, sevda, 

amor

  

         

Sağ elin işaret parmağı ve orta parmağı açık, diğer 

parmaklar kapalıdır. Açık parmaklarla burnu ara-

sına aldıktan sonra sağa doğru çekilir.

Sağ elin başparmağı, işaret parmağı ve orta par-

mağı açık kıvrık, diğer parmaklar kapalıdır. Açık 

parmaklarlar kalbin üzerine dokunulur. 
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A

AT
isim Buğday, nohut vb. tanelerle kuru yemişlerin 

bir arada şekerle kaynatılmasıyla yapılan bir tatlı 

türü, alaca aş

isim Atgillerden, binme, yük çekme, taşıma vb. 

hizmetlerde kullanılan, tek tırnaklı hayvan, bey-

gir, düldül

Sağ el tüm parmak uçları birleştirilerek göğüs hi-

zasına tutulur. Ardından sağ el karın hizasında  

bir kez çevrilir. 

Sağ el, işaret parmağı ve orta parmağı açık diğer 
parmaklar kapalıdır. Sol el işaret parmağı, sağ el 
işaret parmağı ve orta parmağının ortasına konur. 
Her iki el bir atın koşması gibi öne doğru hareket 
ettirilir.

isim Bilgisayarlarda basit programlarla düzenlen-

miş bir oyun türü

isim Tutturgaç

Her iki el göğüs hizasında, sol el parmaklar açık 
düz ve avuç içi yukarı bakacak şekildedir. Sağ el 
başparmak açık, diğer parmaklar kapalıdır. Sağ 
el, sol elin avuç içine konur ve sağa sola kesik ve 
hızlı sallanır.

Her iki el göğüs hizasında, sol el parmaklar açık 
düz ve avuç içi kendinize bakacak şekilde tutulur. 
Sağ el başparmağı, işaret parmağı açık diğer par-
maklar kapalıdır. Sağ el, sol eli fotoğraftaki gibi 
tutar. 



TÜRK İŞARET DİLİ SÖZLÜĞÜ 47

A

ATATÜRK
özel, isim Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve 

ilk cumhurbaşkanı

isim Yanıcı cisimlerin tutuşmasıyla beliren ısı ve 

ışık, od, nâr

Sağ el işaret parmağı açık, diğer parmaklar ka-

palıdır. Açık parmak sağ gözün alt kısmına (sağ 

yanağa) konur.

Her iki el göğüs hizasında, her iki elin tüm par-

makları açık kıvrık ve avuç içleri yukarı bakacak 

şekilde, eller aşağı yukarı zıt yönde hareket ettirilir.

ATILGAN ATKI
sıfat Çekinip korkmadan kendini tehlike veya güç-

lüklere atan, acar

isim Soğuğa karşı omuzlara, başa, sırta veya boy-

na alınan örtü, bürgü

Her iki elin parmakları açık, avuç içleri aşağıya 

bakacak şekilde tutulur, göğüs hizasından eller  

bilekten sallanarak ileri doğru hareket eder.

Her iki el açık , önce sağ el sol omuza sonra sol el 

sağ omuza konur.
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A

48

ATLAMAK ATLET
-den, -e Yüksek bir yerden alçak bir yere, ayaküstü 

gelecek bir biçimde kendini bırakmak

isim Kolsuz, askılı fanila

Her iki el göğüs hizasında, sağ el işaret ve orta 
parmak açık kıvrık diğer parmaklar kapalı, sol 
el avuç içleri kendimize bakacak şekildedir. 
Sağ el, sol elin üzerinden atlar gibi ok yönünde 
hareket ettirilir.

Her iki el omuz hizasında, işaret parmağı ve baş-

parmak açık, diğer parmaklar kapalıdır. Parmak 

uçları omuz üzerine değdikten sonra aşağı doğru 

çekilir. Bir atletin askıları hayal edilebilir.

ATMAK
isim, spor Beden gücünü, çevikliği, yetenekleri ge-

liştirmeye yarayan koşu, atlama, ağırlık kaldırma, 

atma vb. tek başına yapılan bireysel sporların ge-

nel adı

-i, -e Bir cismi bir yöne doğru fırlatmak

Her iki el göğüs hizasında, başparmaklar açık, 

diğer parmaklar kapalıdır. Sol el sabit, sağ el ileri 

doğru hareket ettirilir.

Sağ el parmak uçları birbirine değecek şekilde ve 

öne doğru hareket ettirilir. Bir şeyin atıldığı hayal 

edilebilir.
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A

isim Karada, denizde, gölde veya akarsularda ev-

cil olmayan hayvanları vurma veya yakalama işi, 

şikâr

isim Öndelik

Her iki el işaret parmakları açık, diğer parmaklar 
kapalıdır. Sol kol öne yukarı doğru uzatılır ve sağ 
kol kıvrık, ağız hizasındadır. İşaret parmakları 
iki kez açılıp kapatılır. Tüfekle ateş etme hayal 
edilebilir.

Sağ el içi çene üzerinde, önce sağa doğru sonra 

sola dogru el dışı sürtünerek çekilir.

Türkiye’nin  gsm operatörlerinden biri isim Avrupa Birliği’nin ortak para birimi, ekü

Sağ el göğüs hizasında, tüm parmaklar avuç içine 

doğru kıvrık el daire çizer.

Sol el işaret parmağı ve başparmak açık kıvrık, 

diğer parmaklar kapalıdır(C el). Sol elin açık par-

makları içine sağ el işaret ve orta parmağı girer. 

Burada € Euro’nun simgesi işaret edilmektedir.
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A

50

özel, isim Dünya üzerinde yer alan kıtalardan biri isim Elin parmak uçlarıyla bilek arasındaki iç bö-

lümü, apaz, hapaz, koşam

Sağ el çenenin altında, açık düzdür. El, ileri geri 

iki kez hareket eder.

Her iki el açık ve göğüs hizasındadır. Sağ el, sol el 

avuç içine dokunur.

 

Adli işlemleri gereğince yerine getirmek için bir 

avukata vekâletname verip onu yetkili kılmak

isim, hukuk Hak ve yasa işlerinde isteyenlere yol 

göstermeyi, mahkemelerde, devlet dairelerinde 

başkalarının hakkını aramayı, korumayı meslek 

edinen kimse

  

         

Sağ el parmaklar açık kıvrık; sağ el, sol koltuk 

altına sıkıştırılır. Ardından her iki el tüm par-

makları bitişik el önce açık sonra kapalı duruma 

getirilir.

Sağ el parmaklar açık düz; sağ el, sol koltuk altına 

sıkıştırılır.
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A

51

özel, isim güney yarım kürede yer alan bir ada 

ülkesi

özel, isim Orta Avrupa’da denize kıyısı olmayan, 

dokuz eyaletten oluşan ülke

   

   

Her iki el omuz hizasında, parmaklar açık kıvrık 

ve avuç içleri karşıya bakacak şekilde, eller öne 

doğru hareket ettirilir.

Her iki el omuz hizasında, parmaklar açık kıvrık 

ve avuç içleri karşıya bakacak şekildedir. Ardın-

dan ikinci fotoğraftaki gibi avuç içi kendinize ba-

kacak şekilde el kıvrılır. 

isim, bitki bilimi Genellikle vakit geçirmek için içi 

yenen kuru yemiş türü

özel, isim, gök bilimi Dünya’nın uydusu olan gök 

cismi, kamer, mah, meh

Sağ el göğüs hizasında, sağ elin işaret parmağı ve 

başparmağı açık öbür parmaklar kapalıdır. Açık 

parmakların ucu dudaklara değer.

Sağ el işaret parmağı ve başparmak açık ve kıv-

rık, diğer parmaklar kapalıdır. Sağ el, sağ omuz-

dan yüzün önüne doğru götürülür.
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A

isim, anatomi Bacakların bilekten aşağıda bulu-

nan ve yere basan bölümü

isim Genellikle sokakta giyilen ve altı kösele, lastik 

vb. dayanıklı maddelerden yapılan giyecek, baş-

mak, pabuç

Her iki el göğüs hizasında, parmaklar açık düz-

dür. Sol el sağ eli fotoğraftaki gibi kavrar, sağ el 

ileri geri hareket eder.

Her iki el göğüs hizasında, parmaklar açık düzdür. 

Sağ el, sol avuç içinde öne doğru itilir. Bir ayağın 

ayakkabının içine girmesi işaret edilmektedir.

zarf Ayağa kalkmış durumda isim Bir aygıtın gereken işi yapabilmesi durumu

Sol el göğüs hizasında, parmaklar açık düz ve avuç 
içi yukarı bakacak şekildedir. Sağ el işaret parma-
ğı ve orta parmak açık, diğer parmaklar kapalıdır. 
Açık parmaklar, sol elin avuç içine konur.

Sağ elin işaret parmağı ve orta parmağı açık, di-

ğer parmaklar kapalıdır (V el). Sol işaret parmağı 

açık, diğer parmaklar kapalıdır. Sol işaret parma-

ğı, sağ açık parmaklar arasında sağa sola çevrilir. 
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A

özel, isim Türkiye’nin Ege Bölgesi’nde yer alan 

illerinden biri

isim, din b.  Kur’an surelerini oluşturan kısımlar-

dan her biri

 

  

Sağ el işaret parmağı ve başparmak açık ve kıv-

rık, diğer parmaklar kapalıdır. Sağ el, sağ omuz-

dan yüzün önüne doğru götürülür.

Sağ el işaret parmağı açık, diğer parmaklar kapa-
lıdır. Sol el açık ve düzdür. Sağ elin işaret parmağı, 
sol elin parmak ucundan bileğe doğru daire çi-
zerek hareket eder. Ardından sağ el başparmağı 
ve işaret parmağı açık ve kıvrık göğsün ortasında 
tutulur.

isim, hayvan bilimi Memelilerin etobur takımından, beş parmaklı, tabanlarına basarak yürüyen, yurdu-

muzda boz türü bulunan, iri gövdeli hayvan, kocaoğlan

Her iki el omuz hizasında, parmaklar açık kıvrık, 

fotoğraftaki oklar gibi yukarı düz bir hareketle çı-

karılır. Bir ayının pençeleri hayal edilebilir.

Her iki el yumruk ve göğüs üzerindedir. Eller sıra 

ile göğse vurur.
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A

-e, -den Bir bütünden bir parçayı herhangi bir 

amaçla bir tarafa koymak, saklamak

-i, -e Ayırma işini yaptırmak

Her iki el göğüs hizasında, parmakklar açık ve 

kıvrık, avuç içleri aşağı bakacak şekildedir. Sağ el 

ileri sol el geriye hareket ettirilir.

Sol el açık avuç içi yukarı bakacak şekilde, sağ el 

açık avuç ileri bakacak şekilde, sağ el ileri hareket 

eder.

isim Işığı yansıtan, varlıkların görüntüsünü veren, 

cilalı ve sırlı cam, gözgü, mirat

sıfat Benzer

Sağ el sağ omuz hizasında, parmaklar açık düz-

dür. El bilekten sağa sola hareket ettirilir. Bir ay-

naya bakıldığı hayal edilebilir.

Her iki el göğüs hizasında, serçe parmaklar açık, 

diğer parmaklar kapalıdır. Eller iki kez iler doğru 

hareket ettirilir.



TÜRK İŞARET DİLİ SÖZLÜĞÜ 55

A

isim Yoğurdun sulandırılıp çalkalanmasıyla yapı-

lan içecek

-den Bir yerden, bir kimseden, bir şeyden uzak-

laşmak

Sağ el omuz hizasında, el fotoğraftaki gibi yum-

ruk, dirsekten itibaren aşağı yukarı sallanır. Ay-

ranın sallanarak çalkalanması işaret edilir.

Her iki el göğüs hizasında, parmaklar açık düzdür. 

Sağ elin avuç içi karşı tarafa bakacak, sol elin avuç 

içi kendinize bakacak şekilde birbirinden ayrılır.

AZ
isim, bitki bilimi  Ayva ağacının büyük, sarı renk-

te, tüylü, mayhoş, dokusu sertçe, ufak çekirdekli 

meyvesi

sıfat Nicelik, nitelik, güç, süre, sayı bakımından 

eksik, çok karşıtı

Sağ el ağız hizasında, parmaklar açık kıvrık ve 

avuç içi kendinize bakacak şekilde, el iki kez yu-

karı doğru hareket ettirilir.

Sağ elin işaret parmağı ve başparmağının uçları, 

işaret parmağı daha önde kalacak şekilde birleş-

tirilir. Başparmak orta parmağa doğru kaydırılır.
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56

isim Büyük sıkıntı, eziyet, ezinç özel, isim Batı Asya ile Doğu Avrupa’nın kesi-

şim noktası olan Kafkasya’da yer alan ülke

   

          

Her iki el göğüs hizasında, parmaklar açık düzdür. 

Sol el avuç içi yukarı bakacak şekilde; sağ el, sol 

elin üstüne gelir. İlk gelişte avuç içleri birleşir ikin-

ci gelişte sağ elin üstü, sol elin avuç içine konur.

Sağ elin işaret parmağı ve orta parmağı açık kıv-

rık, diğer parmaklar kapalıdır. Açık parmaklar 

sağ yanakta, el bilekten sallanır.

özel, isim, din b.  Tanrı buyruğu ile insanların canını almakla görevlendirilen melek, alıcı, can alıcı

 

 

Sağ el işaret parmağı ve orta parmak açık, diğer parmaklar kapalıdır (V el). Sağ el avuç içi yukarı 

bakarken aşağı bakacak şekilde çevrilir. Ardından her iki elin başparmakları birbirine değecek, avuç 

içleri kendinize bakacak şekilde eller resimdeki gibi tutulur ve parmaklar öne arkaya hareket ettirilir.
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B BABA
Alfabenin ikinci harfi isim Çocuğu olan erkek 

B
Her iki el göğüs hizasında, başparmak ve işaret 

parmağı birleştirilir (O el). İki el fotoğraftaki gibi 

yan yana getirilir.

Sağ el başparmağı açık, diğerleri kapalıdır. Sağ  el 

başparmağı çeneye değer.

BABAANNE BACA
isim Babanın annesi isim Dumanı ocaktan çekip havaya vermeye ya-

rayan yol

   

      

Sağ el düz kıvrık, sağ yanak hizasında avuç içi 

kendinize bakacak şekilde, parmak uçları yanağa 

iki kez dokunur.

Her iki el açık, parmak uçları birbirine değer. Sağ 

el açık kıvrık, avuç içinde bir şey varmış gibi yu-

karı kaldırılır. Sol el açık bir şekilde kola dokunur.
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BACAK BACANAK
isim, anatomi Vücudun kasıktan tabana kadar 

olan bölümü

isim Eşleri kardeş olan erkeklerin birbirine göre 

durumu

Sağ el açık düz, bacağa vurulur. Sağ el açık düz, bacağa vurulur.

BADANA BADEM
isim Duvarları boyamak için kullanılan sulandırıl-

mış kireç veya boya

isim, bitki bilimi Badem ağacının yaş veya kuru 

yenilen yemişi

 

       

Sağ el düz kıvrık, parmaklar birbirine bitişik, elin 

dış kısmı yanaktan yukarı doğru sürülür. Ardın-

dan her iki el yumruk şeklinde aşağı yukarı ha-

reket ettirilir.

Sağ el işaret parmağı ve başparmak açık, diğer 

parmaklar kapalı, açık parmaklar sağ gözü arası-

na alacak şekilde el sağa doğru çekilir. 
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BAGAJ
isim Otomobillerin yük konulabilen, genellikle ar-

kada olan bölümleri

nsz İnsanın yüksek ve gür ses çıkarması.

  

  

Her iki el yumruk direksiyon çevirir gibi hareket 

eder. Ardından her iki el göğüs hizasında, sağ el 

bilekten yukarı doğru kıvrık ve sol kol üzerinde-

dir. Sağ el bilekten aşağı yukarı hareket eder.

Sağ el başparmak ve işaret parmağı açık, diğer 

parmaklar kapalı (L el), başparmak alt dudağa 

değdirilerek ileri ve yukarı doğru hareket ettirilir.

isim, anatomi Sindirim organının mideden anüse 

kadar olan, ince bağırsak ve kalın bağırsaktan olu-

şan bölümü

-i, -e Bir şeyi bir yere veya bir şeye tutturmak

Sağ el parmak uçları birleşik mide üzerine konur. 

Ardından el  daire çizerek aşağı iner.

Her iki elin işaret ve başparmak uçları birbirine 

değecek şekilde, eller fotograftaki gibi tutulur.
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BAHANE
isim Bir şeyin gerçek sebebi gizlenerek ileri sürülen uydurma sebep

 

 

Sağ elin işaret parmağı açık diğer parmaklar ka-
palı, açık parmak dudaklara değdirilir. Ardından 
her iki el , açık düz ve avuç içleri birbirine baka-
cak şekilde eller sağa sola sallanarak öne doğru 
götürülür.

Sağ el yumruk biçiminde, işaret parmağı öne doğ-

ru çıkıntılı ve başparmakla bitişik, diğer parmak-

lar kapalıdır(T el). El göğse doğru kaldırılır.

isim, gök bilimi İlkbahar isim Yiyecek ve içeceklere hoş koku ve tat vermek 

için kullanılan tarçın, karanfil, zencefil, karabiber 

vb. maddeler.

   

     

Sağ el bütün parmakların uçları birbirine bir-

leşmiş şekilde buruna götürülür. Ardından par-

maklar açılır. 

Sağ el işaret ve orta parmak burun önünde aşa-

ğı yukarı hareket ederek sağa çekilir. Ardından 

parmaklar başparmağa birleştirilerek birbirine 

sürülür.
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BAHÇE
isim Sebze, meyve, çiçek veya ağaç yetiştirilen yer

Sağ elin bütün parmakların uçları birbirine birleşmiş şekilde el burna götürülürken kapalı parmakları 

açılır. 

isim Görüşünde veya iddiasında haklı çıkacak tarafa bir şey verilmesini kabul eden sözlü anlaşma

Sağ el serçe parmak açık, diğer parmaklar kapalı-

dır. El ileri doğru hareket eder.

Her iki el göğüs hizasında serçe parmaklar açık, 

diğer parmaklar kapalı şekilde eller birbirine 

tutunur.
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BAKAN
isim Yapılan bir hizmete ödenen ücretten ayrı ola-

rak fazladan verilen para, kahve parası

isim Hükûmet işlerinden birini yönetmek için, 

genellikle milletvekilleri arasından, başbakan ta-

rafından seçilerek cumhurbaşkanınca onaylandık-

tan sonra işbaşına getirilen yetkili, nazır

Sağ elin parmak uçları birleşik, sol elin avuç içine 

konur.

Sağ el göğüs hizasında, yumruk biçiminde baş-

parmak açık ve yukarıyı gösterir şekilde el yukarı 

sağa doğru üç kez hareket ettirilir.

isim, kimya Doğada serbest veya birleşik olarak 

bulunan, ısı ve elektriği iyi ileten, kolay dövülür ve 

işlenir olduğundan eski çağlardan beri türlü işlerde 

kullanılan, kızıl renkli element 

nsz, -le  Kaçamak ve gizli olarak birbirine bakmak

  

     

Sağ el işaret parmağı açık sağ yanağa kademeli 

olarak değer. Her iki el yumruk, sol el altta sağ el 

üstte olmak üzere birbirine ok yönünde iki kez 

vurulur.

Her iki el işaret parmağı ve orta parmak açık ve 

kıvrık, diğer parmaklar kapalıdır. Avuç içleri bir-

birine bakacak şekilde eller birbirine yaklaştırılır.
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isim Yiyecek, içecek vb. maddeleri perakende olarak satan kimse

Her iki el göğüs hizasında, avuç içi yere bakacak 

şekilde parmak uçları birleştirilir. Göğsün önün-

de ileri geri iki kez hareket ettirilir.

Serçe ve başparmak açık diğerleri kapalıdır. Serçe 

parmak yere ve sağa bakacak şekilde sallanır.

BAKMAK
isim Çok ince yufkadan yapılarak arasına kaymak, 

fıstık, ceviz, badem vb. konulup pişirilen ve üzerine 

şeker şerbeti dökülen bir tatlı türü

-e Bakışı bir şey üzerine çevirmek

Her iki elin işaret parmakları ve orta parmakları 

açık, diğer parmaklar kapalı  (V el), eller göğüs 

hizasında birleştirilir.

Sağ el işaret parmağı açık, diğer parmaklar kapalı-

dır. Açık parmak gözün alt kısmına dokunur.
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isim Bal arılarının bitki ve çiçeklerden topladıkları 

bal özünden yapıp kovanlarındaki petek gözlerine 

doldurdukları, rengi beyazdan esmere kadar deği-

şen tatlı, koyu, sıvı madde

isim Belli hafif figürlere, adım atışlara, çoğunlukla 

sahne düzenine ve müziğe dayalı gösteri türü

Sağ el, sol göğüs hizasında serçe parmak açık, 

diğer parmaklar kapalı, sol el avuç içinden kazır 

gibi vücuda doğru kaydırılır.

Her iki el açık ve baş üzerindedir. Vücut sağa sola 

hareket eder.

isim, hayvan bilimi Omurgalılardan, suda yaşa-

yan, solungaçla nefes alan ve yumurtadan üreyen 

hayvanların genel adı

özel, isim Türkiye’nin Marmara Bölgesi’nde yer 

alan illerinden biri

Sağ el işaret ve orta parmak açık ileriyi gösterir 

şekilde, diğer parmaklar kapalıdır. Sol el işaret ve 

orta parmağı sağ el bileğine değdirilir. Sağ el sağa 

sola hareket ettirilerek ileri götürülür.

Sağ el işaret ve orta parmak açık ileriyi gösterir 

şekilde, diğer parmaklar kapalıdır. Sol el işaret ve 

orta parmağı sağ el bileğine değdirilir. Sağ el sağa 

sola hareket ettirilerek ileri götürülür.
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isim Bir yapının genellikle dışarıya doğru çıkmış, 

çevresi duvar veya parmaklıkla çevrili bölümü

isim Hava veya gazla doldurulmuş, kauçuktan 

yapılan çocuk oyuncağı

    

 

Her iki el açık düz ve avuç içleri yere bakacak şe-

kilde, el başparmakları göğse değdirilir.

Her iki el yumruk birbirinin üzerine gelecek şek-

linde ağza götürülür. Ardından iki el avuç içleri 

birbirine bakar şekilde göğsün ön kısmında bir-

birinden ayrılır. 

isim Ağacı kesme, yarma, yontma vb. işlerde kulla-

nılan ağaç saplı, demir araç

isim Taş kırma, kazık çakma, duvar yıkma vb. iş-

lerde kullanılan, çok iri, ağır çekiç, varyos

Her iki el göğüs hizasında, parmaklar açık düz 

ve sağ el yüz hizasına kaldırılır, avuç içi yukarı-

ya bakan sol elin üzerine fotoğraftaki gibi bir kez 

getirilir.

Her iki el bir şey tutar gibi yumruk yapılır. Sağ 

el sağ omuz hizasına kaldırılır. Sol el göğüs hiza-

sındadır. Ardından her iki el aşağı doğru hareket 

ettirilir.
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BANA
isim, bitki bilimi Ebegümecigillerden, sıcak ve ılı-

man yerlerde yetişen bir bitki

zamir Ben zamirinin yönelme durumu eki almış 

biçimi

Sağ el işaret parmağı burnun sol yanında, baş-

parmak sağ yanında olmak üzere el aşağı doğru 

iner.

Sağ el açık düz ve avuç içi göğse değdirilir.

BANANE BANDAJ
Umursamamak, ilgilenmemek isim Sargı ile sarma

   

 

Her iki el açık ve kıvrık, parmak uçları göğse de-

ğer. Devamında eller iki yana açılır. Hareket yüz 

ifadesi ile desteklenir.

Sağ el sol elin etrafında döner.



TÜRK İŞARET DİLİ SÖZLÜĞÜ 67

BANKA
isim Faizle para alıp veren, kredi, iskonto, kambi-

yo işlemleri yapan, kasalarında para, değerli belge, 

eşya saklayan ve ticaret, sanayi, ekonomi alanla-

rında çeşitli etkinliklerde bulunan kuruluş

isim Bankacılık işlemleri ile uğraşan veya banka-

da görevli kimse

     

  

Her iki el yumruk biçiminde, işaret parmağı öne 

doğru çıkıntılı ve başparmakla bitişik diğer par-

maklar kapalıdır(T el). İki el birbirine yaklaştırı-

larak zıt yönde aşağı yukarı hareket ettirilir.

Her iki el yumruk biçiminde, işaret parmağı öne 
doğru çıkıntılı ve başparmakla bitişik diğer par-
maklar kapalıdır(T el). İki el zıt yönde aşağı yu-
karı hareket ettirilir. Sağ elin başparmağı ve işaret 
parmağı açık (C el)  aşağı doğru indirilir. 

isim Bankaların para işlemlerini günün her saatin-

de otomatik olarak yapan makine

isim Yapılış özelliğine göre sarma, yapıştırma vb. 

işlerde kullanılan düz, ensiz, yassı bağ, şerit, izole 

bant

   

  

Her iki el yumruk biçiminde, işaret parmağı öne 
doğru çıkıntılı ve başparmakla bitişik diğer par-
maklar kapalıdır(T el). İki el birbirine yaklaştırı-
larak aşağı yukarı hareket ettirilir.Ardından sağ el 
sol el parmakları arasında ileri geri hareket eder.

Her iki el başparmaklar açık, diğer parmaklar 

kapalıdır. Başparmaklar birbirine yaklaştırılarak 

göğüs hizasına kaldırılır. Ardından eller sağa ve 

sola çekilir. 
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isim Banyo küvetinde yıkanma işi isim Suyu toplama, sulama ve elektrik üretme 

amacıyla akarsu üzerine yapılan bent

Her iki el yumruk biçiminde, işaret parmağı öne 

doğru çıkıntılı ve başparmakla bitişik, elller başın 

yanlarında ileri geri hareket eder.

Sol el açık düz ve avuç içi göğse bakacak şekilde-

dir. Sağ el açık düz kıvrık ve parmak uçları fotoğ-

raftaki gibi sol elin üzerine değdirilir.

isim, bitki bilimi Taneleri yuvarlak, oval veya yas-

sı, kırmızı benekli, bir tür fasulye

isim Su vb. şeyleri içmek için kullanılan, genellikle 

camdan yapılan kap

 

       

Sağ el yumruk şeklinde, sol elin üzerine koyu-

larak daire çizilir. Ardından sağ el yumruk biçi-

minde, işaret parmağı ve başparmak birleştirile-

rek “küçük” işareti yapılır.

Sağ el göğüs hizasında, parmaklar açık kıvrıktır.
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nsz İki taraf, aralarındaki dargınlığı kaldırmak, 

uzlaşmak, anlaşmak

özel, isim Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi’nde yer 

alan illerinden biri

Her iki el parmaklar açık düz, avuç içleri birbiri-

ne bakacak şekilde, sağ el sol el üzerine vurula-

rak sol göğse doğru kaydırılır.

Sağ el işaret parmağı açık diğerleri kapalıdır. Baş-

parmak burnun yanından kulağa doğru hareket 

ettirilir.

isim Ateşli silahla bir merminin atılmasına veya 

herhangi bir aracın fırlatılmasına yarayan, patla-

yıcı madde

isim Gazete, dergi gibi belirli zamanlarda çıkan 

yazılı yayınların bütünü, matbuat

Her iki el yumruk şeklinde göğüs hizasında, sağ 

el sol elin bilek hizasına konur. Ardından kollar 

iki yana açılır.

 

Her iki el göğüs hizasında, sol el düz ve avuç içi 

yukarı bakacak şekildedir. Sağ el yumruk, sol el 

avuç içine iki kez vurulur.
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isim, spor Beşer kişilik iki takım arasında topu 3 

metre yükseklikteki karşılıklı duran ağ geçirilmiş 

iki sepetten birine sokup sayı kazanmak esasına 

dayanan bir oyun, basket, sepet topu

isim Bir eserin basılış biçimi veya durumu

Her iki el avuç içi yukarı bakacak şekilde kulak 

hizasına kaldırılır ve öne doğru bir şey atar gibi 

hareket ettirilir. 

Her iki el göğüs hizasında, sol el düz ve avuç içi 

yukarı bakacak şekildedir. Sağ el yumruk, sol el 

avuç içine iki kez vurulur.

isim Ağırlıkları tartmaya yarayan alet, kantar -e Vücudun ağırlığını verecek bir biçimde ayak ta-

banını bir yere veya bir şeyin üzerine koymak

Sol el avuç içi yere bakacak şekilde mide hizasına 

getirilir. Sağ el işaret parmağı açık, diğer parmak-

lar kapalı, bilek hizasında sol el üzerine konur ve 

sağ el işaret parmağı sağa sola hareket ettirilir.

Her iki el göğüs hizasında, parmaklar açık düz ve 

avuç içleri birbirine bakacak şekildedir. Sağ el sol 

el üzerine bastırılır. 



TÜRK İŞARET DİLİ SÖZLÜĞÜ 71

isim Yürürken dayanmaya yarayan, ağaç veya me-

talden yapılan araç

isim, anatomi İnsan ve hayvanlarda beyin, göz, 

kulak, burun, ağız vb. organları kapsayan, vücu-

dun üst veya önünde bulunan bölüm, kafa, ser

Sağ el, belin sağ hizasında, yumruk şeklindedir. 

Bir şey tutar gibi, hafifçe aşağı hareket ettirilir.

El başa dokunur.

isim Başın ağrıması, başta oluşan rahatsızlık isim Gözün kararmasıyla düşecek gibi olma 

durumu

     

       

Sağ el işaret parmağı açık, el başa değdirilir. Ar-

dından sağ el serçe ve başparmak açık, diğer par-

maklar kapalı, göğüs hizasında avuç içi sola ve 

yere bakacak şekilde hareket ettirilir.

Sağ el işaret parmağı açık, el başa değdirildikten 

sonra sağ el işaret parmağı açık diğer parmaklar 

kapalıdır. Açık parmak başın yan tarafında daire 

çizilir.
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sıfat Başarı gösteren, muvaffakiyetli

Her iki el fotoğraftaki gibi birbirini tutarlar. Kol-

lar ileri geri hareket eder. 

Sağ el göğüs hizasında, başparmak yukarı göste-

recek şekilde, el yüz hizasına doğru kaldırılır.

sıfat Başarı göstermeyen, muvaffakiyetsiz

  

 

Her iki el fotoğraftaki gibi birbirini tutarlar. Kol-

lar ileri geri hareket eder. Ardından sağ el işaret 

ve başparmak uçları birbirine değecek şekilde, el 

göğüs hizasında soldan sağa doğru çekilir.

Sağ el göğüs hizasında, başparmak aşağı göstere-

cek şekilde el karın hizasına aşağı doğru indirilir.



TÜRK İŞARET DİLİ SÖZLÜĞÜ 73

73

isim Hükûmetin ve Bakanlar Kurulunun başı, kabinenin başı, başvekil

 

  

Sağ el parmaklar açık düz, el başa değdirildikten 

sonra sağ el yumruk biçiminde, başparmak yu-

karı bakacak şekilde başın sağ yanından yukarı 

doğru kaldırılır.

Her iki el göğüs hizasındadır. Sol elin işaret par-

mağı ve başparmağı açık, diğer parmakları kapa-

lıdır (L el). Sağ elin işaret parmağı sol elin işaret 

parmağının ucuna konur.

isim Bir hastaneyi yönetmekle görevlendirilen he-

kim, başdoktor, baştabip, sertabip

Ölen bir kişinin ardından yakınlarına söylene-

bilecek taziye sözü

       

        

Sağ el parmaklar açık düz, el başa değdirilir. Ar-

dından parmak uçları bitişik göğüs üzerine iki 

kez dokunur.

Sağ elin işaret parmağı açık, öbür parmakları ka-

palıdır. Açık işaret parmağı ile başa dokunulur. 

Her iki el omuz hizasında, yumruk yapılır ve öne 

doğru açılır.
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sıfat Bilinenden ayrı, değişik, farklı, özge isim Bir topluluğun, bir toplantının veya bir der-

neğin başında bulunan kimse, reis, reis bey

  

Sağ el parmaklar açık düz, omuz hizasında avuç 

içi yukarı bakacak şekildeyken yarım daire çize-

rek ve aşağıya bakacak şekle getirilir.

Sağ el göğüs hizasında, yumruk biçiminde baş-

parmak açık ve yukarıyı gösterir şekilde el yukarı 

doğru hareket ettirilir.

isim Bir devletin yönetim merkezi olan şehir, hükû-

met merkezi, başşehir

-e Bir işe girişmek, harekete geçmek

Her iki el göğüs hizasında, sağ el başparmak açık 

diğer parmaklar kapalıdır. Açık başparmak sol 

elin avuç içine değdirilir.

Her iki el baş ve işaret parmak uçlarından birleşti-

rilir, diğer parmaklar açık ve avuç içleri birbirine 

bakacak şekildedir. Eller göğüs hizasından kısa 

bir mesafe aşağı indirilir. 
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isim Başvurma işi, müracaat isim Pil

         

        

Sağ el işaret parmağı açık, işaret parmağı ile başa 
dokunulur. Ardından sağ el yumruk biçiminde, 
işaret parmağı öne doğru çıkıntılı ve başparmak-
la bitişik, diğer parmaklar kapalıdır (T el). El öne 
doğru hareket eder.

Sağ el işaret parmağı burnun sağ alt noktasından 

yukarı doğru hareket ettirilir. Ardından iki el 

yumruk biçiminde, sağ el işaret parmağı açıktır. 

Sol el sabit, sağ el sol ele doğru itilir. 

isim, müzik Orkestrada vurmalı çalgı takımı, 

davul

özel, isim Güneşin battığı yöndeki ülkeler bölgesi, 

Garp, Doğu karşıtı

Her iki el yumruk biçiminde, işaret parmağı öne 

doğru çıkıntılı ve başparmaklar bitişik, diğer 

parmaklar kapalıdır (T el). Eller aşağı yukarı bir 

şeye vurur gibi hareket ettirilir.

Sağ el işaret parmak açık, diğerleri kapalıdır. El 

göğsün sağından sola doğru hareket ettirilir.
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nsz Bir sıvının üstündeyken içine gömülmek özel, isim Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölge-

si’nde yer alan illerinden biri

Sağ el parmak uçları yukarıyı gösterir, sol el sağ 

elin bileğinden tutar. Sağ el parmakları sol el içe-

risinden aşağı doğru çekilir. 

Sağ el işaret parmağı ve başparmak açık, diğer 

parmaklar kapalıdır. Sağ el işaret parmağı burna 

değdirildikten sonra aşağı doğru iner.

isim Yorgan yerine veya yorgan üstünde kullanı-

lan, çoğu yünden dokunmuş kalınca örtü

isim İçine eşya konulan ve genellikle yolculukta 

kullanılan büyük çanta

Eller açık bir şey tutar gibidir. Karın hizasından 

göğse doğru çekilir.

Sağ el yumruk, bir şey tutar gibi belin sağ kısmın-

dan yukarı kaldırılır.
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isim Erkek isim Kadın

Sağ elin başparmağı çeneye dokunur. Sağ el işaret ve orta parmak açık ve birleşik diğer 

parmaklar kapalıdır. Açık olan parmaklar çeneye 

dokundurulur.

Bayan ayakkabısı sıfat Taze olmayan

Her iki elin başparmakları ve serçe parmakları 

açık diğer parmaklar kapalı, eller fotoğraftaki 

gibi aşağı yukarı hareket ettirilir.

Her iki el yumruk, sağ el sol elin üzerindedir. Sağ 

el sol ele vurur.



TÜRK İŞARET DİLİ SÖZLÜĞÜ78

nsz Baygın duruma girmek, uyur gibi olmak, ken-

dinden geçmek, kendini kaybetmek

isim Bir milletin, belli bir topluluğun veya bir ku-

ruluşun simgesi olarak kullanılan, renk ve biçimle 

özelleştirilmiş, genellikle dikdörtgen biçiminde ku-

maş, sancak

  

     

Sağ elin açık olan işaret parmağı başa değer. Ar-

dından Her iki el açık ve göğüs önündedir. Sağ 

elin avuç içi aşağı gelecek şekilde sol el üzerine 

döner.

Sağ el açık düz ve fotoğraftaki gibi eğilir. Sol el, 

sağ elin dirseğinin altına koyulduktan sonra sağ 

el bilekten sağa sola sallanır.

isim Millî veya dinî bakımdan önemi olan ve kut-

lanan gün veya günler

zarf Ara sıra

Sağ el parmaklar açık ve düzdür. Elin dış kısmı 

önce ağza daha sonra alna götürülür.

Her iki el işaret parmağı ve orta parmak açık, di-

ğer parmaklar kapalıdır. Açık parmaklar aşağı yu-

karı hareket ettirilir.
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sıfat Birtakım, kimi

Sağ el işaret parmağı açık diğerleri kapalıdır. El yukarı sağa doğru hareket eder.

BEBEK
isim Meme veya kucak çocuğu

Sağ el parmakları göğüs hizasında birleştirilir. El 

bilekten sola sağa çevrilir.

Her iki el göğüs hizasında avuç içleri yukarı baka-

cak şekilde, sol el alttadır. Eller sağa sola sallanır.
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sıfat Karşılıksız, parasız isim, spor Vücudu güçlendirmek ve sağlığı koru-

mak amacıyla araçlı veya araçsız hareketler yap-

ma, beden terbiyesi

   

      

Her iki  el yumruk biçiminde işaret parmakları 

öne doğru çıkıntılı ve başparmakla bitişik, işaret 

parmakları ileri geri hareket eder. Ardından eller  

avuç içi yukarı bakacak şekilde açılır.

Sağ elin parmakları birleşik içe doğru eğik bir şe-

kilde omuzlara dokunulur.

BEJ
-i İyi veya güzel bulmak isim Sarıya çalan açık kahverengi

 

Sağ el parmaklar açık düz, burnun sağından ha-

fifçe sağa doğru aşağıya indirilir.

Orta parmak yanağa değer ve aşağı doğru hareket 

eder.
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isim Evlenmemiş kimse isim Bir şeyi veya bir yeri bekleyip korumakla 

görevli kimse

Sağ el işaret parmak açık, diğerleri kapalı, işaret 

parmağı alnın ortasına dokunduktan sonra mi-

denin üzerine dokunur.

Her iki elin işaret ve başparmakları açık, diğer 

parmaklar kapalı (C el), eller karnın sol tarafına 

konur.

nsz Bir iş oluncaya, biri gelinceye değin bir yerde 

kalmak, durmak

isim, anatomi İnsan bedeninde göğüsle karın, 

sırtla kalçalar arasında daralmış bölüm

Sağ el parmakları açık kıvrık, parmak uçları üst 

dudak üzerine dokundurulur. 

Sağ el açık ve kıvrık, parmak uçları bele dokunur.
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isim İçinden çıkılması güç, sakıncalı durum

 

 

Sağ elin açık olan işaret parmağı başa dokundurulur. Ardından el hafif kıvrık baş hizasından göğüs 

hizasına doğru indirilir.

özel, isim Batı Avrupa’da bulunan bir ülke

Sağ el yumruk biçiminde işaret parmağı öne doğ-

ru çıkıntılı ve başparmakla bitişik, el kulağı tutar.

Sol el yumruk şeklinde hafif açıktır. Sağ el işaret 

parmağı açık, diğer parmaklar kapalıdır. Göğüs 

hizasında sağ el işaret parmağı sol el avuç içine 

sıkıştırıldıktan sonra yavaşça aşağı doğru çekilir.



TÜRK İŞARET DİLİ SÖZLÜĞÜ 83

isim İl, ilçe, kasaba, belde vb. yerleşim merkezlerin-

de temizlik, aydınlatma, su, toplu taşıma ve esnafın 

denetimi gibi kamu hizmetlerine bakan, başkanı ve 

üyeleri halk tarafından seçilen örgüt

isim Belediye teşkilatını yöneten kimse, belediye 

reisi

   

      

Sağ el işaret parmağı ve orta parmağı açık, diğer 

parmaklar kapalıdır (V el). Açık el sol omuza 

değdirilerek çapraz aşağı doğru çekilir.

Sağ el işaret parmağı ve orta parmağı birbirinden 

ayrılmış açık (V el). Sol omuza değdirilerek çap-

raz aşağı doğru çekilir. Ardından sağ el başpar-

mak açık, el karın hizasından yukarı  kaldırılır.

isim Toplu taşıma aracı isim Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, re-

sim, film vb., vesika, doküman

           

       

Sağ el işaret parmağı ve orta parmağı birbirin-

den ayrılmış açık (V el). Sol omuza değdirilerek 

çapraz aşağı doğru çekilir. Ardından sağ ve sol 

ellerin avuç içleri birbirine bakacak şekilde yu-

varlanır, omuzdan ileri doğru itilir.

Sağ el işaret parmağı sol el avuç içine iki kez 

dokunur. Ardından sağ el  serçe  parmağı, sol 

el bileğine konur.
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BEN
zarf Olabilir ki, muhtemel olarak zamir Teklik birinci kişiyi gösteren söz

Sağ el işaret parmağı açık, diğerler parmaklar ka-

palı, işaret parmağı alnın soluna değdirildikten 

sonra sağa doğru çekilir.

Sağ el parmaklar açık düz, avuç içi göğse değdirilir.

sıfat Yalnız kendini düşünen, kendi çıkarlarını her-

kesinkinden üstün tutan, hodbin, hodkâm, egoist

zamir Teklik birinci kişi iyelik hali

Sağ el parmakları açık kıvrık, parmak uçları göğ-

sün ortasına dokundurulur.

Sağ el işaret parmağı ve orta parmağı birbirinden 

ayrılmış açık (V el). İşaret parmağı ileriyi göstere-

cek şekilde orta parmak göğse değdirilir.
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-e İki kişi veya nesne arasında birbirini andıracak 

kadar ortak nitelikler bulunmak, andırmak

sıfat Nitelik, görünüş ve yapı bakımından bir baş-

kasına benzeyen veya ona eş olan, benzeri, müşa-

bih, mümasil

Sağ el işaret,orta ve başparmak açık diğerleri ka-

palıdır. Başparmak alna dokunduktan sonra bu-

run üzerinden aşağı hareket eder.

Başparmak ve işaret parmağının uçları birleşik, 

çenenin sağından soluna doğru itilir.

isim, kimya Petrolün damıtılması ile elde edilen, 

özgül ağırlığı yaklaşık 0,65 olan, renksiz, uçucu, 

kendine özgü kokusu bulunan bir sıvı

zarf Birlikte, bir arada

Sağ el işaret, orta parmağı ve başparmak açık, di-

ğer parmaklar kapalı burundan karın hizasında-

ki sol yumruğun içine sokulur.

Her iki el yumruk yapılarak göğüs hizasında, 

yumrukların iç kısımları birbirine vurulur.
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isim Saç ve sakalın kesilmesi, taranması ve yapıl-

ması işiyle uğraşan veya bunu meslek edinen kim-

se, erkek berberi, perukar

isim Dörtten sonra gelen sayının adı

5
Her iki el işaret parmağı ve orta parmağı birbi-

rinden ayrılmış açık (V el). Diğer parmaklar ka-

palı saçlar üzerinde açılıp kapanır.

 

Sağ el açık göğsün ön tarafından ileri doğru itilir.

isim Bebekleri yatırmaya ve sallayarak uyutmaya 

yarayan, tahta veya demirden yapılmış sallanır bir 

tür küçük karyola

özel, isim 1. Futbol Ligi kulübü, Türkiye’nin üç bü-

yük takımından biri

 

      

Sağ el parmak uçları birleştirilir. El bilekten par-

mak uçları ileri geri bakacak şekilde hareket etti-

rilir. Eller açık avuç içleri birbirine bakacak şekil-

de, eller aynı yönde sağa sola sallanır.

Sağ elin işaret parmağı kıvrık burnun üzerine 

konur.
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isim “Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adı ile” an-

lamına gelen ve bir işe başlarken söylenilen bismil-

lahirrahmanirrahim sözü, bismillah

isim Ak, kara, siyah karşıtı

  

      

Her iki el göğüs hizasında, başparmak ve işaret 

parmağı birleştirilir (O el). İki el fotoğraftaki gibi 

yan yana getirilir. Ardından her iki el açık avuç 

içleri yüze sürülür.

Sağ el parmakları açık kıvrık, elin dış kısmı yana-

ğın alt kısmından yukarı doğru sürülür.

isim, anatomi Kafatasının içinde beyin zarları ile 

örtülü, iki yarım küre biçiminde sinir kütlesinden 

oluşan, duyum ve bilinç merkezlerinin bulunduğu 

organ, ensefal, dimağ

isim, bitki bilimi Baklagillerden, yurdumuzun 

her yanında yetiştirilen, fasulyeye benzer, tırma-

nıcı bir bitki

   

        

Sağ el işaret parmağı açık, diğer parmaklar kapa-

lı, işaret parmağının uç kısmı ile başın üst kısmı-

na dokunulur.

Her iki el göğüs hizasında, sol el düz ve avuç içi 

yukarı bakacak şekildedir. Sağ el yumruk, sol el 

içinde daire çizer. Başparmak ve işaret parmağı-

nın uçları birleşik, el ağza götürülür.
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isim Bir sap ve çelik bölümden oluşan kesici araç -den Tekrarlanması, sürüp gitmesi yüzünden bir 

şeyden doygunluk veya yorgunluk duyarak onu is-

temez duruma gelmek, usanmak

Sağ ve sol el işaret parmağı açık, diğerleri kapalı, 

işaret parmakları birbirine sürtülür.

 

Sağ el işaret parmağı açık, diğerleri kapalı, işaret 

parmağı boğaza dokundurulur.

-i Elde bulunan bir şeyi tutmaz olmak isim Üst dudak üzerinde çıkan kıllar

Sağ  ve sol el karın  hizasında, parmak uçları bir-

birine değecek şekilde, devamında eller açılır.

 

Sağ el işaret ve başparmak açık diğerleri kapalı   

şekilde, parmaklar burun önüne koyulur. Ardın-

dan parmaklar sağa ve  sola açılır.
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isim Dolma, Bir yemek adı isim Toplumsal olaylarda kalabalığı dağıtmak, bi-

reysel savunmada saldırganı etkisiz hâle getirmek 

amacıyla kullanılan kimyasal madde

   

        

Başparmak ve işaret parmağının uçları birleşik, 

el ağza götürülür. Sol el yumruk, sağ el parmak 

uçları birleşiktir. Sağ el sol el üstünden avuç içine 

doğru bastırılır.

Sağ el işaret parmağı açık ve kıvrık, diğer parmak-

lar kapalıdır. Açık parmak gözün  önünde aşağı 

yukarı hareket eder.

isim, bitki bilimi Patlıcangillerden, yurdumuzda 

çok yetişen ve çeşitli türleri bulunan bir bitki 

isim Deniz, göl, havuz vb. yerlere girerken veya 

güneşlenirken giyilen, iki parçadan oluşan kadın 

giysisi

 

                

Başparmak ve işaret parmağının uçları birleşik, el 

ağza götürülür.

Her iki el parmakları açık düz, eller karnın alt kıs-

mından çapraz olarak sağa ve sola çekilir. Ardın-

dan sağ ve sol elin işaret ve başparmakları açık, 

göğüs ortasından sağa ve sola çekilir.
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isim Çuha kaplı bir masa üzerinde, fil dişi toplarla 

ve isteka ile oynanan bir oyun

özel, isim Türkiye’nin Marmara Bölgesi’nde yer 

alan illerinden biri

Sağ el bir şey tutar gibi kapalı göğsün sağ tarafın-

da baş ve işaret parmakları aşağı doğru(T el), sol 

el işaret ve orta parmak açıktır (V el). Sağ el, sol 

ele doğru hareket ettirilir.

Sol el yumruk, avuç içi aşağı bakacak şekilde-

dir. Sağ el sol elin bileğinden tutar, aşağı yukarı 

çevrilir.

isim Elle kolun, ayakla bacağın birleştiği bölüm isim Para ile alınan ve konser, sinema, tiyatro vb. 

eğlence yerlerine girme, ulaşım araçlarına binme 

veya bir talih oyununa katılma imkânını veren 

belge

Sağ el işaret parmağı ve başparmak açık ve kıv-

rıktır (C el). Sol kol bileğini tutar.

Her iki el göğüs hizasındadır. Sol el parmaklar 

açık düz, avuç içi kendinize bakacak şekilde, sağ 

el parmak uçları hizasından aşağı doğru çekilir.
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isim Genellikle altın, gümüş vb. elementlerden ya-

pılan ve bileğe süs için takılan halka

Bir konu hakkında açıklayıcı konuşma yapmak

 

       

Sol el parmak uçları birleşik, omuza doğru kaldı-

rılır. Sağ el sol el parmak uçlarından kavrayarak 

bileğe doğru indirilir. 

Sağ el işaret parmağı alnın sağ tarafına dokunur. 

Ardından sağ el açık, parmaklar bitişik şeklinde  

öne doğru itilir. 

isim Öğrenme, araştırma ya da gözlem yolu ile edi-

nilen gerçekler

isim, bilişim Çok sayıda aritmetiksel veya man-

tıksal işlemlerden oluşan bir işi, önceden verilmiş 

bir programa göre yapıp sonuçlandıran elektronik 

araç, elektronik beyin

Sağ el işaret parmağı alnın sağ tarafına dokunur. Her iki el parmakları açık, avuç içi yere bakacak 

şekildedir. Parmaklar göğüs hizasında aşağı yuka-

rı hareket ettirilir.
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isim Evrenin veya olayların bir bölümünü konu 

olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve ger-

çeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan 

düzenli bilgi, ilim

nsz Bir şeyi anlamış veya öğrenmiş bulunmak

Sağ el işaret ve başparmak açık, diğer parmak-

lar kapalı (L el), avuç içi karşıya bakacak şekilde 

başparmağın uç kısmı alnın sağ kenarına do-

kundurulur. 

Sağ el parmaklar açık, avuç içi sola bakacak şekil-

de başparmağın uç kısmı çeneye dokundurulur.

nsz Bir şeyi anlamamış veya öğrenmemiş bulunmak isim Dokuz yüz doksan dokuzdan sonra gelen sa-

yının adı

1000
Sağ el açık, avuç içi sola bakar. Ardından elin 

avuç içi karşıya bakacak şekilde çevrilir.

Sağ el işaret parmağı açık, diğerleri kapalı, işaret 

parmağı göğsün sağ tarafında içten dışa doğru ya-

rım daire çizer.
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özel, isim Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesi’nde 

yer alan illerinden biri

-e Yüksek bir şeyin veya bir hayvanın üstüne çıkıp 

ayaklarını sallandırarak oturmak

    

    

Sağ el işaret parmağı açık, diğerleri kapalı, işaret 
parmağı göğsün sağ tarafında içten dışa doğru 
yarım daire çizer. Sağ el parmaklar açık orta par-
mak kıvrıktır. El ileri doğru hareket eder.

Sağ el işaret parmağı ve orta parmak açık kıvrık, 

diğer parmaklar kapalıdır. Sağ el parmakları fo-

toğraftaki gibi sol el işaret parmağının üzerine 

koyulur.

zarf Yeniden, tekrar zarf  1. Madde, eşya, söz, olay, iş, durum vb.nin 

yerine kullanılan, genellikle belirsiz anlamda 

söylenen bir söz 2. Kararsızlık ifade biçimi

             

        

Sağ el işaret parmağı açık, diğerleri kapalı, işaret 

parmağı boyun hizasına kaldırılır. Ardından sağ 

ve sol el başparmakları açık, diğer parmaklar ka-

palı, sağ el sol elin açık parmağının üzerine konur.

Sağ el işaret parmağı açık, diğerleri kapalı, işaret 

parmağı göğüs hizasına kaldırılır. Sağ el işaret 

parmağı sol el işaret parmağının üst kısmından 

yukarı doğru fotoğraftaki gibi daire çizer.
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isim Sayıların ilki isim Arpa ile şerbetçi otunun mayalandırılmasıy-

la yapılan bir içki, arpa suyu

   

1
       

Sağ el işaret parmağı açık, diğerleri kapalı, işaret 

parmağı göğüs hizasına kaldırılır.

Sağ el yumruk şeklinde, başparmak işaret par-

mağının içinden dışarı doğru çıkarılır ve el ağza 

götürülür.

sıfat Bir parça, azıcık sıfat Oldukça çok, sayısı belirsiz, bir hayli, müte-

addit

 

        

Sağ el işaret parmağı ve başparmak açık, diğer 

parmaklar kapalıdır. Başparmak işaret parmağı-

nın uç kısmında dıştan içe doğru kaydırılır.

Sağ el işaret parmağı açık, diğerleri kapalı, işaret 

parmağı boyun hizasına kaldırılır. Ardından sağ 

el tüm parmak uçları birleşip açılır. 
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-i Bir şeyi ölçülü kullanarak artırmak, tasarruf 

etmek

sıfat Bir sayısının sıra sıfatı

Her iki el göğüs hizasında, sol el açık düzdür. Sağ 

el kıvrık fotoğraftaki gibi sol elin avuç içine ko-

nur ve sağ el sol el içinde daire çizer. 

Sağ el işaret parmağı açık, diğerleri kapalıdır. Sol 

el başparmak ve işaret parmağı açık diğer par-

maklar kapalıdır. Sağ el, sol elin  başparmak ucu-

na dokunur.

isim Un, süt, şeker veya tuzla yapılan ince, gevrek 

bir tür kuru pasta

isim Besmele

Sağ el parmak açık ve kıvrıktır. Açık olan par-

makların uç kısımları ağza götürülürken el bilek-

ten aşağı yukarı doğru hareket ettirilir.

Sağ elin açık olan işaret parmağı dudağa değdiril-

dikten sonra yukarı doğru kaldırılır.
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isim, hayvan bilimi Yarım kanatlılar alt takımı-

na giren, insan ve memeli hayvanların vücudunda 

asalak olarak yaşayan böcek, kehle

özel, isim Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesi’nde 

yer alan illerinden biri

 

 

Sağ el işaret parmağı başa dokunur. Her iki el 
yumruk biçiminde, işaret parmağı öne doğru 
çıkıntılı ve başparmakla bitişik diğer parmak-
lar kapalıdır (T el). İki elin işaret parmaklarının 
tırnakları birbirine birleştirilip ayrılır.

Her iki el yumruk biçiminde, işaret parmağı öne 

doğru çıkıntılı ve başparmakla bitişik diğer par-

maklar kapalıdır (T el). İki elin işaret parmakla-

rının tırnakları birbirine birleştirilip ayrılır.

nsz Tükenmek isim Bitki ve hayvanların köken, dağılım, yapı, ge-

lişim, büyüme ve üremelerini inceleyen bilim dalı, 

dirim bilimi

Eller açık, çapraz şekilde sağ el sol elin üzerinde-

dir. Eller sağa ve  sola açılır.

İki elin parmakları fotoğraftaki gibi yuvarlak ya-

pılarak göz önüne götürülür ve göz önünde yarım 

daire şeklinde çevrilir.
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zamir Çokluk birinci kişiyi gösteren söz zamir Çokluk birinci kişi iyelik hali

  

         

Sağ el açık düz avuç içi yere bakacak şekilde, el 

soldan sağa doğru daire çizer.

Sağ el göğüs hizasında, avuç içi yere bakacak şe-

kilde, soldan sağa doğru daire çizdikten sonra sağ 

el işaret ve orta parmak açık diğer parmaklar ka-

palıdır (V el). Orta parmak göğse değdirilir.

isim Bir yapının yol düzeyinden aşağıda kalan 

bölümü

isim Damızlık erkek sığır

  

 

Her iki el omuz hizasında, parmaklar açık düz 

ve parmak uçları birbirine değecek şekilde eğik 

tutulur. Ardından sağ el fotoğraftaki gibi sol elin 

altına doğru indirilir.

Her iki elin başparmakları ve serçe parmakları 

açık, diğer parmaklar kapalı, başparmaklar aynı 

anda alnın sağına ve soluna değdirilir.
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isim Boynun ön bölümü ve bu bölümü oluşturan 

organlar, imik, kursak

-i Bir canlıyı, soluk almasına engel olarak öldürmek

Sağ el işaret ve başparmak açık (U el), diğer par-

maklar kapalı, parmak uçları boğazın üst kısmı-

na değdirildikten sonra aşağı doğru kaydırılır.

Her iki el boğazı sıkar.

isim Dışkı isim, spor Belirli kurallara uyularak yapılan yum-

ruk dövüşü, yumruk oyunu

Her iki el göğüs hizasında, sol el yumruk; sağ el  

başparmak, sol el avuç içine sıkıştırıldıktan son-

ra sağ el yavaşça aşağı doğru çekilir.

Her iki el yumruk yapılarak göğüs hizasına kal-

dırılır. Yumruk yapılan eller ileri geri hareket 

ettirilir.
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özel, isim Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi’nde yer 

alan illerinden biri

isim Canlı veya cansız hedeflere atılan, içi yakıcı 

ve yıkıcı maddelerle doldurulmuş, türlü büyüklük-

te patlayıcı, ateşli silah

Sağ el işaret parmağı açık, diğer parmaklar kapa-

lıdır. İşaret parmağı burnun uç kısmına değdirilir.

Her iki el yumruk yapılarak sağ el sol elin üzerine 

koyulur. Ardından eller sağa ve sola doğru açılır.

isim Cam, taş, sedef, tahta, plastik vb. maddeler-

den yapılan, ortası delik, çoğu yuvarlak ve renkli 

süs tanesi

isim Geri verilmek üzere alınan veya ödenmesi ge-

rekli para veya başka bir şey

Her iki el kapalı, işaret parmağı ve başparmaklar 

birleştirilerek küçük işareti yapılır.

Sağ el parmakları birbirine değecek şekilde boyun 

hizasına kaldırılır. Parmak uçları boynun sağ ta-

rafına değdirilir.
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isim, ekonomi Bazı tüccarların ve özellikle sarraf-

larla değerli kâğıt ve tahvil alışverişiyle uğraşanla-

rın alım satım ve değişim amacıyla devlet deneti-

mi altında iş yaptıkları yer

isim Bir yerden başka bir yere sıvı, gaz vb. aktar-

maya yarayan, içi boş, uçları açık, uzun ve dar 

silindir

Her iki el yumruk biçiminde, işaret parmağı öne 

doğru çıkıntılı ve başparmakla bitişik diğer par-

maklar kapalıdır (T el). Eller aşağı yukarı hareket 

ettirilir.

Her iki el işaret ve başparmak uçları birleşiktir. 

Diğer parmaklar açık ve avuç içleri yere bakacak 

şekilde göğüs hizasında birbirlerine değdirildik-

ten sonra kollar sağa ve sola çekilir.

özel, isim Balkanlar’da bulunan bir ülke

Her iki el yumruk ve bilekler birbirine değecek şekilde, çapraz olarak göğüs hizasındadır. Ellerin avuç 

içleri kendimize bakacak şekilde bilekten çevrilir.
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sıfat İçinde, üstünde hiç kimse veya hiçbir şey bulunmayan, dolu karşıtı

Sağ el işaret parmağı kıvrık, orta parmak açık, di-

ğer parmaklar kapalı, el yukarı doğru kaldırılır.

Her iki el göğüs hizasında, işaret, orta ve başpar-

mağı açık ve avuç içine doğru kıvrık, her iki el 

çapraz, bilekler birbirine vurulur.

argo  Aldırmamak -den Karı ve kocanın mahkeme kararı ile birbirin-

den ayrılması.

Sağ el açık, avuç içi sağa bakacak şekildedir. El 

sola doğru giderken avuç içi yukarı bakacak 

şekle getirilir.

Her iki elin başparmakları açık, diğer parmaklar 

kapalı, göğüs hizasındadır. Parmak uçları birbiri-

ne değdirildikten sonra sağa ve sola doğru açılır.
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isim Uzun konçlu, kapalı ayakkabı isim Renk vermek, dış etkilerden korumak için 

eşyanın üzerine sürülen veya içine katılan renkli 

madde

Sol el açık, avuç içi yere bakacak şekilde göğüs 

hizasındadır. Sağ el  sol kol üzerine konur.

Sağ el parmak uçları sol el avuç içinde aşağı yu-

karı sürülür.

isim, anatomi Gövdenin başla omuz arasında ka-

lan bölgesi

-i Bir şeyi kendisinden beklenilen işi yapamayacak 

duruma getirmek

 

         

Sağ el açık boynu tutar. Her iki el parmaklar açık, avuç içleri birbirine ba-

kacak şekilde, göğüs hizasındadır. Ardından eller 

açılarak avuç içleri yukarı bakacak şekle getirilir.



TÜRK İŞARET DİLİ SÖZLÜĞÜ 103

isim, anatomi Kandaki zararlı maddeleri süzüp 

idrar olarak salan, omurganın sağ ve sol yanında 

bulunan çift organdan her biri

isim, hayvan bilimi Eklem bacaklıların, altı ba-

caklı, çoğu kanatlı ve vücutları baş, göğüs, karın 

olarak eklemlerden oluşmuş hayvan sınıfı, haşere

Sağ el parmakları açık, böbrek üzerine koyulur. Sağ el işaret parmağı ve orta parmak uçları açık 

kıvrık ve aşağıya bakar şekilde diğer parmaklar 

kapalıdır. Sağ el, sol el üzerinde sıra ile ileri doğru 

hareket ettirilir.

isim, matematik Dört işlemden biri, taksim isim Bir bütünü oluşturan parçaların her biri, kısım

Her iki elin parmakları açık düzdür. Sağ el göğ-

sün önünde sol ele değdirilir.

Sağ el parmaklar açık, parmak uçları yere bakacak 

şekildedir. Eller ileri geri hareket ettirilir.
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isim Açılmış hamurun veya yufkanın arasına, 

peynir, kıyma, ıspanak vb. konularak çeşitli biçim-

lerde pişirilen hamur işi

özel, isim Güney Amerika’ da bulunan bir ülke

Her iki el göğüs hizasında, parmaklar açık düz, 

avuç içi aşağıya bakacak şekilde eller öne arkaya 

hareket ettirilir. 

Her iki el, göğüs hizasında, işaret parmağı ve orta 

parmak açık ve kıvrık, diğer parmaklar kapalıdır. 

El ileri geri hareket eder.

isim İçinde bulunulan gün isim, bitki bilimi Buğdaygillerin örnek bitkisi

Sağ el işaret paarmağı açık diğerleri kapalıdır. 

Açık parmak göğsün önünden aşağı iki üç kez 

hareket eder.

Her iki el göğüs hizasında, parmaklar açık düz ve 

avuç içleri kendinize bakacak şekilde, eller birbi-

rine ve vücuda değmeden, göğsün önünde birbi-

rinin etrafında daire çizer.
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isim Yiyecek veya içecekle kirletilmiş mutfak eşyası 

veya kap kacak

özel, isim Balkanlar’da yer alan bir ülke

Her iki el göğüs hizasında, parmaklar açık düz,   

sağ el parmak uçları sol el avuç içine konur ve 

parmak uçları daire çizer. 

Sağ el düz, avuç içi sola bakacak şekilde,başpar-

mak çeneye değer. Parmaklar hareket ettirilir.

isim Kaynatılıp kurutulduktan ve kabuğu çıkarıl-

dıktan sonra kırılan buğday

isim Çeşitli biçimlerde düzenlenen ve düşündüre-

rek, aratarak buldurmayı amaç edinen oyun

Sağ el açık ve parmaklar kıvrıktır. Parmak uçları 

yanakta aşağı yukarı hareket eder.

Her iki el göğüs hizasında, parmaklar açık, avuç 

içleri aşağıya bakacak şekilde sağ el sol elin üze-

rinde sola sağa doğru hareket ettirilir. 
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-i Kaybedilen bir şeyi yeniden ele geçirmek nsz -de Önceden belirlenmiş bir yer ve zamanda 

bir araya gelmek

Sağ el işaret parmağı açık, kıvrık, diğer parmaklar 

kapalı, el sağdan göğsün ortasına doğru getirilir.

Her iki el işaret parmakları açık, diğer parmaklar 

kapalı, eller iki yandan ortaya getirilir ve parmak 

uçları birleştirilir.

isim Atmosferdeki su damlacıkları ve buz tanecik-

lerinin görülebilir yoğunluk kazanmasıyla oluşan, 

biçimleri, yükseklikleri ve yol açtıkları hava olay-

larıyla birbirinden ayrılan yığın

nsz Çok sıkılmak, çok tedirgin olmak

 Her iki el açık, avuç içleri yukarı bakacak şekil-

dedir. Eller daire çizerek kenarlara açılırlar.

Sağ yumruk göğüs ortasına konur.
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özel, isim Türkiye’nin Akdeniz Bölgesi’nde yer alan 

illerinden biri

isim Bir öğrencinin öğrenimini sürdürebilmesi 

veya bir kimsenin bilgi ve görgüsünü artırması 

için belli bir süre devlet veya özel kuruluşlarca 

ödenen aylık para

           

     

Sağ elin açık olan işaret parmağı burun ucuna 

dokunur. Ardından sağ el açık avuç içi karşıya 

bakacak şekilde tutulur.

Sağ el açık avuç içi ağza bakacak şekildedir. El 

ağız önünde ileri geri hareket eder. Her iki el gö-

ğüs hizasında, açık düz, eller fotoğraftaki gibi sol 

kolun üzerine dokunur. 

özel, isim Türkiye’nin Marmara Bölgesi’nde yer 

alan illerinden biri

isim, anatomi Alınla üst dudak arasında bulunan, 

çıkıntılı, iki delikli koklama ve solunum organı

Sağ el düz, avuç içi karnın üstünde daire çizer. Sağ el işaret parmağı açık, diğer parmaklar kapalı, 

açık parmak burna değdirilir.
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-i Buruşuk duruma getirmek isim Donarak katı duruma gelmiş su

Her iki el göğüs hizasında parmaklar açıktır. El-

ler bir kâğıt buruşturulur gibi kıvrılır.

Her iki el göğüs hizasında yumruk, yumrukların 

avuç içi dışa bakacak şekilden kendinize bakacak 

şekle getirilir.

isim Yiyecek, içecek vb.ni soğuk olarak saklamaya 

yarayan, motorla çalışan dolap, soğutucu, frijider

-i Sertçe çevirmek, kıvırmak

   

 

Her iki el göğüs hizasında yumruk, yumrukların 

avuç içi dışa bakacak şekilden kendinize bakacak 

şekle getirilir. Ardından sağ el, dolap kapağını 

açar gibi kendinize doğru çekilir.

Her iki el göğüs hizasında yumruk,Avuç içleri 

yere bakacak şekilde iken biribirine bakacak şek-

le getirilir. Bir sopanın iki yana bükülmesi hayal 

edilebilir.
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sıfat Eksiksiz, tam isim Tabiat kanunlarına aykırı sonuçlar elde et-

mek iddiasında olanların başvurdukları gizli işlem 

ve davranışlara verilen genel ad, afsun, efsun, si-

hir, füsun, bağı

Her iki el işaret parmakları açık, diğer parmak-

lar kapalı, her iki el göğüs hizasından öne doğru 

yere paralel yarım daire çizerek önde birleşir, bir 

bütün oluşturur.

Her iki el göğüs hizasında, işaret ve orta parmak 

açık, diğer parmaklar kapalı, eller fotoğraftaki 

gibi bilekler değdirilerek açık, parmaklar hareket 

ettirilir. 

sıfat Boyutları, benzerlerinden daha fazla olan (somut nesne), makro, küçük karşıtı

Her iki el parmaklar açık, avuç içleri birbirine bakacak şekilde eller göğüs hizasından yanlara doğru 

açılır.
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C CADDE
Alfabenin üçüncü harfi isim Ana yol

C
Sağ el sağ omuz hizasında, işaret parmağı ve baş-

parmak açık diğer parmaklar kapalıdır (C el). El 

öne doğru hareket ettirilerek C harfi işaret edilir.

Sol el karın hizasında, parmaklar açık düz ve avuç 

içi yere bakacak şekildedir. Sağ el, sol dirsekten el 

üstüne kadar yatay ve düz bir hareket yapar. 

CADI
isim Kötülük yaparak başkalarına zarar veren 

kadın

sıfat Belli bir konuda yeterli bilgisi olmayan

Sağ el karnın üst hizasında ve sol el göğüs hiza-

sında, her iki el yumruktur. Kollar sağa sola doğ-

ru kısa hareketle sallanır. 

Sol el alın hizasında, parmaklar açık, orta parmak 

alnın sağından soluna doğru çekilir.
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CAM
isim Soda veya potas katılmış silisli kumun ateşte 

eritilmesiyle yapılan sert, saydam ve çabuk kırılır 

cisim

isim, din b. Müslümanların ibadet etmek için top-

landıkları yer

  

      

Sol el açıktır. Sağ el işaret ve orta parmak açık 

kıvrıktır. Sağ el, sol avuç içine fotoğraftaki gibi 

vurur.

Sağ elin parmakları açık, baş parmak kulağa do-

kundurulur. Sağ elin işaret ve serçe parmakları 

açık, öbürleri kapalı, sağ el dik  tutulur.

CAN CANI ÇEKMEK
isim İnsan ve hayvanlarda yaşamayı sağlayan ve 

ölümle vücuttan ayrılan madde dışı varlık

deyim Bir şeyi istemek, istek duymak, arzulamak

Sağ el göğüs hizasında, parmaklar açık ve kıvrık, 

avuç içi kendinize bakacak şekilde parmak uçları 

göğsün ortasına konur.

Sağ el işaret parmağı çene altından boğaza doğru 

indirilir.
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CANSIZ
sıfat Canı olan, diri, yaşayan sıfat Canını yitirmiş, ölmüş

 

 

Sağ el işaret parmağı yanağa dokunur. Sağ el göğüs hizasında, parmaklar kıvrık avuç içi 

kendinize bakacak şekilde göğsün ortasına konur. 

Ardından sağ el göğüs hizasında, işaret parmağı 

ve başparmağı birleşik, öne doğru itilir.

CASUS CD
isim Bir devlet veya kuruluşun gizli amaçları için 

çalışan kimse, çaşıt, ajan

“Compact Disc” kelimelerinin baş harflerinden 

oluşan bir kısaltma

Sağ el yüz hizasında, parmaklar açık düz ve bur-

nun önünden önce sola sonra sağa ve tekrar sola 

geçer. 

Her iki el göğüs hizasında, ellerin işaret parmak-

ları ve başparmakları açık, diğer parmaklar ka-

palıdır (C el). Açık parmaklar birbirine bakacak 

şekilde öne doğru itilir. 
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CEHENNEM CEKET
isim, din b. Dinî inanışlara göre, dünyada günah 

işleyenlerin öldükten sonra ceza görecekleri yer, 

tamu

isim Erkeklerin ve kadınların giydiği, genellikle 

önden düğmeli, kalçayı örten, kollu üst giysisi

       

         

Sağ el başparmak ve işaret parmağı açık diğer 
parmaklar kapalıdır (C el). El sağdan sola doğru 
hareket ettirilir. Ardından her iki elin tüm par-
makları açık kıvrık ve avuç içleri yukarı bakacak 
şekilde, eller aşağı yukarı hareket ettirilir.

Sağ el başparmak ve işaret parmağı açık diğer par-

maklar kapalıdır. Ardından her iki yumruk omuz-

lardan göğsün ortasına doğru hareket ettirilir.

CEMAAT CENAZE
isim, din b.  Bir imama uyup namaz kılan kişiler isim Cenaze töreni

       

         

Her iki el açık, baş parmaklar kulağa dokundu-

rulur. Ardından her iki el başparmak ve işaret 

parmağı açık diğer parmaklar kapalı, eller ileri 

doğru hareket eder.

Sağ el işaret parmağı ve orta parmak açık, diğer 
parmaklar kapalıdır. Sağ el avuç içi yukarı bakar-
ken aşağı bakacak şekilde çevrilir Her iki el açık 
düzdür. Sol el düz avuç içi yukarı bakacak şekilde, 
sağ el serçe parmağı, sol elin avuç içine gelecek 
şekilde konur. 
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CENNET CEP
isim, din b. Dinî inanışlara göre imanlı, dünyada 

iyi işler yapmış kimselerin öldükten sonra sonsuz 

bir mutluluğa kavuşacakları yer, uçmak, behişt

isim Genellikle bir şey koymaya yarayan, giysinin 

belli bir yeri açılarak içine yerleştirilen astardan 

yapılmış parça

  

           

Sağ el yüz hizasında başparmak ve işaret parmağı 
açık diğer parmaklar kapalıdır (C el). El sağdan 
sola doğru hareket ettirilir. Her iki elin başpar-
makları birbirine değecek, avuç içleri kendinize 
bakacak şekilde eller resimdeki gibi tutulur ve 
parmaklar öne arkaya hareket ettirilir.

Sağ el karnın sağ tarafında, düz ve tüm parmaklar 

birbirine bitişik,  sağ el aşağı doğru hareket ettirilir.

CESARET
isim Güç veya tehlikeli bir işe girişirken kişinin 

kendinde bulduğu güven

isim Doğru çizgileri çizmeye yarayan, dereceli 

veya derecesiz, tahtadan, plastikten, madenden 

yapılmış araç, çizgilik

Her iki el göğüs hizasında, parmaklar açık kıvrık 

ve parmak uçları vücuda değecek şekilde göğsün 

ortasından sağa sola doğru çekilir.

Sol el karın hizasında, parmaklar açık düz ve avuç 

içi kendinize bakacak şekildedir. Sağ el sol dirsek-

ten el üstüne kadar yatay ve düz bir hareket yapar.
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CEVAP
isim Bir soruya, bir isteğe, bir söz, bir davranış 

veya yazıya verilen karşılık, yanıt

isim, bitki bilimi Ceviz ağacının dışı kabuklu, içi 

yağlı ve nişastalı yemişi, koz

Sağ el göğüs hizasında, işaret parmağı ve başpar-

mak açık, diğer parmaklar kapalı (C el) biçimde 

kendinize doğru çekilir.

Her iki el göğüs hizasında, ellerin tüm parmakları 

açık kıvrık ve parmaklar fotoğraftaki gibi birbi-

rine geçecek şekilde avuç içleri birbirine değerek 

hareket ettirilir.

CEZA
isim Uygunsuz davranışlarda bulunanlara uygula-

nan üzüntü, sıkıntı, acı verici işlem veya yaptırım

özel, isim Kuzey Afrika’da ülke, Afrika’nın en bü-

yük ülkesi

Her iki el göğüs hizasındadır.  Sol el, açık düz ve 

avuç içi yukarı bakacak şekildedir. Sağ el parmak-

lar açık orta parmak, sol elin avuç içine konur.

Her iki el göğüs hizasındadır. Sol el, açık düz ve 

avuç içi yukarı bakacak şekildedir. Sağ el parmak-

lar açık, orta parmak sol elin avuç içine konur.
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CEZVE
isim Kahve pişirmeye yarayan, saplı, küçük kap sıfat Şaka olmayan, gerçek

   

   

Sağ el işaret parmağı ve başparmak açık, diğer 

parmaklar kapalıdır. Açık parmaklar ağzın sağ 

yanına konur. Ardından sağ el yumruk göğüs 

önünde tutulur.

Sağ el yüz hizasında, parmaklar açık düz ve sertçe 

öne aşağı indirilir.

sıfat Elindeki parayı harcamaya kıyamayan, bitli, 

eli sıkı, ekti, hasis, kısmık, kibritçi, mıhsıçtı, nekes, 

pinti, sıkı, varyemez

isim Adam öldürme

  

 

Sağ el yumruk, sağ yanağa koyulur. Ardından el 

aşağı çekilir.

Sağ el işaret parmağı bir kez geri doğru çekilir. Ar-

dından işaret parmağı ve orta parmak açılır, diğer 

parmaklar kapalıdır. Sağ el bilekten içeri doğru 

çevrilir.
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isim Kümes hayvanlarının yumurtadan yeni çık-

mış yavrusu

isim Yeryüzünü fiziksel, ekonomik, beşerî, siyasal 

yönlerden inceleyen bilim

   

    

Sol el parmaklar açık düz, sağ el işaret parma-
ğı açık kıvrık, diğer parmaklar kapalıdır. Sağ el 
işaret parmağı, sol elin avuç içine dokunur. Her 
iki el açık ve kıvrık, avuç içleri birbirine bakacak 
şekilde yaklaştırılır.

Her iki el omuz hizasında, parmaklar açık kıvrık 

ve avuç içi aşağı bakacak şekilde tutulur. Eller ters 

yönde öne arkaya hareket eder.

COP CÖMERT
isim Polislerin kullandığı genellikle lastikten yapı-

lan sopa

sıfat Para ve malını esirgemeden veren, eli açık, 

selek, semih, ahi, bonkör

       

    

Her iki el işaret ve başparmak uçları birleşik, di-

ğer parmaklar açıktır. Eller göğüs ortasından sağa 

ve sola çekilir. Ardından sağ el yumruk ileri geri 

sallanır.

Sağ el parmaklar açık düz, burnun üzerine konur 

ardından parmak uçları birleştirilerek el öne doğ-

ru indirilir. Ardından her iki el açık ileri hareket 

ettirilir.
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CUMA
isim Perşembe ile cumartesi arasındaki gün

Sağ el çene hizasında, sağ elin işaret ve orta parmağı açık, diğer parmaklar kapalıdır. Açık parmaklar 

önce çeneye sonra alna konur.

isim Cuma ile pazar arasındaki gün

Her iki el göğüs hizasındadır. Serçe parmaklar 

açık ve birbirine tutunmuş, avuç içleri ters yöne 

bakacak şekilde tutulur.

Her iki el düz, kıvrık, avuç içleri birbirine bakacak 

şekilde, aralarında yuvarlak bir nesne varmış gibi 

tutulur. Ardından parmaklar kapanıp açılır.
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isim Cumhuriyetle yönetilen ülkelerde devlet baş-

kanı, reisicumhur, cumhur reisi

isim Milletin, egemenliği kendi elinde tuttuğu ve 

bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri ara-

cılığıyla kullandığı yönetim biçimi

   

 

Sağ el işaret parmağı ve başparmak açık, diğer 

parmaklar kapalı, sol omuzun üstünden, sağ 

omuzun üzerine doğru geçirilir. Ardından sağ 

elin başparmağı yukarı doğru kaldırılır.

Sağ el işaret parmağı ve başparmak açık, diğer 

parmaklar kapalı biçimde, sol omuzun üstünden 

sağ omuzun üzerine doğru geçirilir. 

CÜBBE
isim Hukukçuların, üniversite öğretim üyelerinin, 

din adamlarının, mezuniyet törenlerinde öğrenci-

lerin elbise üstüne giydikleri uzun, yanları geniş, 

düğmesiz giysi

isim, dil bilgisi Bir yargı bildirmek için tek başına 

çekimli bir fiil veya çekimli bir fiille kullanılan ke-

limeler dizisi, tümce

   

  

Sağ el parmaklarının uçları birbirine değecek 

şekilde başın çevresinde daire çizilir. Her iki el 

omuzların altında, yumruk biçimindedir. Eller 

omuzdan ortaya doğru çekilir. 

Her iki el, işaret parmakları ve orta parmakların 

uçları birbirine değecek diğer üç parmak açık 

biçimde, parmaklar fotoğraftaki gibi birbirinin 

içinden geçirilerek sağ ve sol yana doğru çekilir.
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CÜZDAN
isim Para, kâğıt vb. koymaya yarayan küçük çanta

Her iki el açık ve parmak uçları birleşik ,açılır kapanır.
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Ç ÇABUK
Alfabenin dördüncü harfi sıfat Hızlı, müstacel, yavaş karşıtı

Ç
Sol el işaret parmağı ve başparmak açık diğer 

parmaklar kapalı (C el) biçimde, el öne doğru çı-

karılır. Sağ el işaret parmağı fotoğraftaki gibi sol 

elin başparmağının üzerine konur. 

Her iki el göğüs hizasında, ellerin işaret parmak-

ları ve orta parmakları açık, diğer parmaklar ka-

palıdır. Sağ el, sol elin açık parmaklarına iki kez 

fotoğraftaki gibi değdirilir.

-i Birinin gelmesini kendisine yüksek sesle söyle-

mek, seslenmek

isim Açılıp kapanan bir veya birkaç ağızlı küçük 

cep bıçağı

Sağ el yüzün önünde, düz ve parmaklar birbiri-

ne bitişik, avuç içi kendimize bakacak şekildedir. 

Parmaklar avuç içine doğru kıvrılır. 

Sol el işaret ve başparmak açık, diğer parmaklar 

kapalıdır. Sağ el işaret parmağı, sol elin parmakla-

rını, arasına alacak şekildedir. Sağ el işaret parma-

ğının ucu, yukarı aşağı hareket ettirilir.
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nsz Bir şeyi oluşturmak veya ortaya çıkarmak için 

emek harcamak

-i, -e Başkasının malını gizlice almak, hırsızlık 

etmek, aşırmak

Her iki el göğüs hizasında, yumruk biçiminde 

işaret parmağı öne doğru çıkıntılı ve başparmak-

la bitişik diğer parmaklar kapalı (T el), eller gö-

ğüs hizasında daire çizerler.

Sağ el göğüs hizasındadır. Başparmak ucu aşağıya 

bakacak şekilde, el soldan sağa doğru çevrilir.

isim Çamaşır yıkamaya yarayan araç isim Kirli eşyaları yıkama işi

   

        

Her iki el yumruk biçiminde, ellerin parmak kı-

sımları birbirine değecek şekilde birbirine sürtü-

lür. El açık ve parmaklar kıvrıktır. El sağa sola 

çevrilir.

Her iki el yumruk biçiminde, ellerin parmak 

kısımları birbirine değecek şekilde birbirine 

sürtülür. 
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isim Su ile karışıp bulaşır ve içine batılır duruma gelmiş toprak, balçık

 

 

Sağ el ağız hizasında, başparmak açık diğer parmaklar kapalıdır. Başparmak ağza doğru götürülür. 

Ardından her iki elin parmak uçları aşağı bakacak şekilde birbirine sürtülür.

özel, isim  Türkiye’nin Marmara Bölgesi’nde yer alan illerinden biri

Her iki el göğüs hizasında, işaret ve orta parmak-

lar açık diğerleri kapalıdır. Eller zıt yönde aşağı 

yukarı hareket eder.

Her iki el işaret ve orta parmağı açık diğer par-

maklar kapalıdır. Açık parmaklar iki kez yukarı 

doğru kısa ve kesik hareket ettirilir.
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özel, isim Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesi’nde yer 

alan illerinden biri

isim Kösele, meşin, kumaş vb. hafif malzemeden 

yapılıp büyüklüğüne göre para, evrak, yiyecek vb. 

koyup taşımaya yarayan kap

Sağ el üstü fotoğraftaki gibi çeneye dokunur, kıv-

rık parmaklar iki kez öne arkaya sallanır.

Sağ el başparmak açık, diğer parmaklar kapalı , el 

omuzun altına tutulur.

sıfat Eğik olarak birbiriyle kesişen isim Bir sonuca varmak, ortadaki engelleri kaldır-

mak için tutulması gereken yol, çıkar yol, çözüm 

yolu

 

      

Her iki el açık, bilekler çapraz üst üste konur. Her iki elin işaret ve başparmakları birbirine de-
ğecek ve iki el birbirinin içinden geçecek şekilde 
tutulur. Devamında parmaklar açılır. Eller sağa 
ve sağa çekilirken avuç içleri yukarı bakacak şekle 
getirilir.
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isim, matematik Birbiriyle çarpılan iki sayı ara-

sına konulan işaret: “a x b” veya “a . b”, “a çarpı b” 

diye okunur

-le Birbirine çarpmak, tokuşmak

Her iki el göğüs hizasındadır. Her iki elin işaret 

parmakları açık, diğer parmakları kapalıdır. İşaret 

parmakları birbirinin üzerine konarak X işareti 

yapılır.

Her iki el göğüs hizasında ve yumruk biçiminde-

dir. Yumruklar birbirine bir kez vurulur.

isim, matematik Dört işlemden biri, çarpmak 

işlemi, darp

isim Yatağın üstüne serilen veya yorgan kaplanan 

bez örtü

 

      

Her iki el açık, bilekler çapraz üst üste konur. Her iki el açık, kıvrık avuç içleri aşağı bakacak 

şekildedir. Eller göğüs hizasında önden kendimi-

ze  doğru çekilir. Ardından eller açık sağa ve sola 

açılır.
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isim Salı ile perşembe arasındaki gün isim Dükkânların bulunduğu alışveriş yeri

Sağ elin işaret parmağı ve orta parmağı açık, di-

ğer parmaklar kapalıdır (L el), başparmak kulağa 

dokunur.

Her iki el karın hizasında, parmaklar açık ve avuç 

içleri birbirine bakacak şekilde, eller önce sola 

ileri ardından sağa ileri hareket eder.

isim Yemek yerken kullanılan iki, üç veya dört 

uzun dişli çoğunlukla metal araç

isim Bir yapının, bir evin damını kuran parçala-

rın bütünü

Sağ el işaret ve orta parmağı açık, diğer parmak-

lar kapalıdır. Sol elin tüm parmakları açık düz, 

avuç içi yukarı bakacak şekildedir. Sağ elin açık 

parmakları, sol elin avuç içine dokunur.

Her iki el omuz hizasında, parmaklar açık düz ve 

parmak uçları birbirine değecek şekilde fotoğraf-

taki gibi eğik tutulur. 
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ÇAY
isim, askerlik Onbaşıdan sonra gelen ve görevi 

manga komutanlığı olan erbaş

isim Çeşitli bitkilerin yaprak veya çiçeklerinin 

demlenmesiyle elde edilen bir içecek türü

  

          

İşaret ve orta parmağı açık olan sağ el, sol kol üze-

rine konur. Önce açık parmaklar yukarıda kala-

cak şekilde el aşağı sonra tekrar yukarı çıkarılır. 

Her iki el göğüs hizasındadır.  Sağ el fotoğrafta-

ki gibi sol elin üzerinde tutulur. Dairesel hareket 

yapar. 

isim Çay hazırlamak için kullanılan mutfak eşyası isim Çivi çakma, madenleri dövme vb. işlerde kul-

lanılan saplı bir el aleti

 

  

Sağ el fotoğraftaki gibi sol elin üzerinde tutulur. 

Dairesel hareket yapar. Ardından iki el yumruk 

üst üste konur.

Sağ el sağ omuz hizasında, yumruk biçiminde işa-

ret parmağı öne doğru çıkıntılı ve başparmakla 

bitişik diğer parmaklar kapalı (T el), öne doğru 

hızlıca getirilir.
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isim, hayvan bilimi Düz kanatlılardan, uzun olan 

art bacaklarına dayanarak uzağa sıçrayabilen, bir-

çok türü olan bir böcek

-i, -e Bir şeyi tutup kendine veya başka bir yöne 

doğru yürütmek

   

   

Sol el göğüs hizasında, parmaklar açık düz ve 
avuç içi yukarı bakacak şekildedir. Sağ el işaret 
parmağı ve orta parmak açık, diğer parmaklar ka-
palıdır. Açık parmaklar, ileri yukarı doğru hareket 
ettirilir.

Her iki el yumruk biçiminde, avuç içleri yuka-

rı bakacak şekilde, yumruklar önden kendinize 

doğru çekilir.

isim Gerektiğinde açılıp yatak durumuna getirile-

bilen koltuk, kanepe

isim Çiçek, dal ve yapraklarla yapılmış halka

         

         

Her iki el yumruk biçiminde, avuç içleri yuka-

rı bakacak şekilde, yumruklar önden kendinize 

doğru çekilir. Ardından her iki elin işaret ve orta 

parmakları başparmakla birleşir.

Sağ el parmaklarının uçları birbirine değecek şe-

kilde, burnun önünde tüm parmaklar açılır, el 

aşağı iner. Ardından her iki el açık fotoğraftaki 

gibi sol tarafta aynı anda sağa doğru konur.
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isim, matematik Merkez denilen sabit bir nokta-

dan aynı uzaklık ve düzlemdeki noktalar kümesi-

nin oluşturduğu kapalı eğri

isim Canlılarda baş bölümünde yer alan, kemik 

veya kıkırdak ile desteklenen, altlı üstlü dişleri ta-

şıyan ve ağzın kapanıp açılmasını sağlayan kasları 

üzerinde barındıran iki parçaya verilen ad

 

Her iki el işaret ve başparmağı açık ve kıvrık(C 

el), göğsün önünde durur.

Sağ elin başparmağı ve işaret parmağı çeneyi 

tutar.

isim Bir yere takılmaya, geçirilmeye yarayan eğri 

ve ucu sivri demir

 isim Aynı türden olan şeylerin bazı özelliklerle ay-

rılan öbeklerinden her biri, tür, nev

Sağ el işaret parmağı açık, kıvrık, diğer parmak-

lar kapalı, göğsün ortasına doğru getirilir.

Her iki el göğüs hizasında, işaret parmakları açık, 

diğer parmakları kapalıdır. Her iki elin avuç içleri 

birbirine bakacak şekilde, işaret parmakları birbi-

rinin tersini gösterir biçimde iki kez hareket eder.
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isim Genellikle yol kenarlarında herkesin yararlanması için yapılan, borularla gelen suyun bir oluktan 

veya musluktan aktığı, yalaklı su hazinesi veya yapısı, pınar

 

 

Sağ el ağız hizasındadır. Sağ el başparmak açık, diğer parmaklar kapalıdır. Sağ el başparmak ağza 

götürülür. Ardından sağ elin başparmağı, işaret parmağı ve orta parmağı açık, el bilekten sağa doğru 

çevrilir. 

isim Yasa dışı işler yapmak veya etrafındakileri korkutmak amacıyla bir araya gelmiş topluluk

Her iki el göğüs hizasındadır. Açık olan sağ el 

parmakları, sol işaret parmağına getirilir.

Her iki elin açık olan işaret parmağı zıt yönde 

aşağı yukarı sallanır.
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isim Yasa dışı işler yapmak veya etrafındakileri korkutmak amacıyla bir araya gelmiş topluluk

 

 

İşaret parmak açık, diğer parmaklar kapalı, her iki el göğüs hizasından öne doğru yere paralel yarım 

daire çizerek önde birleşir. Sol el işaret parmağı açık ve yukarı gösterir şekilde, diğer parmaklar kapa-

lıdır. Sağ el işaret ve orta parmağı açık, diğer parmaklar kapalı, Sağ elin açık parmakları arasından sol 

el işaret parmağı geçirilir ve yukarı doğru çekilir.

-i Döndürerek hareket ettirmek isim Kişinin içinde bulunduğu toplumu oluşturan 

ortam

Sağ el işaret parmağı göğüs hizasında ve yukarı 
doğru; sol el işaret parmağı sol omzun üstünde 
ve işaret parmağı aşağı gösterir biçimdedir. Her 
iki el olduğu yerden başlayarak büyük birer daire 
çizer.

Sağ el açık düz ve avuç içi aşağı bakacak şekilde, el 

göğüs hizasından sağa doğru açılır. 
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isim Gelin için hazırlanan her türlü eşya, cihaz

   

   

Sağ elin işaret ve orta parmağı açık ve bitişik, öbür parmakları kapalıdır. Açık olan parmaklar çeneye 

dokundurulur. Sol el altta sağ el üstte parmak uçları bilekleri gösterecek şekilde aralıklı tutulur. Sağ el 

avuç içi kendimize bakacak şekilde açılır.

isim, matematik Dört işlemden biri, çıkarmak iş-

lemi, tarh

-den İçeriden dışarıya varmak, gitmek

Sağ el göğüs hizasında işaret parmağı açık, diğer-

leri kapalıdır. Avuç içi kendimize bakacak şekilde 

el soldan sağa doğru çekilir.

Her iki el göğüs hizasında, sağ el açık düzdür. Sağ 

el, sol el avuç içine fotoğraftaki gibi konur. Ardın-

dan sağ el yukarı doğru çekilir.
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sıfat Üstünde bulunması gereken giysi, örtü vb. bu-

lunmayan, üryan, nü, cıbıl, cıbıldak

isim Zanaat öğrenmek için bir ustanın yanında 

çalışan kimse

Sol elin başparmağı, diğer parmakların uçlarına 

değecek ve ortası boş kalacak şekildedir. Sağ elin 

işaret parmağı sol elin içine girer. Sol el yukarıya; 

sağ el aşağıya doğru hareket eder. 

Her iki el göğüs hizasında, başparmaklar açık, 

diğer parmaklar kapalıdır. Fotoğraftaki gibi açık 

parmak uçları birleştirilir. Bu hareket tekrarlanır.

isim, bitki bilimi Bir bitkinin, üreme organlarını 

taşıyan çoğu güzel kokulu, renkli bölümü

sıfat Birbirini tamamlayan iki tekten oluşan 

(nesneler)

Sağ el burun hizasındadır. Sağ el parmaklarının 

uçları birbirine değecek şekilde, burnun önünde 

tüm parmaklar açılır, el aşağı iner.

Sağ ve sol el yumruk şeklindedir. Ellerin avuç içle-

ri birbirine bakacak şekilde, sağ el sol elin yanına 

getirilir.
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isim Geçimini toprağı ekerek sağlayan kimse isim İyice dövülmüş çiğ etle ince bulgura biber, 

soğan, baharat, salça, maydanoz katılıp bulgur 

yumuşayıncaya kadar yoğrulduktan sonra pişiril-

meden biçim verilerek yenen köfte

Sol el parmaklar açık düz ve avuç içi yukarı ba-

kacak şekildedir. Sağ el işaret parmağı ve orta 

parmak açık,  orta parmak avuç içinden sol elin 

parmaklarına doğru ilerletilir. 

Her iki elin parmaklar açık ve göğüs hizasındadır.  

Sağ el sol el üzerinde, parmaklar açılıp kapanır.

-i Ağza alınan bir şeyi dişler arasında ezmek, 

öğütmek

isim Kakaonun içerisine şeker, süt, fıstık, fındık 

vb. katılarak yapılan bir tür tatlı yiyecek

Her iki el göğüs hizasında, parmaklar kıvrıktır. 

Fotoğraftaki gibi avuç içleri birleştirilip açılarak 

hareket tekrarlanır.

Sağ el çene hizasında, sağ elin işaret parmağı ve 

orta parmağı açık, diğer parmaklar kapalıdır. Par-

maklar ağzın sağ kenarına konur ve yukarı aşağı 

hareket ettirilir.
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isim Çoğunlukla yüzde oluşan kahverengi küçük 

benekler

isim Zahmet, sıkıntı

Sağ el işaret parmağı açık kıvrık, diğer parmaklar 

kapalıdır. Açık parmak sağ gözün altından, bu-

run üzerine ve sol gözün altına kadar dokunup 

kaldırılarak hareket ettirilir.

Sağ el göğüs hizasında, parmaklar açık kıvrık ve 

avuç içi kendimize bakacak şekilde göğse değer. 

Ardından parmaklar kapanarak yukarı getirilir.

isim, bitki bilimi Gülgillerden, sapları sürüngen, 

çiçekleri beyaz bir bitkinin güzel kokulu, pembe, 

kırmızı renkli meyvesi

isim Kendiliğinden yetişmiş çim

 

  

Sağ el işaret parmağı açık kıvrık, diğer parmaklar 

kapalıdır. Açık parmak sağ gözün altından, burun 

üzerine ve sol gözün altına kadar dokunup kaldı-

rılarak hareket ettirilir.

Sağ el yumruk; sol el düz ve avuç içi yukarı baka-
cak şekildedir. Sağ yumruk sol avuç içinde daire 
çizer. Ardından her iki el göğüs hizasında, par-
mak uçları birbirine değip açılarak zıt yönde aşağı 
yukarı hareket ettirilir.
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isim Killi kalkerleri özel fırınlarda pişirip ezmekle elde edilen, çamuru çarçabuk katılaşıp sertleşen ve 

yapılarda harç malzemesi olarak kullanılan kül renginde veya beyaz toz

 

 

Sağ el  başparmağı ve serçe parmak açık, diğer parmaklar kapalıdır. Başparmak çeneye değdirilir. Ar-

dından sağ el avuç içi aşağıya bakacak şekilde fotoğraftaki gibi tutularak aşağı doğru hareket ettirilir.

özel, isim Asya kıtasının doğusunda ve Pasifik Okyanusu’nun batı kıyısında yer alan ülke

Her iki el yumruk biçiminde işaret parmağı öne 
doğru çıkıntılı ve başparmakla bitişik diğer par-
maklar kapalıdır (T el). Sağ el, çeneden karın hi-
zasına inerken; sol el çene hizasına çıkar. Ellerin 
biri yukarıdayken diğeri aşağıda olacak şekilde 
hareket tekrarlanır.

Her iki elin işaret parmağı ve başparmağın uçları 

birbirine değecek şekilde  çenenin altından aşağı 

doğru çekilir.
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özel, isim Hindistan’dan çıktıkları söylenen, dün-

yanın çeşitli yerlerinde yaşayan bir topluluk, Çin-

gen, Kıpti, Roman

isim, kimya Atom numarası 30, atom ağırlığı 

65,37, mavimsi beyaz renkte olan sert bir element, 

tutya

      

  

Her iki el göğüs hizasında, işaret parmakları açık, 

diğer parmaklar kapalıdır. İşaret parmakları aşağı 

yukarı hareket ettirilir.

Her iki el işaret, orta parmak ve başparmak açık 
birleşiktir. Eller bilekten öne arkaya sallanır. Ar-
dından her iki el parmaklar açık düz ve avuç içleri 
kendinize bakacak biçimde, sağ el üstte sol el alt-
tadır. Hareket eller değişerek tekrarlanır.

sıfat Göze veya kulağa hoş gelmeyen, güzel karşıtı isim Çocuk dilinde idrar

   

   

Sağ el işaret parmağı, önce alna ve ardından sol 

yanağa dairesel bir hareket yapar. Ardından sağ 

elin serçe parmağı açık diğer parmaklar kapalı, 

serçe parmak öne doğru sallanır.

Sağ elin serçe parmağı ve başparmağı açık diğer 

parmaklar kapalı, başparmak eğik aşağı yukarı 

hareket eder.
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isim İki şeyi birbirine tutturmak, bir nesneyi bir yere sabitlemek için çakılan, ucu sivri, başlı, metal veya 

ağaçtan yapılmış ufak çubuk, mıh

 

 

Sağ elin elin işaret parmağı ve başparmağı açık ve birbirine paraleldir.  Her iki el göğüs hizasında, yum-

ruk biçiminde işaret parmağı öne doğru çıkıntılı ve başparmakla bitişik, diğer parmaklar kapalı (T el), 

sol el önde sağ el arkadadır. Sağ el ile sol ele doğru iki kez vurma hareketi yapılır. 

isim, sinema, TV  Bir konuyla ilgili olarak karakterlerinin hareketlerini belirtecek biçimde art arda çi-

zilmiş resimlerden oluşan sinema filmi

    

     

Sağ elin işaret ve orta parmağı açık, öbür parmakları kapalıdır (V el). Açık parmaklar yüzün önünde 

sağa sola sallanır. Sağ el açık ve bükük, parmak uçları karın üzerine bastırılır. Sağ el yumruk şeklin-

de, işaret parmağı öne doğru çıkıntılı ve başparmakla bitişik, öbür parmaklar kapalıdır (T el). Sağ el, 

başın sağında daire çizer.
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isim Çizilerek veya çeşitli yollarla oluşmuş iz, çizi, 

hat, tahril

isim Koncu diz kapaklarına kadar çıkan bir 

ayakkabı türü

     

  

Sağ el sol omuz hizasında, parmaklar açık ve 

avuç içi kendinize bakacak şekilde el soldan sağa 

doğru çekilir.

Sağ el sol el avuç içinden ileri hareket eder. Sağ 

el parmaklar açık düz ve avuç içi yukarı bakacak 

şekilde, sol kol aşağı doğru uzatılır. Sağ el ile sol 

üst kola kesme hareket yapılır.

isim Koyun ve keçi sürülerini otlatan kimse isim Küçük yaştaki erkek veya kız

    

       

Her iki el parmaklar açık ve kıvrık, her iki omuz  

üzerinde durur. Sağ el yumruk işaret parmağı 

öne doğru çıkıntılı ve başparmakla bitişik, diğer 

parmaklar kapalı, el ileri doğru hareket ettirilir.

Sağ el parmaklar açık düz ve avuç içi aşağıya ba-

kacak şekilde el iki kez bele konur.
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“İyi ve uzun yaşa” anlamında kulanılan bir iyi 

dilek sözü

sıfat Sayı, nicelik, değer, güç, derece vb. bakımın-

dan büyük ve aşırı olan, az karşıtı

  

   

Sağ el sağ omuz hizasında, parmak uçları birbi-

rine değecek şekilde, el açılır kapatılır. Ardından 

sağ el avuç içi karşıya bakacak şekilde ve eğik, el 

kademeli yukarı kaldırılır.

Sağ el sağ omuz hizasında, parmak uçları birbiri-

ne değecek şekilde, el açılır kapatılır. Açılma ka-

patılma hareketi tekrarlanır.

isim Pamuk, yün vb.nden örülen, ayağa giyilen 

giyecek

isim Sebze, tahıl, et vb. ile hazırlanan sıcak, sulu 

içecek

    

        

Sol elin işaret parmağı ve başparmağı açık, diğer 

parmaklar kapalıdır. Sağ elin işaret parmağı sol 

elin başparmağının üzerine konur. Ardından el-

ler yumruk bir şey turar gibi yukarı kaldırılır.

Sağ el ağız hizasında, parmaklar açık düz ve avuç 

içi kendinize bakacak şekilde el ağız hizasında 

iki kez ağızdan buruna doğru dairesel hareket 

ettirilir.
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özel, isim Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi’nde yer 

alan illerinden biri

isim Kumluk, susuz ve ıssız geniş arazi, sahra, 

badiye

     

  

Sağ el yumruk biçiminde işaret parmağı öne 

doğru çıkıntılı ve başparmakla bitişik diğer par-

maklar kapalıdır (T el). Başparmak kendinize 

bakacak şekilde el ağza götürülür.

Her iki el işaret, orta  ve başparmak açık birleşik-

tir. Parmaklar birbirine sürtülür. Ardından her iki 

el açık, avuç içleri birbirine bakacak şekilde sağa 

ve sola açılır.

nsz Dizlerini bükerek topukları üzerine oturmak Yararsız ve dokuncalı artıklarının kent yönetimin-

ce toplanıp yok edilmesi, ya da yararlanılmak üze-

re işlenmesi

     

  

Her iki el karın hizasında, eller belin iki yanında 

parmaklar açık ve avuç içleri aşağı bakacak şekil-

de aşağı doğru aynı anda indirilirken dizler kırı-

larak vücut da aşağı doğru hareket eder.

Sol el işaret parmağı ve başparmak açık (C el) bi-

çimdedir. Sağ el işaret parmağı, sol elin başpar-

mağının üzerine konur. Sol el yumruk, göğüs hi-

zasındadır. Sağ el aşağı doğru açılıp kapanır.
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isim Yararsız, pis veya zararlı olduğu için atılan 

ufak tefek şeylerin hepsi, gübür

isim Çevresine göre aşağı çökmüş olan yer

      

  

Sol el işaret parmağı ve başparmak açık (C el) bi-

çimdedir. Sağ el işaret parmağı fotoğraftaki gibi 

sol elin başparmağının üzerine konur. 

Her iki elin işaret parmakları ve başparmakları 
açık diğer parmaklar kapalı (C el) biçimdedir. 
Ardından sol el sabit, sağ el parmaklar açık bi-
çimde, yukarıdan aşağı doğru kazma hareketi 
yapılmaktadır.

ÇUVAL
isim Pamuk, kenevir veya sentetik iplikten dokun-

muş büyük torba

sıfat Çürümüş olan

     

  

Sol el sol omuzun üstünde; sağ el sol omuzun al-

tında, eller yumruk biçimindedir.

Her iki el açık kıvrık, avuç içleri birbirine bakacak 

şekilde, parmaklar  iki üç kez kapanır açılır.
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D
Alfabenin beşinci harfi isim Yer kabuğunun çıkıntılı, yüksek, eğimli ya-

maçlarıyla çevresine hâkim ve oldukça geniş bir 

alana yayılan bölümü

D
Her iki el göğüs hizasındadır. Sol el işaret ve baş-

parmak açık diğer parmaklar kapalıdır (C el).  

Sol elin açık parmaklarının uçları, sağ el işaret 

parmağına değecek biçimde tutulur.

Sağ el parmaklar açık kıvrık, avuç içi aşağıyı gös-

terecek şekildedir. Sol el düz, sağ elin altındadır. 

Sağ el aşağı sarkıtılmış parmaklar yukarı doğru 

çekilirken parmak uçları birbirine değdirilir.

sıfat Düzeni bozuk, düzensiz, karışık isim Bir saatlik zamanın altmışta biri

Her iki el göğüs hizasında, parmaklar açık, avuç 

içleri kendinize bakacak şekilde eller fotoğraftaki 

gibi daire çizer.

Sağ elin işaret parmağının ve başparmağın uçla-
rı birbirine değecek ve diğer üç parmak açık bi-
çimde avuç içi aşağı bakar.  Sağ el başparmak ve 
işaret parmağı fotoğraftaki gibi sol elin üzerinde 
bileğe yaklaştırılır.
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isim Yazı makinesi isim, anatomi Midenin arkasında, diyaframın 

altında, sol böbreğin üstünde, yassı, uzunca, ak-

yuvar üreten ve yıpranmış alyuvarları toplayan, 

damarlı, gevşek bir dokudan oluşmuş organ

  

  

Her iki el  işaret parmakları açık diğer parmaklar 

kapalıdır. İşaret parmaklarının uçları aşağı baka-

cak şekilde biri göğüs hizasındayken diğeri omuz 

hizasına çıkarılarak hareket ettirilir.

Her iki el avuç içi vücuda bakacak şekilde göğüs 

hizasından aşağı doğru çekilir. Ardından her iki 

el, göğüs hizasına kaldırılarak, sağ el önde sol el 

arkada eller birbirine bitiştirilir.

Üzerinde durulması gereken işle ilgilenmeyerek başka şeyler düşünmek veya yapmak

Sağ elin serçe parmağı açık diğer parmaklar ka-

palıdır. Serçe parmak göğüs hizasında daire çizer.

Her iki el karın hizasındadır. Sol el yumruk, sağ 

elin avuç içi, sol elin üzerinde bastırarak ileri 

götürülür.
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isim Deniz dibine inilebilecek özel donanımla su altında çalışmayı meslek edinen kimse, balık adam, 

kurbağa adam

   

     

Her iki el açık ve kıvrık gözlerin önüne konur. Sağ el işaret parmağı dudaklara değdirilir. Ardından 

her iki elin avuç içleri birleştirilerek göğüs önünde tutulur.

-e Suyun içine bütün vücuduyla ve hızla girmek isim Karelere ayrılmış zemin üzerinde on altı taşla 

iki kişi arasında oynanan oyun

Her iki elin avuç içleri birleştirilerek göğüs önün-

de tutulur.

Ellerin işaret parmaklarının ve başparmaklarının 

uçları birbirine değer, diğer parmaklar açıktır. El-

ler fotoğraftaki gibi avuç içleri aşağı bakacak şe-

kilde öne arkaya hareket ettirilir.
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isim, anatomi Ağız boşluğunun tavanı isim, anatomi Canlı varlıklarda kanın veya besle-

yici sıvıların dolaştığı kanal

Sağ elin işaret parmağı açık diğer parmaklar ka-

palıdır. İşaret parmağı, avuç içi yukarı bakacak 

şekilde ağzın içinde damağa dokunur.

Her iki el sol omuz hizasındadır. Sağ elin işaret 

parmağı, sol elin bileğine dokunacak şekilde sol 

elin bileğinde aşağı yukarı hareket eder. 

isim Evlenmekte olan bir erkeğe, evlenme töreni sı-

rasında verilen ad, güveyi

isim Bir şeyin üzerine bir nişan, bir işaret basma-

ya yarayan araç

Sağ el yumruk biçiminde işaret parmağı öne 

doğru çıkıntılı ve başparmakla bitişik diğer par-

maklar kapalıdır (T el). Sağ el göğüs hizasında 

ileri geri hareket eder.

Sağ el yumruk, göğüs hizasındadır. Sol el parmak-

lar açık düz, avuç içi yukarı bakacak şekildedir. 

Sağ yumruk, sol el avuç içine vurulur.
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isim, hayvan bilimi İneğin, sütten kesildikten son-

ra bir yaşına kadar olan yavrusu

isim Danışmak işi, müşavere, istişare, müzakere, 

meşveret

Sağ el açık düz, avuç içi aşağı bakacak şekilde çe-

nenin altına konur ve sağa doğru çekilir.

Her iki el, belin sağ hizasında, eller işaret parmağı 

ve başparmak açık, diğer parmaklar kapalıdır (C 

el). Açık parmaklar birbirine bakacak şekilde fo-

toğraftaki gibi vücuda değdirilir.

özel, isim Kuzey Avrupa’da İskandinavya’da yer 

alan ülke

isim Müzik temposuna uyularak yapılan ve estetik 

değer taşıyan düzenli vücut hareketleri, raks

Sağ el işaret parmağı ve orta parmak açık, diğer 

parmaklar kapalıdır. Parmaklar sol göğüs üzerin-

den aşağı yukarı hareketle sağa çekilir.

Her iki el parmaklar açık düz kıvrıktır. Eller fo-

toğraftaki gibi biri yukarı çıkarken diğeri inecek 

şekilde hareket eder.
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isim Her türlü iplikle örülen veya bir kumaşın kenarına işlenen türlü biçimde ince ve ağ görünümünde 

örgü, tentene

   

  

Her iki el işaret parmakları açık, parmak uçları 

birbirine değdirilirken hareket ettirilir. Devamın-

da  Eller açık, göğüs hizasında sağ el sağa sol el 

sola çekilir.

Her iki el yumruk biçiminde işaret parmağı öne 
doğru çıkıntılı ve başparmakla bitişik diğer par-
maklar kapalıdır (T el). Başparmaklar birleştiri-
lerek aşağı yukarı hareket ettirilir.

sıfat İçine alacağı şeye oranla ölçüleri yetersiz olan, 

geniş ve bol karşıtı

isim, müzik Toprak veya madenden yapılan, bir 

yanı açık, vurmalı çalgı

Her iki el karın hizasındadır. Eller açık düz ve 

avuç içleri birbirine bakacak şekilde eller birbi-

rine yakınlaştırılır.

Her iki el sol kolun altında eller açıktır. Parmaklar 

bir şeye vuruyormuş gibi hareket ettirilir.
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sıfat Darılmış olan, küskün isim Vurma, dövme

Sağ el burun hizasında,  serçe parmak ve başpar-

mak açık, diğer parmaklar kapalıdır. Başparmak 

burnun ucundan öne sağa doğru hareket ettirilir.

Sol elin açık olan işaret parmağı sağ elin işaret ve 

orta parmağı arasına konur. Sağ el hızlıca yukarı 

hareket ettirilir.

DAVA
isim, hukuk Korunmanın bir hüküm ile sağlanma-

sı için yargı organlarına başvurma

isim Koyun ve keçiye verilen ortak ad

Her iki el omuz hizasında, işaret parmakları açık, 

öbür parmaklar kapalıdır. Eller omuz üzerine 

doğru hareket ettirilir.

Her iki el omuzların üzerinde, parmaklar açık düz 

kıvrık, avuç içi omuza bakar şekilde öne arkaya 

sallanır.
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isim Çağrı, çağırma isim Davranma işi, tutum, davranım, muamele, 

hareket

Her iki el açık düz, avuç içi yukarı bakacak şekil-

de eller sola hareket ettirilir.

Sağ el, sağ omuz hizasındadır. El parmaklar açık-

tır. El sağ omuz hizasından göğsün ortasına kadar 

getirilir.

isim, müzik Büyük ve enlice bir kasnağın iki ya-

nına deri geçirilerek yapılan, tokmak ve değnekle 

çalınan çalgı

isim Bir insanı veya bir hayvanı dövme işi, sopa, 

patak, kötek

Sağ el karın hizasında yumruk, sol el sol omuz-

dadır. Sağ el davula vurur gibi sağdan sola hare-

ket ettirilir.

Her iki el açık ve yüzün yanlarındadır. Sağ el sağ 

yanağa, sol el sol yanağa vurur.
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isim Dayanışmak işi, tesanüt isim Annenin erkek kardeşi

    

   

Her iki el açık düz, avuç içleri karşıya bakacak şe-

kildedir. Her iki el öne hareket ettirilir. Eller de-

ğiştirilerek kendimize doğru hareket tekrarlanır.

Sağ el işaret parmağı açık kıvrık diğer parmaklar 

kapalıdır. İşaret parmağı burnun üzerinden öne 

doğru hareket ettirilir.

nsz Güç gösterisinde bulunmak isim Torunu olan erkek, büyükbaba, büyükpeder

Sağ el göğüs hizasında başparmağı açık diğer 

parmaklar kapalı, başparmak yukarı gösterecek 

şekilde daire çizer.

Sağ el çene hizasında, açık düz, avuç içi kendinize 

bakacak şekilde fotoğraftaki gibi konur. Parmak 

uçları sallanır.
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isim Başkalarını çekiştirmek ve kınamak üzere ya-

pılan konuşma, kov, gıybet, kılükal

isim Kez, kere

Her iki elin işaret parmakları açık, kıvrık, öbür 

parmakları kapalıdır. Sağ el önde, sol el arkada, 

kollar ileri geri hareket ettirilir.

Her iki el başparmaklar açık, diğer parmaklar 

kapalıdır. Sağ başparmak omuza dokunduktan 

sonra göğüs hizasındaki sol el, başparmak ucuna 

dokunur.

isim, spor Savunma nsz Kovmak

Her iki el omuz hizasında, parmak uçları kıvrık-

tır. Eller zıt yönde  vücuda paralel daire çizer.

Her iki el göğüs hizasında, parmaklar açık düz, 

avuç içi kendinize bakacak şekildedir. Sağ el ile 

sol elin avuç içine vurulur.
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isim Giyecekleri tanıtmak amacıyla mankenlerin 

yaptıkları gösteri, giyim gösterisi

isim Genellikle hafif bir kapak içerisinde, yazı yaz-

mak için bir araya tutturulmuş kâğıt yaprakları

İşaret parmağı ve başparmak uçları birbirine do-

kunacak, diğer parmaklar açık biçimde, eller zıt 

yönde ileri geri hareket ettirilir.

Her iki el göğüs hizasında, parmaklar açık düz 

ve avuç içleri bitişiktir. Her iki el fotoğraftaki gibi 

omuz hizasına kadar açılır.

sıfat Değeri olan veya değeri yüksek olan, kıymetli, kıymettar

Sol el omuz hizasında, işaret parmağı ve başparmak uçları bitişik, öbür parmakları açıktır.  Sol el omuz 

hizasında bilekten sallanır.
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isim Cümle içinde art arda kullanılan iki veya daha 

çok özneyi, tümleci, yüklemi, aralarından bazıları-

na olumsuzluk kavramı vererek birbirine bağlayan 

veya yüklemin olumsuz çekimini sağlayan kelime

-i Başka bir biçime sokmak, değişikliğe uğratmak

Her iki el parmaklar açık düz, avuç içleri aşağı 

bakacak şekilden eller yukarı kaldırılarak avuç 

içi karşıya bakacak şekle getirilir.

Her iki el yumruk biçiminde işaret parmağı öne 
doğru çıkıntılı ve başparmakla bitişik, diğer par-
maklar kapalıdır (T el). Her iki el avuç içleri bir-
birine bakacak şekilde, eller bilekten hareket etti-
rilerek, sağ el sola, sol el sağa doğru hareket eder.

isim Kendisine yetki verilerek bir yere veya birinin katına gönderilen kimse, elçi, murahhas

   

  

Her iki el  düz avuç içleri aşağıya bakacak şekil-

de ileri doğru uzatıldıktan sonra omuzlara doğ-

ru çekilir. Ardından T el başın yanında ileri geri 

sallanır.

Sağ işaret parmağı açık, diğer parmaklar kapalı-

dır. İşaret parmağı, sol elin başparmağından serçe 

parmağına kadar getirilir.
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sıfat Aklını yitirmiş olan, akli dengesi bozulmuş 

olan, mecnun

isim Dar, küçük açıklık

Sağ el parmaklar açık kıvrık ve avuç içi yukarı 

bakacak şekildedir. Başın yanında, sağa sola dön-

dürme hareketi yapar.

Sol elin baş ve işaret parmağının uçları birbirine 

değecek şekilde, sağ el işaret parmağı sol el içine 

doğru hareket ettirilir.

isim Çocukluk çağından çıkmış genç erkek

   

 

Sağ el parmaklar açık kıvrık şekildedir. Başın ya-

nında, sağa sola döndürme hareketi yapar. Ardın-

dan el yumruk burna değdirilir.

Sağ el işaret parmağı açık kıvrık, diğer parmak-

lar kapalıdır. Sağ işaret parmağı burnun önüne 

getirilir.
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nsz Söylemek, söz söylemek isim Lokomotif, vagon vb. demir tekerlekli taşıtla-

rın üzerinde hareket ettiği, paralel iki ray döşene-

rek yapılan bir yol türü, tren yolu, demir hat

  

       

Sağ el işaret parmağı dudağa değdirildikten son-

ra ileri hareket ettirilir.

Sağ el işaret parmağı açık, diğer parmaklar kapa-

lıdır. Açık işaret parmağı ağza götürülür ve aşağı 

yukarı hareket ettirilir. Ardından sağ el işaret ve 

orta parmak açık el ileri doğru hareket ettirilir.

isim, kimya Atom numarası 26, atom ağırlığı 

55,847,  1510 °C’de eriyen, mavimtırak esmer renk-

te, özellikle çelik, döküm ve alaşımlar durumunda 

sanayide kullanılmaya en elverişli element

-i Çayı kaynar suyun içine attıktan sonra renk ve 

koku vermesi için bir süre bekletmek

Sağ el işaret parmağı açık, diğer parmaklar kapa-

lıdır. Açık işaret parmağı ağza götürülür ve aşağı 

yukarı hareket ettirilir.

Her iki el açık ve kıvrık, avuç içleri yukarı bakacak 

şekildedir. Eller aşağı inerken parmaklar kapanır.
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isim İçerisinde çay demlenen emzikli kap isim, toplum bilimi Halkın egemenliği temeline 

dayanan yönetim biçimi, el erki, demokratlık

  

    

Her iki el göğüs hizasındadır.  Sağ el fotoğrafta-

ki gibi sol elin üzerinde tutulur. Dairesel hareket 

yapar. Ardından her iki el yumruk, eller üst üste 

konur.

El açık avuç içi karşıyı gösterecek şekildedir. El 

omuz hizasında tutulur.

-i Değerini anlamak, gerekli niteliği taşıyıp taşıma-

dığını bulmak için bir insanı, bir nesneyi veya bir 

düşünceyi sınamak, tecrübe etmek

isim Yer kabuğunun çukur bölümlerini kaplayan, 

birbiriyle bağlantılı, tuzlu su kütlesi

Her iki elin işaret parmakları ve orta parmakları 

açık, diğer parmaklar kapalıdır. Sağ elin açık par-

makları, sol elin açık parmakları üzerinde fotoğ-

raftaki ok yönünde iki kez hareket ettirilir.

Sağ elin parmaklar açıktır. El  ağız önünden önce 

aşağı ardından yana doğru açılırken, parmaklar 

aşağı yukarı hareket ettirilir. 



TÜRK İŞARET DİLİ SÖZLÜĞÜ158

özel, isim Türkiye'nin Ege Bölgesi'nde yer alan il-

lerinden biri

isim Korunmak, saklanmak veya gerektiğinde kul-

lanılmak için bir şeyin konulduğu yer, ardiye

Her iki el ağız hizasında, parmaklar açıktır. Par-

mak uçları birbirine bakacak şekilde, eller önce 

aşağı ardından yana doğru açılırken, parmaklar 

aşağı yukarı hareket ettirilir.

Her iki el açık, sol el omuz hizasında, avuç içleri 

birbirine bakacak şekildedir. Eller göğüs hizasın-

da, sola yukarı iki kez hareket ettirilir.

isim, coğrafya Yer kabuğunun derin katmanla-

rının kırılıp yer değiştirmesi veya yanardağların 

püskürme durumuna geçmesi yüzünden oluşan 

sarsıntı, yer sarsıntısı, hareket, zelzele

isim, coğrafya Genellikle yazın kuruyan küçük 

akarsu

Her iki el göğüs hizasında açıktır. Avuç içi aşağı 

bakacak şekilde, eller sağa sola sallanır.

Her iki el göğüs hizasında, açık düz, serçe par-

maklar aşağı gelecek ve avuç içleri birbirine baka-

cak şekilde eller öne doğru hareket eder.
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isim,  fizik Ölçü aletlerinin ölçeğinde belirtilmiş bulunan başlıca bölümlerden her biri

   

   

Sağ el işaret parmağı ve başparmak uçları birbi-
rine değer ve sol elin avuç içine konur. Sol el açık 
düz, avuç içi sağa bakacak şekildedir. Ardından 
sağ el işaret parmağı açılır ve sağ el yukarı doğru 
hareket ettirilir.

Sağ el işaret parmağı açık, diğer parmaklar kapa-

lıdır. Parmak sol koltuk altına koyulur.

isim İnsan ve hayvan vücudunu kaplayan tüy, kıl 

veya pulla kaplı tabaka, cilt, ten

isim Belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek için 

kurulan yasal topluluk, cemiyet

Her iki el göğüs hizasındadır. Sağ el işaret par-

mağı ve başparmak uçları birbirine değer, sol 

elin üstündeki deri tutulur.

Her iki el göğüs hizasında, işaret parmağı ve baş-

parmak açık, diğer parmaklar kapalıdır (C el). 

Açık parmaklar birbirine bakacak şekilde, her iki 

el birbirine yakınlaştırılır.
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isim Derslerin zamanını gösteren çizelge isim Öğretmenin öğrenciye belirli bir sürede verdiği 

bilgi

  

   

Sağ el, sol el avuç içine fotoğraftaki gibi konur. 

Ardından sol el; avuç içi yukarı bakacak şekilde 

açılarak, sağ el; avuç içine doğru üç kez vurulur.

Her iki el göğüs hizasında, sağ el açık düzdür. Sağ 

el, sol el avuç içine fotoğraftaki gibi konur.

isim Öğrencilere okul dışında para ile ders veren 

özel kuruluş

isim 1. Bir şeyin yıkılmaması için konulan eğik 

veya düz dayak, payanda 2. Yardım

 

    

Sağ el, sol el avuç içine fotoğraftaki gibi konur. Ar-
dından her iki el yumruk biçiminde işaret parma-
ğı öne doğru çıkıntılı ve başparmakla bitişik, diğer 
parmaklar kapalıdır (T el). Sağ el göğüs hizasında, 
sol el karnın sol tarafında, iki el sola hareket ettirilir.

Her iki el açık düz, avuç içleri karşıya bakacak şe-

kildedir. Her iki el öne hareket ettirilir.
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isim Sürme, sürüp gitme, kesilmeme, bitmeme isim, hayvan bilimi Geviş getiren memelilerden, 

boynu uzun, sırtında bir veya iki hörgücü olan, 

yük taşımakta kullanılan hayvan

Her iki el açık düz, avuç içleri birbirine bakacak 

şekildedir. Her iki el bilekten yukarı sola hareket 

ettirilir.

Sağ el, parmaklar açık düz kıvrık ve avuç içi karşı-
ya bakacak şekildedir. Sol açık el düz, avuç içi aşa-
ğı bakacak şekilde sağ dirseğin altında durur. Her 
iki el birbirinden ayrılmadan öne doğru hareket 
ettirilir.

isim, hukuk, toplum bilimi Toprak bütünlüğüne 

bağlı olarak siyasal bakımdan örgütlenmiş mil-

let veya milletler topluluğunun oluşturduğu tüzel 

varlık

isim Belirlenmiş zaman dilimi

   

      

Sağ el işaret parmağı açık, diğer parmaklar ka-

palıdır. Açık işaret parmağı, sağ gözün altına do-

kundurulur.

Her iki el açık avuç içleri birbirine bakacak şekil-

dedir. Eller bilek hizasında birbirine değdirildik-

ten sonra sağ el avuç içi kendimize bakacak şekil-

de çevrilir.



TÜRK İŞARET DİLİ SÖZLÜĞÜ162

-i Aktarmak isim, matematik Açıları dik olan paralel kenar, 

mustatil

 

Her iki el işaret ve orta parmak açık, diğerleri ka-

palıdır. Ellerin avuç içleri yere bakacak şekilden 

yukarı bakacak şekle çevrilir.

Her iki el  karın hizasında işaret parmağı ve baş 

parmaklar açık diğer parmaklar kapalıdır (L el). 

Eller fotoğraftaki gibi işaret parmakları başpar-

maklarla birleşir.

isim Bazı bitkilerin dal, yaprak, meyve kabuğu vb. 

bölümlerinde ve bazı hayvanların derisinde bulu-

nan sert, ucu sivri ve batıcı çıkıntılardan her biri

-i Gözetlemek

İşaret parmağı ve başparmak açık ve uçları bir-

birine değecek şekildedir. Parmaklar kola değer.

(İğne batırmak hayal edilebilir.)

Sağ el yüz hizasında, parmaklar açık düz ve bur-

nun önünden önce sola sonra sağa ve tekrar sola 

geçer. 
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D

Uyarmak, ilgi toplamak isim Duygularla düşünceyi bir şey üzerinde topla-

ma, uyanıklık

  

  

Sağ el işaret parmağı ve başparmak sağ yanağın 

önünde birleştirildikten sonra öne doğru fiske 

atılır.

Sağ el, sağ yanak hizasında, işaret parmağı ve orta 

parmak açık, diğer parmaklar kapalıdır (C el). 

Açık parmak uçları sola bakacak şekilde başpar-

mak yanağa dokunur.

-i Biçilmiş veya yırtılmış kumaş, deri, yara vb.ni iğ-

neye geçirilmiş iplikle tutturmak

isim Ağız boşluğunda, tatmaya, yutkunmaya, ses-

leri boğumlamaya yarayan etli, uzun, hareketli or-

gan, tat alma organı

Sağ el işaret parmağı ve başparmak göğüs önün-

de birleştirilir. Ardından göğüs hizasında açık 

olan sol el üzerinden yukarı doğru daire çizer.

Sağ el işaret parmağı açık, diğer parmaklar kapalı-

dır. Açık işaret parmağı dilin ucuna değdirilir.
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D

isim Bir dileği bildirmek için resmî makamlara 

sunulan, imzalı ve adresli, pullu veya pulsuz yazı, 

istida, arzuhâl

isim Geçimini dilenerek sağlayan kimse

Sol el açık, avuç içi yukarı bakacak şekilde gögüs 

hizasındadır. Sağ el  sol kol üzerine konur.

Her iki el açık, avuç içleri yukarı bakacak şekilde-

dir. Sağ el sol elin üzerinde sağa sola sallanır.

isim Bir bütünden kesilmiş veya ayrılmış ince, yas-

sı parça

isim, din b. Tanrı’ya, doğaüstü güçlere, çeşitli kut-

sal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleşti-

ren toplumsal bir kurum, diyanet

Her iki el karın hizasında, açık düzdür. Sağ el fo-

toğraftaki gibi sol elin üzerine konur ve öne doğ-

ru kesme işareti gibi hareket ettirilir.

El düz ve parmaklar açık, başparmak kulağa 

dokunur.
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D

-i İşitmek için kulak vermek nsz Güç kazanmak için çalışmaya ara vermek, 

yorgunluğunu gidermek, soluklanmak, istirahat 

etmek

Sağ el işaret parmağı açık, diğer parmaklar kapa-

lıdır. İşaret parmağı sağ kulağa konur.

Her iki el serçe parmakları ve başparmaklar açık-

tır. Başparmaklar fotoğraftaki gibi göğsün iki ya-

nına konur.

isim Bir kimseye herhangi bir okulu veya öğrenim 

programını başarıyla tamamladığını belirtmek için 

bir öğretim kurumu tarafından düzenlenip verilen 

resmî belge, icazetname, şehadetname

isim Taşıta istenilen yönü vermeye ve taşıtı be-

lirli bir doğrultuda götürmeye yarayan düzenek, 

yönelteç

Sağ el işaret parmağı ve başparmak açık kıvrık, 

diğer parmaklar kapalıdır(C el). Sol el açık düz 

ve avuç içi karşıya bakacak şekildedir. Sağ elin 

açık parmakları avuç içine vurulur.

Sağ ve sol el göğüs hizasında, eller yumruk biçim-

de yarım daire şeklinde hareket ettirilir. 
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D

nsz Herhangi bir düşüncede, bir istekte veya bir 

durumda ayak diremek, inat etmek, ısrar etmek, 

taannüt etmek

isim Kol ile ön kol arasındaki eklemin arka yanı

Her iki el göğüs hizasında, parmaklar kıvrık, fo-

toğraftaki gibi kollar ve bilekler öne doğru itilir.

Sağ işaret parmağı açık, diğer parmaklar kapalı-

dır. Sağ işaret parmağı ile sol dirsek gösterilir.

isim Kişilerin içinde yaşadıkları topluluğun genel 

düşünce ve davranışlarına uymalarını sağlamak 

amacıyla alınan önlemlerin bütünü

isim Çene kemiklerinin üstüne dizili, ısırıp kopar-

maya ve çiğnemeye yarayan sert, beyaz organlar-

dan her biri

  

   

Sağ el kulak hizasındadır. Sağ işaret parmağı ve 

başparmak ile sağ kulak tutulur. Ardından işaret 

parmağı açık, diğer parmaklar kapalı biçimde 

parmak ileri geri sallanır.

Sağ el ağız hizasındadır. İşaret parmağı açık, diğer 

parmaklar kapalı biçimde dişler gösterilir.
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D

isim Diş hekimi özel, isim Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölge-

si’nde yer alan illerinden biri

  

   

Sağ el ağız hizasındadır. İşaret parmağı açık, di-

ğer parmaklar kapalı biçimde dişler gösterilir.

Ardından işaret ve başparmak açık ve kıvrık, gö-

ğüs hizasından aşağı indirilir.

Sol el açık düz ve avuç içi sağa bakacak şekildedir. 

Sağ el, sol ele doğru fiske atar. 

isim, anatomi Kaval, baldır ve uyluk kemiğinin 

birleştiği yer

isim, sinema, TV  Dizi film, seri

  

        

İşaret parmağı dize dokunur. Sağ el işaret parmağı açık, diğerleri kapalıdır.  sol 

el işaret parmağından serçe parmağa kadar doku-

narak iner. Ardından sağ el yumruk başın sağın-

da daire çizer.
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D

-e Yan yana veya üst üste sıralanmak sıfat Doğada olan, doğada bulunan

Her iki el işaret ve orta parmak açık avuç içleri 

birbirine bakacak şekildedir. Eller karşılıklı hare-

ket eder.

Sağ el açık, el ağız hizasından önce aşağı sonra 

yukarı doğru oktaki gibi hareket ettirilir.

sıfat Gerçek, yalan olmayan isim Güneşin doğduğu ana yön, gün doğusu, şark, 

maşrık, batı karşıtı

Her iki el karın hizasında, açık düzdür. Sağ el fo-

toğraftaki gibi sol elin üzerine konur ve öne doğ-

ru hareket ettirilir.

Sağ el işaret parmağı açık, diğer parmaklar kapa-

lıdır. Açık işaret parmağı solu gösterir biçimde  

hareket ettirilir.
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D

isim Doğma işi, tevellüt, veladet isim Seksen dokuzdan sonra gelen sayının adı

  

       
90

Her iki el açık düz, karın hizasından dik biçimde 

aşağı doğru hareket ettirilir.

Sağ el işaret parmağı açık, kıvrık, diğer parmaklar 

kapalıdır. Sağ el göğüs hizasında, işaret parmağı 

ve başparmak birbirine bitişik, diğer parmaklar 

açıktır.

isim Hekim -e Nesnelerin sıcaklık, soğukluk, sertlik, yumuşak-

lık vb. niteliklerini derinin altındaki sinir uçları 

aracılığıyla duymak, değmek, el sürmek, temas 

etmek

Sağ el göğüs hizasında, parmak uçları birbirine 

değecek şekildedir. Sol göğüsün üzerinden sağ 

göğse doğru geçirilir.

Sağ el açık, sol omuza dokunur.
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D

isim Sekizden sonra gelen sayının adı isim Birini aldatarak mal veya parasını alan 

kimse, ayyar, tokatçı

9
Sağ el işaret parmağı açık kıvrık, diğer parmaklar 

kapalıdır. El bilekten öne doğru getirilir.

Sağ el sol elin üzerinde, işaret parmak açık; orta 

parmak kıvrık, işaret parmağına yaslanmış şekil-

de, diğer parmaklar kapalıdır. El göğsün önünde 

daire çizer.

deyim Hile ve dalavere ile iş yapmak isim Genellikle tahtadan yapılmış, bölme veya 

çekmelerine eşya konulan kapaklı mobilya

  

 

Her iki el göğüs hizasında, sağ el yumruk; sol el 

düz ve avuç içi yukarı bakacak şekildedir. Sağ 

yumruk sol avuç içinde daire çizer.

Her iki el işaret ve orta parmak açık, avuç iç-
leri aşağıya bakacak şekilde, eller önce yanlara 
ardından aşağı doğru hareket ettirilir. Her iki el 
yumruk, avuç içleri birbirine bakacak şekilde 
birleştirilir.
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isim Amerika Birleşik Devletleri, Kanada vb. 

devletlerin para birimi

nsz Gezmek, gezinmek

Sağ el işaret parmağı ve orta parmağı açık kıvrık, 

diğer parmaklar kapalıdır. Sağ el açık parmakları 

ile havada hayali bir S çizilir.

Sağ el parmaklar açık ve kıvrık, avuç içi aşağı bak-

maktadır. El göğsün önünde daire çizer.

sıfat İçi boş olmayan, dolmuş, meşbu, pür, boş 

karşıtı

isim, bitki bilimi Patlıcangillerden, yaprakla-

rı tüylü, çiçekleri salkım durumunda, vitamince 

zengin bir bitki

  

       

Sağ el çenenin altında, açık düzdür. El göğüs hi-

zasından çenenin altına hareket ederek, çene al-

tına konur.

Sağ el işaret parmağı açık, diğer parmaklar kapalı, 

parmak dudağa değdirilir. Ardından sağ el par-

makları açık ve kıvrık avuç içinde bir şey tutuyor-

muş gibi gösterilir.
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isim, hayvan bilimi Çift parmaklılardan, eti, yağı, 

derisi veya kılı için beslenen, evcil hayvan

isim Şekerli sütün veya meyve sularının dondurul-

masıyla hazırlanan soğuk yiyecek

Sol el yumruk, burnun üstüne konur. Ardından 

sağ el, sol elin önünde daire çizer.

Sağ el yumruk biçiminde, ağız hizasından aşa-

ğı doğru çekilerek, dondurmayı yalama hareketi 

yapılır.

isim Sevilen, güvenilen, yakın arkadaş, gönüldaş, 

iyi anlaşılan kimse, düşman karşıtı

isim Aynı konu, aynı kimse, aynı işle ilgili belgeler 

bütünü

Her iki el göğüs hizasında, eller birbirini fotoğ-

raftaki gibi tutar, el aşağı yukarı hafifçe sallanır.

Her iki el göğüs hizasında, sağ el açık düzdür. Sağ 

el, sol el avuç içine fotoğraftaki gibi konur.
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nsz İsteği kalmayıncaya kadar yemek, açlığı kal-

mamak

-i Sıvı veya tane durumunda olan şeyleri bulun-

dukları kaptan başka bir yere boşaltmak

Sağ el açık karnın üzerine iki kez vurulur. Her iki el açık ve kıvrık, ortalarında birşey tutar 

gibi, eller aşağı doğru çevrilir.

isim Belli özellikleri olan zaman parçası, periyot isim Bir eksene geçirilmiş etlerin döndürülerek pi-

şirilmesiyle yapılan kebap, döner kebap

  

 

Her iki el açık avuç içleri birbirine bakacak şe-

kildedir. Eller bilek hizasında birbirine değdiril-

dikten sonra sağ el avuç içi kendimize bakacak 

şekilde çevrilir.

Her iki el yüz hizasında, açık düz ve avuç içle-

ri kendinize bakacak şekildedir. Sağ el, sol elin 

önünden kesik hareketlerle aşağı doğru indirilir.
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D

isim Dört sayısının adı isim, ekonomi Yabancı ülke parası

  

4        

Sağ el göğüs hizasında, avuç içi karşıya bakacak 

şekilde, başparmak kapalı diğer parmaklar açıktır.

Sağ el yumruk,başparmak işaret parmağına sür-
tülür. Ardından eller yumruk biçiminde, işaret 
parmağı öne doğru çıkıntılı ve başparmakla biti-
şik, diğer parmaklar kapalıdır. eller olduğu yerde 
daire çizerler.

-i Tokat, yumruk, tekme vurarak canını acıtmak nsz Karşılıklı birbirini dövmek, vuruşmak

Sağ el açık, sağa sola sallanır. Her iki el göğüs hizasında ve yumruktur. Kollar 

dirsekten aşağı yukarı hareket eder.
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isim, din b.  1. Yakarış  2. Tanrı’ya yalvarma, ya-

karış için söylenen dinî metin

isim Ağzın, dişleri örten ve dışarıya doğru az veya 

çok kıvrılan üst ve alt kenarlarından her biri

Her iki el omuz hizasında, açık düz ve avuç içi 

kendinize bakacak şekilde tutulur.

Sağ el işaret parmağı açık, diğer parmaklar kapa-

lıdır. Açık işaret parmağı ile dudak gösterilir.

isim Bir maddenin yanması ile çıkan ve içinde katı 

zerrelerle buğu bulunan değişik renklerde gaz

isim Tren, tramvay, otobüs, minibüs vb. genel ta-

şıtların durmak zorunda olduğu veya durabileceği 

yer

Sağ el el omuz hizasında, açık kıvrık ve avuç içi 

yukarı bakacak şekilde, el daire çizerek yukarı 

doğru hareket eder.

Her iki el göğüs hizasında, açık düzdür. Sağ el, sol 

elin üzerinde ve avuç içi sola, parmak uçları karşı-

ya bakacaktır. Sol el, sağ elin altında tutulur.
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nsz Hareketsiz durumda olmak isim Temizlik veya tedavi amacıyla suyu yüksek-

ten üzerine doğru püskürtme yoluyla yıkanma

  

       

Sağ el göğüs hizasında, açık düz, avuç içi karşıya 

bakacak şekilde, el öne doğru hareket ettirilir.

Her iki el başın iki yanında açık düzdür. Eller 

başın yanlarında daire çizer. Ardından sağ el ba-

şın sağ kısmında, parmaklar açık kıvrık şekilde 

durur.

isim, bitki bilimi Dutgillerden, kuzey yarım küre-

nin genellikle ılıman bölgelerinde yetişen, yaprak-

larıyla ipek böceği beslenen ağacın, ak, kara, pembe 

renkte ekşi veya tatlı, sulu meyvesi

isim Gelinin başını, bazen de yüzünü örten 

dantel veya tülden örtü

           

          

El yüz hizasında, işaret ve başparmak uçları bir-

birine değer, diğer parmaklar açıktır. Sağ el ağza 

götürülür.

Sağ el üstte, sol el altta olacak şekildedir. Her iki 

elin başparmaklarının uçları birbirine değdirilir.

Ardından her iki el açık kıvrık, avuç içleri kendi-

nize bakacak şekilde omuz hizasından aşağı belin 

iki yanına doğru indirilir.
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isim Bir yapının yanlarını dışa karşı koruyan, iç 

bölümlerini birbirinden ayıran, taş, tuğla vb. gereç-

lerden yapılan veya örülen dikey düzlem

-i İşitmek, ses almak

 

Sağ el yukarı kaldırılır. Sağ el işaret parmağı açık, diğer parmaklar kapa-

lıdır. Açık işaret parmağı ile sağ kulak gösterilir.

isim İçinden hava veya buhar geçirildiğinde keskin 

ses çıkaran ve işaret vermek için kullanılan araç

isim Giyecek, yorgan vb.nin bazı yerlerine ilikleyi-

ci veya süs olarak dikilen kemik, metal, sedef gibi 

sert maddelerden yapılmış küçük tutturma aracı

El yüz hizasında, işaret ve başparmak uçları bir-

birine değer, diğer parmaklar açıktır. Sağ el ağza 

götürülür.

Sağ el göğüs hizasında, işaret parmağı ve başpar-

mak uçları birbirine değecek şekilde, aşağı doğru 

oktaki gibi indirilir.
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isim İplik, ip, halat vb. bükülebilir şeyleri kıvırıp kendi üzerine veya birbirine dolayarak yapılan boğum

  

Her iki el yumruk biçiminde, işaret parmağı öne doğru çıkıntılı ve başparmakla bitişik, diğer par-

maklar kapalıdır (T el). İki el göğüs hizasında önce birbirine değdirilerek ardından değme noktası 

etraflarında daire çizerler. Ardından sağ el aşağı; sol el yukarı çapraz biçimde birbirinden ayrılır.

isim Evlenme veya sünnet dolayısıyla yapılan tören, eğlence, cemiyet

Her iki el açık, avuç içleri kendimize bakacak şe-

kildedir. Sağ el sol ele vurur.

Her iki el omuz hizasında, orta parmak ve başpar-

mak birbirine değer. Açık parmaklar birbirine sür-

tülür (şıklatılır).
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isim Esnafın perakende satış yaptığı, küçük zanaat 

sahiplerinin çalıştıkları yer

isim Bugünden bir önceki gün

Her iki elin işaret parmakları ve orta parmakları 

açık, diğer parmaklar kapalıdır. Açık parmaklar 

omuzun iki yanına doğru açılır. Ardından omuz 

hizasından aşağı indirilir.

Sağ el işaret parmağı açık, diğer parmaklar ka-

palı, sağ omuz üzerindedir. Açık parmak başpar-

mak üzerine açılıp kapanır.

isim Üzerinde yaşadığımız toprak ve denizler, yeryüzü

Her iki elin işaret ve orta parmağı bitişik, diğer 

parmaklar kapalı, işaret parmaklarının uçları 

birleştirilir. Ardından yarım daire çizerek önde 

birleşir.

Her iki el göğüs  hizasında açık ve kıvrık; avuç iç-

leri birbirine bakar. Eller zıt yönde çevrilir.
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D

sıfat Sözünde ve davranışlarında doğruluktan ay-

rılmayan, doğru (kimse)

isim Uyurken zihinde beliren olayların, düşünce-

lerin bütünü, rüya

  

   

Sağ el, sol elin üzerindedir. Sağ el fotoğraftaki 

gibi konur ve öne doğru hareket eder. Ardından 

sağ el işaret parmağı dudağa değdikten sonra ile-

ri hareket eder.

Sağ el işaret parmağı açık, diğer parmaklar kapa-

lıdır. El başın sağ tarafında daire çizer.

isim Birinin kötülüğünü isteyen, ondan nefret 

eden, ona zarar vermeye çalışan kimse, yağı, ha-

sım, antagonist, dost karşıtı

-e Yer çekiminin etkisiyle boşlukta, yukarıdan aşa-

ğıya inmek

 

       

Sağ el ağız hizasında, yumruk şeklindedir. El fo-

toğraftaki gibi aşağı doğru indirilir.

Her iki el göğüs hizasında, sağ el işaret parmağı 
ve orta parmak açık, diğer parmaklar kapalıdır. 
Sol el düz ve avuç içi kendinize bakacak şekilde-
dir. Sağ el parmakları, sol elin üzerinden geçerek 
aşağıya doğru hareket eder.
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-de Bir sonuca varmak amacıyla bilgileri incele-

mek, karşılaştırmak ve aradaki ilgilerden yarar-

lanarak düşünce üretmek, zihinsel yetiler oluştur-

mak, muhakeme etmek

sıfat Yatay durumda olan, eğik ve dik olmayan

 
Sağ el işaret parmağı açık ve kıvrık, diğer parmak-

lar kapalıdır. Parmak başın sağ tarafına dokunur.

Her iki el göğüs hizasında, açık düz, avuç içleri 

birbirine bakacak şekildedir. Sağ el, sol elin üze-

rinden parmak uçlarına doğru hareket ettirilir.

özel, isim Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi’nde yer 

alan illerinden biri

-i Düzenli, düzgün duruma getirmek, düzen ver-

mek, tanzim etmek

Sağ el serçe parmak ve başparmak açık diğer par-

maklar kapalıdır. Açık parmaklar yukarı bakacak 

şekilde başparmak çenenin altına değdirilir.

Her iki el göğüs hizasında, açık düz, avuç içleri 

birbirine bakacak şekildedir. Sağ el, sol elin üze-

rinden parmak uçlarına doğru hareket ettirilir.
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sıfat Doğru ve pürüzsüz, muntazam

Her iki el göğüs hizasında, açık, düz parmak uçları birbirine değer. Ardından eller sağa ve sola çekilir.
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E

E EBE
Alfabenin altıncı harfi isim Doğum işini yaptıran kadın

  

E
      

Sol el işaret parmağı açık, diğer parmaklar kapa-

lıdır. Sağ elin serçe parmağı ve başparmağı ka-

palı, diğer parmaklar açıktır. Sol el, sağ elin açık 

parmaklarının üstüne konur.

Her iki el omuz hizasında açık düzdür. Sağ ve sol 

elin parmak uçları birbirine değecek şekildedir. 

Her iki el açık düz, karın hizasından dik biçimde 

aşağı doğru hareket ettirilir.

ECZANE
isim İlaçların hazırlandığı veya hazır ilaçların satıldığı yer

 

 

Sağ elin başparmağının ve işaret parmağının uçları birbirine değecek şekilde, el ağız hizasına götürü-

lür. Ardından sağ el yumruk, sol  el avuç içinde daire çizer.
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isim Olay, düşünce, duygu ve hayallerin dil aracılığıyla sözlü veya yazılı olarak biçimlendirilmesi sanatı, 

yazın,  gökçe yazın

Sağ el ağız hizasındadır. Parmaklar açık kıvrık ve avuç içi kendinize bakacak şekilde ağzı ve burnu 

avuç içine alır.

özel, isim Türkiye’nin Marmara Bölgesi’nde yer alan illerinden biri

Sağ el işaret parmağı, başparmak ve orta parmağı 

açık, diğer parmaklar kapalıdır. Sağ elin başpar-

mağı fotoğraftaki gibi kulağın altına getirilir.

Sağ elin orta ve yüzük parmağı kapalı diğerleri 

açıktır. Başparmak ucu kulağa değdirilir.
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sıfat Görgülü, nazik, kibar isim Maden, tahta vb.nin pürüzlerini düzeltmek 

için kullanılan, üzeri pürtüklü, sert, ensiz, çelik 

araç

  

       

Sağ elin işaret parmağı ve ortaparmağı açık, di-

ğer parmaklar kapalıdır. Sağ el açık parmaklar 

yanaktan aşağı doğru iki kez indirilir.

İşaret parmağı dişlere değdirilir. Ardından her iki 

el göğsün sol tarafında, yumruk, eller öne arkaya 

hareket ettirilir.

nsz Bir yana doğru eğik duruma gelmek isim Çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında 
yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anla-
yışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine 
okul içinde veya dışında, doğrudan veya dolaylı 
yardım etme, terbiye

Sağ el açık ve baş hizasındadır. Ardından sol elin 

üzerine doğru  indirilir.

Her iki el yumruk biçiminde, işaret parmağı öne 

doğru çıkıntılı ve başparmakla bitişik diğer par-

maklar kapalıdır (T el). Sağ el göğüs hizasında, sol 

el karnın sol tarafında sola hareket ettirilir.
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isim Eğlenme işi, sefahat sıfat Doğru veya düz olmayan, bir noktasında yön 

değiştiren, çarpık, münhani, doğru karşıtı

Her iki el göğüs hizasında, serçe parmaklar açık, 

diğer parmaklar kapalıdır. Serçe parmaklar aynı 

anda iki yana sallanır.

Sağ el karın hizasında, açık ve hafif kıvrıktır. El 

sola sağa kıvrım yaparak ileri hareket ettirilir.

isim Sürücü belgesi isim Bir şeyin eksiğini tamamlamak için ona ka-

tılan parça

    

         

Her iki el göğüs hizasında, eller yumruk biçimde 

yarım daire şeklinde hareket ettirilir. Ardından 

her iki el açık düz, sağ el fotoğraftaki gibi sol elin 

avuç içinin ortasına konur.

Her iki el sol omuz hizasındadır. Sol el açık düz 

ve avuç içi sağa bakacak şekilde;  sağ el parmak-

larının uçları birbirine değerek sol elin avuç içine 

konur.
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isim Yılın onuncu ayı, teşrinievvel

Sağ el, sağ yanaktadır.  Sağ el yumruk biçiminde 

işaret parmağı öne doğru çıkıntılı ve başparmakla 

bitişik diğer parmaklar kapalıdır (T el). İşaret par-

mağı yanakta daire çizer.

Sağ el göğüs hizasında, baş ve işaret parmakları 

açık (C el ), öbür parmakları kapalı, parmak uçları 

aşağıyı gösterecek şekilde göğsün üstüne koyulur.

isim Tahıl unundan yapılmış hamurun fırında, sacda veya tandırda pişirilmesiyle yapılan yiyecek, nan, 

nanıaziz

Her iki el karın hizasında, düz ve parmaklar bir-

birine bitişiktir. Sağ el fotoğraftaki gibi sol elin 

üzerine konur ve öne doğru kesme hareketi yapar.

Her iki el göğüs hizasında, parmaklar açık ve kıv-

rık, avuç içleri birbirine bakacak şekildedir. Sağ el 

sağa sol el sola çekilirken parmaklar kapanır.



TÜRK İŞARET DİLİ SÖZLÜĞÜ188

E

-i Bir bitkiyi üretmek için toprağa tohum atmak 

veya gömmek

isim İnsanların yaşayabilmek için üretme, üret-

tiklerini bölüşme biçimlerinin ve bu faaliyetlerden 

doğan ilişkilerin bütünü, iktisat

   

 

Sol el yumruk, bir şey  tutar gibi sol göğüs hiza-

sındadır. Sağ el, önce yumruk daha sonra açılarak 

avuç içi yere bakacak şekle gelir.

Sağ el parmakları açık ve kıvrık şekilde yukarı doğ-
ru tutulur  ve parmaklar açılıp kapanır. Ardından 
başparmakları açık, diğer parmaklar kapalıdır. Her 
iki elin kapalı parmakları birbirine değecek şekilde 
ve birbirine ters yönde daire çizilir.

sıfat Az masraflı, hesaplı, iktisadi isim, matematik Çıkarma işleminde - işaretinin 

adı, nakıs

 
Her iki el göğüs hizasında, işaret parmağı ve baş-

parmak bitişik, diğer parmaklar kapalı biçimde-

dir. Sağ el, sol elin üzerine sürtülür.

Sağ el sol omuz hizasında, işaret parmağı açık, 

diğer parmaklar kapalıdır. İşaret parmağının ucu 

soldan sağa çekilir.
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sıfat Bir bölümü olmayan, noksan, natamam sıfat Sirke veya limon tadında olan

Sağ el işaret parmak açık; orta parmak kıvrık, işa-

ret parmağına yaslanmış şekilde, diğer parmaklar 

kapalıdır. İşaret parmağının ucu boyna değdirilir.

Sağ el sağ göğüs hizasındadır. Parmak uçları bir-

birine değecek şekilde kapatılır. Yüz ekşi bir şey 

yendiğindeki gibi hal alır.

özel, isim, coğrafya Yer yuvarlağının eksenine dik 

olarak geçtiği ve yer yuvarını iki eşit parçaya böl-

düğü varsayılan en büyük çember, eşlek, istiva hattı

isim, anatomi Kolun bilekten parmak uçlarına ka-

dar olan, tutmaya ve iş yapmaya yarayan bölümü

Sol el parmaklar açık, kıvrık ve avuç içi aşağı ba-

kacak biçimde, sağ el işaret parmağı açık ucu yu-

karı gösterir biçimdedir. Sağ el, sol el altında bir 

daire çizer.

Eller gösterilir.
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özel, isim Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesi’nde 

yer alan illerinden biri

isim Giysi

Sağ el işaret parmağı ağız hizasındadır. İşaret 

parmağı açık, diğer parmaklar kapalı ve açık 

parmak ucu solu gösterecek şekilde dudaklara 

değdirilir.

Her iki el omuz hizasındadır. Parmaklar açık ve 

avuç içleri vücuda dokunacak şekildedir. Eller iki 

yandan aşağı doğru indirilir.

isim Dış etkilerden korumak için ele giyilen kumaş, deri veya kauçuktan yapılan el giysisi

 

Sol el açık, sağ el yumruktur. Sağ el, sol el parmak uçlarından aşağı doğru indirilir.
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isim, fizik Maddenin elektron, pozitron, proton vb. parçacıklarının hareketleriyle ortaya çıkan enerjinin 

gündelik hayatta kullanılan biçimi

Sağ el açık, parmaklar kıvrıktır. Parmak uçları 

ağız önünde sağa sola hareket ettirilir.

Sağ elin işaret ve orta parmakları açık ve uçları 

sola bakacak şekildedir. İşaret parmağı ağza değ-

dikten sonra bilekten sallanarak ileri gider. 

-i Elek yardımıyla ayıklamak veya incesini kaba-

sından ayırmak, elekten geçirmek

İyi yapılan işler sonunda söylenen tebrik cümlesi

  

       

Her iki el göğüs hizasında bir şey tutar gibi eller 

sağa sola sallanır.

Her iki el düz, avuç içleri aşağı bakacak şekilde-

dir. Sağ el sol eli gösterir şekilde vurur. Ardından 

her iki el omuzların iki yanında yumruk biçimin-

de bir kez kısa hareketle ileri geri hareket ettirilir.
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isim Kırk dokuzdan sonra gelen sayının adı isim, bitki bilimi Gülgillerden, çiçekleri pembe 

veya beyaz bir ağacın kabuğu parlak, sert, kırmı-

zı, sarı ve yeşil renkte, kokusu hoş, tadı ekşi veya 

tatlı, dokusu gevrek, ufak çekirdekli meyvesi

50
Sağ el açık avuç içi karşıya bakacak biçimdedir. 

El sağa sola sallanır.

Sağ el ağız hizasındadır. Parmaklar kıvrık avuç içi 

kendinize bakacak şekilde, el yukarı doğru hare-

ket ettirilir. Bir elmanın yenmesi düşünülebilir.

isim Mücevher olarak kullanılan, saydam, değerli 

taş

ünlem Bir daha kavuşulmayacağı düşünülen bir 

şeyden ayrılırken kullanılan bir söz

Sağ el işaret,orta ve başparmak açık, kıvrık, diğer 

parmaklar kapalıdır. Sağ el avuç içi sola bakacak 

şekilde tutulur.

Sağ el açık avuç içi karşıya bakacak biçimdedir. El 

sağa sola sallanır.
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E

isim Birine geçici olarak bırakılan ve teslim alınan 

kişice korunması gereken eşya, kimse vb., inam, 

vedia

isim Belirli bir süre çalıştıktan sonra kanunlar ge-

reği işi ile ilgisi kesilerek kendisine aylık bağlanmış 

olan kimse, tekaüt

    

      

Sağ el yumruk biçiminde, çenenin sağ kısmına 

vurulur. Ardından sağ el parmakları açık avuç içi 

karşıya bakacak şekilde öne doğru itilir.

Çene avuç içine alınır, Ardından tüm parmak uç-

ları birbirine değdirilerek el aşağı doğru indirilir.

isim Buyruk, komut, talimat, ferman isim Güvenlik

Sağ elin işaret parmağı açık, diğer parmaklar ka-

palıdır. Sağ işaret parmağı ağzın önünden öne 

doğru hareket eder.

Sağ el işaret ve orta parmağı açık, diğer parmaklar 

kapalıdır. Sol el işaret parmağı sabit; sağ elin açık 

parmakları, sol işaret parmağını arasına alacak 

şekilde aşağı yukarı hareket eder.
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isim Tasa, kaygı özel, isim Güneydoğu Asya ve Okyanusya’da yer 

alan bir ülke

Sağ el işaret parmağı açık kıvrık, başın sağ kısmı-

na değdirilir ve bilekten öne arkaya çevrilir.

Sağ el işaret parmağı ve orta parmak açık diğer-

leri kapalıdır.Açık parmaklar sol omuz üstün-

den fotoğraftaki gbi aşağı yukarı hareketle sağa 

doğru çekilir.

isim Bir şeyin gerçekleşmesini önleyen sebep, mâni, 

mahzur, müşkül, pürüz, mânia, handikap

sıfat Vücudunda eksik veya kusuru olan

Her iki el karın hizasında, eller vücuda değme-

den ve parmak uçları aşağı bakacak şekilde eller 

iki yana doğru çekilir.

Her iki el açık düz, sağ el göğüs hizasında; sol el 

karın hizasındadır. Eller zıt yönde aşağı yukarı iki 

kez hareket ettirilir.
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isim Bir kimsenin kız kardeşinin veya kadın hısım-

larından birinin kocası

isim, anatomi Boynun arkası

Sağ el işaret parmağı açık, diğer parmaklar ka-

palıdır. Sağ işaret parmağı fotoğraftaki gibi önce 

sağ yanağa ardından sol yanağa konur.

Sağ el açık düz ve avuç içi enseye değecek şekil-

dedir.

isim, bitki bilimi Gülgillerden, beyaz çiçekli bir 

ağacın kabuğu ince, çeşitli renklerde, mayhoş veya 

tatlı, eti sulu, tek ve sert çekirdekli yemişi

isim Yetişkin adam, bay, er kişi

Sağ el sağ yanak hizasındadır. İşaret parmağı ve 

başparmak birbirine değecek şekilde, açık par-

maklar fotoğraftaki gibi sağ yanağa konur.

Sağ el başparmağı açık ve ucu yukarı doğru, çene-

ye değdirilir.
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özel, isim Asya’nın batısında yer alan bir ülke -i Sonraya bırakmak, tehir etmek, tecil etmek, talik 

etmek

Sağ el sağ yanak hizasındadır. İşaret parmağı ve 

başparmak açık diğerleri kapalı şekilde, açık par-

maklar ağzın yanında açılıp kapanır.

Her iki el karın hizasında avuç içi kendinize baka-

cak şekilde tutulur. Eller kademeli olarak iki kez 

öne doğru götürülür.

özel, isim Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesi’nde 

yer alan illerinden biri

özel, isim Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesi’nde 

yer alan illerinden biri

Her iki el omuzların iki yanında yumruk biçi-

minde bir kez kısa hareketle öne geri getirilir.

Her iki el omuzların iki yanında yumruk biçi-

minde eller bilekten sağa sola çevrilerek hareket 

ettirilir.
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isim Tutsak sıfat Çoktan beri var olan, üzerinden çok zaman 

geçmiş bulunan, yeni karşıtı

Her iki el göğüs hizasında ve yumruktur. Eller bi-

lekten birbirine değdirilir.

Sağ el işaret parmağı açık ve kıvrıktır.  İşaret par-

mağı ağzın kenarından arkaya doğru çekilir.

özel, isim Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesi’nde yer 

alan illerinden biri

sıfat Teni ve saçları karaya çalan, koyu buğday 

rengi olan (kimse), yağız

 

Her iki el göğüs hizasındadır. Her iki elin par-

maklarının uçları birbirine değecek şekilde aşağı 

doğru tutulur ve eller bilekten öne arkaya sallanır.

Sağ el işaret parmağı açık, yüzün önünde daire 

çizer. Ardından işaret parmağı çene üzerinde sol-

dan sağa doğru hareket ettirilir. 
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E

nsz Uykulu, sıkıntılı veya yorgunluk duyulan bir anda ağzı genişçe açarak soluk alıp vermek

Sağ el ve ağız açıktır. El ağız önünde ileri geri hareket eder.

isim Gizler, sırlar isim Hint kenevirinden çıkarılan ve kullanılacak 

miktara göre uyarıcı, sarhoş edici veya uyuşturucu 

etkileri olan bir madde

Sol elin avuç içi sağa; diğer elin avuç içi sola ba-

kacak şekilde, eller iki yandan açık olarak ağız 

hizasına getirilir ve kıvrılır.

Sağ el açık düz ve avuç içi kendinize bakacak şe-

kilde ağız hizasından el sağa doğru çekilir.
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özel, isim Kuzey Avrupa’da bulunan bir Baltık 

devleti

isim Karı kocadan her biri, hayat arkadaşı, refik, 

refika

Sağ el başparmağı açık ve ucu yukarı doğru, 

bakacak şekildedir. Başparmak çeneye iki kez 

değdirilir.

Sağ el üstte, sol el altta olacak şekildedir. Her iki 

elin başparmaklarının uçları birbirine değdirilir.

isim, hayvan bilimi Atgillerden, uzun kulaklı bi-

nek ve hizmet hayvanı, merkep, karakaçan, uzun 

kulaklı

sıfat Yapı, değer, boyut, nicelik ve nitelik bakımın-

dan birbirinden ne artık ne eksik olmayan (iki 

veya daha çok şey), müsavi

=
Eller iki kulak hizasındadır. Her iki el açık düz ve 

avuç içleri karşıya bakacak şekildedir. Eller öne 

arkaya sallanır.

Elin işaret ve orta parmak açık diğerleri kapalıdır. 

El sol göğüs hizasından sağa doğru çekilir.
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-i Toprağı veya toprak gibi yumuşak bir şeyi biraz 

kazmak

isim Genellikle spor çalışmalarında giyilen, pa-

muklu veya sentetik kumaştan, iki parçalı giysi

  

 

Sağ el açık, düz ve kıvrıktır. El yukarıdan  aşağı 

hareket ettirilir. Kazmanın hareketi işaret edilir.

Her iki el başparmaklar açık, diğer parmaklar 

kapalıdır. Kapalı parmaklar öne arkaya birbirine 

sürtülür. Ardından eller iki yana açılarak avuç iç-

leri vücuda değecek şekilde aşağı kadar indirilir.

isim Türlü amaçlarla kullanılan, insan yapısı, taşı-

nabilir cansız nesneler

isim Kasaplık hayvanlardan sağlanan kaslardan 

oluşmuş besin maddesi

Her iki elin işaret parmakları açık, diğer parmak-
ları kapalı, el göğüs hizasında ve yukarı bakacak 
biçimdedir. Kapalı parmaklar birbirinden ay-
rılmayacak şekilde, işaret parmakları birbirinin 
tersine hareket eder.

Sağ el düz ve avuç içi kendinize bakacak şekilde, 

el boynun solundan sağa doğru çekilir.
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isim Bedenin belden aşağısına giyilen, değişik bi-

çimlerde, genellikle kadın giysisi, eteklik

isim Bir malın tür, miktar, fiyat vb. nitelikleri veya 

kitap, defter vb. şeylerin kime ait olduğunu belirt-

mek için üzerlerine konulan küçük kâğıt

Her iki el bel hizasındadır. Avuç içleri kendini-

ze bakacak şekilde parmaklar açık, eller bacaklar 

üzerinde sağa sola açılır.

Sol el açık düz; sağ el parmak uçları birbirine de-

ğecek şekildedir. Sağ el, sol elin avuç içine ardın-

dan parmak ucuna basılır.

isim Bir kimsenin veya ailenin içinde yaşadığı yer, 

konut, hane

edat “Öyledir” anlamında kullanılan bir doğrula-

ma veya onaylama sözü, olur, oldu, peki, tamam, 

ya, beli, ha, he

Her iki el omuz hizasında açık düzdür. Sağ ve sol 

elin parmak uçları birbirine değecek şekilde eğik 

tutulur.

Her iki el göğüs hizasındadır. Eller iki yanda açık 

ve avuç içleri yukarı bakacak şekilde eller hafifçe 

aşağı indirilir.
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E

nsz, -le Erkekle kadın, aile kurmak için yasaya uy-

gun olarak birleşmek, izdivaç etmek

zarf Önce

Sağ el üstte, sol el altta olacak şekildedir. Her iki 

elin başparmaklarının uçları birbirine değdirilir.

Sağ el açık, avuç içi arkaya bakacak şekildedir. El 

omuz üzerinden arakaya doğru sallanır.

isim Yılın dokuzuncu ayı

Sağ el işaret parmağının ve orta parmağın uçları 

bitişik, diğer parmaklar açık biçimde sağ omuzun 

üzerinde bir tam daire çizilir.

Sağ el göğüs hizasında, başparmak ve işaret par-

makları açık (C el ), öbür parmakları kapalı, par-

mak uçları yukarı gösterecek şekilde göğsün üs-

tüne koyulur.
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E

EZAN
isim, din b.  Müslümanlıkta namaz vaktini bildir-

mek için müezzinin yüksek sesle yaptığı çağrı

-i Bir şeyi olduğu gibi akılda tutmak, ezber etmek, 

hıfzetmek

Sağ el açık düz ve avuç içi sağ kulağı içine alacak 

şekilde tutulur.

Sağ el başın sağ tarafında, başparmak hariç diğer 

parmaklar birbirine bitişik, başparmak altta, avuç 

içi karşıya bakacak şekildedir. Parmaklar birleşti-

rilerek geri çekilir.

sıfat Pısırık isim Zulüm

Sağ elin işaret ve orta parmakları açık diğer par-

maklar kapalıdır. Parmak uçları  yukarı bakacak 

şekildedir. Elin avuç içi aşağıyı gösterecek şekilde 

aşağı hareket ettirilir.

Her iki el karın hizasındadır. Sol el yumruk; sağ el 

avuç içi, sol elin üzerinde bastırarak yarım daire 

çizecek şekilde çevrilir.



TÜRK İŞARET DİLİ SÖZLÜĞÜ204

E

-i Üstüne basarak veya bir şey arasına sıkıştırarak yassılaştırmak, biçimini değiştirmek

Her iki el açık ve kıvrık, avuç içleri birbirine bakacak şekildedir. Ellerin avuç içleri birbirine değdirilir.
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F

F
Alfabenin yedinci harfi isim Çalışma

F
Sol el işaret parmağı ve başparmak açık, diğer 

parmaklar kapalı (L el), sağ elin işaret parmağı 

sol elin başparmağına paralel gelecek şekilde işa-

ret parmağının üzerine konur.

Her iki el göğüs hizasında, düz, avuç içleri aşağı 

bakacak şekildedir. Eller ileri geri hareket ettirilir. 

isim İşlenmemiş veya yarı işlenmiş maddelerin 

makine, araç vb. ile işlenerek tüketime hazır duru-

ma getirildiği sanayi kuruluşu, üretimevi

isim, ekonomi İşletmek için bir yere ödünç verilen 

paraya karşılık alınan kâr, getiri, ürem, nema

  

       

Her iki el göğüs hizasında yumruk biçiminde 

başparmaklar açık, diğer parmaklar kapalı dura-

cak şekilde her iki elin parmakları birbirine de-

ğecek şekilde daire çizer.

Sağ el başparmak ve işaret parmağı birbirine sür-

tülerek para işareti yapılır. Ardından iki el par-

mak uçları fotoğraftaki gibi birbirine değdirilir.
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F

sıfat Geçimini güçlükle sağlayan, yoksul, fukara, 

zengin karşıtı

isim Bir üniversitenin, öğrenim alanı veya uz-

manlık konusu bakımından ayrılmış kollarından 

her biri

  

   

Sağ elin işaret parmağının ve başparmağının uç-

ları birbirine değecek şekilde el boğaz hizasına 

götürülür. İşaret parmağı öne çıkacak biçimde 

boğaza iki kez vurulur.(Fiske atılır)

Her iki el sol göğüs üstünde, daire çizer. Ardın-
dan sol el işaret parmağı ve başparmak açık, (L 
el), sağ elin işaret parmağı sol elin başparmağına 
paralel gelecek şekilde işaret parmağının üzerine 
konur.

FAL
isim Geleceği öğrenmek, şans ve kısmeti anlamak 

amacıyla oyun kâğıdı, kahve telvesi, el ayası vb.ne 

bakarak anlam çıkarma, bakı

isim, hayvan bilimi Sıçangillerden, küçük vücut-

lu, kemirgen, memeli hayvan

Sol el düz ve avuç içi yukarı bakacak şekildedir. 

Sağ el işaret ve orta parmağın uçları birbirine 

değecek şekilde sol el avuç içine konur. Olduğu 

yerde daire şeklinde hareket ettirilir.

Her iki el karın hizasındadır. Sol el açık ve kıvrık, 

sağ elin bileği tutar. Sağ el parmaklarının uçları 

birbirine değecek şekilde tutulur ve sağa sola ha-

reket ettirilir.
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isim Önemi, etkisi olmaz, değişmez sıfat Farkı olan, aralarında fark bulunan, değişik, 

ayrımlı

Her iki elin işaret ve orta parmakları açık, diğer 

parmaklar kapalıdır (V el). Açık parmaklar bir-

birine bakacak şekilde tutulur ve yanlara doğru 

açılır.

Her iki el karın hizasındadır. İşaret parmakları 

açık diğer parmaklar kapalıdır. İşaret parmakları 

birbirine bakacak şekilde tutulur ve iki yana açılır.

FAS
isim, din b. Müslümanlıkta, özür olmadıkça yapıl-

ması zorunlu, yapılmaması günah sayılan ibadet

özel, isim  Kuzey Afrika’ da yer alan bir ülke

Sağ elin işaret parmağı açık, diğer parmaklar 

kapalıdır. El ağzın önünden öne doğru hareket 

eder.

Her iki el parmaklar açık düz ve avuç içleri kendi-

mize bakacak şekilde, sağ el ağzı kapatırken sol el 

avuç içi alna konur.
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isim, bitki bilimi Fasulyegillerden, barbunya, çalı, 

ayşekadın, horoz vb. türleri bulunan bitkinin sebze 

olarak yararlanılan yeşil ürünü ve kuru tohumları

özel, isim Kur’an’ın ilk suresi

    

         

Başparmak işaret parmağı üzerinden ileri kayar. 
Her iki el yumruk biçiminde işaret parmağı öne 
doğru çıkıntılı ve başparmakla bitişik diğer par-
maklar kapalıdır (T el). İki el birbirine yaklaştırı-
larak bir şey kırar gibi hareket ettirilir.

Sağ el yumruk biçiminde, işaret parmağı öne doğ-
ru çıkıntılı ve başparmakla bitişik, öbür parmak-
lar kapalıdır (T el). Sol el düz, parmaklar birbirine 
bitişik, avuç içi sağa bakar şekildedir. Sağ el, sol 
avuç içinde sağa doğru döndürülür.

FAUL
isim, ticaret Satılan bir malın cinsini, miktarını ve 

fiyatını bildirmek için satıcının alıcıya verdiği he-

sap pusulası

isim, spor Karşılaşmalarda rakip oyuncuya yapı-

lan kural dışı hareket

Sağ el işaret ve orta parmağı açık, diğer parmak-

lar kapalıdır. Sağ el açık parmakları, sol el işaret 

parmağının ucunu arasına alarak tekrar hareket 

eder.

Sol el işaret ve  orta parmak açık, diğer parmaklar 

kapalıdır. Sağ el  açık ve avuç içi yukarı bakacak 

şekildedir. Sağ el sol el işaret parmağına vurur.
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F

isim Yarar sıfat Gereğinden, alışılmıştan çok, aşırı olan, 

ziyade

Sağ elin işaret ve başparmağının uçları birbiri-

ne değecek şekilde, sol göğüs üzerinden aşağı 

kaydırılır.

Sağ el göğüs hizasında, avuç içi sola bakacak şe-

kildedir. El bilekten aşağı doğru hareket eder.

isim Aynı alandaki çeşitli kuruluşları bir arada 

toplayan dayanışma birliği

isim, tıp  İnme

Sol el işaret parmağı ve başparmak açık, diğer 

parmaklar kapalı (L el), sağ elin işaret parmağı sol 

elin başparmağına paralel gelecek şekilde işaret 

parmağının üzerine konur.

Her iki el omuz hizasında ,avuç içleri yukarı baka-

cak şekilde ve parmak uçları bitişiktir. Eller aşağı 

indirilirken parmaklar açılır.
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isim Varlığın ve bilginin bilimsel olarak araştırılması isim Fizik, kimya, biyoloji gibi de neylere ve ispat-

lara dayanan bilimlerin genel adı

Her iki el göğüs hizasında, parmaklar bitişiktir. 

Sağ el karın hizasına doğru inerken; sol el omuz 

hizasına çıkacak şekilde her iki el iki kez aşağı 

yukarı hareket ettirilir.

Her iki el yumruk, eller göğüs hizasındadır. Sağ 

el göğse giderken, sol el öne ilerler. Her iki el vü-

cuda değecek şekilde ileri geri hareket ettirilir.

sıfat İyi nitelikte olmayan, kötü özel, isim Türkiye Süper Ligi futbol kulüplerinden 

ve Türkiye’nin  üç büyük takımından biri

Sağ elin serçe parmağı açık, diğer parmaklar ka-

palıdır. Serçe parmak öne arkaya iki kez hareket 

ettirilir.

Sağ el başparmak açık, diğer parmaklar birbirine 

bitişik, başparmak aşağıda olacak şekilde avuç içi-

ne doğru kıvrık parmak uçları birbirine değecek 

ve tekrar ayrılacak biçimde kapatılıp açılır.
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isim Giysi, çanta vb. yerlerde kullanılan, karşılıklı 

dişler ve bunların üzerinde yürüyen kapatıcıdan 

oluşan düzenek, cırcır, carcur

isim, edebiyat Kısa ve özlü anlatımı olan, nükteli, 

güldürücü hikâyecik

  

       

Her iki elin işaret parmağının ve başparmağın 

uçları birbirine değecek şekildedir. Sağ el yukarı 

hareket ederken sol el bel hizasında durur.

Sağ el işaret parmağı açık, diğer parmaklar ka-

palıdır. El parmak ucu kıvrık ve başın sağ kısmı-

na konur. Ardından sağ el açık ağız önünde ileri 

doğru daire çizer.

isim, bitki bilimi Kayıngillerden, kuzey yarım 
kürenin ılık yerlerinde ve yurdumuzun genellikle 
Doğu Karadeniz bölgesinde yetişen, boyu 6-7 met-
re, yaygın tepeli bir ağaççığın sert bir kabuk içinde 
bulunan yağlı, nişastalı ürünü

isim Bir şeyin tozunu, kirini gidermekte veya bir 

şeye boya, cila sürmekte kullanılan, bir araya geti-

rilerek bağlanmış kıl vb.nden yapılan araç

Sağ işaret parmağının ve başparmağın uçları bir-

birine değecek, diğer üç parmak açık ve üstte ka-

lacak biçimde el ağzın sağ hizasına götürülür.

Her iki el göğüs hizasındadır. Sol el avuç içi sağa 

bakacak şekilde, sağ el parmak uçları sol elin avuç 

içinde aşağı yukarı hareket ettirilir.
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isim İçinde genellikle odun yanan, her yanda aynı 

derecede ısı oluşturarak ekmek, pasta vb. pişirmeye 

yarayan, tavanı tonoz biçiminde, önünde tek açık-

lık bulunan ocak

isim Herhangi bir şey için en uygun zaman, uygun 

durum veya şart, vesile, okazyon

Her iki el açık, sol el ileride sağ el geridedir. Eller 

aynı  anda ileri geri hareket ettirilir.

Sağ el açık düz, çeneye değer, avuç içi kendinize 

bakacak şekilde, el sağa sola hareket ettirilir.

isim, bitki bilimi Antep fıstığı, çam fıstığı veya yer 

fıstığı denilen yemişlerin genel adı

isim Düşünce

Sağ el işaret parmağı alt dudağa değdirilerek iki 

kez hafif yukarı hareket ettirilir.

Sağ el işaret parmağı açık, diğer parmaklar kapa-

lıdır. El parmak ucu kıvrık ve başın sağ kısmına 

konur. 
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isim, hayvan bilimi Filgillerin hortumlular takı-

mından, Afrika ve Asya’nın sıcak bölgelerinde ya-

şayan, çok iri, kalın derili hayvan

isim, sinema Sinemalarda gösterilen eser

Sağ el başparmak ve serçe parmağı açık, diğer 

parmaklar kapalıdır. Başparmağın ucu burna 

dokundurularak aşağı doğru hareket ettirilir.

Sağ el, başın sağ yanında yumruk şeklindedir. El 

dairesel hareket ettirilir.

isim Bir işin sonu isim Çay, kahve vb. sıcak şeyler içmekte kullanı-

lan, genellikle kulplu, porselen veya camdan yapıl-

mış küçük kap

Her iki el işaret parmakları açık, diğer parmaklar 

kapalıdır. İşaret parmakları birbirine değecek şe-

kilde tutulur ve yukarı doğru iki yana açılır.

Sağ el işaret parmağının ve orta parmağın uçları 

birbirine değecek ve diğer üç parmak açık ve avuç 

içi aşağıda kalacak biçimde sağ el, sol elin avuç 

içinin üzerinde tutulur.
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özel, isim Kuzey Avrupa’da Baltık Denizi kıyısında 

yer alan bir ülke

isim Alışverişlerde ödenen paranın miktarını, ver-

gilerini, alışverişin yapıldığı tarihi gösteren belge

Sağ el çene hizasındadır. İşaret parmağı açık ve 

kıvrık, diğer parmaklar kapalıdır. Açık parmak-

lar çeneye değer.

Her iki el göğüs hizasındadır. Sol el avuç içi ken-

dinize bakacak şekilde, sağ el sol elin parmak uç-

larından aşağı doğru çekilir. Fiş koparma hareketi 

işaret edilmektedir.

isim Gösteriş, çalım, afi, caka isim Alım veya satımda bir şeyin para karşılığın-

daki değeri, eder, paha

Sağ el sağ omuz hizasındadır. Sağ elin işaret par-

mağı ve orta parmağı açık, diğer parmaklar ka-

palıdır (V el). Açık parmaklar bilekten omuza 

doğru sallanır.

Sağ el göğüs hizasında, işaret parmağı ve başpar-

mak açık, diğer parmaklar kapalıdır. Açık par-

maklar birbirine sürtülür.
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isim Maddenin kimyasal yapısındaki değişiklikler dışında genel veya geçici yasalara bağlı, deneysel ola-

rak araştırılabilen, ölçülebilen, matematiksel olarak tanımlanabilen madde ve enerji olgularıyla uğraşan 

bilim dalı

 

Sağ el çene hizasındadır. İşaret parmağı ve orta parmağı açık ve kıvrık, diğer parmaklar kapalıdır. 

Açık parmaklar çeneden aşağı doğru çekilir.

isim, hayvan bilimi Etçiller takımının fokgiller familyasından, 1-2 metre boyunda, postu değerli, memeli 

deniz hayvanı, ayı balığı

Sağ el ağız hizasındadır. Parmaklar açık kıvrık, 

avuç içi kendinize bakacak şekilde ağzı ve burnu 

avuç içine alır ve ağzın önünde tüm parmaklar 

birleşir.

Eller açık avuç içleri birbirine bakacak şekildedir.  

Eller birbirinden ayrılmadan kapanıp açılır.
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isim Öğrencilerin, sporcuların, bazı mesleklerde 

çalışanların giydikleri, bağlı bulundukları okul, 

spor kulübü veya meslekleri belirten tek tip giysi

isim, bilişim Biçim

    

         

Her iki el yumruk ve başparmaklar açık olmak 
üzere her iki el parmaklar birbirine değecek şe-
kilde bir el öne diğer el arkaya doğru hareket 
eder. Ardından her iki el işaret ve başparmaklar 
açık ve kıvrık, eller omuzlardan aşağı indirilir.

Sol el açık göğüs hizasında tutulur.  Sağ el yumruk 
biçiminde, işaret parmağı öne doğru çıkıntılı ve 
başparmağıyla bitişik, öbür parmaklar kapalıdır 
(T el).  Sağ el başparmak dışı sol el parmak ucuna 
değdirildikten sonra aşağı doğru indirilir. 

isim, spor İleri uç oyuncusu isim  1. Çeşitli araç ve malzeme kullanarak görün-

tüyü özel bir yüzey üzerinde sabitleme 2. Bu yön-

temle aktarılarak çoğaltılan resim, foto

Sağ el açık avuç içi yere bakacak şekildedir. El ile-

ri geri hareket eder.

Her iki el yüz hizasındadır. Ellerin işaret parmak-

ları ve başparmakları açılır  kapanır.
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isim Tıpkıçekim özel , isim Batı Avrupa’da yer alan bir ülke

Sol el açık düz ve avuç içi aşağı bakacak şekilde-

dir. Sağ el, sol elin üzerinde parmak uçları birbiri-

ne değdirilir, açılır.

Sağ elin işaret ve orta parmağı açık diğer parmak-

lar kapalı durumdadır. İşaret parmağı çeneden 

yanağa doğru her iki parmak aşağı yukarı hareket 

ettirilerek yukarı doğru getirilir.

isim, spor Topu, kafa veya ayak vuruşları ile karşı 

kaleye sokma kuralına dayanan ve on birer kişilik 

iki takım arasında oynanan top oyunu, ayak topu

isim Bir yanıcı ve bir yakıcı maddenin sürekli ola-

rak yanmasından doğan itiş gücü ile hareket eden 

düzenek

Sol el açık. sağ el yumruk şeklindedir. Sağ el sol 

el içine vurur.

Sağ el işaret parmağı açık, orta parmak işaret par-

mağının üzerinde, el yüz hizasında tutulur. Sol el  

sağ dirseğe dokunur. Sağ kol yukarı doğru kaldırı-

lırken, sol el dirsekle birlikte yukarı çıkar . 
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G
Alfabenin sekizinci harfi

G
Her iki el , işaret parmaklar ve başparmaklar açık 

kıvrık, diğer parmaklar kapalı (C el) biçimdedir. 

Sol elin açık parmakları arasına sağ elin işaret 

parmağı getirilir (başparmaklar üstüste konur).

Her iki el yumruk, göğüs hizasındadır. Sağ yum-

ruk sol yumruğun üzerine konur.

isim Genellikle kuşlarda ağzın bir uzantısı duru-

munda olan, biçim ve büyüklüğü değişik, boynuz 

yapısında, katı ve çıkıntılı organ

Birinci Futbol Ligi kulübü, Türkiye’nin üç büyük 

takımından biri

Sağ el işaret parmağı ve başparmağı açık , diğer 

parmaklar kapalıdır. Açık parmaklar burnu tu-

tuktan sonra ileri kareket ettirilir.

Sağ el sağ omuzun üzerinde alnın sağ yanındadır. 

Sağ el işaret ve orta parmağı açık ve yukarı göste-

rir biçimde, işaret parmağı ile alnın sağ kısmına 

iki kez dokunulur.
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sıfat Bir yarışma, karşılaşma, çatışma vb. sonunda yenen, üstün gelen, başarı kazanan

 

Sağ el göğüs hizasındadır. Sağ el başparmağı açık, havada diğer parmaklar kapalıdır. Sağ el yukarı 

doğru hareket eder.

isim Güvence zarf Kesinlikle, kesin olarak, ne olursa olsun

    

      

Sağ el yumruk biçiminde işaret parmağı öne doğ-

ru çıkıntılı ve başparmakla bitişik, diğer parmak-

lar kapalıdır Başparmak çeneye sürtülür. Ardın-

dan iki el yumruk, sağ el sol elin üzerine konur.

Her iki el yumruk biçiminde işaret parmağı öne 

doğru çıkıntılı ve başparmakla bitişik, diğer par-

maklar kapalıdır. Eller aşağı yukarı hareket eder.
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isim Lokanta, pastane, kahvehane vb. yerlerde 

müşterilere hizmet eden kimse

isim Bir malı sahibinin izni ve haberi olmadan 

zorla alma

     

          

Sağ elin işaret parmağı ve orta parmağı açık düz 
boğazın üzerine konur, diğer parmaklar kapalı-
dır. Ardından her iki el açık düz ve avuç içleri 
yukarı bakacak şekilde eller fotoğraftaki hizada 
sola doğru gider.

Sol el işaret parmağı açık ve yukarı gösterir şekil-
de, diğer parmaklar kapalıdır. Sağ el işaret ve orta 
parmağı açıktır. Sağ elin açık parmakları arasın-
dan sol el işaret parmağı geçirilir ve yukarı doğru 
çekilir.

isim Normal basınç ve sıcaklıkta olduğu gibi ka-

lan, içinde bulunduğu kabın her yanına yayılma ve 

bu kabın iç yüzeyinin her noktasına basınç yapma 

özelliğinde olan akışkan madde

isim Politika, ekonomi, kültür ve daha başka ko-

nularda haber ve bilgi vermek için yorumlu veya 

yorumsuz, her gün veya belirli zaman aralıklarıy-

la çıkarılan yayın

 

    

Sağ el başparmağı açık, diğerleri kapalıdır. Baş-

parmak burnun önüne değer. Ardından başpar-

mak ucu yere bakacak şekilde çevrilir.

Her iki el göğüs hizasındadır. Sağ el yumruk, sol 

el düz. Sağ el sol avuç içine iki kez vurur.
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isim, din b. Müslümanlıkta düşmanla savaşan 

veya savaş yapmış kimse

özel, isim Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölge-

si’ nde yer alan illerinden biri

     

          

Her iki  el yumruk biçiminde işaret parmağı öne doğ-
ru çıkıntılı ve başparmaklar bitişik diğer parmaklar 
kapalıdır. Eller birbirine yaklaştırılır, çekilir. Ardın-
dan sağ el işaret parmağı ve başparmak uçları birbi-
rine değecek şekilde sol göğüs üzerinden yukarı ha-
reket eder.

Her iki el göğüs hizasında sağ serçe parmağı açık, 

sol el avuç içine konur ve bileğe doğru hareket 

eder.

isim Meyve esansı, şeker ve karbon asidi ile yapı-

lan, basınçlı hava ile şişelere doldurularak hazırla-

nan içecek

sıfat Karnında yavru bulunan (kadın veya hay-

van), yüklü, hamile, iki canlı, aylı

Sol elin parmaklar birbirine bitişik avuç içine 
doğru kıvrıktır. Sağ el yumruk biçiminde ve işa-
ret parmağı ve orta parmak önde kıvrıktır. Sağ el 
sol elin üzerine getirilir ve bilekten yukarı doğru 
kaldırma hareketi yapılır.

Sağ el sol el üzerinde, göğüs hizasındadır. Eller 

yarım daire çizecek şekilde karnın üzerinden aşa-

ğı indirilir.
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isim Genellikle saat 22.00’den itibaren gün ağarın-

caya kadar geçen süre, tün, şeb

zarf Kararlaştırılan, beklenen veya alışılan za-

mandan sonra, erken karşıtı

Her iki el düz parmaklar açık ve yüz hizasında-

dır. Sağ el, sol elin üzerine gelecek şekilde eller 

birbirinin üzerine getirilir.

Sol el düz ve avuç içi aşağı bakacak şekilde, sağ 

el avuç içi kendinize bakacak şekildedir. Sağ elin 

serçe parmağı, sol elin üzerinde sürtünerek, sol el 

parmak uçlarına doğru getirilir.

nsz Okulda, sınavda başarı göstermek -e Bir yerden başka bir yere gitmek

Sağ el başparmağı orta parmağı üzerinden hızlıca 

kayar.(Şıklatılır.)

Sağ el açık, yüz hizasındadır. El yukarı öne doğru  

hareket ettirilerek aşağı iner.
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Hastalananlara, kaza geçirenlere, beklenmedik bü-

yük bir olumsuz durumdan kurtulanlara veya ha-

pishaneye girenlere söylenen iyi dilek sözü

isim Evlenmek için hazırlanmış, süslenmiş kız 

veya yeni evlenmiş kadın

  

     

Her iki el yumruk, göğüs hizasındadır. Eller öne 

hareket ettirilirken avuç içleri yukarı bakacak şe-

kilde eller açılır.

Her iki elin parmakları açık kıvrık ve avuç içleri 

yukarı bakacak şekildedir. Eller omuz hizasından 

parmaklar hareket ettirilerek indirilir.

nsz İlerlemek, olgunlaşmak, genişlemek, inkişaf 

etmek

-den, -e, nsz Ulaşmak, varmak

Sağ el işaret parmağı açık ve ucu yukarı bakacak 
şekilde, elin diğer parmakları kapalı biçimdedir. 
Sol el düz ve parmaklar birbirine bitişik parmak 
uçları yukarı bakacak şekildedir. Sağ el işaret 
parmağı yukarı doğru hareket ettirilir.

Sağ el göğüs hizasındadır. Parmaklar kendimize 

doğru kapanıp açılır.
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isim, denizcilik Su üstünde yüzen, insan ve yük 

taşımaya yarayan büyük taşıt, sefine

sıfat Yaşı ilerlememiş olan, ihtiyar karşıtı

Her iki el düz ve parmak uçları birbirine yapışık-

tır. Serçe parmaklar ve diğer parmakların uçları 

birbirine değecek ve avuç içleri yukarı bakacak 

şekilde eller öne doğru itilir.

Sağ el parmaklarının uçları birbirine değecek şe-

kilde çeneye değdirilir.

sıfat Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun 

bütün benzerlerini içine alan, umumi

isim, askerlik Kara ve hava kuvvetlerinde albay-

lıktan sonra gelen ve mareşalliğe kadar olan yük-

sek rütbeli subaylara verilen genel ad

Sağ el başparmak açık, diğer parmaklar kapalıdır.

El sol el içinden parmak uçlarına doğru itilir.

Sağ el parmakları açık ve kıvrık, sol omuzun üze-

rindedir. Kıvrık parmaklar iki kez omuza dokunur.
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sıfat Alanı büyük olan, makro, dar karşıtı isim Yalan olmayan, doğru olan şey, hakikat

Her iki el düz parmaklar açık, eller göğüs hiza-

sındadır.  Eller göğüsün ortasında avuç içleri bir-

birine bakacak şekilden yanlara doğru açılır. 

Sağ el yumruk biçiminde işaret parmağı öne doğ-

ru çıkıntılı ve başparmakla bitişik diğer parmak-

lar kapalıdır (T el). İşaret parmağının çıkıntılı yeri 

dudağa değdikten sonra aşağı indirilir.

sıfat Yapılması, olması veya bulunması uygun olan, yerinde olan, lüzumlu, vacip, mukteza, zaruri

Sağ el başparmağı açık, diğer parmaklar kapalıdır. 

Sağ el bel hizasında yana doğru yarım daire çizer.

Sağ el başparmak ve işaret parmak uçları birbirine 

değecek şekilde, diğerleri açıktır. Kapalı parmak-

lar sol göğüs üzerinden aşağı hareket ettirilir.
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isim Arka, bir şeyin sonra gelen bölümü, art, alt 

taraf, ileri karşıtı

-e Gelmesini sağlamak

Her iki el sağ omzun üzerindedir. Ellerin başpar-

makları açık, diğer parmaklar kapalıdır. Başpar-

makların uçları arkayı gösterecek şekilde eller 

geri hareket ettirilir.

Sağ el, sağ omzun dışından sağ omuza doğru geti-

rilir. Parmaklar bitişik, avuç içi önce yukarı, hare-

ket ilerledikçe el aşağı bakacak şekle gelir.

sıfat Çok konuşan, çenesi düşük, gevşek ağızlı, laf-

çı, lafazan, zevzek, lakırtı ebesi, ağız kavafı, lakırtı 

kavafı, çene kavafı, cır cır, çaçaron

isim, hayvan bilimi Geyikgillerden, erkeklerinin 

başında uzun ve çatallı boynuzları olan memeli 

hayvan

Parmak uçları birbirine bakacak şekilde başpar-

maklar aşağıda diğer parmaklar bitişik ve üstte-

dir. Başparmak ve diğer parmaklar birbirine değ-

dirilir, kapatılıp açılır. 

Her iki el başın iki yanının üst kısmındadır. Avuç 

içleri karşıya bakacak şekilde parmaklar açıktır. 
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nsz Hava alma, hoş vakit geçirme vb. amaçlarla bir 

yere gitmek, seyran etmek

isim, anatomi Soluk borusunun üst bölümü, 

ümük, imik, hançere

Sağ el sağ omuz hizasındadır. Sağ el yumruk işa-

ret parmağı ve serçe parmak açık ve uçları yukarı 

gösterecek şekilde durur. Sağ el koldan saat yö-

nünde iki kez döndürülür.

Sağ el başparmağı ve işaret parmak açık, diğer 

parmaklar kapalı parmaklar boğaz hizasındadır. 

Açık parmaklar çene altından boğazı takip ederek 

aşağı gırtlağa kadar iner.

edat -e benzer isim Gitme ve geri gelme

   

       

Sağ el sağ omuz hizasında, kol öne uzatılır. Sağ 

elin işaret parmağı ve orta parmağı açık, diğer 

parmakları kapalıdır. İşaret parmağı ve orta par-

mağı ters yönde aşağı yukarı hareket ettirilir.

Sağ el açık, avuç içi sola bakacak şekildedir. El ile-

ri hareket ettirilir. Ardından sağ el avuç içi kendi-

mize bakacak şekilde yüze doğru çekilir.
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G

özel, isim Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi’nde yer 

alan illerinden biri

-e Dışarıdan içeriye geçmek

Sağ el ağzın sağ hizasındadır. İşaret parmağı ve 

başparmak açık diğer parmaklar kapalıdır. Par-

maklar kıvrık ve işaret parmağı ve başparmak 

birbirine paralel ağzın sağ kısmına konur.

Sağ el açık düz ve avuç içi kendinize bakacak 

şekildedir. Sol el başparmağı açık ve ucu yukarı 

bakacak şekildedir. Sağ el, sol elin başparmağı ve 

diğer parmakları arasından ileri hareket ettirilir. 

isim, müzik Genellikle ahşap gövdeli, perdeli, altı 

teli olan, telleri parmakla çekilerek veya pena ile 

vurularak çalınan bir telli çalgı

-e Bir yere doğru yönelmek

Sağ işaret parmağının ve orta parmağın uçları 

birbirine değecek biçimde karnın üzerinde aşağı 

yukarı hareket ettirilir. Sol elin parmaklar kıvrık 

şekilde göğüs hizasında tutulur.

Sağ el açık, avuç içi sola bakacak şekildedir. El ile-

ri geri hareket ettirilir.
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G

nsz Giymek isim, spor Futbol, hentbol, hokey ve buz hokeyi 

maçlarında topun kaleye sokulmasıyla kazanılan 

sayı

Her iki el, omuzların altında eller yumruk biçi-

minde işaret parmağı öne doğru çıkıntılı ve baş-

parmakla bitişik diğer parmaklar kapalıdır (T 

el). Eller her iki omuzdan aşağı doğru indirilir.

Sağ el  açık orta parmak kıvrıktır. El ileri doğru 

hareket ettirilir.

isim İnsan ve memeli hayvanlarda göbek bağının 

düşmesinden sonra karnın ortasında bulunan çu-

kurluk

isim Ekonomik, toplumsal, siyasi sebeplerle bi-

reylerin veya toplulukların bir ülkeden başka bir 

ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim 

yerine gitme işi, taşınma, hicret, muhaceret

Sağ el işaret parmağı karın hizasında göbek üze-

rine konur.

Her iki el göğüs hizasında düz avuç içleri aşağıya 

bakacak şekilde, eller baş hizasına çıkacak şekilde 

aşağı yukarı hareket ederek ilerletilir.
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G

isim Vücudun boyunla karın arasında bulunan ve 

kalp, akciğer vb. organları içine alan bölümü, sine

isim, meteoroloji Düşmekte olan yağmur damla-

cıklarında güneş ışınlarının kırılıp yansımasıyla 

gökyüzünde oluşan yedi renkli, kemer biçimindeki 

görüntü

   

  

Sağ el açık, göğüs üzerine konur. Sağ elin işaret ve orta parmağı açık, diğer par-
maklar kapalıdır. İşaret parmağı çeneye değdiril-
dikten sonra ileri hareket ettirilir. Ardından açık 
olan işaret parmağı ve başparmak başın üzerin-
den bir yay çizer.

isim Atmosferin gözle görünen bölümü isim, coğrafya Oluşması genellikle tektonik, volka-

nik vb. olaylara bağlı olan, toprakla çevrili, derin ve 

geniş, tuzlu veya tuzsuz durgun su örtüsü

             

            

Sağ el işaret parmağı ve başparmak açık, diğer 

parmaklar kapalı, göğüs hizasında daire çizer. Ar-

dından her iki el açık avuç içleri yukarı bakacak 

şekilde, sağa ve sola açılır.

Sağ el yumruk başparmak açıktır. Açık olan baş-

parmak ağza doğru götürülür. Ardından her iki el 

işaret parmağı ve başparmak açık ve kıvrık, eller 

göğüs hizasında birbirine yaklaşatırılır.
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G

isim Vücudun üst kısmına giyilen kollu veya yarım 

kollu, yakalı giysi

isim Bir nesne veya bir kimsenin yaptığı iş

Her iki el göğsün üstünde ve ortadadır. İşaret 

parmağı ve başparmak açık, diğer parmaklar 

kapalıdır. Parmaklar gömlek yakasını tutar gibi 

aşağı indirilir.

Her iki el yumruk, göğüs hizasındadır. Sağ yum-

ruk sol yumruğun üzerine konur.

-i Göz yardımıyla bir şeyin varlığını algılamak, 

seçmek

nsz Buluşup konuşmak, konuşup sohbet etmek

Sağ elin işaret ve orta parmağı açık, diğer par-

maklar kapalıdır. İşaret parmağı ucu göz altına 

dokunduktan sonra el ileri hareket ettirilir.

Her iki el göğüs hizasında, ellerin işaret ve orta 

parmağı açık, diğer parmaklar kapalıdır. Parmak 

uçları birbirine yaklaştırılır.
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G

-i Birini veya bir şeyi işaretle belirtmek -i Taşımak, ulaştırmak veya koymak

   

Her iki el göğüs hizasındadır.  Sol el, açık düz ve 

avuç içi sağa bakacak şekildedir. Sağ el işaret par-

mağı açık, sol elin avuç içine konur.

Her iki elin işaret ve başparmak  uçları birbirine 

değecek şekilde, diğer parmaklar açıktır. Eller  

sol göğüs hizasından sağa yukarı doğru hareket 

ettirilir.

isim, anatomi İnsan bedeninde baş, kol ve bacak-

lar dışında kalan bölüm

isim, anatomi Görme organı, basar

Her iki el açık, göğüs hizasındadır. Avuç içleri 

kendinize bakacak şekilde, eller  aşağı doğru in-

dirilir.

Sağ el işaret parmağı açık, göze dokunur.
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G

-i Gizlice bakmak, gözetlemek isim Görme bozukluğu olan gözlerin daha iyi gör-

mesine veya gözleri korumaya yarayan, bir çerçe-

veye yerleştirilmiş çift camdan oluşan araç

     

       

Sağ elin işaret ve orta parmağı açık, öbür par-
makları kapalıdır.İşaret parmağı dışı göz önüne 
dokunduktan sonra ileri hareket eder. Her iki el 
başparmak ve işaret parmak uçlarından birleşti-
rilir. Eller göğüs önünde ileri geri hareket ettirilir.

Her iki el başparmak ve işaret parmakları açık ve 

kıvrıktır. Eller gözlerin önüne konur.

isim Biçim, desen veya çizgilerle gösterme isim Kilogramın binde biri değerindeki ağırlık öl-

çüsü birimi

Sağ el yumruk biçiminde, işaret parmağı açık ve 

kıvrıktır. Sağ el yumruk şeklinde olan sol el üze-

rine koyulur.

Sağ el serçe parmak ve başparmak açık, diğer par-

maklar kapalıdır. Açık parmaklar yukarı bakacak 

şekilde, başparmak çenenin altına değdirilir.
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G

isim İş bırakımı isim, bitki bilimi Turunçgillerden, sıcak bölgeler-

de yetişen bir meyve ağacının, portakaldan daha 

iri, kanarya sarısı renginde, tadı acımsı meyvesi, 

altıntop

   

         

Her iki el göğüs hizasında ve açıktır. Avuç içleri 

karşıya bakacak şekilde, eller yukarı aşağı hare-

ket ettirilir.

Sağ el sol el üzerinden parmaklara doğru çekilir.

Ardından sağ el açık ve kıvrık, ağız önüne konur.

isim Kül rengi, boz renk, demir rengi, demirî isim, tıp  Yorgunluk, kırıklık, kas ağrıları, ateş vb. 

belirtileri olan, bulaşıcı, salgın hastalık, paçavra 

hastalığı, enflüanza

 

Sağ el serçe parmağı ve başparmak açık, diğer 

parmaklar kapalıdır. Açık parmaklar yukarı baka-

cak şekilde, başparmak çenennin altına değdirilir.

Sağ el başparmağı burnun sağ yanında, işaret 

parmak sol yanında olmak üzere parmak uçları 

burnun altında birleştirilir. Burnun akması hayal 

edilebilir.
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G

isim Ortak özellikleri olan varlıklar, nesneler bütünü

Sağ el göğüs hizasında, açık ve avuç içi yere baka-

cak şekildedir.

Her iki el göğüs hizasında, başparmakları ve diğer 

parmak uçları birleşir.

isim Doğup yaşanılmış olan yerden uzak yer, 

gurbetlik

sıfat Gücü olan, kuvvetli, yavuz

     

         

Her iki el yumruk biçiminde, işaret parmağı 

öne doğru çıkıntılı ve başparmakla bitişik, diğer 

parmaklar kapalıdır. Eller göğüs hizasından sağ 

omuza doğru hareket ettirilir.

Sağ kol sağ omuza doğru katlanır.
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G

isim, bitki bilimi Gülgillerin örnek bitkisi zarf Vedalaşma sırasında kalanın söylediği söz.

Sağ elin bütün parmakların uçları birbirine bir-

leşmiş şekilde burna götürür. Ardından sağ elin 

kapalı parmakları açılır.

Sağ el açık avuç içi ileri bakacak şekildedir. El 

omuz hizasında sağa sola sallanır.

isim Eskiden som taş veya demirden, yuvarlak bir 

biçimde yapılırken, günümüzde çelikten silindir bi-

çiminde, bir ucu sivri olarak yapılan top mermisi

nsz İnsan, hoşuna veya tuhafına giden olaylar, du-

rumlar karşısında, genellikle sesli bir biçimde duy-

gusunu açığa vurmak

Sağ el açık avuç içi yukarı bakacak şekildedir. El 

omuz üzerinden ileri doğru hareket ettirilir.

Sağ elin işaret ve orta parmağı açık, öbür parmak-

ları kapalı ve avuç içi yere bakacak şekilde sol ya-

nağa değdirilir. Ardından parmaklar aşağı yukarı 

hareket ettirilir.
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G

isim, kimya Atom numarası 47, atom ağırlığı 

107,88, yoğunluğu 10,5 olan, 960 °C’ye doğru sıvı 

durumuna geçen, parlak beyaz renkte, kolay işlenir 

ve tel durumuna gelebilen element

özel, isim Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi’nde yer 

alan illerinden biri

        

             

Sağ el serçe parmak ve başparmak açık diğer par-
maklar kapalıdır. Açık parmaklar yukarı bakacak 
şekilde, başparmak çenenin altına değdirilir. Ar-
dından işaret parmağı ve başparmağın uçları bir-
leşik, diğer parmaklar açıktır. El ileri geri sallana-
rak sağa doğru çekilir.

Sağ el işaret parmağı ve başparmağın uçları sol 

bileği tutar. Ardından işaret parmağı ve başpar-

mağın uçları birleşik, diğer parmaklar açıktır. El 

sallanarak sağa doğru çekilir.

isim Yer yuvarlağının kendi ekseni etrafında bir 

kez dönmesiyle geçen 24 saatlik süre

isim Dinî bakımdan suç sayılan iş veya davranış, 

vebal

Sağ el sağ omuz hizasında, yumruk, başparmak 

açık, diğer parmaklar kapalıdır. El öne doğru bi-

lekten sallanır.

Sağ elin işaret ve orta parmağı açık, öbür parmak-

ları kapalı ve avuç içi sola bakacak şekilde sol ya-

nağa değdirilir. Ardından avuç içi yere bakacak 

şekilde çevrilir.
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G

ünlem “İyi sabahlar” anlamında sabahları söylenen bir selamlama sözü

     

   

Sağ el yumruk biçiminde işaret parmağı öne doğ-

ru çıkıntılı ve başparmakla bitişik diğer parmak-

lar kapalıdır (T el). El öne doğru getirilirken işaret 

parmağı ve başparmak açılır.

Her iki el göğüs hizasında, işaret parmaklar ve 
başparmaklar açık kıvrıktır. Sol elin açık parmak-
ları arasına sağ elin işaret parmağı getirilir (baş-
parmaklar üst üste konur). Ardından eller bozul-
madan bilekten aşağı doğru kıvrılır.

ünlem “İyi sabahlar” anlamında sabahları söylenen bir selamlama sözü

   

Her iki el yumruk şeklindedir. Sağ yumruk sol el üzerine koyulur. Ardından eller öne doğru avuç içi 

yukarı bakacak şekilde açılır.
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G

isim Günün sabahtan akşama kadar süren ay-

dınlık bölümü

özel, isim, gök bilimi Gezegenlere ve yer yuvarla-

ğına ışık ve ısı veren büyük gök cismi

   

        

Her iki el işaret ve orta parmak açık diğer par-

maklar kapalıdır (V el). Avuç içleri birbirine ba-

kacak şekilde açık parmak uçları birleştirilir ve 

yukarı yanlara doğru açılır.

Sağ el işaret parmağı açık kıvrık alnın sol tarafın-

dan sağ tarafına doğru çekilir. Sağ el sağ omzun 

üzerindedir. Sağ elin başparmağı, işaret parmağı ve 

orta parmağı açık diğer parmaklar kapalıdır. Sağ el 

açık parmakları bilekten dışarı doğru döndürülür.

özel, isim Afrika’nın en güney ucunda yer alan bir 

ülke

özel, isim Doğu Asya’da Kore Yarımadası’nın 

güneyinde  yer alan bir ülke

             

           

Sağ elin işaret parmağı ile yer  gösterilir. Ardından 

açık işaret parmağı burnun altına konur. Avuç içi 

dışa doğru hareket edecek şekilde el çevrilir.

Sağ işaret parmağı açık, öbür parmakları kapalı ve 

avuç içi yere  bakacak şekilde yer işaret edilir. Sağ 

elin parmak uçları başın sağ kısmına kademeli 

olarak değdirilir.
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G

isim Solunu doğuya, sağını batıya veren kimsenin 

tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri, ce-

nup, kuzey karşıtı

özel, isim Karadeniz’in doğu kıyısında, Güney 

Kafkasya’da yer alan bir ülke

Sağ elin işaret parmağı ile yer  gösterilir. Her iki el açık olarak göğüs hizasındadır. Avuç iç-

leri kendinize bakacak şekilde tutulur. Eller  aşağı 

yukarı hareket ettirilir.

isim, spor Belli kurallar içinde, güç kullanarak iki 

kişinin türlü oyunlarla birbirinin sırtını yere getir-

meye çalışması

-e Güven duymak, güveni olmak, itimat etmek

Sağ el açık boyun arkasında, sol el açık ve hafif 

kıvrık önde tutulur.

Her iki el düz ve kıvrık göğsün ortasında ve 

avuç içleri kendinize bakacak şekilde eller iki 

yana çekilir.
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G

isim, hayvan bilimi Güvercingillerden, hızlı ve uzun zaman uçabilen, kısa vücutlu, sık tüylü, evcilleşmiş 

birçok türü bulunan, yemle beslenen bir tür kuş

     

    

Sağ elin işaret parmağı ve başparmağı uçları biti-

şik diğer parmaklar kapalı el burun hizasına geti-

rilir. Ardından her iki el yanda avuç içleri aşağıya 

bakacak şekilde, eller yukarı aşağıya hareket eder. 

Her iki el yumruk biçimindedir. Sağ el  sol el üze-

rine koyulur. Ardından her iki el vücudun iki ya-

nında açık düz ve avuç içleri aşağı bakacak şekilde 

eller yukarı aşağıya hareket ettirilir.

sıfat Göze ve kulağa hoş gelen, hayranlık uyandıran, çirkin karşıtı

Tüm parmak uçları birleştirilerek göğüs hizasında aşağı yukarı hareket ettirilir.
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Alfabenin dokuzuncu harfi

Her iki el göğüs hizasında, işaret parmakları ve 

başparmaklar açık kıvrık, diğer parmaklar kapa-

lıdır (C el). Sol elin açık iki parmağı arasına sağ 

elin işaret parmağı getirilir. Her iki el çene altında 

sağa sola sallanır.

Sağ el yumruk, başparmak açık ve kıvrıktır. Sağ el  

yumruk şeklinde olan sol el üzerine konur.
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H

H HABER
Alfabenin onuncu harfi isim Bir olay, bir olgu üzerine edinilen bilgi, salık

H
Sol el işaret parmağı ve serçe parmağı açık, di-

ğer parmaklar kapalıdır. Açık parmakların uçları 

aşağı gösterecek şekildedir. Sağ el işaret parmağı, 

sol elin açık parmaklarının üzerine konur. 

Sağ işaret parmağının ve orta parmağının uçları 

birbirine değecek ve diğer üç parmaklar açık bi-

çimdedir. El ağız hizasından öne doğru götürülür.

HAC HACI
isim, din b. İslam’ın beş şartından biri olan, Müslü-

manlarca zilhicce ayında Mekke’de yapılan Kâbe’yi 

ziyaret ve tavaf ibadeti

isim, din b.  Din buyruklarını yerine getirmek için 

hacca gitmiş Müslüman

   

        

Sağ ve sol el göğüs hizasında, parmak uçları biti-

şik, sağ el, sol elin etrafında daire çizer. 

Sağ ve sol el göğüs hizasında, parmak uçları bi-
tişik, sağ el, sol elin etrafında daire çizer. Sağ el 
omuz hizasında baş ve işaret parmakları bitişik, 
diğer parmakları kapalıdır. İşaret parmağı baş-
parmak içinden hızlıca kaydırılarak açılır.
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H

HAÇ
isim, hukuk Bir alacağın ödenmesi için borçlunun 

parasına, aylığına veya malına icra dairesi tarafın-

dan el konulması

isim, din b. Hristiyanlığın sembolü sayılan ve bir-

birini dikey olarak kesen iki çizgiden oluşan biçim, 

istavroz, put, salip

     

         

Her iki elin işaret parmakları açık kıvrık, diğer 

parmaklar kapalıdır. İşaret parmakları kulakla-

rın iki yanından aşağıya göğüs hizasına doğru 

indirilir.

Her iki el göğüs hizasındadır. Her iki elin işaret 

parmakları açık öbür parmakları kapalıdır. İşaret 

parmakları birbirinin üzerine konarak artı (+) 

işareti yapılır.

HADEME
isim Odacı sıfat Tartıda ağırlığı az gelen, yeğni, ağır karşıtı

Her iki el bel hizasındadır. Eller açık düz ve avuç 

içleri yukarı bakacak şekildedir. Eller bele değe-

rek sağa sola hareket ettirilir.

Her iki el göğüs hizasındadır. Eller açık kıvrık ve 

avuç içleri yukarı bakacak şekildedir. Eller yukarı 

hareket ettirilir.
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H

HAFTA
isim Birbiri ardınca gelen yedi günlük dönem sıfat Hıyanet eden (kimse)

   

 

Sol el yumruk biçimindedir. Sağ el işaret parmağı 

açık, diğer parmaklar kapalıdır. Açık işaret par-

mağı sol elin üzerinde başparmaktan serçe par-

mağa doğru hareket ettirilir.

Sağ el orta parmak kalbin üzerine konur. Ardın-

dan sağ elin serçe parmağı açık, diğer parmaklar 

kapalı, serçe parmak sağ omuzdan öne doğru 

getirilir.

HAK HAKEM
isim Adalet isim, spor Karşılaşmaları, yarışmaları kurallara 

uygun ve yansız olarak yöneten kimse

Sağ el yumruk serçe parmak ve başparmak açık-

tır. Sağ el omuz hizasından karın hizasına doğru 

aşağı indirilir.

Sağ işaret parmağının ve başparmağın uçları bir-

birine değecek ve diğer üç parmak açık biçimde el 

ağız hizasına götürülür. 
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H

özel, isim Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan illerinden biri

Sol el işaret parmağı ve serçe parmağı açık, diğer 

parmaklar kapalıdır. Sağ el işaret parmağı, sol elin 

açık parmaklarının üzerine konur.

Sağ elin işaret ve başparmakları burnun sağ tara-

fından tutar.

HALA HALAY
isim Babanın kız kardeşi, bibi isim Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde genellikle 

davul ve zurna eşliğinde toplu olarak oynanan bir 

halk oyunu

Sağ el göğüs hizasında, avuç içi göğse bakacak şe-

kilde parmaklar kıvrılır ve vücuda değdirilir. Baş 

sağa sola hareket ettirilir.

Her iki el omuz hizasındadır. Her iki elin serçe 

parmağı açık, diğer parmaklar kapalı, serçe par-

mak ucu yukarı bakacak şekildedir. Kollar daire 

çizer.
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H

HALI HALK
isim Yere veya mobilya üstüne serilmek, duvara ge-

rilmek için, genellikle yünden dokunan, kısa ve sık 

tüylü, nakışlı, kalın yaygı

isim Aynı ülkede yaşayan, aynı kültür özelliklerine 

sahip olan, aynı uyruktaki insan topluluğu, folk

Her iki el göğüs hizasındadır. Parmaklar kapalı 

el açık düz ve avuç içi aşağı bakacak şekildedir. 

Eller ileri geri hareket ettirilir.(Halının serilmesi 

düşünülebilir.)

Her iki el açık ve avuç içleri aşağı bakacak şekil-

dedir. Sağ el, sol el üzerinden öne doğru hareket 

ettirilir.

HALTER HAMAL
isim, spor Birbirine metal sapla bağlanmış iki gülle 

veya disklerden yapılmış araç

isim Taşıyıcı

Her iki el yumruk, göğüs hizasındadır. Eller 

omuz hizasından yukarı doğru kaldırılır.

Sağ el sağ omuzun üstünde; sol el sağ omuzun hi-

zasında, eller yumruk biçimindedir
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H

HAMAM
isim Para karşılığında yıkanma işinin yapıldığı yer sıfat Gebe

     

     

Sağ el açık, sol göğüs üzerinden omuza doğru ha-

reket ettrilir. Ardından yumruk yapılır.

Her iki  el açık, avuç içleri yere bakacak şekildedir.

Eller yarım daire çizecek şekilde aşağı indirilir.

HAMUR
isim, hayvan bilimi Hamsigillerden, Akdeniz, Ka-

radeniz ve Batı Avrupa kıyılarında avlanan, 10-12 

santimetre boyunda, ince uzun bir balık

isim Unun su veya başka sıvılarla yoğrulmuş du-

rumu

Her iki elin işaret parmakları açık, diğer parmak-

lar kapalıdır. Sol elin işaret parmağı, sağ elin bi-

leğinin iç kısmına konur. Sağ elin işaret parmağı 

sağa sola iki kez sallanır.

Her iki elin avuç içleri yere bakacak şekilde par-

maklar kıvrık, parmaklar avuç içine doğru açılıp 

kapanır.
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H

isim Cezaevi

    

 

Her iki el yumruk, bilekler üst üste konur. Ardın-

dan eller  bir şey tutar gibi ileri geri sallanır.

Her iki el işaret parmakları kapalı diğerleri açık-

tır. Sağ el içi sol el parmaklarının dışından aşağı 

yukarı hareket ettirilir.

HARAM HARCAMAK
sıfat, din b.  Din kurallarına aykırı olan, dinî ba-

kımdan yasak olan, helal karşıtı

-i  Bir iş görmek veya bir şey satın almak için para-

yı elden çıkarmak, sarf etmek

Sağ elin işaret parmağı, sol omuzun üst kısmına 

değecek şekildedir. İşaret parmağı açık, kıvrık, 

diğer parmaklar kapalıdır. İşaret parmağı omuz-

dan dirseğe kadar indirilir.

Her iki el yumruk biçiminde işaret parmağı öne 

doğru çıkıntılı ve başparmakla bitişik, diğer par-

maklar kapalıdır (T el). İşaret parmakları birbi-

rine bakacak şekildedir. Her iki el bilekten öne 

doğru iki kez hareket ettirilir.
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H

HAREKET
isim Vücudu oynatma, kıpırdatma veya kımıl-

danma

sıfat Çok büyük bir hayranlık uyandıran, eksiksiz, 

kusursuz, tam, mükemmel

Her iki el açık, avuç içleri ileri bakacak şekildedir. 

Eller zıt yönde aşağı yukarı hareket ettrilir.

Sağ el göğüs hizasında, işaret parmağı ve başpar-

mak uçları birleşik, göğüs hizasından sağa doğru 

çekilir.

isim, coğrafya Coğrafya, tarih, dil, nüfus vb. konularla ilgili yeryüzünün veya bir parçasının, belli bir 

orana göre küçültülerek düzlem üzerine çizilen taslağı

Her iki el baş hizasında, her iki elin işaret parmağı ve başparmağı açık diğer parmaklar kapalıdır (C 

el). Parmaklar oynatılarak eller sağa sola açılır.
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H

HASTA
sıfat Hastalık, kaza veya yaralanma dolayısıyla fizik veya ruh sağlığı bozulmuş ve tedavi edilmesi gereken 

kimse, rahatsız

Sağ el işaret parmağı ve başparmağı, sol el bileğini 

tutar, diğer parmaklar açıktır (C el). Sol el avuç içi 

aşağı bakacak şekilde el açık düzdür.

Sağ el açık, parmaklar alna değdirilir.

HASTA BAKICI
isim Hekimin tedavi ile ilgili buyruklarını yerine 

getirip hastaya bakan, hemşirelere yardım eden 

kimse

isim Hastalara yatarak veya ayakta tanı, tedavi ve 

bakım hizmetlerinin hekim, hemşire ve diğer sağ-

lık çalışanları tarafından verildiği sağlık kuruluşu

           

        

Sağ el işaret parmağı ve başparmağı açık ve kıvrık, 

sol el bileğini tutar. Sol el avuç içi aşağı bakacak 

şekilde el açık düzdür. Ardından sağ el işaret par-

mağı göz altına dokunur.

Sağ el işaret ve başparmağı, sol el bileğini tutar, 

diğer parmaklar açıktır (C el). Her iki el işaret ve 

başparmakları açık, avuç içleri birbirine bakacak  

şekilde göğüs hizasından aşağı hereket ettirilir.
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H

HATAY HATIRA
özel, isim Türkiye’nin Akdeniz Bölgesi’nde yer alan 

illerinden biri

isim Bellekte yaşamaya devam eden geçmiş izle-

nim, anı.

Sağ el işaret parmağı altta diğer parmaklar üstte, 

el fotoğraftaki gibi burun üzerine konur.

Her iki el karın hizasında, sağ elin işaret parmağı 

ve orta parmağı açık ve kıvrıktır. Açık parmaklar-

la sol elin üst kısmına iki kez değdirilir.

HATIRLAMAK HAVA
-i Anımsamak isim Hava yuvarını oluşturan, bütün canlıların 

solunumuna yarayan, renksiz, kokusuz, akışkan 

gaz karışımı

     

      

Sağ el işaret parmağı açık, başın sağ kısmına do-

kunur. Sağ elin işaret parmağı ve orta parmağı 

açık ve kıvrıktır. Açık parmaklarla sol elin üst 

kısmına değdirilir.

Sağ el açık ve omuz üzerindedir. Avuç içi arkaya  

bakacak şekilde öne arkaya sallanır.
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H

HAVALI HAVLU
sıfat Kibirli, çalımlı, gururlu isim Vücudun çeşitli yerlerinin kurulanmasına 

yarayan dokuma bez

Sağ el sağ omuz hizasındadır. Sağ elin işaret par-

mağı ve orta parmağı açık, diğer parmaklar ka-

palıdır (V el). Açık parmaklar bilekten omuza 

doğru sallanır.

Her iki el açık, avuç içleri yüzün iki kenarından 

aşağı doğru indirilir.

HAVUÇ
isim, bitki bilimi Maydanozgillerden, koni biçimindeki etli kökü için sebze olarak yetiştirilen, iki yıllık 

otsu bir kültür bitkisi, yeregeçen

Sağ el yumruktur, ağza götürülür. Havucun elde yendiği hayal edilebilir.
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H

isim Su biriktirme, yüzme, çevreyi güzelleştirme vb. amaçlarla altı ve yanları mermer, beton benzeri şey-

lerden yapılarak içine su doldurulan, genellikle üstü açık yer

 

 

Sağ el işaret parmağı ve serçe parmağı açık, diğer 

parmaklar kapalıdır. Sol el işaret parmağı, sağ elin 

açık parmaklarının uçlarına dokunur.

Her iki el açık düz ve eller öne doğru atılarak yüz-

me hareketi yapılır.

HAYAT HAYIR
isim Canlı, sağ olma durumu edat “Yok, öyle değil, olmaz” anlamlarında ona-

mama, inkâr bildiren bir söz

Sağ el omuz hizasında, avuç içi karşıya bakacak 

şekilde açık düz kıvrıktır; sol el göğüs hizasında 

sabittir. Sağ el, sol ele kademeli dokunarak yukarı 

doğru çıkar.

Sağ el işaret parmağı açık, diğer parmaklar kapalı-

dır. Sağ el işaret parmağı sol omuz hizasından sağ 

omuz hizasına doğru getirilir.
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H

“Güle güle kullan” anlamında kullanılan bir söz isim Duygu ve hareket yeteneği olan, içgüdüleriyle 

hareket eden canlı yaratık

     

          

Sağ el işaret parmağı açık, sağ gözün alt kısmına 

dokunur. Ardından parmaklar açılarak omuz hi-

zasından karın hizasına doğru indirilir.

Her iki el parmakları yanakların üzerine gelecek 

ve avuç içleri kendinize bakacak şekilde eller yan-

lara doğru çekilir.

-i Bir şeyi kullanılacak, yararlanılacak duruma getirmek

Her iki el işaret ve başparmak uçları birbirine değecek ve diğer üç parmak açık olacak biçimde yukarı 

doğru hareket ettirilir.
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H

isim Yılın altıncı ayı

Sağ el göğüs hizasında avuç içi göğse bakacak şe-

kilde parmaklar kıvrılır ve vücuda değdirilir.

Sağ el işaret parmağı ve serçe parmağı açık, di-

ğer parmaklar kapalıdır. Parmak uçları çeneye 

dokunur.

HEDEF
isim Yapılması tasarlanan iş, amaç isim Armağan

Her iki el  göğüs hizasındadır. Sol el açık ve avuç 

içi sağa bakacak şekildedir. Sağ el işaret parmağı 

açık, diğerleri kapalıdır. Sağ el işaret parmağı sol 

el avuç içine dokunur.

Sağ el parmaklar açık düz, burnun üzerine ko-

nur. Ardından el aşağı çekilirken parmak uçları 

birleştirilir.
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H

Bir hizmet veya özverinin istenilerek yapıldığını ve takdir edildiğini göstermek için kullanılan bir söz

     

   

Her iki el göğüs hizasındadır. Sağ el işaret parma-
ğı ve serçe parmağı açık, diğer parmaklar kapalı-
dır. Sol el işaret parmağı, sol elin açık parmakları-
nın üzerine konur. Ardından eller iki yanda açık 
ve avuç içleri yukarı bakacak şekilde eller hafifçe 
aşağı indirilir.

Her iki el açık olarak göğüs hizasındadır. Avuç iç-

leri kendinize bakacak şekilde tutulur. Eller  yuka-

rı öne doğru hareket ettirilir. Eller iki yanda açık 

ve avuç içleri yukarı bakacak şekle getirilir.

HELAL
sıfat, din b.  Dinin kurallarına aykırı olmayan, 

dinî bakımdan yasaklanmamış olan, haram karşıtı

isim Dik iniş ve çıkış yapabildiği için dar yerlerde 

de kullanılabilen, tepeden pervaneli, uçan taşıt

Sağ el, sol elin üzerine konur ve sol kolun üstün-

den omuza doğru çekilir.

Sağ el, başın sağ tarafındadır. Sağ elin işaret par-

mağı açık, diğer parmaklar kapalıdır. El bilekten 

kıvrılır. Omzun üzerinde birkaç kez daire çizilir.
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H

HELVA
isim Şeker, yağ, un veya irmikle yapılan tatlı zarf Çabucak

Sağ elin işaret parmağı ve orta parmağı açık kıv-

rık çeneye dokundurulur. 

Sağ elin işaret parmağının ve başparmağın uçları 
birbirine değecek ve diğer üç parmak açık olacak 
biçimde, avuç içi aşağı bakar. Sol el düz ve par-
maklar birbirine bitişik ve avuç içi aşağı bakacak 
şekildedir. Sağ el sol elin üzerinden aşağı doğru 
fiske atar.

isim Doktor tarafından acil durumlar dışında yazılı olarak verilen tedavileri uygulamak, hastanın bakı-

mını düzenlemek, denetlemek ve değerlendirmekle görevli ve yetkili sağlık çalışanı, şvester

Her iki el alnın önünde, işaret parmakları ve baş-

parmaklar açık diğer parmaklar kapalıdır (C el).

Sağ el düz ve parmaklar bitişiktir. El alnın üst kıs-

mının üzerine konur.
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H

HEP
zarf  Sürekli olarak, her zaman, daima zamir Bütünü, tamamı, tümü, cümlesi

Sağ elin işaret parmağı ve başparmağı uçları bir-

birine değecek ve diğer üç parmak açık olacak bi-

çimde, el aşağı doğru hareket ettirilir.

Her iki el göğüs hizasındadır. Sağ el başparmağı 

açık, diğer parmaklar kapalıdır. Açık parmak, sol 

elin avucunun içinden parmaklara doğru hareket 

ettirilir.

HERKES
zarf Süreklice, sürekli olarak zamir İnsanların bütünü, cümle âlem

Sağ el sağ omuz hizasında, yumruk, başparmak 

açık, diğer parmaklar kapalıdır. El omuz hizasın-

dan aşağı indirilir.

Sağ el sol göğüs hizasında, açık düz, avuç içi aşa-

ğıya bakacak şekilde, sağa doğru daire çizecek şe-

kilde hareket ettirilir.
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H

HESAP
isim Matematiksel işlem isim Sevinç, korku, kızgınlık, üzüntü, kıskançlık, 

sevgi vb. sebeplerle ortaya çıkan güçlü ve geçici 

duygu durumu

İşaret parmakları açık, diğer parmaklar kapalıdır 

ve her iki elin işaret parmak uçları birbirine iki 

kez dokundurulur.

Sağ el açık, kalp üzerindedir. El ileri geri hareket 

ettirilir.

HIYAR
isim Başkasının malını çalan kimse, uğru isim, bitki bilimi Kabakgillerden, uzun, iri mey-

veli, sürüngen, bir yıllık otsu bir bitkinin iri, yeşil 

ürünü, salatalık

Her iki el göğüs hizasındadır. Sağ başparmak sol 

yumruğun içindedir. Sağ el soldan sağa doğru 

çevrilir.

Sağ el yumruk biçiminde alna konur.
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H

sıfat Çabuk, seri, süratli zarf Olumsuz yargılı cümlelerde fiilin anlamını 

pekiştiren bir söz

Sağ el işaret parmağı başparmak ve orta parmak 

açık, diğer parmaklar kapalıdır. El sağ göğüs üze-

rinde daire çizer.

Sağ el başparmağı açık, diğer parmaklar kapalıdır. 

Başparmak ağızdan öne doğru hareket ettirilir.

isim, edebiyat Gerçek veya tasarlanmış olayları 

anlatan düzyazı türü, öykü

isim, hayvan bilimi Tavukgillerden, XV. yüzyılda 

evcilleştirilerek Amerika’dan bütün dünyaya yayı-

lan, boyun ve başı çıplak, parlak, yeşil ve esmer tüy-

lü, kümes hayvanlarının en büyüğü, mısırtavuğu

Her iki el işaret ve orta parmakları açık diğerleri 

kapalı, göğüs hizasındadır. Parmak uçları birbiri-

ne değdikten sonra eller sağa ve sola çekilir.

Sağ el işaret ve başparmak açık ve bitişik, diğerleri 

kapalıdır. Açık parmaklar burnun altına koyul-

duktan sonra sağa sola sallanır.
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H

özel, isim Asya kıtasının güneyinde yer alan bir 

ülke

-i Bir şeyden etkilenmek, duymak, sezmek

     

          

Sağ el işaret parmağı açık, diğer parmaklar kapa-

lıdır. İşaret parmağı alna dokunur. Ardından her 

iki el göğüs hizasında avuç içleri birbirine baka-

cak şekilde parmak uçları birleştirilir.

Sağ el işaret ve başparmağı açık ve bitişik, diğer 

parmaklar kapalıdır. Sağ el göğüsün ortasından 

yukarı doğru çıkarılır.

HOCA
isim Odacı isim, din b. Müslümanlıkta din görevlisi

Her iki el bel hizasındadır. Eller açık düz ve avuç 

içleri yukarı bakacak şekildedir. Eller bele değerek 

sağa sola hareket ettirilir.

Sağ el parmak uçları birbirine değecek şekilde ba-

şın üzerinde daire çizilir.
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H

özel, isim Kuzeybatı Avrupa’da bulunan, bunun 

yanı sıra Karayipler’de toprakları olan bir ülke

isim, hayvan bilimi Tavukgillerden, tavuğun er-

keği olan kümes hayvanı

     

         

Sağ el parmaklar fotoğraftaki gibi başın yanında 

tutulur ve el sağa doğru çekilirken parmak uçları 

birleşir.

Sağ el açık ve avuç içi sola bakacak şekildedir. El  

başın ön kısmından arkaya doğru hareket ettirilir.

HORTUM
isim Genellikle plastikten uzun ve esnek boru “Hoş geldiniz” sözüne verilen karşılık

             

         

Sağ el başparmak açık, diğer parmaklar kapalı el 

ağza doğru getirilir. Her iki el göğüs hizasında, 

başparmak ve işaret parmağı uçları birbirine de-

ğecek şekilde eller fotoğraftaki gibi yan yana geti-

rilir. Ardından eller sağa sola çekilir.

Sağ el işaret parmağı ve serçe parmağı açık diğer 
parmaklar kapalıdır. Açık parmakların uçları 
aşağı gösterecek şekildedir. Sol el işaret parmağı, 
sağ elin açık parmaklarının üzerine konur. 
Ardından  sağ el işaret parmağı açık ve kıvrık, avuç 
içi kendimize bakacak şekilde hareket ettirilir.
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H

Gelen kişiye söylenen selamlama sözü -den Hoşuna gitmek, hoş bulmak, hazzetmek, 

sevmek

     

           

Sağ el işaret parmağı ve serçe parmağı açıktır. 
Açık parmakların uçları aşağı gösterecek şekil-
dedir. Sol el işaret parmağı, sağ elin açık parmak-
larının üzerine konur. Ardından her iki el düz, 
eller sağdan sola  doğru hareket ettirilir.

Her iki elin işaret parmağı ve orta parmağı açık, 

diğer parmaklar kapalıdır. Sağ elin açık parmak-

ları sol elin açık parmakları üzerinden değerek 

vücuda doğru yaklaştırılır.

HUKUK
özel, isim, din b.  Hz. İsa'nın dininden olan kimse, 

İsevi, Nasrani

isim Toplumu düzenleyen ve devletin yaptırım gü-

cünü belirleyen yasaların bütünü, tüze

     

         

Sağ el parmak uçları birleşik, alna değdirilir. De-

vamında sol omuza ve sağ omuza değdirilir.

Sağ el avuç içi karşıya bakacak şekilde başparmak 

avuç içinde yapışık biçimde el alından yukarı 

doğru hareket ettirilir.
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H

HUTBE
isim, din b. Cuma ve bayram namazlarında min-

berde okunan dua ve verilen öğüt

isim Dirlik, baş dinçliği, gönül rahatlığı, rahatlık, 

erinç

     

          

Her iki el açık, başparmaklar kulağa değer. Ar-

dından her iki el göğüs hizasında öne doğru da-

ireler çizer.

Sağ elin işaret parmağının ve başparmağın uçları 

birbirine değecek ve diğer parmaklar açık biçim-

de el çene hizasına götürülür ve sağa doğru çekilir.

HÜKÜMET
isim Devletin görevlerini yerine getirmesini sağla-

yan yetkili organ, bakanlar kurulu, kabine

isim Kimlik belgesi

     

          

Sağ el işaret parmağı, sağ gözün altına dokundu-
rulur. Sol el işaret parmağı ve serçe parmağı açık, 
diğer parmaklar kapalıdır. Açık parmakların uç-
ları aşağı gösterecek şekildedir. Sağ el işaret par-
mağı, sol elin açık parmaklarının üzerine konur.

Sağ elin işaret parmağı ve başparmağı açık, diğer 

parmaklar kapalı (C el). Eller fotoğraftaki gibi sol 

elin işaret parmağı  üzerine konur. 
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I

I
Alfabenin on birinci harfi özel, isim Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesi’nde 

yer alan illerinden biri

I
Sağ elin işaret parmağı açık, diğer parmaklar ka-

palı ve sağ el yüz hizasından öne doğru itilir.

Sağ elin serçe parmağı hariç diğer parmaklar ka-

palı, serçe parmak baş hizasından yüz önüne doğ-

ru indirilir.

ILIK
sıfat Soğukla sıcak arası, ne soğuk ne sıcak

  

 

Sağ el işaret parmağı açık diğerleri kapalıdır. İşaret parmağı sol omuz altından ileri doğru çekilir.  Ar-

dından sağ elin açık olan serçe parmağı göğüs önünde daire çizer.
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I

özel, isim  Güneybatı Asya’da yer alan bir ülke

Sağ elin işaret parmağı ve başparmak açık, diğer 

parmaklar kapalı (L el) başparmak alna dokunur.

Her iki el yumruk göğüs hizasındadır. Eller sağa 

sola hareket ettirilir.

isim Kalıtımsal olarak ortak fiziksel ve fizyolojik 

özelliklere sahip insanlar topluluğu

isim Çoğunlukla denize dökülen, özellikle genişliği 

ve taşıdığı su niceliği bakımından en büyük akar-

su, nehir

   

        

Sol kol hafifçe ileri doğru uzatılmış şekildedir.

Sağ el işaret parmağı açık diğerleri kapalı, işaret 

parmağı sol kol bilek üzerinden omuza doğru 

çekilir.

Sağ el yumruk, başparmak açık, ağza götürülür. 

Ardından her iki el düz ve avuç içleri birbirine 

bakacak şekilde ileri doğru hareket ettirilir.
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I

nsz Sıcak duruma gelmek -i Dişleri arasına alıp sıkmak

     

       

Her  iki el göğüs hizasında, ellerin tüm parmak-

ları açık kıvrık ve avuç içleri yukarı bakacak şe-

kilde, eller aşağı yukarı yer değiştirilir. Ardından 

eller avuç içleri ileri bakacak şekilde tutulur.

Sağ el parmaklar açık ve kıvrıktır. Sağ el parmak 

uçları sol kolu sıkar.

sıfat Suya batırılmış, üzerine su dökülmüş veya 

yağmurdan ıslanmış olan

isim, bitki bilimi Ispanakgillerden, yaprakların-

dan sebze olarak yararlanılan bir bitki

     

       

Sağ el yumruk, başparmak açık, ağza götürülür. 

Ardından her iki el açık ve avuç içleri kendimize 

bakacak şekilde göğüs üzerinden aşağı doğru ha-

reket ettirilir.

Sol el, sağ elin bileğinden tutar. Sağ el parmaklar 

ve avuç içi aşağı bakacak şekilde sağa sola sallanır.
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I

özel, isim Türkiye’nin Akdeniz Bölgesi’nde yer alan 

illerinden biri

isim Cisimleri görmeyi, renkleri ayırt etmeyi sağ-

layan fiziksel enerji, erke, ziya, nur, şavk

Sağ el başparmak ve serçe parmak açık, diğer 

parmaklar kapalı, başın yan kısmına konur.

Sağ el sağ baş hizasında  avuç içi aşağıya bakacak 

biçimdedir. Parmaklar tamamen açılır.

isim Metal çubukların, ağaç dallarının aralıklı sıralanmasıyla yapılan parmaklık veya kafes biçiminde 

araç

 

 

Her iki el göğüs hizasında, parmaklar açık, sağ  el sol el üzerindedir. Sağ el sol el üzerinde ileri geri 

hareket eder. Ardından her iki el yumruk, göğüs hizasında birbirine yaklaştırılır.
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Alfabenin on ikinci harfi isim, din b. Bir dinin buyruklarını yerine getirme

  

Sol elin işaret parmağı açık, sağ el sol işaret parma-

ğının üzerinde sağ elin başparmağı, işaret parmağı 

ve orta parmağı birbirine sürtülür (şıklatılır).

Sağ el düz ve avuç içi karşıya bakacak şekilde baş-

parmak kulak hizasındadır. Ardından sağ el par-

mak uçları sola bakacak şekilde sol elin avuç içine 

konur.

isim, hukuk Borçlunun alacaklıya karşı yapmak 

veya ödemekle yükümlü bulunduğu bir şeyi adli bir 

kuruluş aracılığıyla yerine getirme

özel, isim Türkiye’nin Akdeniz Bölgesi’nde yer 

alan illerinden biri

Her iki el boynun iki yanında, işaret parmakla-

rı açık kıvrık, diğer parmaklar kapalıdır. El bo-

yundan göğüs hizasına kadar fotoğraftaki gibi 

hareket ettirilir.

Her iki el göğüs hizasında düz ve avuç içleri bir-

birine değecek şekildedir. El her iki yana doğru 

açılır.
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edat Amacıyla, maksadıyla zarf  Süresince, zarfında, ortamında

Sağ el tüm parmak uçları birbirine değecek ve aşa-
ğı bakacak şekildedir. Sol el sağ elin altında baş-
parmak ve diğer parmak uçları birbirine değecek, 
arada daire olacak şekilde durur. Sağ el parmak 
uçları sol elin boşluğuna sokulur.

Sağ el tüm parmak uçları birbirine değecek ve 
aşağı bakacak şekildedir. Sol el sağ elin altında 
başparmak ve diğer parmak uçları birbirine değe-
cek, arada daire olacak şekilde durur. Sağ el par-
mak uçları sol elin boşluğuna sokulur.

deyim Sıkıntısını kimseye belli etmemek isim İçinde alkol bulunan içecek

Sağ el tüm parmak uçları birbirine değecek ve 

aşağı bakacak şekildedir. El göğüs ortasından aşa-

ğı doğru hareke ettirilir.

Sağ el ağız hizasında, serçe parmak ve başparmak 

açık, diğer parmaklar kapalıdır. Başparmak ağza 

götürülür.
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-i Bir sıvıyı ağza alıp yutmak isim, hukuk İnsan öldürme vb. bir suça karşılık 

verilen ve suçlunun ölümüyle sonuçlanan ceza, 

idam cezası, ölüm cezası

 

         

Sağ el ağız hizasında, başparmak açık, diğer par-

maklar kapalıdır. Başparmak ağza götürülür. 

Sağ elin parmakları açık ve kıvrıktır. Sağ el boyna 

götürüldükten sonra yumruk yapılarak aşağı ha-

reket ettirilir.

isim Yönetme, yönetim, çekip çevirme

  

 

Sağ elin işaret ve orta parmağı açık, diğer parmaklar kapalıdır(V el). Sol el düz ve avuç içi sağa baka-

cak şekildedir. Sağ açık parmaklar avuç içine konur ve döndürülür.
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isim Görüşünde veya iddiasında haklı çıkacak tarafa bir şey verilmesini kabul eden sözlü anlaşma

Her iki el göğüs hizasındadır. Serçe parmaklar 

açık ve birbirine tutunmuş, avuç içleri ters yöne 

bakacak şekilde tutulur.

Sağ elin serçe parmağı açık, diğer parmaklar ka-

palıdır. Kol öne doğru iki kez hareket ettirilir.

isim, spor Alıştırma isim Böbreklerde kandan süzülerek idrar yolları 

aracılığıyla dışarıya atılan sıvı, sidik, küçük ab-

dest, hacet

Her iki el göğüs hizasında yumruk yapılır. Göğ-

sün önünde iki kez daire çizer.

Sağ elin serçe parmağı açık, diğer parmaklar ka-

palı, el aşağı doğru hareket ettirilirken başparmak  

açılıp kapanır.
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isim hukuk Tanık ve sanıkların olay hakkında yargı organlarına yaptıkları sözlü açıklama

  

Sağ el işaret ve başparmak uçları birbirine değecek ve diğer üç parmaklar açık biçimdedir. El ağız 

hizasından öne doğru götürülür.

isim, ticaret Borçlarını ödeyemediği mahkeme ka-

rarı ile tespit ve ilan olunan iş adamının durumu, 

batkı, batkınlık, müflislik

isim, din b.  Oruç açma, oruç bozma

      

        

Sağ el açık, avuç içi sola bakacak şekilde, sol el 

üzerindedir. El sol kol üzerine doğru eğilir.

Sağ el karın hizasında; sol el sol omuz hizasın-
dadır. Her iki el işaret parmağı açık orta parmak 
işaret parmağı üzerine kıvrıktır. Diğer parmaklar 
kapalıdır. Kollar iki kez yukarı doğru kısa ve kesik 
hareket ettirilir.
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isim Bir kimseye kasıtlı ve asılsız suç yükleme, kara 

çalma, bühtan

isim Dikiş dikmeye yarayan, ince, ucu sivri, bir 

ucunda iplik geçecek deliği bulunan çelik araç

Her iki elin işaret parmakları ve başparmakları 

açık, diğer parmaklar kapalı (C el), eller  omuz hi-

zasından yüzün ön kısmına doğru getirilir.

Sağ elin işaret parmağı açık, diğer parmakları ka-

palıdır. Açık işaret parmak sağ yanağa konur.

-i Üstü kapalı olarak onur kırıcı, üzüntü verici söz 

söylemek

isim Gereken ilgiyi göstermeme, boşlama, savsak-

lama, savsama, önem vermeme

Sağ el işaret parmağının ve başparmağın uçla-

rı birbirine değecek ve diğer parmaklar açıktır. 

Sağ göğüs hizasından iki hareketle sola doğru 

götürülür.

Her iki el açık, avuç içleri yukarı bakacak şekilde-

dir. Eller öne doğru zıt yönde daire çizer.
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isim Gereksinim sıfat Yaşlı, kocamış olan, pir (kimse), genç karşıtı

Sağ elin işaret ve başparmakları açık ve kıvrıktır. 

Parmak uçları boğaza değdirilir.

Sağ el açık ve düzdür. Sağ el çeneye avuç içi ken-

dinize bakacak ve başparmak altta olacak şekilde 

konur. Parmak uçları ileri geri sallanır.

isim Uyarma, uyarı, dikkat çekme, ihtar, tembih sıfat Özü sözü bir olmayan, riyakâr, mürai

  

         

Sağ el işaret parmağı açık, diğer parmaklar kapa-

lı, el aşağı yukarı sallanır.

Sağ elin işaret ve orta parmağı açık, öbür parmak-

ları kapalı(V el) burnun üzerine konur. Sağ el yüz 

hizasında, avuç içi önce sola sonra öne bakacak 

şekilde hareket ettirilir.
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isim Birden sonra gelen sayının adı sıfat İki sayısının sıra sıfatı

2
Sağ el göğüs hizasındadır. Sağ elin işaret ve orta 

parmağı açık, diğer parmakları kapalıdır (V el). El 

öne doğru hareket ettirilir.

Sol elin işaret parmağı ve başparmağı açık, diğer 

parmakları kapalıdır (L el). Sağ elin işaret parma-

ğı sol elin işaret parmağının ucuna konur.

sıfat İkisi bir arada doğan (çocuk) isim Ekonomi

  

         

Sağ elin işaret ve orta parmağı açık, öbür par-

makları kapalı (V el) mide üzerinden aşağı doğ-

ru hareket ettirilir.

Her iki el göğüs hizasındadır. Sağ elin işaret ve 
orta parmağı açık ve kıvrık, diğer parmaklar 
kapalıdır. Sol el düz ve avuç içi sağa bakacak şe-
kildedir. Sağ açık parmaklar avuç içine konur ve 
döndürülür.
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isim Ülkenin vali yönetimindeki bölümü, vilayet isim Bir hastalığı iyi etmek veya önlemek için tür-

lü yollarla kullanılan madde, em, deva

Her iki el karın hizasında, ellerin işaret parmak-

ları ve başparmakları açık, diğer parmakları ka-

palıdır (C el). Açık parmaklar birbirine bakacak 

şekilde eller aşağı doğru hareket ettirilir.

Her iki el göğüs hizasında, sağ el başparmak açık 

diğerleri kapalı; sol el düz ve avuç içi yukarı ba-

kacak şekildedir. Sağ yumruk sol avuç içinde da-

ire çizer.

isim Duyuru isim Ekleme, ulama

Her iki elin başparmakları açık, diğer parmaklar 
kapalıdır. Açık parmaklar baş hizasında, aynı anda 
öne doğru bir şey yapıştırıyormuş gibi hareket et-
tirilir ve aşağı doğru kaydırılarak baş hizasındaki 
yapıştırma hareketi karın hizasında tekrarlanır.

Her iki el göğüs hizasındadır. Sağ elin parmak uç-

ları birleşik, sol el düz ve avuç içi sağa bakacak 

şekildedir. Sağ el parmak uçları sol el avuç içine 

konur.
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isim Yönetim bakımından yurt bölümlemesinde il-

den sonra gelen bölüm, kaymakamlık, kaza

bağlaç Kelimenin sonuna geldiğinde birliktelik, 

beraberlik, araç, neden veya durum anlatan 

cümleler yapmaya yarayan bir söz

               

          

Sağ el yumruk biçiminde işaret parmağı öne doğ-

ru çıkıntılı ve başparmakla bitişik diğer parmak-

lar kapalıdır (T el). El öne doğru getirilirken işaret 

parmağı ve başparmak açılır.

Her iki el göğüs hizasında işaret parmakları açık 

diğer parmaklar kapalı işaret parmakları fotoğ-

raftaki gibi çapraz birbirinin üzerine getirilir. Bu 

hareket iki kez tekrarlanır.

isim Herhangi bir şeye göre daha ötede olan yer, 

geri karşıtı

isim Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebile-

cek her türlü yolla başkalarına aktarılması, bildi-

rişim, haberleşme, komünikasyon

Sağ el açık düz ve avuç içi sola bakacak şekilde el 

sağ omuz hizasında kaldırılır ve öne doğru hare-

ket ettirilir.

Her iki elin işaret parmağının ve başparmağın uç-

ları birbirine değecek şekilde omuz hizasına kal-

dırılır. Birbirine değen işaret parmaklar ve baş-

parmaklar birbirine yaklaştırılır.
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isim İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, 

ilişki, alaka, taalluk, aidiyet

-le İlgi göstermek, alakalanmak

Her iki el göğüs hizasında işaret parmaklar açık, 

diğer parmaklar kapalıdır. Parmak uçları önce 

yukarı ardından karşıya bakacak şekilde öne aşağı 

hareket ettirilir.

Her iki el açık, parmak uçları kıvrık ve yüz önün-

dedir. Eller öne doğru hareket ettirilir.

sıfat İlgi uyandıran, ilgi ve dikkat çekici olan, enteresan

    

  

Sağ el işaret parmağı açık, diğer parmakları kapalıdır. İşaret parmağı başa değdikten sonra başparmak 

uçuna birleşir. Ardından işaret parmağı açılarak yukarı kaldırılır.
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sıfat İlgi uyandıran, ilgi ve dikkat çekici olan, enteresan

  

Sağ el açık düz ve avuç içi arkaya bakacak şekildedir. Sağ yanaktan aşağı doğru çekilir.

İlk sefer isim Kaza, hastalık, yangın, deprem vb. tehlikeli ve 

ani durumlarda hastaya kesin tedavi öncesi, olay 

yerinde uygulanan ilk ve ivedi işlem, sıhhi imdat

           

           

Sağ elin işaret parmağı açık, diğer parmakları 

kapalıdır. İşaret parmağı yüzün önünden aşağı 

göğüs hizasına kadar indirilir. Ardından sağ baş-

parmak omuza dokunduktan sonra göğüs hiza-

sındaki sol el, başparmak ucuna dokunur.

Sağ elin işaret parmağı açık, diğer parmakları ka-

palıdır. İşaret parmağı yüzün önünden aşağı gö-

ğüs hizasına kadar indirilir. Sağ el açık avuç içi sol 

kola dokundurulur.
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isim, gök bilimi Kuzey yarım kürede mart, nisan 

ve mayıs aylarını içine alan, 21 Mart-22 Haziran 

arası zaman aralığı, bahar, erken bahar, evvel ba-

har, ilkyaz

isim Zorunlu öğrenim çağındaki kız ve erkek ço-

cuklarının temel eğitim ve öğretimini sağlamak için 

devletçe açılan veya açılmasına izin verilen beş yıl-

lık okul, ilk mektep, iptidai, iptidai mektep

     

         

Sağ elin işaret parmağı açık, diğer parmakları ka-
palıdır. İşaret parmağı yüzün önünden aşağı gö-
ğüs hizasına kadar indirilir. Sağ el parmaklarının 
uçları birbirine değecek şekilde, burnun önünde 
tüm parmaklar açılır, el aşağı iner.

Sol elin işaret parmağı açık, sağ el sol elin üzerin-
de, sağ el başparmağı, orta parmağı ve işaret par-
mağı birbirine sürtülür (şıklatılır). Ardından sağ 
el açık düzdür. Sağ el ağzın önünde öne arkaya 
hareket eder.

isim Cemaate namaz kıldıran kimse isim, din b.  İnanç

Sağ el başın üstündedir. Sağ el parmaklarının uç-

ları birbirine değecek şekilde başın üzerinde daire 

çizer.

Sağ el açık kalp hizasında tutulur. Sağ elin orta 

parmağı kalbin üzerine bastırılır ve orta parmak 

sabit kalacak şekilde,  işaret parmağı  göğse değe-

cek şekilde bilekten çevrilir.
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sıfat İnançsız isim Yararlanılan uygun şart veya durum, olanak

 

 

Sağ elin orta parmağı kalbin üzerine değer ve   işa-

ret parmağı  göğse değecek şekilde bilekten çevri-

lir. Ardından işaret parmağı ve başparmak birle-

şik sağa doğru çekilir.

Sağ elin işaret parmağı açık, diğerleri kapalı, gö-

ğüs hizasında yukarı doğru daire çizer. Dil ağzın 

sol tarafından hafifçe dışarı çıkar.

isim İmkânı olmayan, olma veya gerçekleşme du-

rumu bulunmayan

-e Beğenilen, hoşlanılan bir şeyi edinme veya bir 

yiyeceği yeme isteğini duymak

Sağ el açık düz kıvrıktır. Parmakların üstü sağ 

yanağa değdirildikten sonra aşağı doğru hareket 

ettirilir.

Sağ elin işaret parmağı açık, boğazdan aşağıya 

doğru hareket ettirilir.
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isim Bir kimsenin herhangi bir belgeyi yazdığını 

veya onayladığını belirtmek için her zaman aynı 

biçimde kullandığı işaret

-e Bir şeyi doğru olarak benimsemek

Sağ elin işaret parmağı açık, diğer parmakları ka-

palıdır. Sol el düz,  avuç içi sağa bakacak şekilde 

tutulur. Sağ elin işaret parmağı sol avuç içinde ha-

reket eder.

Sağ elin işaret parmağı açık, diğer parmakları ka-

palıdır. İşaret parmağı burna değdikten sonra gö-

ğüs hizasındaki sol elin üzerine dokunur. 

-e  İlgili şeyin varlığını kabul etmemek isim Bir konuda direnme, ayak direme, diretme, 

direnim

          

           

Sağ elin işaret parmağı açık, diğer parmakları 

kapalıdır. İşaret parmağı burna değdikten sonra 

göğüs hizasındaki sol elin üzerine dokunur. Ar-

dından sağ el açık düz, avuç içi karşıya bakacak 

şekilde, el yukarı doğru kaldırılır.

Sağ el işaret parmağı açık ve kıvrık başın sağ ya-

nına dokunur. Ardından yumruk yapılan sağ kol 

baş hizasından aşağı doğru indirilir.
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isim, bitki bilimi Dutgillerden, asıl yurdu Akdeniz 

kıyıları olan, yaprakları geniş dilimli ağacın yaş 

veya kuru olarak yenilen etli, tatlı yemişi, ballıdarı

isim Dişi sığır

Her iki el göğüs hizasında, parmak uçları birbi-

rine değecek şekilde birleştirilir ve iki yana açılır.

Her iki el serçe parmağı ve başparmak açık, diğer 

parmakları kapalıdır. Her iki el başparmakları al-

nın iki yanına konur.

özel, isim Avrupa’nın batısında Birleşik Krallığı 

meydana getiren dört ülkeden en büyük olanının 

adı

isim Yaptığını, söylediğini, tanık olduğunu sakla-

ma, gizleme, yadsıma

 

         

Sağ elin işaret parmağı açık, diğer parmakları ka-

palıdır. İşaret parmağı sağ yanağa sürülerek öne 

doğru hareket ettirilir.

Sağ elin işaret parmağı açık, diğer parmakları ka-

palı sol omuza değer. Ardından sağ el açık, el ha-

yır anlamında sağa sola sallanır.
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-den Bir taşıt veya binek hayvanından yere basmak isim Toplum hâlinde bir kültür çevresinde yaşa-

yan, düşünme ve konuşma yeteneği olan, evreni 

bütün olarak kavrayabilen, bulguları sonucunda 

değiştirebilen ve biçimlendirebilen canlı

Sağ elin işaret parmağı ve orta parmak açık ve 

kıvrık, diğer parmakları kapalıdır. Sağ el açık par-

makları, sol elin açık 0lan işaret parmağı üzerin-

den aşağı doğru hareket ettirilir.

Her iki elin işaret parmağı ve başparmağı uçları 

birbirine değecek şekilde, sağ el yukarı; sol el aşa-

ğı doğru çekilir.

ünlem “Tanrı dilerse, Tanrı nasip ettiyse” anlamlarında dilek anlatan bir söz

Sağ el işaret parmağı açık diğer parmaklar kapa-

lıdır. İşaret parmağı alnın solundan sağa doğru 

çekilir.

Her iki el omuzların üzerindedir. Her iki elin işa-

ret parmağı ve orta parmağı açık (orta parmak 

işaret parmağının üzerine gelecek şekilde), diğer 

parmakları kapalıdır.
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özel, isim, bilişim Bilgisayar ağlarının birbirine 

bağlanması sonucu ortaya çıkan, herhangi bir sı-

nırlaması ve yöneticisi olmayan uluslararası bilgi 

iletişim ağı

isim Bir kimsenin toplumsal ve ruhsal nedenlerin 

etkisi ile kendi hayatına son vermesi

Her iki el göğüs hizasında işaret parmakları açık, 

diğer parmakları kapalıdır. Parmaklar aşağı yuka-

rı hareket ettirilir.

Sağ elin işaret parmağı ve başparmağı açık, işa-

ret parmağı başın sağ tarafına değecek şekildedir. 

Açık parmak başa değdikten sonra kıvrılır.

isim İplik isim Yararlıktan, kullanıştan kaldırma, silme, 

bozma

Her iki elin işaret parmağının ve başparmağın uç-

ları birbirine değecek ve diğer üç parmak açıktır. 

Açık parmaklar birbirine bakacak şekilde yanlara 

doğru çekilir.

Sağ elin işaret parmağı açık, diğer parmaklar ka-

palıdır. Sol el düz,  avuç içi sağa bakacak şekilde 

tutulur. Sağ elin işaret parmağı, sol avuç içine do-

kunarak parmak uçlarına doğru hareket ettirilir.
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özel, isim Güneybatı Asya’da yer alan bir ülke

Sağ elin işaret parmağı ve başparmak açık, diğer 

parmaklar kapalı (L el) başparmak alna dokunur.

Sağ el açık başın üstüne konur.

isim Ad isim İnsan ve hayvan bedeninin kemik çatısı, teşrih

 

         

Sağ elin işaret parmağı açık ve kıvrık diğer par-

maklar kapalıdır. Sol el düz avuç içi sağa bakacak 

şekilde tutulur. Sağ elin işaret parmağı, sol avuç 

içine dokunur.

Her iki el göğüs hizasında, işaret ve orta parmak 

açık ve kıvrıktır. Eller bilekten birbirine değer. Ar-

dından eller açık göğüs üzerinden aşağı indirilir.
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özel, isim, din b. Müslümanlık özel, isim  İber Yarımadasının beşte dördünü kap-

layan bir Avrupa devleti

Sağ el omuz hizasında, parmaklar açık kıvrık ve 

avuç içi sola bakacak şekilde tutulur. 

Sağ el serçe parmağı ve başparmak açık, diğer 

parmaklar kapalıdır. Sağ başparmak alna konur 

ve serçe parmak yukarı doğru hareket ettirilir.

isim Gereksiz yere para, zaman, emek vb.ni harca-

ma, savurganlık

özel, isim  Orta Doğu’da, Asya ve Afrika kıtaları-

nın kesiştiği yerde bulunan bir ülke

Her iki el yumruk biçiminde, işaret parmağı öne 

doğru çıkıntılı ve başparmakla bitişik, diğer par-

maklar kapalıdır (T el). Eller ileri geri hareket 

eder.

Sağ elin işaret parmağı açık kıvrık, diğer parmak-

lar kapalıdır. İşaret parmağı başın sağ yanından 

aşağı doğru çekilir.
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özel, isim Türkiye’nin Marmara Bölgesi’nde yer 

alan illerinden biri

-i İstek duymak, arzulamak

Sağ el açık düz ve avuç içi karşıya bakacak şekilde 

el alna konur.

Sağ el parmaklar açık, avuç içi aşağı bakacak şe-

kilde aşağı doğru kesik kesik hareket ettirilir.

-i İstek duymamak isim Kendi isteğiyle işten veya bir hizmetten ayrılma

 

         

Sağ el açık, avuç içi yukarı bakacak şekildedir. 

Serçe parmak mide üzerinden göğse doğru ha-

reket ettirilir.

Sol el sağ eli parmaklardan kavrar ve sağ el aşağı 

doğru çekilerek avuç içi yukarı bakacak şekilde 

çevrilir.
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özel, isim Mehmet Akif Ersoy’un sözlerini yazdığı, 

Zeki Üngör’ün bestelediği 12 Mart 1921’de Türkiye 

Büyük Millet Meclisi tarafından oy birliğiyle kabul 

edilen, Türkiye Cumhuriyeti’nin millî marşı

isim Birinin iyi niyetini kötüye kullanma

Her iki elin işaret parmağının ve başparmağın uç-

ları birbirine değecek ve diğer üç parmak açıktır. 

Avuç içleri karşıya bakacak şekilde yanlara ve yu-

karı doğru hareket ettirilir.

Sağ el düz ve avuç içi kendinize bakacak şekilde, 

el çene üzerinde sağa sola hareket ettirilir.

özel, isim Kuzey Avrupa’daki İskandinavya yarımadasında yer alan bir ülke

    

  

Sol el açık düz ve avuç içi aşağı bakacak biçimde 

karın hizasında; sağ el açık parmaklar aşağı sar-

kıtılmış şekilde yukarı doğru çekilirken parmak 

uçları birbirine değer.

Sağ el işaret ve orta parmak açık, diğerleri kapalı-

dır. Parmak uçları sol omuz üzerinden göğse doğ-

ru çekilir. Ardından parmaklar omuz üzerinden 

koltuk altına doğru çekilir.
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özel, isim Alpler, İsviçre Platosu ve Jura Dağları 

arasında bölünen bir ülke 

isim Başkaldırı

Sol el açık düz ve avuç içi aşağı bakacak biçim-

de karın hizasında; sağ el açık parmaklar aşağı 

sarkıtılmış şekilde parmak uçları saat yönünde 

döndürülür.

Her iki el yumruk ve  omuzun üzerinde ileri geri 

hareket ettirilir.

isim İşi olmayan

  

Sağ el açık, orta parmak kıvrık, avuç içi yere bakacak şekildedir. El göğüs hizasında daire çizer.
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isim Başvurma işi, müracaat

   

 

Her iki el göğüs hizasında yumruk ve eller birkaç kez olduğu yerde bilekten döndürülür. Sağ el işaret 

parmağı açık, işaret parmağı ile başa dokunulur. Ardından sağ el yumruk biçiminde, işaret parmağı 

öne doğru çıkıntılı ve başparmakla bitişik, diğer parmaklar kapalıdır (T el). Sağ elin başparmağı ve 

işaret parmağı bir şey tutar gibi  öne doğru hareket eder.

isim Bir görevin yapıldığı yer isim Bir sonuç elde etmek, herhangi bir şey orta-

ya koymak için güç harcayarak yapılan etkinlik, 

çalışma

      

        

Her iki el göğüs hizasında yumruk ve eller birkaç 

kez dolduğu yerde bilekten döndürülür. Her iki 

el işaret parmağı ve başparmak açık, diğer par-

maklar kapalı (C el) biçimde, eller göğüs hizasın-

dan karın hizasına indirilir.

Her iki el yumruk biçiminde, işaret parmağı öne 

doğru çıkıntılı ve başparmakla bitişik, diğer par-

maklar kapalıdır (T el). Eller göğüs önünde daire 

çizer.
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isim İnsanlar arasında anlaşmayı, görüşmeyi sağ-

layan bütün semboller

isim Başkasının yararına bedenini, kafa gücünü 

veya el becerisini kullanarak ücretle çalışan kimse

     

         

Her iki el düz avuç içleri birbirine bakacak şekil-

de eller yukarı aşağı daireler çizilir.

Her iki el göğüs hizasında yumruk ve eller birkaç 

kez dolduğu yerde bilekten döndürülür. Ardın-

dan sağ elin başparmağı ve işaret parmağı açık (C 

el) göğüs hizasından aşağı doğru indirilir.

nsz İdrar torbasında biriken sidiği dışarı atmak, çiş 

yapmak

isim İşitme kaybı yaşayan kişilerin mevcut duyma 

yeteneğini yükseltmek için, dışarıdan gelen sesleri, 

gürültüyü bastırıp konuşma seviyesini yükselterek 

kulağın duymasına yardımcı olan elektronik alet

Sağ el serçe parmak açık, başparmak açık ve kıv-

rıktır. Başparmak açılıp kapanır.

Sağ elin işaret parmağı kulağın arkasına konur.
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isim Tek veya iki kulağında tam veya kısmi işitme 

kaybı olan birey

-i Kulakla algılamak, duymak

      

 

Sağ elin açık olan işaret parmağı ağza ve kulağa 
dokunur. Ardından her iki el açık düz, sağ el ka-
rın hizasında; sol el sol göğüs hizasındadır. Sağ el 
yukarı sol göğüs hizasına; sol el aşağı karın hiza-
sında hareket ettirilir.

Sağ elin işaret parmağı kulağa dokunur.

isim Bir kimseye maddi veya manevi olarak yapı-

lan aşırı eziyet

özel, isim Güney Avrupa’da, büyük ölçüde İtalya 

Yarımadası üzerinde yer alan bir ülke

Her iki el karın hizasındadır. Sol el yumruk; sağ el 

avuç içi, sol elin üzerinde bastırarak yarım daire 

çizecek şekilde çevrilir.

Sağ el ağzın sağ hizasında,  serçe parmak ve baş-

parmak açık, diğer parmaklar kapalıdır. Başpar-

mak ucu dudaklara dokundurulur.
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isim Yangın söndürme kuruluşu isim Bir düşünce veya kararı benimsemeyerek kar-

şı çıkma

   

        

Sağ el baş üzerinden enseye doğru çekilir. Ardın-

dan her iki el yumruk sağa sola sallanır.

Sağ el işaret parmağı açık, diğer parmaklar ka-

palıdır. El mide üzerinden yukarı  doğru hareket 

ettirilir.

-i Bir şeyi güç uygulayarak ileri götürmek sıfat İstenilen, beğenilen nitelikleri taşıyan, beğe-

nilecek biçimde olan, kötü karşıtı

Her iki el yumruk, avuç içleri ileri doğru bakacak 

şekildedir. Eller ileri doğru hareket ettirilir.

Sağ el göğüs hizasındadır. Parmak uçları birbirine 

birleşik ve yukarı bakacak şekilde bilekten aşağı 

yukarı hareket ettirilir.
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isim Dayanışma ve yardımlaşma duygularını ge-

liştirmek, ruhça ve bedence güçlendirilmek için 

kamplarda ve okullarda eğitilen genç

isim Bir şey yapmak için verilen veya alınan öz-

gürlük, müsaade, ruhsat, icazet, mezuniyet

Sağ el işaret, orta parmak ve yüzük parmağı açık 

düz, diğer parmaklar kapalıdır. Avuç içi karşıya 

bakacak şekilde yukarı doğru hareket ettirilir.

Sağ  elin işaret parmağı ve başparmağı uçları bir-

birine değecek ve diğer üç parmak açıktır. Kapa-

lı parmakların uçları ağız önünden ileri hareket 

ettirilir.

-i Eğlenmek, görmek, öğrenmek için bakmak, 

seyretmek

özel, isim Türkiye’nin Ege Bölgesi’nde yer alan ille-

rinden biri

Sağ el açık düz ve avuç içi arkaya bakacak şekilde 

sağ yanağın yanından aşağı  indirilir.

Sağ el bel hizasındadır. İşaret parmağı ve başpar-

mak açık, diğer parmaklar kapalıdır (L el). Açık 

parmaklar belin sağına dokunur.
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J

J JAGUAR
Alfabenin on üçüncü harfi isim, hayvan bilimi Kedigillerden, Orta ve Gü-

ney Amerika'da yaşayan, postu iri benekli bir tür 

memeli 

J
Sol el işaret parmağı ve başparmak açık, diğer 

parmaklar kapalıdır. Sağ el işaret parmağı ile sol 

elin işaret parmağından başparmağa doğru kay-

dırma hareketi yapılır.

Her iki el parmaklar açık kıvrık, eller fotoğrafta-

ki gibi iki yana çekilir. 

JANDARMA
isim, askerlik Yurt içinde genel güvenliği ve kamu düzenini korumakla görevli, yasa ve nizamların koy-

duğu hükümlerin yürütülmesini ve bunlara dayanan hükûmet emirlerinin yerine getirilmesini sağlayan 

silahlı askerî kuvvet

   

 

Sağ el alnın sağ üst kısmına, parmaklar açık düz ve avuç içi aşağı bakacak şekilde konur. Ardından Sol 

el işaret parmağı ve başparmak açık, diğer parmaklar kapalıdır. Sağ el işaret parmağı ile sol elin işaret 

parmağından başparmağa doğru kaydırma hareketi yapılır.
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J

JANT
isim Taşıtlarda, lastiklerin takıldığı tekerleğin çember biçimindeki bölümü, ispit

  

  

Sağ el işaret parmağı açık, diğer parmaklar kapalıdır. Açık işaret parmağı ağza götürülür ve aşağı 

yukarı hareket ettirilir. Her iki el göğüs hizasında, işaret parmakları ve başparmaklar açık, diğer par-

maklar kapalıdır (C el). Her iki el  ortaya getirilir. Ardından sol el işaret parmağı ve başparmak açık, 

sağ el işaret parmağı sol el parmakları önünde daire çizer.

JAPONYA JENERATÖR
özel, isim Pasifik Okyanusu’ nda dört büyük, beş 

yüz orta büyüklükte ve üç bin küçük adadan mey-

dana gelmiş bir ülke

isim, fizik Üreteç

    

         

Her iki elin işaret parmakları açık diğer parmak-

lar kapalıdır. Açık işaret parmakları ile gözler ke-

narlarından çekilir.

Sağ el işaret ve orta parmak açık diğerleri kapalı-

dır. İşaret parmağı dudağa değdikten sonra el bi-

lekten ileri geri hareket ettirilir. Devamında sağ el 

işaret parmağı göğüs önünde daire çizer.
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J

isim İnce çelikten yapılmış, iki yanı keskin tıraş 

bıçağı

isim Saçın düzgün bir biçimde uzun süre kalmasını 

sağlayan yağlı, parlak ve yapışkan madde

 

         

Sağ el işaret parmağı açık kıvrık, diğer parmaklar 

kapalıdır. Açık parmak sağ yanakta aşağı doğru 

çekilir.

Sağ el parmak uçları sol ei avuç içinden sıyırır gibi 

kendimize doğru çekilir. Ardından sağ el avuç içi 

başa sürülür.

isim Bir sanat veya spor dalında uzun süre çalışan-

ların onuruna düzenlenen kutlama töreni

isim Seçiciler kurulu

      

   

Her iki el başparmaklar açık diğerleri kapalıdır. El-
ler in avuç içleri birbirine bakacak şekilde birleşti-
rilir. Bir el öne diğer el arkaya doğru hareket eder.
Ardından her iki el parmak uçları birleşik, avuç 
içleri yere bakacak şekildedir. Eller yere doğru in-
dirilirken parmaklar açılır.

Sağ el işaret  ve orta parmak açık, diğer parmaklar 

kapalı, sağ el sol el avuç içine vurur.
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K KABA
Alfabenin on dördüncü harfi sıfat Özensiz, gelişigüzel yapılmış, zevksiz, sakil, 

ince karşıtı

K
Her iki el göğüs hizasında, işaret parmakları ve 

orta parmakları açık, diğer parmaklar kapalıdır. 

Sağ elin açık parmakları fotoğraftaki gibi sol elin 

işaret parmağının kıvrım noktasına konur.

Sağ el işaret parmağı açık, diğer parmaklar kapalı-

dır. İşaret parmağı burnun yan kısmına değdirilir.

KABAHAT KABAKULAK
isim Uygunsuz hareket, çirkin, yakışıksız davranış, 

suç, kusur, töhmet

isim, tıp Tükürük bezlerinin, özellikle kulak altı 

bezlerinin iltihaplanmasıyla beliren bulaşıcı, salgın 

ve ateşli bir hastalık, kabaşiş, yazma

Her iki el parmak uçları birbirine değdirilir. Her iki elin avuç içi kulaklara bakacak şekilde, 

parmaklar açık kıvrık, iki kez kulaklara doğru 

getirilir.
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KABE KABLO
özel, isim, din b.  Mekke’de bulunan, Müslüman-

larca kıble olarak kabul edilen ve hac ibadeti yapı-

lırken tavaf edilen kutsal yer

isim Elektrik akımı iletiminde kullanılan ve yalıt-

kan bir madde ile sarılı bulunan metal tel

    

      

Her iki el göğüs hizasındadır. Sağ el işaret par-

mağı ve serçe parmağı açık, diğer parmaklar ka-

palıdır. Sol el işaret parmağı, sağ elin açık par-

maklarının uçlarına konur

Sağ el işaret ve orta parmak açık diğerleri kapa-
lıdır. İşaret parmağı dudağa değdikten sonra el 
bilekten ileri geri hareket ettirilir. Ardından her 
iki el baş ve işaret parmak uçlarından birleştirilir, 
diğer parmaklar açık ve avuç içleri birbirine ba-
kacak şekildedir. Eller sağa ve sola açılır.

KABUK KABUL
isim Bir şeyin üstünü kaplayan ve onu dış etkilere 

karşı koruyan, kendiliğinden oluşmuş sertçe bö-

lüm, kışır

isim Bir şeye isteyerek veya istemeyerek razı olma

Her iki el göğüs hizasında, sol el yumruk; sağ el 

parmakları açık düz kıvrık, fotoğraftaki gibi sol 

el üzerinden hareket eder. 

Her iki el göğüs hizasında, ellerin parmakları açık 

düz ve avuç içleri yukarı bakacak şekilde eller aşa-

ğı indirilir.
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KAÇ KAÇMAK
sıfat Herhangi bir şeyin niceliğini sormak için kul-

lanılan soru sıfatı

nsz Kimseye bildirmeden bulunduğu yerden ayrıl-

mak, firar etmek

Sağ el işaret ve orta parmak çene altında parmak-

lar aşağı yukarı oynatılarak sağa doğru çekilir.

Sağ el sağ omuz hizasında, başparmak ve orta 

parmak birbirine sürtülerek (şıklatılarak) el öne 

doğru hareket ettirilir.

KADAR KADER
zarf Miktarda, derecede isim Yazgı

Her iki al açık, avuç içleri kendimize bakacak şe-

kildedir. Sağ elin dışı sol el avuç içine vurur.

Sağ el işaret parmağı açık, diğer parmaklar kapa-

lı, parmak alnın sol tarafından sağ tarafına doğru 

çekilir.



TÜRK İŞARET DİLİ SÖZLÜĞÜ304

K

KADIN
isim Erişkin dişi insan, hatun, hatun kişi, zen isim Yüzeyi belirli uzunlukta bırakılmış ham mad-

de lifleriyle kaplı, parlak, yumuşak kumaş, velur

Sağ elin işaret parmağı ve orta parmağı açık, di-

ğer parmaklar kapalıdır. Açık parmaklar çeneye 

konur.

Sağ el sol el avuç içinde ileri geri hareket eder.

KADRO
isim Bir kamu kuruluşunun, bir işletmenin, dene-

tim veya yönlendirme işlerini gerçekleştirenler ve 

bunların taşıdığı ödev, yetki ve sorumlulukların 

hepsi

isim İnsan başı, ser

Sağ el parmakları açık kıvrık, parmak uçları çe-

neye değerek el aşağıya doğru indirilir.

Sağ el işaret parmağı başın sağ tarafına vurulur.
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deyim Sürekli o şeyi düşünmek isim, din b.  Tanrı’nın varlığını ve birliğini inkâr 

eden kimse

      

   

Sağ elin işaret parmağı açık, diğer parmaklar ka-

palı, başın sağ tarafına vurulur. Ardından sağ el 

başın yanında parmaklar açık kıvrık şekilde avuç 

içi karşıya bakacak şekilde hafif geri çekilir.

Sağ el yumruk biçiminde, işaret parmağı öne doğ-

ru çıkıntılı ve başparmakla bitişik, diğer parmak-

lar kapalıdır (T el). Başparmak dışı alna değdirilir.

KAHRAMAN
isim Hamur durumuna getirilmiş türlü bitkisel 

maddelerden yapılan, yazı yazmaya, baskı yapma-

ya, bir şey sarmaya yarayan kuru, ince yaprak

sıfat Savaşta veya tehlikeli bir durumda yararlık 

gösteren (kimse), alp, yiğit

Sağ el ağız hizasında, açık düz ve avuç içi sol ta-

rafa bakar. İşaret parmağı ağzın önüne gelecek 

şekilde el bilekten sağa sola hareket ettirilir. Ağız 

ile üfleme hareketi yapılır.

Her iki el düz ve kıvrık göğsün ortasında ve 

avuç içleri kendinize bakacak şekilde eller iki 

yana çekilir.
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KAHVALTI
özel, isim Türkiye’nin Akdeniz Bölgesi’nde yer alan 

illerinden biri

isim Genellikle sabahları yenilen hafif yemek

    

  

Her iki el göğüs hizasında, düz ve parmaklar bir-

birine bitişik, avuç içleri kendinize bakacak şe-

kildedir. Sağ el, sol elin üzerine iki kez dokunur.

Her iki el göğüs hizasında, sol el sağ elin üzerin-

dedir. Sağ el fotoğraftaki gibi yukarı doğru çıkarı-

lır. Ardından sağ elin açık olan işaret ve orta par-

mağı sol el avuç içine vurur.

KAHVE
isim, bitki bilimi Kök boyasıgillerden, sıcak iklim-

lerde yetişen bir ağacın meyvesinin çekirdeklerinin 

kavrulup çekilmesiyle elde edilen toz

sıfat Kavrulmuş kahvenin renginde olan

Sol el avuç içi yukarı bakacak şekilde tutulur.Sağ 
elin işaret parmağı ve başparmağının uçları bir-
birine değecek, diğer parmaklar açık olacak bi-
çimde, sağ el sol elin avuç içinin üzerinde tutulur 
ve yukarı kaldırılır.

Sağ el işaret parmağı ve başparmak açık, diğer 

parmaklar kapalıdır(C el). Açık parmaklar çeneye 

konur.
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KALABALIK
isim Çok sayıda insanın bir araya gelmesiyle olu-

şan insan topluluğu

deyim İncitmek, küstürecek kadar üzmek, gönlünü 

kırmak, gücendirmek.

    

 

Her iki el göğüs hizasında; parmaklar açık, bir-

birinin içinden geçecek ve avuç içleri aşağı baka-

cak şekilde iki kez hareket ettirilir.

Sağ el  kalbin üzerine konur. Ardından her iki el 

göğüs hizasında, yumruk yapılır ve başparmaklar 

birbirine bakacak şekilde tutulur. Eller bilekten 

iki yana açılır.

KALE
isim, spor Takımla oynanan bazı top oyunlarında 

topun sokulmasına çalışılan yer

isim, spor Bazı top oyunlarda kalenin önünde 

durarak topun kaleye girmesini önlemekle görevli 

oyuncu, file bekçisi

Sağ el işaret parmağı ve başparmak açık, diğer 

parmaklar kapalı (C el) biçimdedir. Sol el açık 

düz ve avuç içi yukarı bakacak şekilde, sağ el par-

makları avuç içine koyulur.

Sağ el sol omuz hizasında, parmaklar açık düz ve 

başparmak vücuda değecek biçimde sol göğüs 

üzerine iki kez vurulur.
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KALEM
isim Yazma, çizme vb. işlerde kullanılan çeşitli bi-

çimlerde araç

isim Kurşun kalemlerin ucunu açmak için kullanı-

lan türlü biçimlerdeki keski, kalem açacağı

Her iki el göğüs hizasında, sağ elin işaret parma-

ğı açık, diğer parmaklar kapalıdır. Sol el açık, sağ 

bileğe dokunur; sağ el, sağa sola sallanır. 

Sağ elin işaret parmağı açık diğerleri kapalıdır. Sol 

el yumruk biçimindedir. Sağ elin işaret parmağı 

yumruğun içinde çevrilir.

KALIN KALKMAK
sıfat Cisimlerde uzunluk ve genişlik dışında üçün-

cü boyutu çok olan (cisim), ince karşıtı

-den Oturma durumundan dik duruma gelmek, 

doğrulmak

Sağ el sağ omuz hizasında, işaret parmağı ve baş-

parmak açık diğer parmaklar kapalıdır.

Her iki el açık ve avuç içleri yukarı bakacak şekil-

de,eller karın hizasından yukarı kaldırılır.
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KALMAK
nsz Olduğu yeri ve durumu korumak, sürdürmek isim Radyatör

 

 

Sağ el göğüs hizasında, başparmak aşağıyı göste-

recek şekilde açık diğer parmaklar kapalıdır. El 

aşağıya doğru indirilir.

Sol el karın hizasında, sağ el omuz hizasında, her iki 
elin tüm parmakları açık kıvrık ve avuç içleri yukarı 
bakacak şekilde, eller aşağı yukarı yer değiştirir.Ar-
dından her iki el açık avuç içleri yere bakacak şekilde, 
aşağı indirilirken avuç içleri ileri bakacak şekle gelir.

KALP
isim, tıp  Kalbi besleyen damarlardan birinin tı-

kanması ile ortaya çıkan, önlem alınmazsa ölüme 

yol açan rahatsızlık, kalp aksesi

isim, anatomi Göğüs orta boşluğunda, iki akciğer 

arasında, vücudun her yanından gelen kirli kanı 

akciğerlere ve oradan gelen temiz kanı da vücuda 

dağıtan organ, yürek

      

         

Sağ el kalbin üzerine konur. Ardından her iki el 

göğüs hizasında, fotoğraftaki gibi kıvrık, eller 

birbirine yakınlaştırılarak ters yönlerde çevrilir.

Sağ el kalbin üzerine konur. 
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KAMERA
isim, sinema, TV Görüntülerin filme alınmasını 

sağlayan alet, alıcı

isim, ticaret Tüketiciyi özendirmek için belli süre-

lerde düzenlenen indirimli veya taksitli satış

   

 

Sağ el göğüs hizasında işaret parmağı ve başpar-

mak açık, diğer parmaklar kapalıdır (L el). Avuç 

içi sola bakacak şekilde el olduğu yerde daire çizer.

Sağ el göğüs hizasında, işaret parmağı ve başpar-
mak birbirine sürtülür, diğer parmaklar kapalı-
dır. Her iki elin parmakları açık, düz ve avuç iç-
leri birbirine bakacak şekilde kıvrık iken, eller zıt 
yönde aşağı yukarı  hareket ettirilir.

KAMU
isim Halk hizmeti gören devlet organlarının tümü isim Motorlu büyük yük taşıtı

Sağ el işaret parmağı açık, diğer parmaklar kapa-

lıdır. Açık parmak sağ gözün alt kısmına (sağ ya-

nağa) konur.

Sol el açık düz ve avuç içi aşağıya bakacak şekilde, 

sağ kol sol kolun üzerinde sağ el yumruktur. Sağ 

el dirsekten hareketle başa doğru kalkıp iner.
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KAN KANADA
isim Atardamar ve toplardamarların içinde dola-

şarak hücrelerde özümleme, yadımlama görevleri-

ni sağlayan plazma ve yuvarlardan oluşmuş kırmı-

zı renkli sıvı

özel, isim Kuzey Amerika kıtasının en kuzeyinde 

yer alan ülke

Sağ el yumruk şeklinde burnun üzerine konur. Sağ el yumruk, sol göğüs üzerine vurur.

KANAL KANCA
isim Bazı bölgeleri sulamak, kurutmak amacıyla 

veya gemilerin işlemesine elverişli, insan eliyle açıl-

mış su yolu

isim Bir şey çekmeye yarar, ucu çengelli demir çubuk

      

       

Sağ el yumruk başparmak açıktır. Açık olan baş-

parmak ağza doğru götürülür. Her iki el açık düz 

ve avuç içleri birbirine bakacak şekilde eller iki 

yandan ileri doğru gider.

Sağ el işaret parmağı açık, kıvrık, diğer parmaklar 

kapalı, el aşağıdan yukarı doğru hareket ettirilir.
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KANDIRMAK
-i Aldatmak

     

Sağ el işaret parmak açık; orta parmak kıvrık, işa-

ret parmağına yaslanmış şekilde, diğer parmak-

lar kapalıdır. İşaret parmağı ucu burna değdikten 

sonra ileri hareket eder

Her iki el göğüs hizasında ve parmaklar açık ve 

kıvrık, avuç içleri karşıya bakacak şekilde, eller 

öne doğru itilir.

KANGURU
isim Kandil gecesi isim, hayvan bilimi Avustralya’da yaşayan, iri, 

otçul, memeli, ön ayakları kısa, art ayakları ile 
kuyruğu uzun ve güçlü, başı küçük, dişisinin kar-
nında yavrularını taşıyacak bir kesesi bulunan ke-
seli hayvan

Her  iki el göğüs hizasında, sol el yumruk, sağ el 

parmak uçları birbirine değecek şekilde tutulur. 

Sağ elin parmak uçları sol elin üstüne ve alt kıs-

mına vurur.

Her iki el karın hizasından kıvrık ve avuç içi yere 

bakacak şekilde aşağı doğru iki kez hareket etti-

rilir. 
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KANSER
isim, tıp  Bir organ veya dokudaki hücrelerin kontrolsüz olarak bölünüp çoğalmasına bağlı olarak yakın 

dokulara yayılmasıyla veya uzak dokulara sıçramasıyla beliren hastalık, amansız hastalık

       

   

Sağ el yumruk ve burnun üzerine konur. Ardın-

dan sağ el işaret parmağı açık, diğer parmaklar 

kapalı, işaret parmağının ucu sağa sola S çizerek 

öne doğru ilerler.

Sağ el yumruk burun üzerine değer. Ardından sağ 

el işaret parmağı, orta parmak ve başparmak uçla-

rı birbirine değecek şekilde açılıp kapanır.

KANTAR
isim Ağırlık sıfırken yatay duran bir kaldıraç kolu-

na dik olarak tutturulmuş bir ibrenin sapmasıyla 

kütleleri tartan araç

isim Kışla, fabrika, okul vb. yerlerde yiyecek ve içe-

cek maddelerinin satıldığı yer

    

 

Her iki el düz ve avuç içleri yukarı bakacak şe-

kilde karın hizasındadır. Eller fotoğraftaki gibi 

aşağı yukarı hareket ettirilir.

Sağ el ağız hizasında, düz, parmaklar bitişik, avuç 
içi kendinize bakacak şekilde sağ el öne arkaya 
hareket ettirilir. Her iki el göğüs hizasında, par-
mak uçları birbirine değecek ve aşağıya bakacak 
şekilde ileri geri hareket ettirilir.
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KANUN KAPALI
isim, hukuk Yasa sıfat Kapanmış olan, açılmamış, açık karşıtı

Sağ el işaret parmağı ve başparmak açık, diğer 

parmaklar kapalı (C el), parmak uçları yukarı 

bakacak biçimde göğsün ortasında konur.

Her iki el göğüs hizasında düz ve avuç içleri kar-

şıya bakacak şekilde eller birbirine yaklaştırılır ve 

ortada birleştirilir.

KAPI
isim Anahtar, düğme gibi takılıp çıkarılabilen bir 

parça yardımıyla çalışan kapatma aleti

isim Bir yere girip çıkarken geçilen ve açılıp ka-

panma düzeni olan duvar veya bölme açıklığı

      

         

Her iki el göğüs hizasında, düz ve avuç içleri karşıya 
bakacak şekilde eller birbirine sürtünerek ileri geri 
hareket eder. Ardından sağ el yumruk biçiminde, 
işaret parmağı öne doğru çıkıntılı ve başparmakla bi-
tişik diğer parmaklar kapalı biçimde (T el), avuç içi 
sola ve yere bakacak şekilde çevrilir.

Her iki el göğüs hizasında, düz ve avuç içleri kar-

şıya bakacak şekilde eller birbirine sürtünerek ile-

ri geri hareket eder.
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KAPKAÇ
isim Kapıp kaçmak yoluyla yapılan bir hırsızlık türü

     

  

Sol el yumruk şekilde, sağ el sol eli bileğinden tu-

tar. Ardından sağ el orta parmağı ve başparmak 

birbirine sürtülürken (şıklatılır) sola doğru hare-

ket eder.

Her iki el göğüs hizasındadır. Sağ elin işaret par-
mağı ve orta parmağı açık, diğer parmaklar ka-
palıdır. Sol el işaret parmağı açık ve sabit; sağ elin 
açık parmakları, sol işaret parmağını arasına al-
dıktan sonra yukarı hareket eder.

KAPLAN KAPLICA
isim, hayvan bilimi Kedigillerden, enine siyah çiz-

gili, koyu sarı postu olan, Asya’da yaşayan çevik ve 

yırtıcı hayvan

isim Suyu sıcak olarak yerden çıkan hamam, kap-

lıca, çermik, kudret hamamı

 

 

Her iki el ağız hizasında, avuç içleri kendinize 

bakacak şekilde parmaklar açıktır. Her iki el ağız 

hizasından yanlara doğru fotoğraftaki gibi hare-

ket eder.

Sağ el yumruk başparmak açıktır. Açık olan baş-

parmak ağza doğru götürülür. Sağ el işaret par-

mağı açık kıvrık diğer parmaklar kapalı alnın sol 

tarafından sağ tarafına doğru çekilir.
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isim, hayvan bilimi Kaplumbağalardan, çok sert ve kemiksi bir kabuk içinde yaşayan, ağır ağır yürüyen, 

dört ayaklı, sürüngen hayvan

Her iki el göğüs hizasında, sol el yumruk avuç içi 

sağa bakacak şekilde başparmak yumruğun üze-

rinde durur. Sağ el, sol yumruğun üzerine konur. 

Sol başparmak ucu aşağı yukarı hareket eder.

Her iki el başparmakları açık; diğer parmaklar 

kapalı, sağ el sol elüzerine konur. Ardından baş-

parmaklar daire çizer.

KAPTAN
isim, denizcilik Gemi yönetimiyle ilgili en yüksek 

görevli

isim, spor Takım oyunlarında takımı temsil eden 

kimse

     

  

Sağ el sol kol bilek üstünde, işaret parmağı ve 

orta parmak açık (V el), soldan sağa doğru çe-

kilir. Sağ el yumruk baş üzerinden alnın önüne 

indirilir.

Sağ el sol kol üstünde, işaret parmağı ve orta par-

mak açık (V el), soldan sağa doğru çekilir. 
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KÂR KARA
isim Yarar, fayda isim En koyu renk, siyah, ak, beyaz karşıtı

 

Sağ elin başparmak ve işaret parmak uçları biti-

şik, öbürleri açık, sol göğüs hizasından avuç içi 

aşağı bakacak şekilde  aşağı  doğru  hareket et-

tirilir.

Sağ el yüz hizasında, düz ve parmaklar açıktır. El 

sağa sola hareket ettirilir.

KARABÜK
isim, bitki bilimi Karabibergillerin örnek bitkisi 
olan, zeytinsi, meyvelerin taneleri yuvarlak, yap-
rakları kalp biçiminde, tırmanıcı bir bitkinin ba-
harat olarak kullanılan kuru ve siyah tanelerinin 
kurutulup öğütülmesiyle yapılan toz

özel, isim Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi’nde yer 

alan illerinden biri

               

  

Sağ el yüz hizasında, düz ve parmaklar açıktır. El 

sağa sola hareket ettirilir. Sağ el işaret parmağı, orta 

parmak ve başparmak uçları birbirine sürtülür. 

Sağ el yüz hizasında, düz ve parmaklar açıktır. El 

sağa sola hareket ettirilir. Sağ el işaret parmağı 

açık, diğer parmaklar kapalıdır. İşaret parmağı 

burnun uç kısmına değdirilir.



TÜRK İŞARET DİLİ SÖZLÜĞÜ318

K

KARAKOL
isim Güvenliği sağlamakla görevli kimselerin bulunduğu yapı

 

Her iki el göğüs hizasındadır. Sağ elin işaret parmağı ve orta parmağı açık, diğer parmaklar kapalıdır. 

Sol el işaret parmağı açık ve sabit; sağ elin açık parmakları, sol el işaret parmağını arasına alacak şe-

kilde aşağı yukarı hareket eder.

KARAMAN
özel, isim Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan illerinden biri

Sağ el göğüs hizasında işaret parmağı ve baş par-

mak açık diğer parmaklar kapalıdır (L el). Baş-

parmak ucu sağ göğüs üzerine dokunur.

Her iki el göğüs hizasında, ve avuç içleri kendini-

ze bakacak şekilde parmaklar açık, kıvrık, eller iki 

yana çekilir.
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KARANLIK KARAR
isim Işık olmama durumu isim Bir iş veya sorun hakkında düşünülerek veri-

len kesin yargı

Her iki el yüz hizasında, düz ve parmaklar açık-

tır. Sağ el sola, sol el sağa doğru  hareket ettirilir.

Sağ el ağız hizasında, işaret ve orta parmak açık, 

diğer parmaklar kapalı (V el), sol el düz ve avuç 

içi yukarı bakacak şekildedir. Sağ elin açık par-

makları ağızdan, sol el avuç içine konur.

KARE
isim Aynı anne babadan doğmuş veya anne baba-

larından biri aynı olan çocukların birbirine göre 

adı

isim, matematik Kenarları ve açıları birbirine eşit 

olan dörtgen, dördül, murabba

 

Her iki el omuz hizasındadır. Her iki el yumruk 

serçe parmaklar açıktır. Serçe parmaklar aşağı 

yukarı birbirine sürtülür.

Sol işaret parmağı açık, diğer parmaklar kapalı; 

sağ el serçe ve işaret parmağı açık, diğer parmak-

lar kapalıdır. Sol işaret parmağı sağ el açık par-

maklarının uçlarına konur.
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KARGA KARIN
isim, hayvan bilimi Kargagillerden, kanatları ge-

niş, tüyleri kara renkte, tarla ve bahçelere çok zarar 

veren kuş

isim İnsan ve hayvanlarda gövdenin kaburga ke-

narlarından kasıklara kadar olan ön bölgesi

      

     

Sağ el yüz hizasında, düz ve parmaklar açıktır. Sağ 

el sağa sola  hareket ettirilir. Ardından her iki el gö-

ğüs hizasında, avuç içleri yere bakacak şekilde eller 

aşağı yukarı hareket eder.

Sağ el düz ve parmaklar açık, avuç içi kendinize 

bakacak şekilde karın üzerine dokunur.

KARINCA
isim, hayvan bilimi Zar kanatlılardan, toplu ola-

rak yaşayan, yuvaları toprağın altında olan ve bir-

çok türü bulunan böceklerin genel adı

sıfat Düzensiz, dağınık, intizamsız

Her iki el göğüs hizasında, sol el açık avuç içi yu-

karı bakacak şekilde, sağ el işaret ve orta parmak 

açık ve kıvrıktır. Sağ el parmakları sol el  avuç 

içinde sırayla ileri doğru hareket ettirilir.

Her iki el göğüs hizasında, parmaklar açık, avuç 

içleri kendinize bakacak şekilde eller öne doğru 

daire çizer.
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Uzak durmak, hiçbir şeyle ilgilenmemek 

Her iki el göğüs hizasında, düz ve avuç içleri kendinize bakacak şekilde parmak uçları birbirine baka-

cak şekildedir. Eller ileri geri hareket ettirilerek parmak uçları birbirine çarpar.

KARNE
isim, eğitim bilimi Öğrencilere dönem sonlarında okul yönetimleri tarafından verilen ve her dersin başa-

rı durumu ile devam, sağlık, yetenek ve genel gidiş durumlarını gösteren belge

     

  

Sağ el işaret parmağı ve başparmağı açık ve kıv-

rıktır. Çeneden aşağı doğru indirilir. Ardından 

sağ el yumruk sol el avuç içine vurur.

Sağ el serçe parmağı açık, diğer parmaklar kapalı-

dır. Sol el düz ve avuç içi yukarı bakacak şekilde-

dir. Sağ el serçe parmağı, sol el avuç içine konur.



TÜRK İŞARET DİLİ SÖZLÜĞÜ322

K

isim, bitki bilimi Kabakgillerden, sürüngen gövdeli parçalı sert yapraklı, sarı çiçekler açan bir bitkinin 

dışı yeşil kabuklu, içi kırmızı ve sulu, iri meyvesi

 

Sağ el işaret parmağı ve başparmağın uçları birbirine değecek biçimde, diğer üç parmak kapalıdır. Sol 

el açık avuç içi sağa bakacak şekilde durur. Sağ el işaret parmağı ile sol avuç içine doğru fiske atılır. 

KARS
özel, isim Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan illerinden biri

Sağ el işaret parmağı açık diğerleri kapalıdır. Sağ  

el omuz önünde daire çizer.

Sağ el açık ve kıvrık, parmak uçları omuza do-

kunur.
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isim Bir şeyin, bir yerin, bir kimsenin, esas tutulan 

yüzünün ilerisi

-le Karşı karşıya gelmek, rastlaşmak

Her iki el göğüs hizasında ve avuç içleri birbiri-

ne bakacak şekildedir. Eller biribirine yaklaşır, 

uzaklaşır.

Her iki el göğüs hizasında, işaret parmakları 

açık diğerleri kapalıdır. Ellerin avuç içleri birbi-

rine bakacak şekildedir. Eller birbirine yaklaşır, 

uzaklaşır.

KART KARTAL
isim Bazı yerlere girmek veya bazı şeylerden yarar-

lanmak için verilen, kimliği belirten belge

isim, hayvan bilimi Kartalgillerden, genellikle kı-

zıl siyah tüylü, çok güçlü, yuvasını yüksek kayalık-

lar üzerinde kuran, iri, yırtıcı bir tür kuş

Her iki el göğüs hizasında, açık ve düzdür.Sağ el  

avuç içi karşıya bakacak şekildedir. Sol el avuç içi 

aşağıya bakacak şekilde; sağ el sol elin üzerine 

konur.

Sağ el işaret parmağı açık, kıvrık diğer parmaklar-

kapalı, kıvrık parmak burnun üzerine konur
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KARTON KASAP
isim Kâğıt hamuruyla yapılan, ayrıca içinde bir 

veya birkaç lif tabakası bulunan kalın ve sert kâğıt

isim Sığır, koyun gibi eti yenecek hayvanları kesen 

veya dükkânında perakende olarak satan kimse

 

Her iki el göğüs hizasında ve avuç içleri aşağı ba-

kacak şekildedir. Eller açık ve kıvrıktır. Ardından 

eller bilekten aşağı yukarı hareket ettirilir.

Sağ el açık düz avuç içi aşağıya bakacak şekilde, 

parmak uçları boğazın solundan sağına doğru ge-

tirilir. Ardından sağ el serçe parmağı sol el dışına 

vurur.

KASIM
isim Yılın on birinci ayı, son teşrin, teşrinisani

Sağ el sağ omuz hizasında, avuç içi sola bakacak 

şekilde el bilekten avuç içi ileri ve geri bakacak şe-

kilde çevrilir.

Sağ el yumruk biçiminde işaret parmağı öne doğ-

ru çıkıntılı ve başparmakla bitişik diğer parmak-

lar kapalıdır (T el). El sağ kaş üzerinde çevrilir.
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KASTAMONU
özel, isim Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi’nde yer 

alan illerinden biri

isim, anatomi Gözlerin üzerinde kemerli birer 

çizgi oluşturan kısa kıllar

Her iki el göğüs hizasında, ellerin tüm parmakla-

rı açık kıvrık ve parmaklar fotoğraftaki gibi bir-

birine geçecek şekilde avuç içleri birbirine değe-

cek şekilde hareket ettirilir.

Sağ el işaret parmağı açık, diğer parmaklar kapalı-

dır. Sağ el işaret parmağı ile kaş gösterilir.

isim Koyun sütünden yapılan, genellikle tekerlek 

biçiminde, sarımtırak, yağlı bir peynir

isim Sulu veya bazı ufak taneli yiyecekleri ağza gö-

türmeye yarayan saplı sofra aracı

      

    

Sağ elin işaret parmağı ve orta parmağı açık kıvrık, 
diğer parmaklar kapalıdır. Açık parmaklar çenenin 
sağ kenarından kaldırılarak, sağ yanağa konur. Ar-
dından sol el yumruktur. Sağ el düz ve parmaklar 
birbirine bitişiktir. Sağ el, sol elin önünden aşağıya 
doğru indirilir.

Sağ el yumruk biçiminde işaret parmağı öne doğ-

ru çıkıntılı ve başparmakla bitişik diğer parmak-

lar kapalıdır (T el). El ağza götürülür.
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KAT
nsz Kaşıntısı olmak, kaşıma isteği duymak isim Bir yapıda iki döşeme arasında yer alan daire 

veya odaların bütünü

Sağ el parmak uçları sol kol üzerinde aşağı yukarı 

hareket ettirilir.

Sol el açık , avuç içi kendimize bakacak şekilde-

dir. Sağ el işaret parmağı sol el parmak uçlarına 

dokunur.

KATLAMAK
isim İnsan öldüren kimse, cani -i Kâğıt, kumaş vb. nesneleri üst üste kat oluştura-

cak biçimde bükmek

               

 

Sağ el yumruk, göğse doğru kısa hareket ettirilir. 

Ardından sağ el işaret parmağı ve başparmak açık 

ve kıvrık, göğüs hizasından aşağı doğru indirilir.

Her iki el açık, sağ el sol el avuç içine doğru 

çevrilir.
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KAVAK KAVAL
isim, bitki bilimi Söğütgillerden, sulak bölgelerde 

yetişen, boyu bazı türlerinde 30-40 metreye değin 

çıkan, kerestesinden yararlanılan uzun boylu bir 

ağaç

isim, müzik Genellikle kamıştan yapılan, daha çok 

çobanların çaldığı, yumuşak sesli, üflemeli bir çalgı

Sol el sağ elin dirseği altındadır. Sağ el açık göğ-

sün önünde dirsekten sağa sola sallanır.

Her iki el başparmak altta, diğer parmaklar üstte 

hareket ediyor olmak üzere bir flüt ya da kaval ça-

lıyormuş gibi yapılır.

KAVGA
isim Plastik, cam vb. maddelerden yapılmış ağzı 

geniş, çeşitli boylarda kap

isim Düşmanca davranış ve sözlerle ortaya çıkan 

çekişme veya dövüş, münazaa

Her iki el göğüs hizasında, sağ elin parmakları  
açık kıvrıktır. Şişe kapağı açma hareketi yapılır. 
Sol el parmaklar kıvrık ve avuç içi kendinize ba-
kacak şekilde sabit tutulur.

Her iki el yumruk, avuç içleri birbirine bakacak 

şekildedir. Eller aşağı yukarı hareket ettirilir.



TÜRK İŞARET DİLİ SÖZLÜĞÜ328

K

KAVUN
isim Yol vb. uzayıp giden şeylerin kesiştikleri veya 

birleştikleri yer

isim, bitki bilimi Kabakgillerden, sürüngen gövde-

li, iri meyveli bir bitkinin genellikle güzel kokulu, 

sulu ve etli meyvesi

Her iki el düz parmaklar birbirine bitişik eller 

göğüs hizasında, fotoğraftaki gibi çapraz tutulur.

Her iki el açık ve kıvrık, avuç içleri birbirine ba-

kacak şekildedir. Eller sağa ve sola çekilirken par-

maklar kapanır.

KAVURMA
isim Kendi yağıyla pişirilip kavrulduktan sonra ye-

nen veya dondurulup saklanan et

-e Ayrı kalınan, sevilen bir kimseyle bir araya gel-

mek, onu yeniden görmek

 

  

Sağ el düz ve avuç içi aşağı bakacak şekilde çene 
hizasından el sağa doğru çekilir. Ardından sağ el 
karın hizasında ve yumruk biçiminde işaret par-
mağı öne doğru çıkıntılı ve başparmakla bitişik 
yere paralel bir kez çevrilir.

Her iki el yumruk, avuç içi kendimize bakacak şe-

kilde, eller çapraz göğüs üzerine konur.
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isim Büyük ve sert taş kütlesi isim Kar, su veya çim üzerinde kaymak için ayağa 

takılan araç, ski

Her iki el göğüs hizasında yumruktur. Sağ yum-

ruk, sol yumruk üzerine birkaç kez vurulur. 

Her iki el göğüs hizasında yumruktur. Yumruklar 

vücudun her iki yanında daire çizer.

isim, denizcilik Kürek veya yelkenle yürütülen 

ufak tekne

isim Kaynana

 

 

Her iki el göğüs hizasında yumruktur. Yumruk-

lar vücudun her iki yanında daire çizer.

Sağ el yumruk biçiminde işaret parmağı öne doğ-

ru çıkıntılı ve başparmakla bitişik göğüs hizasın-

dan ileri hareket eder(T el). Ardından sağ el  açık 

ve kıvrık, önce sol göğse sonra sağ göğse dokunur.
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isim Kaybolma, yitme, yitim

 

 

Her iki el göğüs hizasında avuç içleri birbirine bakacak şekilde, parmak uçları birbirine değecek şekil-

dedir. Eller her iki yana giderken parmaklar birbirine değecek şekilde birleştirilir.

isim, bitki bilimi Gülgillerden, sıcak veya ılık iklimlerde yetişen, çiçekleri pembemsi beyaz bir ağacın açık 

turuncu renkte, eti sulu, güzel kokulu, tek ve sert çekirdekli tatlı meyvesi

Sağ el işaret ve orta parmak açık, diğer parmaklar 

kapalıdır. Açık parmaklarla sağ kulağın arkasına 

dokunulur.

Her iki el  göğüs hizasında başparmaklar açık 

ve kıvrıktır. Başparmaklar aşağı yukarı hareket 

ettirilir.
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isim Bir yere mal ederek deftere geçirme

 

Her iki el göğüs hizasında açık, avuç içleri yukarı bakacak şekilde, sağ el parmak uçları hafif  kıvrıktır. 

Sağ el dışı sol el avuç içine vurur.

isim Bir ilçede devleti temsil eden en yetkili yönetim görevlisi, ilçebay

    

  

Sağ el yumruk biçiminde işaret parmağı öne doğru çıkıntılı ve başparmakla bitişik, diğer parmaklar ka-

palıdır (T el). El öne doğru getirilirken işaret parmağı ve başparmak açılır. Ardından el yukarı kaldırılır.
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isim İki metal veya yapay parçayı ısıl yolla birleş-

tirme yöntemi, kaynaştırıp yapıştırma işi

özel, isim Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesi’nde yer 

alan illerinden biri

Sağ el parmaklar açık, el yüz hizasında yüzü içi-
ne alacak şekilde getirilir. Sağ el göğüs hizasında 
işaret parmağı ve baş parmak açık diğer parmak-
lar kapalıdır (L el). Sağ el bulunduğu yerde kü-
çük daire çizer.

Sağ el düz ve parmaklar birbirine bitişik, sol el 

yumruk şeklindedir. Sağ avuç içi ile sol yumru-

ğun üzerinden aşağı doğru hareket edilir.

isim, hayvan bilimi Perde ayaklılardan, uzun, 

beyaz veya gri boyunlu, suda ve karada yaşayan, 

uçan, yabani veya evcil kuş

isim İstem dışı veya umulmayan bir olay dolayı-

sıyla bir kimsenin, bir nesnenin veya bir aracın 

zarara uğraması

Sağ el ağız hizasındadır. Parmak uçları birbirine 

bakacak şekilde başparmak aşağıda diğer par-

maklar bitişik ve üsttedir. Başparmak ve diğer 

parmaklar birbirine değdirilir, kapatılıp açılır.

Her iki el göğüs hizasında, yumruktur. Yumruklar 

birbirine vurulur.



TÜRK İŞARET DİLİ SÖZLÜĞÜ 333

K

isim Baştan geçirilerek giyilen, genellikle kollu, 

örme üst giysisi

-i  Yenmek, galip gelmek

 

  

Her iki el parmaklar açık, avuç içleri vücuda de-

ğecek şekilde göğüs hizasından karın hizasına 

indirilir.

Sağ el göğüs hizasında, açık ve parmaklar hafif 
kıvrıktır. Sol el düz ve avuç içi yukarı bakacak şe-
kilde karın hizasındadır. Sağ el, sol avuç içinden 
bileğe doğru fotoğraftaki gibi hareket ettirilirken 
yumruk haline getirilir.

-i Bir aleti sürterek bir şeyin yüzündeki tabakayı 

kaldırmak

isim Toprağı kazıp kaldırma, düzeltme vb. işlerde 

kullanılan ağaç saplı demir araç

Her iki el göğüs hizasında, sol el açık, sağ el baş-

parmak açık diğer parmaklar kapalıdır. Sağ el 

başparmak tırnağı sol el avuç içinde aşağı yukarı 

hareket ettirilir.

Sol el düz ve avuç içi sağa bakacak şekildedir. Sağ 

el açık düz kıvrık, parmak uçları ile sol el parmak-

lardan bileğe kadar iki kez yukardan aşağı hareket 

ettirilir.
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KEBAP
-i Herhangi bir araçla toprağı açmak, oymak isim Doğrudan doğruya ateşte veya kap içinde su-

suz olarak pişirilmiş et

Her iki el göğüs hizasındadır. Sol el düz ve avuç 

içi yukarı bakacak şekildedir. Sağ el açık ve kıv-

rık, parmak uçları ile sol el parmaklardan bileğe 

kadar iki kez yukardan aşağı hareket ettirilir.

Sol el işaret parmağı sağ el avucun içinden çıkarı-

lırken sağ el parmaklar yukarı doğru hafifçe açılıp 

kapatılarak hareket ettirilir.

isim, hayvan bilimi Geviş getirenlerden, eti, sütü, 

derisi ve kılı için yetiştirilen, memeli dişi hayvan 

isim, hayvan bilimi Kedigillerden, köpek dişleri 

iyi gelişmiş, kasları çevik ve kuvvetli evcil, küçük 

memeli hayvan, pisik

Sağ el işaret ve orta parmağı açık, parmaklar bir-

birinden ayrı diğer parmaklar kapalıdır(V el). 

Açık parmaklar çene altında zıt yönde hareket 

eder.

Her iki el göğüs hizasında, elin parmakları açık 

düz ve avuç içleri aşağı bakacak şekilde sağ el sol 

elin üzerinde iki kez yatay şekilde hareket eder.
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KEL
isim Borcunu ödemeyenin veya verdiği sözü yerine 

getirmeyenin bütün sorumluluğunu üzerine alan 

kimse

sıfat Saçı dökülmüş olan (kimse)

      

   

Sağ el işaret parmağı açık, diğer parmaklar kapa-
lıdır. Açık parmak sağ gözün alt kısmına doku-
nur. Her iki el göğüs hizasındadır. Sağ elin işaret 
parmağı açık, diğer parmakları kapalıdır. Sol el 
düz, avuç içi sağa bakacak şekilde tutulur. Sağ 
elin işaret parmağı sol avuç içinde hareket eder.

Sağ işaret parmağının ve başparmağın uçları bir-

birine değecek ve diğer üç parmak açık biçimde el 

başın üzerine fiske atar.

KELEBEK KELEPÇE
isim, hayvan bilimi Pul kanatlılardan, vücudu, 

kanatları ince pullarla ve türlü renklerle örtülü, 

dört kanatlı, çok sayıda türleri olan böceklere ve-

rilen genel ad

isim Tutukluların kaçmasını önlemek için bilekle-

rine takılan, bir zincirle tutturulmuş demir halka

Her iki el başparmakları birbirine değecek avuç iç-

leri kendinize bakacak şekilde eller resimdeki gibi 

tutulur ve parmaklar öne arkaya hareket ettirilir.

Sol el açık, avuç içi aşağı bakacak şekildedir. Sağ el 

sol elin bileğinden tutar.
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isim Anlamlı ses veya ses birliği, söz, sözcük

Her iki el işaret parmağı açık, diğer parmaklar ka-

palıdır. Her iki el göğüs hizasında avuç içleri bir-

birine bakacak şekilde birleştirilir.

Sağ el işaret ve başparmak açık, diğer parmaklar 

kapalıdır (C el). El sağa doğru iki kez hareket et-

tirilir.

KEMAN KEMENÇE
isim, müzik Dört teli olan, çenenin altına dayaya-

rak çalınan yaylı saz

isim, müzik Yayla diz üzerinde çalınan, kemana 

benzer, üç teli olan küçük bir çalgı, kemançe

Sol el yumruk sol omuz hizasında, sağ el yumruk 

göğüs hizasında, sağ el sol omuza doğru aşağı 

yukarı hareket eder.

Sol el yumruk sol göğüs hizasında, sağ el yumruk 

mide hizasında, sağ el sola sağa hareket eder.
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isim, anatomi İnsanın ve omurgalı hayvanların 

çatısını oluşturan türlü biçimdeki sert organların 

genel adı

zamir İyelik ekleri alarak kişilerin öz varlığını an-

latmaya yarayan dönüşlülük zamiri, zat

Her iki el göğüs hizasında, sağ elin işaret ve orta-

parmağı açık ve avuç içine doğru kıvrık her iki el 

çapraz bilekler birbirine vurulur.

Sağ el göğüs hizasında, parmaklar kıvrık avuç içi 

kendinize bakacak şekilde göğsün ortasına konur.

Bir şey eklemek, karıştırmak, ilave etmek özel, isim Hint Okyanusu’na kıyısı olan bir doğu 

Afrika ülkesi

      

  

Sağ el göğüs hizasında, parmaklar kıvrık avuç 
içi kendinize bakacak şekilde göğsün ortasına 
konur. Her iki el göğüs hizasında parmak uçla-
rı birbirine değecek şekilde, sağ el parmak uçları 
diğer elin parmak uçlarına konur.

Sağ el yumruk biçiminde, işaret parmağı öne doğ-

ru çıkıntılı ve başparmakla bitişik, diğer parmak-

lar kapalıdır (T el), sağ el öne doğru hafif hareket 

ettirilir.
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KEPÇE KEPEK
isim Sulu yiyecekleri karıştırmaya ve dağıtmaya 

yarayan, uzun saplı, yuvarlak ve derince kaşık

isim Başın derisinde oluşan küçük, beyaz pulcuklar

Sağ el yumruk biçiminde işaret parmağı öne doğ-

ru çıkıntılı ve başparmakla bitişik, diğer parmak-

lar kapalıdır (T el). El göğüs hizasında, bilekten 

çevrilerek daire çizilir.

Sağ el sol omuz hizasında, işaret parmağı ve baş-

parmak birbirine değecek, diğer parmaklar açık 

biçimde, işaret ve başparmakla öne doğru fiske 

atılır.

KERESTE KESER
isim Tomrukların boyuna biçilmesiyle elde edilen 

ve marangozlukla inşaatta kullanılan nitelikli ağaç

isim Tahta, ağaç yontmaya ve çivi çakmaya yara-

yan, kısa saplı, bir yanı keskin ağızlı çelik araç

      

   

Sağ el yumruk,ağız önünde daire çizer. Ardından 

her iki el işaret ve başparmak açık, diğer parmak-

lar kapalı (C el) biçimde sağ el karın hizasında, 

sol el göğüs hizasında tutulur.

Sol el düz ve avuç içi sağa bakacak şekildedir. Sağ 

el açık düz kıvrık, parmak uçları ile sol el parmak-

lardan bileğe kadar iki kez yukardan aşağı hareket 

ettirilir.
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KESMEK
sıfat Şüphe ve duraksamaya yer bırakmayan veya 

geri dönülmeyen, değişmez, mutlak, kati, maktu

-i Bıçak, makas vb. bir araçla bir şeyi ikiye ayır-

mak, parçalamak, doğramak

Sağ el işaret parmağı ve orta parmak açık, diğer 
parmaklar kapalıdır(V el). Sol el açık düz, avuç 
içi yukarı bakacak şekildedir. Sağ elin açık par-
makları ağız hizasından karın hizasındaki sol el 
avuç içine konur.

Her iki el karın hizasında, açık düzdür. Sağ el fo-

toğraftaki gibi sol elin üzerine konur ve ileri geri  

hareket ettirilir.

KESTANE
isim, bitki bilimi Kayıngillerden, ılıman iklimler-

de yetişen, 25-30 metre kadar boylanabilen, keres-

tesi doğramacılıkta kullanılan bir orman ağacının 

yenebilen kabuklu meyvesi

ünlem Dilek anlatan cümlelerin başına getirilerek 

“ne olurdu” anlamında özlem veya pişmanlık bil-

diren bir söz, bari, keşki

 

 

Sol el işaret parmağının ve başparmağın uçları 

birbirine değecek şekilde diğer parmaklar açıktır. 

Sağ el işaret parmağı sol el parmakları üzerinden 

sağa doğru çekilir.

Sağ el göğüs hizasında, açık ve kıvrıktır. Sol el düz 

ve avuç içi yukarı bakacak şekilde karın hizasın-

dadır. Sağ el, sol avuç içinden bileğe doğru fotoğ-

raftaki gibi hareket ettirilir.
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KIBLE
isim İstek, heves, zevk isim Bazı ibadetler yerine getirilirken dönülen 

Kâbe’nin bulunduğu yön

 

Sağ el düz ve avuç içi arkaya bakacak şekilde, el 

sağ yanaktan aşağı doğru çekilir.

Her iki el düz ve parmaklar açık, başparmaklar 

kulaklara dokunur. Her iki el göğüs hizasında 

açık, avuç içleri birbirine bakacak şekilde hafifçe 

ileri hareket ettirilir.

KIBRIS KIL
özel, isim Akdeniz’de yer alan bir ülke isim Bazı hayvanların derisinde, insan vücudu-

nun belli yerlerinde çıkan, üst deri ürünü olan ip-

liksi uzantı

Her iki el göğüs hizasında, işaret ve başparmak 

birbirine dokunacak diğer parmaklar açık biçim-

dedir. Sağ el, sol elin parmak uçlarına sürtülür.

Sağ işaret parmağının ve başparmağın uçları bir-

birine değecek ve diğer üç parmak açık biçimde, 

el saç telini tutar.
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KILIÇ KINA
isim Uzun, düz veya eğri, ucu sivri, bir veya her iki 

yüzü keskin, kın içinde bele takılan, çelikten silah

isim Kına ağacının kurutulmuş yapraklarından 

elde edilen, saç ve elleri boyamakta kullanılan toz

Sağ el yumruk, göğüs hizasındadır. Kol sağa sola 

hareket ettirillir.

Sağ elin açık olan  işaret ve orta parmağı sol el 

avuç içinde daire çizer.

KIRK
isim Otuz dokuzdan sonra gelen sayının adı özel, isim Türkiye’nin Marmara Bölgesi’nde yer 

alan illerinden biri

40
Sağ el göğüs hizasındadır. Sağ el başparmağı ka-

palı diğer parmaklar açık, sağ el avuç içi karşıya 

bakacak şekilde el bilekten sağa sola sallanır.

Sağ el göğüs hizasındadır. Sağ el başparmağı ka-

palı diğer parmaklar açık,  sağ el avuç içi sola 

bakacak şekilde el bilekten aşağı yukarı hareket 

ettirilir.



TÜRK İŞARET DİLİ SÖZLÜĞÜ342

K

KIRMAK
-i Sert şeyleri vurarak veya ezerek parçalamak

     

Her iki el göğüs hizasında, işaret ve orta parmak 

açık ve birbirinin üzerinde, diğer parmaklar ka-

palıdır. Birbirinin üzerindeki parmaklar açılır.

Her iki el yumruk biçiminde işaret parmağı öne 
doğru çıkıntılı ve başparmakla bitişik diğer par-
maklar kapalıdır (T el). Her iki elin işaret par-
makları birbirine bitişik eller bilekten yukarı doğ-
ru kaldırılır.

isim Al, kızıl renk

 

Sağ el işaret parmağı dudağın üzerinden aşağı 

doğru hareket ettirilir.

Sağ el işaret parmağı açık, diğer parmaklar kapa-

lıdır. İşaret parmağı dudak üzerinde sağa sola ha-

reket ettirilir.
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isim, bitki bilimi Patlıcangillerden bir tür biberin 

olgunlaştığında kızarıp yakıcı bir acılık kazanan, 

kurutulup dövülerek yemeklerde baharat olarak 

kullanılan tozu, Türk biberi

özel, isim Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesi’nde yer 

alan illerinden biri

    

   

Sağ el işaret parmağı dudağın üzerinden aşağı 

doğru hareket ettirilir. Sağ el işaret parmağı, orta 

parmak ve başparmak uçları birbirine sürtülür. 

Yemeğe biber atılması hayal edilebilir.

Her iki el yumruk biçiminde işaret parmağı öne 
doğru çıkıntılı ve başparmakla bitişik diğer par-
maklar kapalıdır (T el). Her iki elin işaret par-
makları birbirine bitişik eller bilekten yukarı doğ-
ru kaldırılır.

KISA KISKANÇ
sıfat Boyu, uzunluğu az olan, uzun karşıtı sıfat Kıskanma huyunda olan (kimse), günücü, 

haset, hasetçi, hasetli, hasut

Sağ el serçe parmak ve başparmak açık diğer par-

maklar kapalıdır. Açık parmaklar yukarı bakacak 

şekilde, hafifçe aşağı yukarı hareket ettirilir.

Sağ el işaret parmağı ve serçe parmağı açık, diğer 

parmaklar kapalıdır. İşaret parmağı sağ gözün hi-

zasından yukarı doğru hareket eder.
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isim Kuzey yarım kürede 22 Aralık-21 Mart tarih-

leri arasındaki zaman dilimi, sonbaharla ilkbahar 

arasındaki soğuk mevsim

isim, din b. Tek tanrılı dinlerin inanışına göre 

dünyanın sonu ve bütün ölülerin dirilerek mahşer-

de toplanacağı zaman, hesap günü, kıyamet günü, 

mahşer günü

   

 

Her iki el omuz hizasında yumruktur. Yumruklar 

bilekten içeri dışarı çevrilir.

Her iki el yüz hizasında, ellerin işaret ve orta parma-
ğı bitişik diğer parmaklar kapalı işaret parmaklarının 
uçları alın hizasında birleştirilir. Ardından yarım dai-
re çizerek göğüs hizasında birleşir. Her iki el yumruk 
yapılarak sağ el sol elin üzerine koyulur. Ardından el-
ler sağa ve sola doğru açılır.

isim Çekilmiş et isim Dişi çocuk

  

     

Sağ el düz ve avuç içi aşağıya bakacak şekilde, 
parmak uçları boğazın solundan sağına doğru 
getirilir. Ardından sol el sağ eli içine alır. Sağ el 
ileri doğru hareket ederken parmaklar aşağı doğ-
ru açılır. 

Sağ el işaret ve orta parmağı açık, birbirine bitişik 

diğer parmaklar kapalıdır. Açık parmaklar çeneye 

konur.
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isim, tıp  Genellikle küçük yaşlarda görülen, kuluç-

ka dönemi bir iki hafta süren, bulaşıcı, ateşli, ufak 

kızıl lekeler döktüren hastalık

nsz  Öfkelenmek, sinirlenmek

Sağ el işaret parmağı açık kıvrık, diğer parmaklar 

kapalıdır. Açık parmak sağ gözün altından, burun 

üzerine ve sol gözün altına kadar dokunup kaldı-

rılarak hareket ettirilir.

Sağ el yumruk şeklinde göğüs üzerine konur. Ar-

dından el göğüs üzerinde daire çizer.

sıfat Davranış, düşünce, duygu bakımından ince, 

nazik olan (kimse)

isim Kendini beğenme, başkalarından üstün tut-

ma, büyüklenme, benlik, gurur

Her iki el göğüs hizasında  işaret ve başparmak 

uçları birbirine değecek şekilde diğer parmaklar 

açıktır. Eller zıt yönde ileri geri hareket ederler.

Sağ el serçe parmak ve başparmak açık diğer par-

maklar kapalıdır. Başparmak ucu burun ucuna 

konur.
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isim Bir ucu sürtünme sonucu yanabilecek birle-

şimde olan küçük tahta veya karton parçası

isim Döşeme, divan gibi yerlere serilen, genellikle 

desenli, havsız, kalın, kıl veya yün dokuma

Her iki el göğüs hizasında,, işaret ve başparmak 

birbirine dokunacak diğer parmaklar açık biçim-

dedir. Sağ el sol elin parmak uçlarına sürtülür.

Her iki el göğüs hizasındadır. Parmaklar açık düz 

ve avuç içi aşağı bakacak şekildedir. Eller öne ve 

arkaya hareket ettirilir.

isim, din b.  Hristiyanların ibadet etmek için top-

landıkları yer

isim Anahtar, düğme gibi takılıp çıkarılabilen bir 

parça yardımıyla çalışan kapatma aleti

   

   

Her iki el işaret parmakları açık, diğer parmaklar 

kapalı resimdeki gibi üst üste konur. Ardından 

her iki el açık avuç içleri birbirine bakacak şekil-

de parmak uçları birleştirilir.

Sağ el yumruk biçiminde işaret parmağı öne doğ-
ru çıkıntılı ve başparmakla bitişik diğer parmak-
lar kapalıdır (T el). Sol el düz parmaklar birbirine 
bitişik avuç içi sağa bakar şekildedir. Sağ el sol 
avuç içinde ileri geri döndürülür.
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isim, matematik Kilogram zamir “Hangi kişi?” anlamında cümlede, özne, 

tümleç, nesne, yüklem görevinde kullanılan bir söz

Sağ el serçe parmak ve başparmak açık diğer par-

maklar kapalıdır. El avuç içi yere ve sola bakacak 

şekilde hareket ettirilir.

Sağ el yüzün önünde işaret parmağı ve orta par-

mak uçları birbirine değecek şekilde kapatılır.

isim Maddelerin temel yapılarını, birleşimlerini, 

dönüşümlerini, çözümleme, birleşim ve üretim 

yöntemlerini inceleyen bilim

isim Bir konutun, bir mülkün veya taşıt gibi her-

hangi bir şeyin belli bir bedel karşılığında, bir süre 

için sahibi tarafından başkasına verilmesi, icar

Her iki el başparmaklar açık, diğerleri kapalıdır. 

Başparmaklar aşağı bakacak şekilde yere paralel 

daire çizerler.

Sağ el işaret parmağı açık, diğer parmaklar kapa-
lıdır. Sol el işaret ve başparmak açık düz, avuç içi 
sağa bakacak şekildedir. Sağ işaret parmağı, sol 
elin açık parmaklarının üzerinden fotoğraftaki 
gibi hareket ettirilir.
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isim, bitki bilimi Gülgillerden, ılıman iklimler-

de yetişen bir meyve ağacının kırmızı veya beyaz 

renkte, etli, sulu, tek çekirdekli meyvesi

sıfat Leke, toz vb. ile kaplı, pis, murdar, mülevves

Sağ el işaret parmağı ve orta parmak açık, avuç 

içi dışarı bakacak şekildedir. Sağ kulak işaret par-

mağı ve orta parmak arasına alınır.

Sağ elin serçe parmağı hariç diğer parmaklar ka-

palı, serçe parmak göğsün önünden aşağı doğru 

sallanır.

isim, hayvan bilimi Kirpigillerden, uzunluğu 25-

30 santimetre olan, sırtı dikenlerle kaplı memeli 

hayvan

isim Göz kapağının kenarındaki kıllar veya bu kıl-

lardan her biri

Sağ el işaret parmağı açık, diğer parmaklar kapalı 

dır. Sağ el sol elin üzerinde, sol el avuç içi aşağı 

bakacak şekildedir. Sağ el işaret parmağı yukarı 

doğru iki kez hareket ettirilir.

Sağ el göz hizasında, parmaklar açıktır. Parmak 

uçları ileriyi gösterecek şekilde el ileri geri hare-

ket eder.
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isim Kadın veya erkeğe verilen genel ad, şahıs, zat, 

nefer

isim Ciltli ve ciltsiz olarak bir araya getirilmiş, ba-

sılı veya yazılı kâğıt yaprakların bütünü

Sağ el yüz hizasında, işaret ve başparmak birbiri-

ne dokunacak diğer parmaklar açık biçimdedir. 

El ağzın sağ tarafına dokunduktan sonra ileri 

doğru hareket eder..

Her iki el işaret parmakları açık ve kıvrık diğer 

parmaklar kapalıdır. İşaret parmakları zıt yönde 

eller bilekten yukarı aşağı hareket ettirilir

KOCA
isim, bitki bilimi Kahverengi tüylü kabuğu soyula-

rak yenen yeşil renkli, sulu, C vitamini bakımından 

zengin meyve

isim Bir kadının evlenmiş olduğu erkek, eş, zevç

               

  

Her iki el göğüs hizasında, sağ el yumruk; sol el düz 

ve avuç içi yukarı bakacak şekildedir. Sağ yumruk 

sol avuç içinde daire çizer. Sağ el göğüs hizasında, 

parmaklar açık ve yukarı doğru kıvrıktır.

Sağ elin açık olan başparmağı çeneye değdirilir. 

Sağ el üstte, sol el altta olacak şekildedir. Her iki 

elin başparmaklarının uçları birbirine değdirilir.



TÜRK İŞARET DİLİ SÖZLÜĞÜ350

K

KOCAMAN
özel, isim Türkiye’nin Marmara Bölgesi’nde yer 

alan illerinden biri

sıfat Çok iri, büyük, koca

Sağ el ağız hizasında, düz avuç içi sol tarafa baka-

cak şekildedir. El bilekten sağa sola hareket etti-

rilirken ele doğru üflenir.

Her iki el parmaklar açık, avuç içleri birbirine ba-

kacak şekilde eller göğüs hizasından yanlara doğ-

ru açılır.

KOÇ
isim Damızlık erkek koyun isim, kimya Koka yapraklarından çıkarılan ve ba-

ğımlılık yapan uyuşturucu bir alkaloit

Her iki el işaret parmakları açık, diğer parmaklar 

kapalıdır. İşaret parmakları ile başın iki yanın-

dan daireler çizerek eller yanlara doğru açılır.

Sağ el açık düz ve avuç içi kendinize bakacak şe-

kildedir. Sağ el ağız hizasından sağa doğru çekilir.
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KOKOREÇ KOKU
isim Şişe sarılarak kor ateşte kızartılan, kuzu ba-

ğırsağından yiyecek

isim Nesnelerden yayılan küçücük zerrelerin bu-

run zarı üzerindeki özel sinirlerde uyandırdığı 

duygu

      

     

Sağ elin parmak uçları birbirine değecek şekilde 
el ağza doğru iki kez götürülür. Her iki el göğüs 
hizasında, parmaklar açık düz ve sağ el yüz hiza-
sına kaldırılır, Sol elin üzerine fotoğraftaki gibi 
birkaç kez aşağı yukarı hareket ettirilir.

Sağ el işaret parmağı ve orta parmak açık, diğer 

parmaklar kapalıdır (V el). Açık, parmaklar bur-

nun önünde aşağı yukarı hareket ettirilerek el 

sağa doğru götürülür.

KOL KOLA
isim, anatomi İnsan vücudunda omuz başından 

parmak uçlarına kadar uzanan bölüm

isim, bitki bilimi Afrika’nın sıcak bölgelerinde 
yetişen ve kola cevizi adıyla anılan, çekirdekleri 
kahveden daha uyarıcı olan bazı içeceklerde ve 
hekimlikte kullanılan bir bitkinin yaprağından 
çıkarılan kokulu bir maddeyle kokulandırılan ve 
içine şeker, karbonat katılarak yapılan içecek

Sağ el sol kola dokunur. Sağ el işaret ve başparmağı açık, diğer parmaklar 

kapalıdır (C el). Sağ el sağ omuz üzerine doğru 

hareket eder.
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sıfat Sıkıntı çekmeden, yorulmadan yapılabilen, 

emeksiz, zahmetsiz, güç ve zor karşıtı

isim İçinde, limon, lavanta, tütün vb. bitkilerin 

yağı bulunan, hafif kokulu alkollü bir madde

Sağ el işaret parmağı ve başparmak birbirine 

değecek şekilde diğer parmaklar açık, kapalı 

parmak uçları sağ yanağa ardından sol yanağa 

dokunur.

Sağ elin parmakları fotoğraftaki gibi kıvrık ve 

avuç içi karşıya bakacak şekilde; sol el düz ve avuç 

içi yukarı bakar biçimdedir. Sağ el, sol el avuç içi-

ne doğru hareket ettirilir.

KOLTUK
isim Kol dayayacak yerleri olan geniş ve rahat 

sandalye

isim Ucuna süs eşyaları konularak boyna takılan 

takı

Her iki el göğüs hizasında, başparmaklar, işaret 

parmakları ve orta parmaklar açık kıvrık, avuç 

içleri aşağı bakacak şekilde, eller yukarı doğru; 

bilek aşağı doğru hareket ettirilir.

Her iki el işaret parmağı açık, diğerler parmaklar 

kapalı, işaret parmakları göğsün ortasına değdi-

rilir. Ardından eller boyna doğru hareket ettirilir.
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sıfat Gülme duygusu uyandıran, güldürücü, gülünç isim Konutları yakın olan kimselerin birbirine göre 

aldıkları ad

Sağ elin parmakları açık düz ve avuç içi yukarı 

bakacak şekilde parmak uçları karnın üstüne iki 

kez dokunur.

Her iki el göğüs hizasında, parmaklar açık düz ve 

parmak uçları birbirine değecek şekilde fotoğraf-

taki gibi eğik tutulur ve öne doğru hareket ettirilir.

KOMUTAN
isim, askerlik Bir asker topluluğunun başı, ku-

mandan, bey

isim Topluluğa bir konuda bilgi vermek amacıyla 

yapılan konuşma

               

  

Sağ el açık, parmak uçları sol omuza dokunur. 

Ardından sağ el başparmak açık, diğer parmaklar  

kapalı, el göüs hizasından yukarı kaldırılır.

Her iki el işaret parmakları açık, ağzın sağına ve 

soluna değer. Ardından her iki elin işaret parmak 

ve başparmak uçları birbirine değecek şekilde, 

diğerleri açıktır. Eller göğüs hizasında, yarım 

daire çizdikten sonra ileri hareket eder.



TÜRK İŞARET DİLİ SÖZLÜĞÜ354

K

KONGRE KONTÖR
isim Çeşitli ülkelerden yöneticilerin, elçilerin, dele-

gelerin katılmasıyla yapılan toplantı

isim Belirli bir sürenin bir birim olarak kabul edil-

diği ve telefonda toplam konuşma süresinin kaç 

birim olduğunu sayısal olarak gösteren araç

Sağ elin parmakları açık düz ve avuç içi vücuda 

bakacak şekilde durur. Sağ el göğüsten sol omuza 

doğru hareket ettirilir

Sağ el işaret parmağı açık kıvrık, diğer parmaklar 

kapalıdır. Sol elin parmakları açık düz ve avuç içi 

sağa bakacak şekilde sağ el sol avuç içinde bileğe 

doğru iki kez hareket ettirilir.

KONTROL
isim Denetleme

Her iki el işaret ve başparmak birbirine dokunur, diğer parmaklar açıktır. Eller zıt yönde aşağı yukarı 

hareket eder.
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KONU
isim Konuşmada, yazıda, eserde ele alınan düşünce, olay veya durum, mevzu, süje

Her iki elin serçe ve yüzük parmakları kapalı, 

diğer parmakları açık ve kıvrıktır. Açık olan par-

maklar içeri dışarı hareket eder.

Sol elin parmakları açık düz ve avuç sağa baka-

cak şekilde; sağ el açık ve kıvrık, avuç içi kendi-

mize bakacak şekildedir. Sağ el sol elin üzerine 

iki kez dokunarak aşağı iner.

KONUK
isim Bir yere veya birinin evine kısa bir süre kal-

mak için gelen kimse, misafir, mihman

nsz Bir dilin kelimeleriyle düşüncesini sözlü olarak 

anlatmak

Sağ elin serçe parmağı açık, diğer parmaklar ka-

palıdır. Açık parmak, çeneye konur.

Her iki el işaret parmağı açık, diğerler parmaklar 

kapalı, işaret parmakları ağzın önünde zıt yönde 

ileri geri hareket ettirilir.
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KOPARMAK
özel, isim Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesi’nde yer 

alan illerinden biri

-i Kopmasını sağlamak, kopmasına yol açmak

Sağ el göğüs hizasında, elin parmakları açık kıv-

rık ve avuç içi kendinize bakacak şekilde göğsün 

ortasına konur.

Her iki el yumruk biçiminde, işaret parmağı öne 
doğru çıkıntılı ve başparmakla bitişik, diğer par-
maklar kapalıdır (T el). Her iki el göğüs hizasında 
önce birbirine değdirilir. Ardından sağ el hızlıca 
ileri hareket eder.

KORKMAK
isim Bir sınavda soruları cevaplamak için başka 

birinden veya yerden gizlice yararlanma

nsz Korku duymak, ürkmek, dehşete kapılmak

Her iki el karın hizasında, sağ el orta parmağı 

kıvrık, sol elin üzerine iki kez dokunur.

Sağ el sol göğüs üzerinde yumruk biçimindedir. 

Başparmak vücuda değecek şekilde kalbin üzeri-

ne iki kez vurulur.
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KORNA KORNER
isim Motorlu taşıtlarda, bisikletlerde sesle işaret 

vermek için kullanılan ve içinden hava geçirilerek 

çalınan boru, klakson

isim, spor  Köşe atışı

      

     

Sağ ve sol el göğüs hizasında, eller yumruk bi-

çimde yarım daire şeklinde hareket ettirilir. Ar-

dından sağ el avuç içi ileri bakacak şekilde ileri 

geri hareket ettirilir.

Sol el işaret ve başparmak açık ve kıvrık, diğer 

parmaklar kapalı göğüs önündedir. Sağ el işaret 

parmağı açık ve kıvrık önden sol ele doğru hare-

ket ettirilir.

KORUMAK
-i, -den Bir kimseyi veya bir şeyi dış etkilerden, 

tehlikeden, zor bir durumdan uzak tutmak, esirge-

mek, muhafaza etmek, vikaye etmek, sıyanet etmek

nsz Adım atışlarını artırarak ileri doğru hızla 

gitmek

Sol el işaret parmağı açık, diğer parmaklar ka-

palıdır. Sağ el işaret parmağı ve başparmak açık, 

diğer parmaklar kapalıdır (C el). Sol el işaret par-

mağı sağ elin açık, parmakları arasına konur.

Her iki el vücudun iki yanında yumruk, dirsekler 

kıvrıktır. Eller biri öne giderken diğeri arkaya gi-

decek şekilde koşma hareketi gösterilir.
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KOVA KOVMAK
isim Genellikle su ve sulu şeyler taşımaya, kuyu-

dan veya denizden su çekmeye yarayan üstünden 

kulplu kap

-i Sert veya küçük düşürücü sözlerle gitmesini söy-

lemek, savmak, defetmek

      

   

Sağ el başparmak açık, diğer parmaklar kapalı bi-

çimde başparmak ağza götürülür. Ardından sağ 

el yumruk belin yanından yukarı doğru hareket 

ettirilir.

Her iki el göğüs hizasında, açık düz ve avuç içi 

kendinize bakacak şekildedir. Sağ el sol elin avuç 

içine vurulur.

-i, -e Bir şeyi bir yere bırakmak, belli bir yere yer-

leştirmek

sıfat Rengi açık olmayan, daha belirgin, açık 

karşıtı

Her iki el göğüs hizasındadır. Sağ el parmak uçla-

rı birbirine değecek şekilde, sol avuç içine konur.

Sol elin avuç içi sağa diğer elin avuç içi sola baka-

cak şekilde eller iki yandan açık olarak ağız hiza-

sına getirilir ve yumruk yapılır.
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isim, hayvan bilimi Geviş getirenlerden, eti, sütü, 

yapağısı ve derisi için yetiştirilen evcil hayvan

isim Genellikle çekilmiş etten, bazen de tavuk, ba-

lık veya patatesten yapılan, türlü biçimlerde pişi-

rilen yemek

Her iki el omuzların üzerinde, avuç içleri omuz-

lara bakacak şekilde parmaklar açık ve kıvrık, el-

ler öne arkaya hareket ettirilir.

Her iki el karın hizasından ellerin avuç içleri bir-

birine dokunacak şekilde; sağ el, sol avuç içine bir 

kaç kez vurur.

KÖMÜR KÖPEK
isim, madencilik Karbonlu maddelerin kapalı ve 
havasız yerlerde için için yanmasından veya çok 
uzun süre derin toprak katmanları altında kalıp 
birtakım kimyasal değişmelere uğramasından olu-
şan, siyah renkli, içinde yüksek oranda karbon bu-
lunan katı yakıt

isim, hayvan bilimi Köpekgillerden, boy ve biçim 

bakımından pek çok cinsi olan, çok iyi koku alan, 

sadık, bekçilik ve avcılık gibi işler için beslenen 

memeli hayvan

      

 

Sağ el açık ve avuç içi kendinize bakacak şekilde 

el yüzün önünde sağa sola hareket ettirilir. Her 

iki el göğüs hizasında yumruktur. Sağ yumruk, 

sol yumruk üzerine birkaç kez vurulur.

Her iki elin parmakları açık kıvrık ve bilekler bir-

leşik, parmak uçları birbirine bakacak şekildedir. 

Parmak uçları birbirine dokundurulur, ayrılır.
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KÖPRÜ KÖR
isim Herhangi bir engelle ayrılmış iki yakayı birbi-

rine bağlayan veya trafik akımının, başka bir trafik 

akımını kesmeden üstten geçmesini sağlayan ah-

şap, kâgir, beton veya demir yapı

sıfat Görme engelli

Her iki el göğüs hizasında, işaret parmakları ve 

serçe parmaklar açık, diğer parmaklar fotoğraf-

taki gibi birbirine dokunur.

Her iki el işaret ve orta parmaklar açık,diğer par-

maklar kapalıdır. Açık parmaklar gözlerin üzeri-

ne konur.

KÖTÜ
sıfat İstenilen, beğenilen nitelikte olmayan, hoşa 

gitmeyen, fena, iyi karşıtı

isim Yönetim durumu, toplumsal ve ekonomik 
özellikleri veya nüfus yoğunluğu yönünden şehir-
den ayırt edilen, genellikle tarımsal alanda çalışı-
lan, konutları ve öteki yapıları bu hayata uygun 
yerleşim birimi

Sağ el serçe parmağı açık, diğer parmaklar kapalı 

biçimde el sağ omuz hizasında, serçe parmak öne 

arkaya sallanır.

Sağ el işaret parmağı ve başparmak açık, diğer 

parmaklar kapalıdır. İşaret parmağı burna değ-

dikten sonra öne doğru indirilir.
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KRAL KRAMPON
isim En yüksek devlet otoritesini, bütün devlet baş-

kanlığı yetkilerini kalıtım veya soylularca seçilme 

yoluyla elinde bulunduran kimse

isim, spor Futbol ayakkabılarının altındaki, çi-

mende rahat hareket etmeyi sağlayan, deri veya 

sentetik kabara, tutmalık

 

 

Sağ işaret parmağı açık, kıvrık burnun üzerine 

konur.

Her iki el göğüs hizasında, parmaklar açıktır. Sağ 

el, sol avuç içinde öne doğru itilır. Her iki el göğüs 

hizasındadır. Sağ el parmak uçları ile sol elin avuç 

içine üç kez dokunulur.

KRAVAT KREM
isim Bir ucu ince, diğer ucu daha geniş, gömlek ya-

kasının altından geçirilerek önde üçgen biçiminde 

bağlanan, özel kumaştan yapılan giysi aksesuarı, 

boyun bağı

isim Tene yumuşaklık vermek veya güneş, yağmur 

vb. dış etkilerden korunmak için sürülen koyu kı-

vamlı madde

Sağ el işaret ve başparmak açık, diğer parmak-

lar kapalı boğaza doğru hareket eder. Sol el açık,  

karnın ortasına konur. 

Her iki el göğüs hizasında, sağ el avuç içi yukarı, 

sol el avuç içi aşağıya bakacak şekilde eller birbi-

rinin üzerine konur ve daire çizilir.
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isim, teknik Ağır bir yükün kaldırılmasını veya 

alt tarafında yapılacak bir çalışmada otomobil 

vb. taşıtların yerden yükseltilmesini sağlayan alet, 

kaldırıcı

isim, tıp  Bir organda birdenbire ortaya çıkan fiz-

yolojik bozukluk, akse

      

    

Her iki el yumruk, direksiyon tutar gibidir. Sol 

el açık, avuç içi yere bakacak şekildedir. Sağ elin 

işaret parmağı ve başparmağı birbirine değecek 

şekilde, sol el altına getirilir ve parmaklar açılır.

Her iki el göğüs hizasında, ellerin parmakları düz 

kıvrık ve avuç içleri birbirine bakacak şekilde bir-

birine zıt yönde çevirme hareketi yapılır.

KUCAK
isim Kadın berberi isim Açık kollarla göğüs arasındaki bölüm, aguş

Her iki el işaret parmağı ve orta parmağı birbi-

rinden ayrılmış açıktır (V el). Diğer parmaklar 

kapalı saçlar üzerinde açılıp kapanır.

Her iki elin parmakları açık kıvrıktır. Sağ el sol 

omuza, sol el sağ omuza konur.



TÜRK İŞARET DİLİ SÖZLÜĞÜ 363

K

isim, tıp  Köpek, kedi, tilki vb. memeli hayvanlar-
dan ısırma, tırmalama veya salya yolu ile insana 
geçen, genellikle çırpınma, sudan korkma şeklinde 
beliren, zamanında aşı yapılmazsa ölümle sonuç-
lanan hastalık

deyim Dikkat kesilmek

 

    

Her iki elin parmakları açık kıvrık ve bilekler 
birleşik, parmak uçları birbirine bakacak şekilde 
el parmak uçları birbirine dokundurulur, ayrılır. 
Ardından sağ el işaret parmağı dudağın sağ ya-
nından aşağı doğru hareket ettirilir.

Sağ elin parmakları açık düz ve sağ el avuç içi kar-

şıya bakacak şekilde kulağın arkasına konur.

KULAK
isim, anatomi Başın her iki yanında bulunan işitme organı

Sağ el işaret parmağı ile sağ kulak gösterilir.



TÜRK İŞARET DİLİ SÖZLÜĞÜ364

K

KULLANMAK
-i Bir şeyden belli bir amaçla yararlanmak

Her iki el yumruk yapılarak göğüs hizasına kaldı-

rılır. Yumruk yapılan eller hafifçe ileri geri hare-

ket ettirilir.

Her iki el karın hizasında, açık düzdür. Sağ el, sol 

el işaret parmağı üzerinden ileri doğru kesme işa-

reti gibi hareket ettirilir.

KULÜP KUM
isim Görüşme, konuşma, okuma, spor yapma vb. 

amaçlarla yalnız üye olanların toplandıkları yer

isim, madencilik Silisli kütlelerin, kayaların, do-

ğal etkenlerle parçalanarak ufalanmasından olu-

şan, deniz kıyısı, dere yatağı vb. yerlerde çok bulu-

nan, ufak, sert tanecikler

Sağ el işaret ve orta parmak açık, diğer parmaklar 

kapalı biçimde boynun sol tarafına dokunulur.

Her iki el göğüs hizasında, başparmak,işaret ve 

orta parmaklar birbirine sürtülür. Kumların el-

den ufalandığını işaret etmektedir.



TÜRK İŞARET DİLİ SÖZLÜĞÜ 365

K

KUMA
isim Aynı erkekle evli olan kadınların birbirine 

göre adı, ortak

isim Pamuk, yün, ipek vb.nden makinede dokun-

muş her türlü dokuma

Her iki el göğüs hizasında, sağ el işaret parmağı 

açık, diğer parmaklar kapalı, sol el düz ve avuç içi 

aşağı bakacak şekildedir. Sağ el sol elin altından 

ileri doğru hareket ettirilir.

Her iki el yumruk biçiminde işaret parmağı öne 

doğru çıkıntılı ve başparmakla bitişik diğer par-

maklar kapalıdır (T el). Sağ el sol kol üzerinden 

yukarı; sol el aşağı doğru hareket ettirilir.

KUMBARA KUPA
isim Para biriktirmek için kullanılan, bozuk veya 

kâğıt para atılan deliği olan, metal, toprak, plastik-

ten yapılmış küçük kap

isim Altın, gümüş, bronz veya kristalden yapılmış, 

yarışma ödülü olarak verilen ayaklı kap

      

  

Sağ el işaret parmağı ve başparmak birbirine sürtü-
lür. Her iki el göğüs hizasındadır. Sağ el işaret, orta 
ve başparmağın içleri birbirine değecek ve aşağı ba-
kacak şekildedir. Sol el sağ elin altında başparmak ve 
diğer parmak uçları birbirine değecek, arada daire 
olacak şekilde durur. Sağ el parmak uçları sol elin 
boşluğuna sokulur.

Her iki el yumruk yapılarak sağ el sağ yanağa, sol 

el sol yanağa değdirilir. Devamında eller biraz yu-

karıda aynı hareket tekrarlanır.
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KUPON
isim Gazete ve dergilerin düzenledikleri kampan-

yalarda verilecek hediye karşılığı olarak biriktiril-

mesi gereken basılı kâğıtların her biri

isim Un, yağ, badem, fıstık vb. ile yapılan, şekerli 

küçük çörek

 

     

Her iki el göğüs hizasındadır. Sağ el yumruk, sol 
el düz. Sağ el sol avuç içine vurur. Sağ el işaret ve 
orta parmak açık, diğer parmaklar kapalı (V el),  
olacak şekilde, açık parmaklar birbirine yaklaştı-
rılarak uzaklaştırılır. 

Her iki el açık, avuç içleri birbirine bakacak şekil-

dedir. Sağ el sol el üzerinde daire çizer.

KURAL KURAN
isim Davranışlarımıza yön veren, uyulması gere-

ken ilke

özel, isim, din b.  Hz. Muhammed’e indirilen kut-

sal kitap

Her iki el göğüs hizasındadır. Sol el düz ve avuç 
içi sağa bakacak şekilde; sağ el kıvrık ve avuç içi 
aşağı bakacak şekildedir. Sağ el, sol elin parmak 
uçlarından başlayıp avuç içine doğru dokunup 
kalkarak iner.

Her iki el göğüs hizasında, sağ el işaret parmağı 

açık, diğer parmaklar kapalıdır. Sağ el işaret par-

mağı sol elin parmak ucundan bileğe doğru dai-

reler çizerek hareket eder.
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KURBAN
isim, hayvan bilimi Kurbağalardan, yumurta ile 
üreyen, yavruları gelişimlerini durgun sularda ta-
mamladıktan sonra kuyruğu ve solungacı körelerek 
karada yaşayabilen, sıçrayarak yürüyen ve suda iyi 
yüzen küçük hayvan

isim, din b. Dinin buyruğunu veya bir adağı yeri-

ne getirmek için kesilen hayvan

Sağ el parmaklar açık ve kıvrıktır. Parmak uçları 

boğaza iki üç kez değdirilir.

Sağ el parmaklar açık düz, el boğazın solundan 

sağına doğru hareket ettirilir.

KURS
sıfat Kolay kanmayan, başkalarını kandırmasını 

ve ufak tefek oyunlarla amacına erişmesini bece-

ren, açıkgöz, hin

isim Resmî ve özel kuruluşlarca ilgililere belirli 

bir konuda bilgi, beceri ve davranış kazandırmak 

amacıyla düzenlenen derslere dayanan ve belli bir 

süresi olan eğitim etkinliği

      

  

Sağ el göğüs hizasında, işaret parmak açık; orta 
parmak kıvrık, işaret parmağına yaslanmış şekil-
de, diğer parmaklar kapalıdır, açık parmak ucu 
önce burna dokunur ardından el göğüs hizasın-
da, daire çizilir.

Her iki el göğüs hizasındadır. Sağ el serçe parmak 

ve başparmak açık, sol el sağ bileği tutar. El sağa 

sola çevrilir.
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KURT
isim  Tüfek, tabanca vb. hafif ateşli silahlarda kul-

lanılan mermi

isim, hayvan bilimi Köpekgillerden, Avrupa, 

Asya ve Kuzey Amerika'da yaşayan, postu gri sarı 

renkli, yırtıcı, etçil memeli hayvan

      

    

Sağ el işaret parmağı açık, diğer parmaklar kapa-

lıdır. Parmak düz ve kıvrık şekilde hareket eder. 

Ardından sağ işaret parmağı sol el parmakların 

içine doğru hareket ettirilir.

Sağ el omuz hizasında, işaret parmağı ve serçe 

parmak açık, diğer parmak uçları birleşik şekilde 

tutulur.

KURTARMAK
-i Bir canlıyı bir felaketten, tehlikeden veya zor du-

rumdan uzaklaştırmak

isim Fasulye bitkisinin beyaz tohumu

      

   

Her iki el karın hizasında, ellerin parmakları açık 

düz ve avuç içleri yukarı bakacak şekilde, eller 

yukarı kaldırılırken yumruk şekline getirilir.

Sağ elin işaret parmağı ve başparmağının uçları 

birleştirilerek ağza götürülür.
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KURU KURUTMAK
sıfat Suyu, nemi olmayan, yaş ve nemli karşıtı -i Suyunu ve ıslaklığını giderip kuru duruma getir-

mek

Her iki el göğüs hizasında, ellerin parmakları 

açık düz ve avuç içleri birbirine bakacak şekil-

de,sağ el parmak uçları sol el avuç içine ileri geri 

sürülür.

Her iki el yüzük ve serçe parmakları kapalı diğer 

parmaklar açık ve birbirine değecek şekildedir. 

Eller ileri geri sallanır.

KUSMAK
nsz Midenin içindekini basınçla ağızdan dışarı at-

mak, çıkarmak, kay etmek, istifra etmek

Karşıdaki kişiye hatalı davranışlarda bulunuldu-

ğunda özür dilemek amacıyla kullanılan bir söz

El ağız hizasından ileri aşağı doğru hareket ettirilir. Sağ el işaret, orta ve başparmak açık diğerleri ka-

palıdır. Başparmak ucu burna değdikten sonra 

aşağı doğru indirilir.
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KUTLAMAK
isim, hayvan bilimi Yumurtlayan omurgalılar-

dan, akciğerli, sıcakkanlı, vücudu tüylerle örtülü, 

gagalı, iki ayaklı, iki kanatlı uçucu hayvanların or-

tak adı

-i Mutlu bir olaya sevinildiğini söz, yazı veya ar-

mağanla anlatmak, tebrik etmek

 

 

Her iki el vücudun iki yanında açık düz ve avuç 

içleri aşağı bakacak şekilde eller yukarı aşağıya 

hareket ettirilir.

Her iki el avuç içleri bibirine değecek şekilde sı-

kıca tutulur. Ardından eller açılarak avuç içleri 

yukarı bakacak şekle getirilir.

KUTU
isim İnce tahta, mukavva, teneke, plastik vb.nden 

yapılmış, genellikle kapaklı kap

özel, isim Arabistan Yarımadası’nın kuzeydoğu-

sunda, Basra Körfezi kıyısında yer alan bir ülke

               

 

Her iki el karın hizasında, düz, avuç içleri birbiri-

ne bakacak şekildedir. Ardından avuç içleri ken-

dinize bakar, eller fotoğraftaki gibi aralıklı tutulur.

Sağ elin işaret ve orta parmağı açık, öbür 
parmakları kapalı (V el) ve avuç içi görünecek 
şekilde sol yanağa değdirilir. Ardından avuç içi 
yüze bakacak şekilde çevrilir. Sağ el yumruk işaret 
ve başparmağı bitişik, öbür parmakları kapalıdır. 
Sağ el sağ yanağa değdirilir.
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KUVVET
isim Fiziksel güç, takat isim Değerli metal ve taşlardan bilezik, küpe vb. 

süs eşyası yapan veya satan kimse, sarraf, mücev-

herci, cevahirci

 

 

Sağ el  yumruk, omuza doğru katlanır. Sağ el omuz hizasında, işaret parmağı ve başpar-
mağın uçları birleşik, diğer parmaklar açıktır. El 
sağa doğru çekilir. Ardından her iki el göğüs hiza-
sında, parmak uçları birbirine değecek ve aşağıya 
bakacak şekilde öne arkaya hareket ettirilir.

isim Erkek yeğen

     

 

Her iki el göğüs hizasında, işaret parmakları ve 

orta parmakları açık, diğer parmaklar kapalıdır. 

Sağ elin açık parmakları fotoğraftaki gibi sol elin 

işaret parmağının kıvrım noktasına konur. Ar-

dından eller açılarak sağa ve sola çekilir.

Her iki el yumruk, sağ el başparmak açıktır. Sağ el 

başparmak dışı sol yumruğa değdirildikten sonra 

dirseğe değdirilir.
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isim Sağını doğuya, solunu batıya veren kimsenin 

tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri, şi-

mal, güney karşıtı

özel, isim Doğu Asya’da Kore Yarımadası’ nda yer 

alan bir ülke

 

 

İşaret parmağı açık diğer parmaklar kapalıdır. El 

yukarı doğru hareket ettirilir.

İşaret parmağı açık diğer parmaklar kapalı el yu-

karı doğru hareket ettirilir. Sağ el parmaklar açık 

ve  kıvrıktır. El başın sağına  kademeli değdirilir.

KÜÇÜK KÜÇÜMSEMEK
sıfat Boyutları, benzerlerininkinden daha ufak 

olan, mikro, büyük karşıtı

-i Değer ve önem vermemek, küçük görmek

Her iki el parmaklar açık, avuç içleri birbirine 

bakacak şekilde eller göğüs hizasından birbirine 

yaklaştırılır.

Sağ el açık ve düz, avuç içi sola bakacak şekilde, el 

hafifçe bilekten aşağı sallanır.
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KÜLTÜR
isim Sövme, sövmek için söylenen söz, sövgü isim Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde 

yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile 
bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede 
kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevre-
sine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların 
bütünü, hars, ekin

               

 

Sağ elin işaret ve serçe parmağı açık, öbür par-
makları kapalıdır. Sağ  işaret  parmağın ucu du-
daklara değdirilir. Ardından  sağ elin serçe par-
mağı hariç diğer parmaklar kapalı, el aşağı doğru 
sallanır.

Her iki elin orta parmakları bükük, öbür 

parmakları açıktır. Orta parmak uçları şakaklara 

değdirildikten sonra karşıya çevrilir.

KÜMES KÜPE
isim Tavuk, hindi vb. evcil hayvanların barınması-

na yarayan kapalı yer

isim Kulak memelerine takılan süs eşyası

   

    

Her iki el göğüs hizasında, sol el düz, sağ el işaret 
parmağı açık, kıvrık, diğer parmaklar kapalıdır. 
Sağ el işaret parmağı, sol avuç içine birkaç kez do-
kunur. Her iki el göğüs hizasında açık düzdür. Sağ 
ve sol el avuç içleri kendimize bakacak şekilde ara-
lıklı tutulur.

Sağ el işaret parmağı ve başparmak kulak  meme-

sinden tutar.
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KÜRDAN KÜREK
isim Dişleri temizlemek için kullanılan küçük, ince 

çöp

isim Toprak, kömür vb.ni bir yerden bir yere alıp 

atmaya, taşımaya yarayan ve yayvan bir bölümü, 

buna bağlı uzun bir sapı bulunan araç

Sol el açık, avuç içi sağa bakacak şekilde ağzın 

sol yanına konur. Sağ el işaret parmağı ve baş-

parmak açık, parmak uçları birbirine değecek şe-

kilde ağzın önünde aşağı yukarı hareket ettirilir.

Her iki el yumruk, aşağı yukarı hareket ettirilir.

KÜRT KÜSMEK
özel, isim Ön Asya'da yaşayan bir topluluk ve bu 

topluluktan olan kimse

nsz Darılmak

 

Sağ el işaret parmağı açık diğerleri kapalıdır. El 

ileri doğru  ilerler.

Her iki elin işaret, orta ve başparmakları açık ve 
kıvrık, diğer parmaklar kapalıdır. Eller göğüs hi-
zasında avuç içleri birbirine bakar şekildedir. Ar-
dından sağ el kendine, sol el karşıya doğru baka-
cak şekilde döndürülür.
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KÜVET
özel, isim Türkiye'nin Ege Bölgesi'nde yer alan il-

lerinden biri

isim Banyoda içinde yıkanılan tekne

 

  

Her iki el göğüs hizasında sağ işaret parmağı ve 

orta parmak açık diğer parmaklar kapalı, sol el 

düz ve parmaklar birbirine bitişik avuç içi kendi-

nize bakacak şekildedir. Sağ el sol el üzerinde sola 

sağa doğru hareket ettirilir.

Her iki el açık düz, avuç içleri başa değdirilir. İki 

el baş üzerinde daire çizer. Her iki el karın hiza-

sındadır. Sağ elin işaret ve serçe parmağı açık, 

öbür parmakları kapalıdır. Sol işaret parmağı, sağ 

elin açık parmak uçlarına koyulur.
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L LABORATUVAR
Alfabenin on beşinci harfi isim Ayrıştırma, birleştirme yoluyla bir sonuca 

ulaşmak veya teşhis koymak için çeşitli araçlar 
kullanılarak tıp, eczacılık, fizik, kimya gibi bilim 
dallarıyla ilgili araştırmaların, deneylerin yapıldı-
ğı özel donanımlı yer

L
Sağ el göğüs hizasında işaret parmağı ve başpar-

mak açık, diğer parmaklar kapalıdır (L el). Avuç 

içi ileri bakacak şekilde el öne doğru itilir.

Her iki el göğüs hizasında, başparmaklar aşağıya 

doğru açık diğerleri kapalıdır. Başparmaklar göğ-

sün önünde vücuda paralel daire çizerler. 

isim Koyu mavi renk

  

 

Sağ el göğüs hizasında işaret parmağı ve başparmak açık, diğer parmaklar kapalıdır (L el). Avuç içi 

karşıya bakacak şekilde, el yüzün önünde daire çizer.
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isim Tavuğun lades kemiğini iki kişinin birer ucundan tutarak kırmasından sonra birinin bir şeyi "ak-

lımda" veya "hatırımda" demeden ötekinden almasıyla yenik sayılması kuralına dayanan bir oyun, lades 

oyunu

Her iki elin serçe parmakları açık, diğer parmak-

lar kapalıdır. Açık parmaklar göğüs hizasında fo-

tograftaki gibi tutularak iki kez sallanır.

Sağ elin serçe parmağı açık, diğer parmaklar ka-

palı, serçe parmak göğsün önünden hafifçe ileri 

hareket ettirilir.

LAF LAHANA
isim Söz, lakırtı isim, bitki bilimi Turpgillerden, geniş ve kalınca 

kat kat yaprakları olan, güz ve kış sebzesi olarak 

yetiştirilen ve birçok türü olan bitki, kelem

Her iki el ağız hizasında, işaret parmaklar açık 

diğer parmaklar kapalıdır. Eller ileri geri hareket 

ettirilir.

Her iki el göğüs hizasında, parmaklar açık kıv-

rık, sağ el sol elin üzerindedir. Sağ el öne aşağı-

ya hareket ederek lahananın yapraklarını işaret 

etmektedir.
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LAHMACUN LAMBA
isim Üstüne kıyma, kıyılmış soğan, maydanoz ve 

baharat konularak fırında pişirilen pide türü bir 

yiyecek

isim Petrol gibi yanıcı bir madde yakarak veya 

elektrik akımıyla içindeki teller akkor durumuna 

geçerek ışık veren alet

       

         

Her iki el göğüs hizasında, işaret ve başparmak-
lar açıktır (C el). Avuç içi bir birine bakacak şe-
kilde tutulur. Ardından eller açık ve avuç içleri 
aşağı bakacak şekilde göğsün önünde sağ el sağa 
sol el sola açılır.

Sağ el sağ omuz üzerinde avuç içi yukarı bakacak 

biçimdedir. Parmaklar açık ve kıvrık avuç içi ileri 

ve geri bakacak şekilde hareket ettirilir.

LAPTOP
isim Bilgisayarın her türlü donanımı ile küçültüle-

rek taşınabilir duruma getirilmiş biçimi

isim Esnek, ince kauçuk veya kauçuklu şerit

       

        

Her iki el göğüs hizasında, avuç içleri birbirine 

bakacak şekilde bitişiktir. Sağ el avuç içi kendi-

mize bakacak şekilde açılır.

Her iki el yumruk biçiminde işaret parmağı öne 

doğru çıkıntılı ve başparmakla bitişik diğer par-

maklar kapalıdır (T el). Eller göğüs hizasında sağa 

ve sola açılır.
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LAVABO LAZIM
isim Üzerinde su muslukları bulunan, porselen, 

emaye, sac vb.nden yapılmış, el, yüz, bulaşık yıka-

maya yarar, çukur yer veya eşya

sıfat Gerek, gerekli

 

         

Her iki el yıkanır gibi birbirine sürülür. Ardın-

dan işaret parmakları açık diğer parmaklar ka-

palı, eller göğsümüzün önünden karnımıza de-

ğecek şekilde L çizer.

Sağ el karın hizasında işaret parmağı ve baş par-

mak açık, diğer parmaklar kapalıdır (L el).

isim Dış kabuğu çıkarıldıktan sonra fırında kav-

rulup çerez olarak yenen nohut

isim Kirliliği gösteren iz

Sağ elin işaret parmağının ve başparmağının 

uçları birbirine değecek şekilde, el ağız hizasına 

götürülür. 

Sağ el işaret parmağı kola dokunur. Ardından yu-

karı doğru hareket ettirilir.
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isim, hayvan bilimi Leyleksilerden, kışın tropikal 

Afrika’da yaşayan, siyah telekli, uzun gagalı, uzun 

bacaklı, büyük, beyaz, göçmen kuş

isim Ağız yoluyla alınan tat

  

          

Sağ el burun hizasında, işaret parmağı ve başpar-

mak açıktır. Açık parmakların ucu burnu içine 

alacak şekilde konur. 

Sağ el işaret parmağı açık, diğerleri kapalıdır. 

İşaret parmağı alt dudaktan aşağı doğru çekilir. 

Ardından sağ el parmaklar bitişik, avuç içi yukarı 

bakacak şekilde, el aşağı yukarı sallanır.

isim, denizcilik Gemilerin barınmalarına, yük 

alıp boşaltmalarına, yolcu indirip bindirmelerine 

yarayan doğal veya yapay sığınak

isim Sınır

      

   

Her iki el açık, serçe parmaklar birrbirine değe-

cek şekildedir. Ardından sol el açık, avuç içi sağa 

bakacak şekilde, sağ el başparmağı sol el avuç içi-

ne değecek şekilde yaklaştırılır.

Sağ el dışı sol el avuç içine vurur.
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isim, bitki bilimi Turunçgillerden, 3-5 metre yük-

sekliğinde, kışın yapraklarını dökmeyen, beyaz çi-

çekli bir ağacın sarı renkli, kabuğu kokulu, suyu 

ekşi meyvesi, sulu zırtlak

isim Yüz kuruş değerinde Türk para birimi, teklik

Sağ el göğüs hizasında, avuç içi aşağıya bakacak 

şekilde limon sıkma hareketi yapılır.

Sağ el göğüs hizasında, işaret parmağı ve başpar-

mak açık, diğer parmaklar kapalıdır. Parmaklar 

birbirine sürtülür.

isim Sekiz yıllık ilköğretimden sonra en az dört 

yıllık bir eğitimle hayata veya yükseköğretime ha-

zırlayan ortaöğretim kurumu, ortaöğretim

isim Yemek pişirilip satılan yer, aşevi, restoran

Sağ el karın hizasında, işaret parmağı ve başpar-

mak açık diğer parmaklar kapalıdır (L el). Avuç içi 

ileri bakacak şekilde göğsün önünde daire çizer.

Her iki elin işaret parmakları ve orta parmakla-

rı açık, diğer parmakları kapalı (V el) ve avuç içi 

kendinize bakacak şekilde eller göğüs ve ağız ara-

sında daire çizer.
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isim Şekerli nişasta eriyiğini pişirip hafif ağdalaş-

tırarak yapılan, küçük küp veya dikdörtgen biçi-

minde kesilen şekerleme, kesme, latilokum

isim Türlü eğlence ve oyun kuruluşları bulunan 

alan

Sağ elin işaret parmağı ve başparmak açık ve uç-

ları birbirine değecek şekilde, el ağza götürülür. 

Sol el açık, avuç içi sağa bakacak şekildedir. Sağ el 

açık  avuç içi ileri bakacak şekildededir. Sağ el işa-

ret parmağı sol el avuç içine dokunduktan sonra 

döndürülerek avuç içi kendimize bakacak şekle 

getirilir.

zarf Birinden bir şey isterken “dilerim, rica ederim” anlamında kullanılan bir söz

  

Sağ elin işaret parmağının ve başparmağın uçları birbirine değecek şekilde boğaza götürülür. 
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M
Alfabenin on altıncı harfi isim Aylık

M
Her iki el göğüs hizasında, işaret ve orta par-

mak açık, diğer parmaklar kapalıdır(V el). İşa-

ret parmaklarının uçları birleştirilir. 

Sol el düz, avuç içi yukarı bakacak şekilde, sağ 
el yumruk biçiminde, işaret parmağı öne doğru 
çıkıntılı ve başparmakla bitişik, diğer parmaklar 
kapalıdır (T el). Sağ el işaret parmağı, sol elin avuç 
içine soldan sağa doğru hareket ettirilir.

MAÇ
özel, isim  Orta Avrupa’da Karpatlarda kurulu 

olan ve denize kıyısı olmayan bir ülke

isim Karşılaşma

Her iki el yumruk biçiminde, işaret parmağı öne 

doğru çıkıntılı ve başparmakla bitişik, diğer par-

maklar kapalıdır (T el). Her iki el çeneye  değdik-

ten sonra aşağı yukarı hareket eder.

Her iki el başparmakları açık, diğer parmaklar ka-

palıdır. Eller birbirine dokundurulur.
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MADALYA MAFYA
isim Savaşta yararlık gösterenlere, yarışlarda dere-

ce alanlara ödül, bazen de önemli bir olay dolayı-

sıyla ilgililere hatıra olarak verilen metal nişan

isim Yasa dışı işlerle uğraşan, zor kullanarak bir-

takım gizli çıkarlar sağlayan örgüt

Sağ el işaret ve başparmak açık ve kıvrık, diğer par-

maklar kapalı (C el), el göğüsün ortasına konur.

Sağ el işaret parmağı ve orta parmak açık, diğer 

parmaklar kapalı (V el),  işaret parmağı başın sağ 

yanından yukarı doğru hareket ettirilir.

isim Bir yamaca veya kaya içine doğru uzanan, 

barınak olarak kullanılabilen yer kovuğu, in

isim Büyük dükkân

       

     

Sol el düz, avuç içi aşağı bakacak biçimde göğüs 
hizasında, sağ el açık, parmaklar aşağı sarkıtılmış 
şekilde fotoğraftaki gibi yukarı doğru çekilirken 
parmak uçları birleştirilir. Ardından sağ el par-
mak uçları birbirine değecek şekilde sol elin al-
tından fotoğraftaki gibi geçirilir.

Her iki el yüz hizasında, ellerin işaret parmakları 
ve orta parmakları açık, diğer parmaklar kapalı-
dır. İki elin açık parmakları yan yanadır. Açık par-
maklar omuzun iki yanına doğru açılır. Ardından 
omuz hizasından aşağı indirilir.
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MAHALLE
sıfat Yenik isim Bir şehrin bir kasabanın, büyükçe bir köyün 

bölündüğü parçalardan her biri

Sağ el açık, avuç içi kendimize bakacak şekildedir. 

Ardından avuç içi yere bakacak şekilde çevrilir.

Her iki el açık düz ve avuç içleri birbirine bakacak 

şekildedir, ellerin parmak uçları önce sağa sonra 

sola bakacak şekilde ileri geri hareket ettirilir.

MAHKEME
isim, hukuk Bir yargıçtan veya bazen savcı ve 

yargıçlardan oluşan bir kurulun, yargı görevini 

yerine getirdikleri yer, yargı yeri, yargıevi, mah-

keme kapısı

zarf Şakadan

Her iki elin işaret parmakları açık, diğer parmak-

lar kapalı, açık parmaklar omuzlara konacak şe-

kilde hareket ettirilir.

Sağ el orta parmak kıvrık, diğerleri düzdür. Orta 

parmak buruna dokunur ve aşağı doğru hareket 

ettirilir.
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isim, din b. Kıyamet günü dirilenlerin toplanacaklarına inanılan yer

      

    

Her iki el açık ve kıvrık, avuç içleri hendimize bakacak şekildedir. Her iki el göğüs hizasında, sol el 

açık avuç içi yukarı bakacak şekilde, sağ  el işaret ve orta parmak açık diğerleri kapalıdır. Açık par-

maklar, sol elin avuç içine konur.

MAKARA
isim Üzerine iplik, tel, şerit vb. sarılan, kenarları 

çıkıntılı, ekseni boyunca delik silindir, bobin

isim İrmik veya una yumurta karıştırılarak hazır-

lanmış türlü biçimlerdeki kuru hamur

Her iki elin işaret parmakları açık, diğer parmak-

lar kapalı, açık parmaklar birbiri çevresinde da-

ire çizer.

Sağ el işaret parmağı açık, diğer parmaklar kapalı, 

göğüs hizasından ağza doğru daire çizerek hare-

ket ettirilir. 
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deyim Birinin yanağını orta parmak ile işaret par-

mağı arasına alıp sıkıştırmak, makaslamak

isim Bir eksen çevresinde dönebilecek biçimde çap-

raz eklemlenmiş, birbirine bakan yüzleri keskin iki 

çelik lamadan oluşmuş, arasına yerleştirilen her-

hangi bir şeyi kesmeye yarayan araç, sındı

Sağ el işaret ve orta parmak açık ve kıvrık, diğer 

parmaklar kapalıdır. Parmaklar yanağa değdiril-

dikten sonra kapanır.

Sağ el işaret ve orta parmak açık, diğer parmaklar 

kapalı (V el),  olacak şekilde, açık parmaklar bir-

birine yakılaştırılarak uzaklaştırılır. 

isim Alındı

Her iki el göğüs hizasındadır. Sol el avuç içi ken-

dinize bakacak şekilde, sağ el parmak uçları hiza-

sından aşağı doğru çekilir. 

Her iki el göğüs hizasında, parmaklar birbirine 

bitişik, sağ el sol elin başparmak ve diğer parmak-

ları arasından kendimize doğru çekilir.
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MAKYAJ MAL
isim Yüzü güzelleştirmek için boyama, yüz boya-

ma, yüz bakımı

isim Bir kimsenin, bir tüzel kişinin mülkiyeti al-

tında bulunan, taşınır veya taşınmaz varlıkların 

bütünü

                 

         

Sağ işaret parmağının ve başparmağın uçları bir-

birine değecek, diğer parmaklar kapalıdır. Parmak 

uçları önce dudaklar üzerinde gezdirildikten son-

ra göz kapağı üzerinde sağa doğru hareket ettirilir.

Her iki el göğüs hizasında, işaret parmakları 

açık, diğer parmakları kapalıdır. Her iki elin avuç 

içleri birbirine bakacak şekilde, işaret parmakları 

birbirinin tersini gösterir biçimde hareket eder.

MAL
isim Bayağı, aşağılık, kötü kimse

Sağ el serçe parmak ve başparmak açık diğer par-

maklar kapalıdır. Açık parmaklar yukarı bakacak 

şekilde başparmak alna değdirildikten sonra el bi-

lekten yukarı doğru hareket eder.

Her iki el işaret ve başparmak uçları birleşik diğer 

parmaklar açıktır. Ellerin avuç içleri birbirine ba-

kacak şekilde, kapalı parmakların dışı göğse değ-

dirilerek kademeli olarak aşağı indirilir.
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MALA
isim Harç alıp sürmeye yarayan, çoğu üçgen biçi-

minde, yassı, demirden, üstten tahta saplı sıvama 

aracı

özel, isim Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi'nde 

yer alan illerinden biri

Her iki el göğüs hizasında, avuç içleri kendini-

ze bakacak şekilde, sağ el fotoğraftaki gibi sol el 

avuç içinden sürtülerek kaldırılır. 

Sağ el düz ve parmaklar birbirine yapışık, sağ el 

avuç içi karşıya bakacak şekilde kulağın arkasına 

konur.

isim Meyve ve sebze satan yer isim İpe serilen çamaşırı tutturmak için kullanı-

lan yaylı kıskaç

        

 

Sağ el ağız hizasında, parmaklar açık kıvrık ve 
avuç içi kendinize bakacak şekilde, el iki kez aşa-
ğı yukarı doğru hareket ettirilir.Ardından her iki 
el göğüs hizasında, parmak uçları birbirine değe-
cek ve aşağıya bakacak şekilde öne arkaya hare-
ket ettirilir.

Her iki el işaret parmağı, orta parmak ve başpar-

mak uçları birbirine değer.
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isim, bitki bilimi Turunçgillerden, ılıman iklim-

lerde yetişen ve portakala çok benzeyen bir ağacın 

turuncu renkli, tatlı, kokulu, lezzetli meyvesi

isim Isınmaya, bir şey pişirmeye yarayan, sac, ba-

kır veya pirinçten, türlü biçimlerde üstü açık ayak-

lı ocak, korluk

Sağ el, sol elin üzerini kavrayacak şekilde tutulur 

ve yukarı doğru çekilir. 

Sağ el düz, göğüs hizasında, avuç içi kendinize ba-

kacak şekilde, el öne arkaya sallanır. 

özel, isim Türkiye’nin Ege Bölgesi’nde yer alan 

illerinden biri

isim Genellikle modaevlerinde giysileri alıcılara 

gösterme işiyle görevli kimse, model

Sağ işaret parmağı ve orta parmak açık ve kıvrık, 

diğer parmaklar kapalı, açık parmaklar kaşın sağ 

yanına konur ve el bilekten sallanır.

Sağ el sol avuç içinde, işaret parmağı ve orta par-

mak açık (V el), parmaklar ileri geri yürüme işa-

reti yaptırılır.
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isim, bitki bilimi Mantarlardan, içinde zehirlileri 

de bulunan, silindir bir gövde ve üst tarafı şapka 

biçiminde olan ilkel canlıların genel adı

isim İçine kıyma konularak küçük bohçalar biçi-

minde dürülen hamur parçaları

Sol el işaret parmağı açık, diğer parmaklar kapa-

lıdır. Sağ el açık kıvrık, sol elin üzerindedir.

Her iki el işaret ve başparmak birbirine değecek 

şekilde, diğer parmaklar açık, eller iki yandan or-

taya doğru getirilerek parmak uçları birleştirilir.

ünlem “Aptal, çılgın, dengesiz, deli” anlamlarında 

bir seslenme sözü

isim Görünüş

    

   

Sağ el parmaklar açık kıvrık ve avuç içi yukarı 

bakacak şekildedir. Başın yanında, sağa sola dön-

dürme hareketi yapar.

Sağ el işaret parmağı açık, diğer parmaklar kapa-
lıdır. Açık parmak sağ gözün alt kısmına konur. 
Ardından sağ el işaret ve orta parmak açık, sol el 
üzerine koyulduktan sonra soldan sağa doğru ya-
rım daire çizer.
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isim Ağaç işleriyle uğraşan ve ağaçtan çeşitli eşya 

yapan usta

özel, isim Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölge-

si'nde yer alan illerinden biri

Her iki el göğsün sol tarafında, yumruk, eller öne 

arkaya hareket ettirilir. 

Sol el düz, avuç içi aşağı bakacak şekilde, sağ el 

parmak uçları birbirine yaklaştırılarak elin üze-

rinden yukarı çıkarılır.

MARKA
isim, kimya  İçyağlarında bulunan, margarik asi-

din gliserinle birleştirilmesiyle de yapay olarak elde 

edilen, 47 °C'de eriyen ve besin değeri olan bitki 

yağı

isim Bir ticari malı, herhangi bir nesneyi tanıtma-

ya, benzerinden ayırmaya yarayan özel ad veya 

işaret

Her iki el göğüs hizasında, sol el avuç içi yukarı 

bakacak şekilde sağ el, sol ele ters düz sürülür.

Her iki el göğüs hizasında, sol el avuç içi sağa ba-

kacak şekilde, sağ el başparmak açık, diğer par-

maklar kapalı, sağ el sol avuç içinde aşağı doğru 

iki kez sürülür.
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isim Özellikle her türlü yiyecek maddesinin, ev, büro, mağaza vb. yerlere ait gereçlerin satıldığı dükkân

 

 

Her iki el göğüs hizasında ve yumruk biçimindedir. Kollar ileri doğru hareket eder. Ardından sol el 

sabit, sağ el açık bir şey tutar gibi öne doğru hareket eder.

isim Yılın üçüncü ayı

Sağ el işaret ve başparmak birbirine değecek, di-

ğer parmaklar kapalı şekilde, açık parmaklar bur-

nun üzerinde açılıp kapanır.

Sağ el işaret ve orta parmak açık, diğerleri kapalı-

dır. Açık parmaklar burnun altında hareket ettiri-

lerek sağa doğru çekilir.
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isim, bitki bilimi Birleşikgillerden, geniş ve uzun 

olan yeşil yaprakları taze olarak yenilen bir bitki

isim, spor Kuralları tenisinkine benzeyen, masa 

üzerinde özel top ve raketlerle oynanan bir oyun, 

masa topu, pinpon

Her iki el göğüs hizasında, sol el düz ve avuç içi 

kendine bakacak şekilde, sağ el sol elin üzerinde 

parmaklar sağa sola sallanır.

Sağ el düz avuç içi kendimize bakar. Sol el parmak 

uçları birbirine değecek şekilde parmaklar yukarı 

bakar. Sağ el sol elin üzerinden ileri doğru hareket 

eder.

isim Ayaklar veya bir destek üzerine oturtulmuş tabladan oluşan mobilya

Her iki el göğüs hizasında, düz ve avuç içi aşağıya bakacak şekilde, eller yanlara doğru açılır ve avuç 

içleri birbirine bakacak şekilde aşağı indirilir.
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isim Genellikle halkın yarattığı, hayale dayanan, sözlü gelenekte yaşayan, çoğunlukla insanlar, hayvanlar 

ile cadı, cin, dev, peri vb. varlıkların başından geçen olağanüstü olayları anlatan edebî tür

Her iki elin parmakları açık ve düzdür. Eller ağız 

hizasından avuç içleri yukarıyı gösterecek şekil-

de, eller öne doğru daire çizecek şekilde hareket 

ettirilir.

Her iki el göğüs hizasında, her iki elin işaret ve 

orta parmağı açık ve bitişik, diğer parmakları ka-

palıdır. Eller sağ ve sol yana doğru çekilir.

isim Boyalı karton, kumaş veya plastikten yapılan 

ve başkalarınca tanınmamak için yüze geçirilerek 

kullanılan yapma yüz

isim Harcanan para, gider

Sağ el parmaklar açık, el yüzü içine alacak şe-

kilde getirilir.

Her iki el karın hizasında, yumruk biçiminde, 

işaret parmağı öne doğru çıkıntılı ve başparmakla 

bitişik, diğer parmaklar kapalıdır (T el). Eller zıt 

yönde ileri geri hareket eder.
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isim Ateş veya kızgın bir şey tutmaya, korları ka-

rıştırmaya yarayan iki kollu metal araç

ünlem “Ne güzel, Allah nazardan saklasın” anlam-

larında beğenme duyguları bildiren bir söz

Sağ el işaret parmağı ve başparmak açılıp kapanır. Sağ el işaret parmağı ve orta parmak açık, kıvrık, 

diğer parmaklar kapalıdır. Sağ el, sol elin üzerine 

iki kez vurur. 

isim Basımevi isim Aritmetik, cebir, geometri gibi sayı ve ölçü te-

meline dayanarak niceliklerin özelliklerini incele-

yen bilimlerin ortak adı, riyaziye

Her iki el göğüs hizasında, yumruklar birbirine 

yaklaştırılır.

Her iki el işaret parmakları açık, diğer parmaklar 

kapalıdır. İşaret parmakları göğsün önünde birbi-

rine değdirilir.
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isim Gereç isim, teknik Tahta, maden, beton vb. sert mad-

deler üzerinde delik açmaya yarayan alet, delik 

açma aleti, delgi

       

    

Her iki el karın hizasında, düz, avuç içleri bir-

birine bakacak şekildedir. Ardından avuç içleri 

kendinize bakar, eller fotoğraftaki gibi aralıklı 

tutulur.

Sağ el işaret parmağı ve başparmak açık, diğer 

parmaklar kapalıdır. Sol el açık düz avuç içi sağa 

bakacak şekildedir. Sağ el işaret parmağı sol ele 

değer.

isim Yeşil ile menekşe rengi arasında bir renk, bulutsuz gökyüzünün rengi

 

Sağ el göğüs hizasında, işaret parmağı ve başpar-

mak açık, diğer parmaklar kapalı (L el ), el daire 

çizer.

Sağ el yüz hizasında, işaret parmağı açık diğerleri 

kapalıdır. El sağa sola hareket eder.
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isim Yeşil ile menekşe rengi arasında bir renk, bulutsuz gökyüzünün rengi

 

Sağ el sağ yüz hizasındadır. Sağ elin başparmağı, işaret parmağı ve orta parmağı açık ve kıvrık, diğer 

parmaklar kapalıdır. El bilekten sallanarak sağdan sola doğru hareket ettirilir.

isim, bitki bilimi Maydanozgillerden, yenmek için 

yetiştirilen, 50-80 santimetre uzunluğunda, ufak 

yeşil ve parçalı yapraklı, hoş kokulu iki yıllık otsu 

bir bitki

isim, askerlik Toprak altına, üstüne veya suyun 

içine yerleştirilen, doğrudan doğruya çarpma veya 

basınç etkisiyle patlayarak zarara yol açan patla-

yıcı madde

     

  

Her iki el göğüs hizasında, sağ el sol elin üzerin-

de hafifçe ileri geri hareket ettirilir.

Her iki el açık, avuç içleri birbirine değdirilir. Ar-

dından her iki el yumruk yapılarak sağ el sol elin 

üzerine koyulur. Eller sağa ve sola doğru açılır.
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isim Yılın beşinci ayı isim, hayvan bilimi Dört ayaklı, iki ayağı üzerin-

de de yürüyebilen, ormanda toplu olarak yaşayan, 

kuyruklu hayvan, primat

Sağ el işaret ve başparmağı burnun sağ yanına 

fotoğraftaki gibi değer. Ardından parmaklar ağız 

hizasında birleştirilir.

Her iki el açık ve parmak uçları kıvrıktır. Sağ el  

başı, sol el karın üzerinde kaşıma hareketi yapar.

isim Genellikle denize girerken ten üzerine giyilen, 

vücudun gerekli kısımlarını sıkıca örten giysi

isim, kimya Yakıt olarak kullanılan, ham petrolün 

damıtma ürünlerinden biri, motorin

        

     

Sağ ve sol elin işaret ve başparmakları açık, di-
ğer parmaklar kapalı, göğüs ortasından sağa ve 
sola çekilir. Her iki el parmakları açık düz, eller 
karnın alt kısmından çapraz olarak sağa ve sola 
çekilir.

Sağ el işaret parmağı ve başparmak açık, diğer 

parmaklar kapalı (L el). Ardından sağ el, burun-

dan karın hizasındaki yumruğun içine sokulur.
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sıfat Herhangi bir konuda yükümlü, bir şeyi yapmak zorunda olan

Sağ el yumruk biçiminde, işaret parmağı öne doğru çıkıntılı ve başparmakla bitişik, diğer parmaklar 

kapalıdır (T el). Sağ el öne doğru hafif hareket ettirilir.

isim Bir konuyu konuşmak veya görüşmek için yapılan toplantı

Sol el açık avuç içi sağa bakacak şekilde, sağ el 

başparmak ve işaret parmağı açık. sağ el başpar-

mak ucu sol el avuç içine değer. Ardından sağ el 

avuç içi yere  bakacak şekilde hareket eder.

Her iki el göğüs hizasında,  sağ el fotoğraftaki gibi 

sol el parmakları arasından iki kez aşağı doğru 

hareket ettirilir.
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özel, isim Latin Amerika yer alan bir ülke isim Bir şey haber vermek, sormak, istemek veya 

duyguları bildirmek için birine çoğunlukla posta 

yoluyla gönderilen, zarfa konulmuş yazılı kâğıt, 

name

     

 

Her iki elin karın hizasında işaret parmağı ve baş-

parmak açık diğer parmaklar kapalıdır (L el). El-

ler zıt yönde aşağı yukarı hareket eder.

Her iki el açık, sağ el avuç içi ağız üzerinden sağa 

doğru çekilir. Ardından her iki el göğüs hizasın-

da, açık düz ve avuç içleri birbirine bakacak şe-

kilde, sağ el sol elin üzerinden sağa doğru çekilir.

MELEK MEME
isim, din b.  Tanrı ile insan arasında aracılık yap-

tığına ve nurdan olduğuna inanılan manevi varlık, 

ferişte

isim, anatomi Yavrularını emzirmek için, meme-

lilerin göğsünde türlü biçim ve sayıda bulunan, 

meme başı denilen çıkıntıları olan organ

Her iki elin başparmakları birbirine değecek, 

avuç içleri kendinize bakacak şekilde eller resim-

deki gibi tutulur ve parmaklar öne arkaya hare-

ket ettirilir.

Her iki el göğüs hizasında, ellerin parmak uçları 

vücuda değecek şekilde konur.
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isim Bir kimsenin doğup büyüdüğü yer, şehir, yurt sıfat Herhangi bir olaydan veya durumdan ötürü 

sevinç duyan, kıvançlı, mutlu

Sağ el açık, avuç içi yukarı bakacak şekildedir. Sağ 

el serçe parmak sol kol adelesine vurur.

Her iki el karnın iki yanında orta parmaklar vü-

cuda dokunur.

isim Devlet hizmetinde aylıkla çalışan kimse, gö-

revli

isim Burun ve ter silmekte, el ve yüz kurulamakta 

kullanılan küçük, kare biçiminde kumaş veya yu-

muşak, ince kâğıt

Sağ işaret parmağının ve başparmağın uçları bir-

leşik ve diğer üç parmak açık biçimde, el sağa 

sola hereket ettirilir. Yazı yazma işareti yapılır.

Sağ el başparmağı, burnun sağ yanında diğer par-

maklar sol yanında olmak üzere parmak uçları 

burnun önünde birleştirilir.
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MERAK
isim Kapı, pencere, mobilya kapakları vb. açılır 

kapanır şeylerde kullanılan, bir mille birbirine tut-

turulmuş, biri sabit, öbürü hareketli iki parçadan 

oluşmuş metal parça, reze

isim Bir şeyi anlamak veya öğrenmek için duyulan 

istek

Her iki el göğüs hizasında, işaret parmağı ve orta 

parmak açık,  fotoğraftaki gibi sağ el, sol ele de-

ğecek şekilde parmaklar hareket ettirilir.

Sağ el düz, parmaklar açık, avuç içi yukarı baka-

cak şekilde, serçe parmak göğse değer, el iki kez 

yukarı doğru hareket ettirilir.

isim Tören

Her iki elin avuç içleri karşıya bakacak şekilde, parmaklar kıvrık, sağ el karın hizasında, sol el göğüs 

hizasında bayrak ya da flama tutuyormuş gibi tutulur.
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isim, bitki bilimi Baklagillerden, beyaz çiçekli bir tarım bitkisinin besin değeri yüksek, ufak, kırmızı, sarı 

veya yeşil, yuvarlak ve yassıca tohumu, yasmık

       

      

Her iki el göğüs hizasında, sol el yumruk, sağ el 
sol elin üzerinde, parmak uçları avuç içine doğru 
kapanır. Sağ el işaret parmağının ve başparmağın 
uçları birbirine değecek şekilde birleştirilir. Baş-
parmak orta parmağa doğru kaydırılır.

Sağ el açık, avuç içi kendimize bakacak şekildedir. 
El ağız önünde daire çizer. Ardından sağ elin işa-
ret parmağı ve başparmağının uçları, işaret par-
mağı daha önde kalacak şekilde birleştirilir. Baş-
parmak orta parmağa doğru kaydırılır.

isim Bir yere çıkmaya veya bir yerden inmeye yarayan basamaklar dizisi, basak

Sağ el işaret ve orta parmak açık, diğer parmaklar 

kapalıdır. El, sağdan yukarı doğru parmaklar oy-

natılarak hareket ettirilir.

Sağ el işaret ve orta parmakları açık, diğerleri 

kapalıdır. Açık parmaklar sol el üzerinde yukarı 

doğru sıra ile hareket ettirilir.
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MERHABA
ünlem “Geniş ve mamur yere geldiniz, rahat ediniz, günaydın, hoş geldiniz” anlamlarında bir esenleşme 

veya selamlaşma sözü

Sağ el düz ve parmaklar birbirine bitişik başa değdirilir.

isim Bir kimsenin veya bir başka canlının karşılaştığı kötü durumdan dolayı duyulan üzüntü, acıma

Her iki el parmaklar açık ve kıvrıktır. Parmak 

uçları ağız hizasına değdikten sonra ileri hareket 

eder.

Her iki el açık ve kıvrık, parmak uçları yanaklara 

değer.
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MERHEM
isim Deriye sürülerek kullanılan, içinde birçok et-

kili madde bulunan, yumuşak ve koyu kıvamda, 

yağlı veya yağsız ilaç

isim, gök bilimi Boylam

 

 

Her iki el göğüs hizasında açık, Sağ el açık avuç içi 

yukarı bakacak şekildedir. Sağ el sol elin üzerinde 

daire çizer.

Her iki el açık ve kıvrık, parmak uçları birbirine 

değecek şekildedir. Ardından sağ el işaret parma-

ğı sol el üzerinden aşağı doğru yay çizerek iner.

isim Bir bölgenin veya kuruluşun yönetim yeri isim Ateşli silahlarla atılan patlayıcı ve delici mad-

de, kurşun

         

    

Sağ el açık düz ve avuç içi yere bakacak biçimde 

karın hizasındadır. El yukarı doğru çekilirken 

parmak uçları birleştirilir.

Sağ el işaret parmağı açık, diğer parmaklar 

kapalıdır. Parmak kıvrılır, açılır. Ardından sağ 

işaret parmağı sol el içine sokulur.
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özel, isim Türkiye'nin Akdeniz Bölgesi'nde yer alan illerinden biri

Her iki el düz ve parmaklar birbirine bitişiktir. Serçe parmaklar birbirine değecek şekilde eller birleş-

tirilir. Ardından avuç içleri yukarı bakacak şekilde eller açılır.

isim Ara, aralık, uzaklık

      

  

Her iki el açık, avuç içleri kendimize bakacak şe-

kildedir. Sağ elin açık olan işaret parmağı sol el ve 

vücut arasında hareket eder.

Her iki el göğüs hizasında, başparmaklar açık, 

diğer parmaklar kapalı, başparmaklar birbirine 

değdirilir. Ardından sol el yerinde kalır, sağ el ile-

ri götürülür.
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isim İleti isim, din b.  Genellikle minaresiz, küçük cami

 

 

Her iki el işaret parmakları ve başparmaklar 

açık(V el), diğer parmaklar kapalıdır. Açık par-

maklar göğüs hizasında aşağı yukarı doğru iki kez 

hareket ettirilir.

Sağ el açık, başparmak ucu kulağa değer. Ardın-

dan sağ el açık ve kıvrık, avuç içi yere bakacak 

şekilde hafifçe aşağı indirilir.

edat Söz gelişi isim Belli bir eğitim ile kazanılan sistemli bilgi ve 

becerilere dayalı, insanlara yararlı mal üretmek, 

hizmet vermek ve karşılığında para kazanmak için 

yapılan, kuralları belirlenmiş iş

Sağ el düz ve parmaklar açık el göğüs hizasında 

daire çizer.

Sağ el serçe parmak ve başparmak açık, diğer par-

maklar kapalıdır. Sol el, sağ elin bileğini tutacak 

şekilde sağ el bilekten çevrilir.
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isim, matematik Yer meridyen çemberinin kırk 

milyonda biri olarak kabul edilen, 100 cm’lik temel 

uzunluk ölçüsü birimi

isim Büyükşehirlerde semtler arasında işleyen, ula-

şımı yerin altında sağlayan tren, yer altı treni

Her iki el yumruk biçiminde, işaret parmağı öne 

doğru çıkarılmış biçiminde işaret parmakları bir-

birine değer. Ardından sağ el ileri hareket ettirilir.

Sol el açık avuç içi aşağı bakacak şekilde, sağ el 

İşaret parmağı ve orta parmak açık, kıvrık, diğer 

parmaklar kapalıdır. Sağ el sol elin altında daire 

çizerek ilerler.

isim Metro ile otobüsün birleşimi ile ortaya çıkmış bir toplu taşıma aracı

      

  

Sağ el işaret parmağı ve orta parmağı açık, diğer 
parmaklar kapalıdır (V el). Açık el sol omuza değ-
dirilerek çapraz aşağı doğru çekilir. Ardından sağ 
el işaret parmağı ve serçe parmağı açık, diğer par-
maklar kapalıdır. El ileri doğru hareket ettirilir.

Her iki el işaret parmağı ve serçe parmağı açık, 

diğer parmaklar kapalıdır. Ellerin biri ileri diğeri 

geri  hareket ettirilir.
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özel, isim, din b.  Tanrı isim 1. Hz. Muhammed’in doğumunu, hayatını 

anlatan mesnevi 2. Bu mesnevinin okunduğu dinî 

tören

Sağ el baş hizasında, işaret parmağı açık, öbür 

parmaklar kapalı ve avuç içi karşıya bakacak şe-

kilde yukarı işaret edilir.

Her iki el göğüs hizasında, avuç içi kendinize 

bakacak şekilde, eller aynı anda sağa ve sola 

götürülür.

isim Yılın, güneşten ısı, ışık alma süresi ve dolayı-

sıyla iklim şartları bakımından farklılık gösteren 

dört bölümünden her biri, sezon

isim Alan, saha

         

          

Sol el açık ve avuç içi yukarı bakacak şekildedir. 

Sağ el önce avuç içi sola bakacak şekilde sonra 

kendimize bakacak şekilde sol elin içine fotoğraf-

taki gibi konur.

Sağ el açık, avuç içi yere bakacak şekildedir. 

Ardından elin parmakları birleşir ve hafifçe 

yukarı kalkar.
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isim, bitki bilimi Bitkilerde çiçeğin döllenmesinden sonra yumurtalığın gelişmesiyle oluşan tohumları 

taşıyan, genellikle yenebilen organ, yemiş

 

 

Sağ el ağız hizasındadır. Parmaklar kıvrık avuç içi kendinize bakacak şekilde, el yukarı doğru hareket 

ettirilir. Her iki el göğüs hizasında, işaret parmakları açık, diğer parmakları kapalıdır. Her iki elin avuç 

içleri birbirine bakacak şekilde, işaret parmakları birbirinin tersini gösterir biçimde  hareket eder.

isim Ölünün gömülü olduğu yer, kabir, sin, makber, gömüt

Sağ el avuç içi sola bakar, sol el açık ve avuç içi 

yukarı bakar şekildedir. Sağ el, sol elin içine fotoğ-

raftaki gibi konur.

Her iki el göğüs hizasında, parmaklar açık kıvrık 

ve parmak uçları yeri gösterecek şekildedir.
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isim, bitki bilimi Buğdaygillerden, gövdesi boğum-
lu ve kalın, yaprakları şerit biçiminde, boyu yakla-
şık 2 metre olabilen, erkek çiçekleri tepede salkım 
durumunda, dişi çiçekleri yaprakla gövde arasında 
koçan biçiminde olan bir kültür bitkisinin koçan 
üzerindeki taneli ürünü

isim, anatomi Omurgalılarda, sindirim sisteminin, 

yemek borusu ile onikiparmak bağırsağı arasında be-

sinlerin sindirime hazır duruma getirildiği omurgasız 

hayvanlarda sindirim kanalının bu bölgeye karşılık 

olan parçası

Sağ el düz bir şekilde, işaret parmağı ağız hizasına 

götürülür. Aşağı yukarı hareket ettirilir.

Sağ el düz bir şekilde parmak uçları mide üzerine 

dokundurulur.

isim, hayvan bilimi Yassı solungaçlı, yumuşakça-

lardan, kabukları birbirine eşit, denizlerin kayalık 

yerlerinde kümeler durumunda yaşayan eti yenir 

bir hayvan

isim, biyoloji Mikroskopla görülebilen, çürümeye, 

mayalanmaya ve hastalıklara yol açan bir hücreli 

canlı

 

          

Her iki el göğüs hizasında, avuç içleri birbirine 

bakacak şekildedir. Ardından sağ el kıvrılarak sol 

el avuç içinden bileğe doğru hareket ettirilir.

Sağ el göğüs hizasında, parmaklar uçları kapatı-

lıp açılır.
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isim Bir mercek düzeneği yardımıyla küçük nesne-

leri büyütüp daha belirgin duruma getirmeye veya 

çıplak gözle görülmeyenleri göstermeye yarayan 

alet

isim, teknik Çırpıcı

Her iki el başparmak ve diğer parmak uçları bir-

birine değecek şekilde kapatıldıktan sonra sağ 

göz önüne götürülür. Eller göz önünde içe doğru 

bilekten döndürülür.

Sağ el yumruk şeklinde, başparmak açık ve eğik, 

sol el avuç içi göğse bakacak şekilde hafif kapalı-

dır. Sağ el, sol el üzerinde daire çizer.

isim Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, 

aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve göre-

nek birliği olan insan topluluğu, ulus

isim Anayasaya göre millet meclisine seçimle gi-

ren millet temsilcisi, mebus, parlamenter, vekil

         

   

Sağ el ağız hizasında, işaret ve başparmaklar bir-

birine değecek şekildedir. Her iki el açık ve avuç 

içleri aşağı bakacak şekildedir. Sağ el, sol el üze-

rinden öne doğru hareket ettirilir.

Her iki el göğüs hizasında, parmaklar birbirine 

bitişik, sağ el sol elin başparmak ve diğer 

parmakları arasından aşağı doğru hareket ettirilir. 

Sağ el göğüs hizasında, başparmak yukarıyı 

gösterecek şekilde, el yüz hizasına doğru kaldırılır.
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isim Uluslararası yarışmalarda bir ülkeyi temsil 

etmek için bir araya gelmiş sporcular grubu

sıfat Milletle ilgili, millete özgü, ulusal

       

          

Her iki el işaret parmakları ve başparmakları 
açık,diğer parmaklar kapalıdır (C el), parmak uç-
ları göğsün orta noktasına değdirildikten sonra 
sağa ve sola doğru çekilir. Ardından  C el göğse 
değdirilir.

Her iki el işaret ve başparmakları açık, diğer par-

maklar kapalıdır (C el), parmak uçları göğsün 

orta noktasına değdirildikten sonra sağa ve sola 

doğru çekilir.

isim Milyon kere bin, bin milyon, 1.000.000.000 isim Bin kere bin, 1.000.000

Sağ el işaret parmağı ve başparmak uçları bitişik, 

diğerleri açık, göğüs hizasında birkaç kez daire 

çizerek sağa doğru çekilir.

Sağ el göğüs hizasında, avuç içi ve parmak uçları 

sola bakar şekilde, soldan sağa çekilirken parmak 

uçları birleşir.
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isim Yapıların planını yapıp bunların gerçekleş-

mesini sağlayan kimse

isim, mimarlık Camilerde müezzinin ezan oku-

duğu, sela verdiği, şerefesi olan, çoğunlukla taştan, 

yüksek ve ince yapı

Her iki el göğüs hizasında işaret ve başparmak 

uçları birleşik, diğerleri açıktır. Eller birkaç kez 

zıt yönde aşağı yukarı hareket ettirilir.

Her iki elin işaret ve serçe parmakları açık, diğer-

leri kapalı, eller yüzün sağ ve sol tarafından durur.

isim İçi yumuşak bir malzeme ile doldurularak di-

kilen, oturmaya, yaslanmaya yarar şilte

isim 10-12 kişilik oturma kapasitesi olan küçük 

otobüs

       

          

Her iki el göğüs hizasında, başparmaklar, işaret 
parmakları ve orta parmaklar açık kıvrık, avuç 
içleri aşağı bakacak şekildedir. Ardından her iki 
el göğüs hizasında başparmak hariç diğer par-
maklar birbirine bitişik avuç içine doğru kırık, 
parmaklar kapanıp açılır.

Sağ el işaret parmağı açık ve yukarıyı gösterir, 

diğer parmaklar kapalı, omuz hizasında, el daire 

çizer.
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isim, hukuk Birine, ölen bir yakınından kalan mal mülk, para veya servet, kalıt, bırakıt, tereke

 

 

Her iki el göğüs hizasında, parmak uçları birleşiktir. Eller göğsün solundan yukarı doğru çekilirken  

açılır.

isim, hukuk Birine, ölen bir yakınından kalan mal mülk, para veya servet, kalıt, bırakıt, tereke

       

    

Her iki el işaret ve orta parmaklar açık, avuç içi kendimize bakacak şekildedir. Ellerin avuç içleri yu-

karı bakacak şekilde çevrilir. Ardından sol el açık ve avuç içi yukarı bakar şekildedir. Sağ el önce avuç 

içi sola bakacak şekilde sonra kendimize bakacak şekilde sol elin içine fotoğraftaki gibi konur.
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isim Konuk isim Bilye

Sağ el serçe parmağı açık ve yukarıyı gösterir, di-

ğer parmaklar kapalı, serçe parmak iç kısmı çene-

ye dokunur.

Sağ el yumruk biçiminde işaret parmağı öne doğ-

ru çıkıntılı ve başparmakla bitişik diğer parmak-

lar kapalıdır (T el).  Başparmak  ileri atılır.

isim Gösteri amacıyla veya bir olaya dikkati çekmek için genellikle açık yerlerde yapılan toplantı

      

  

Her iki el yumruk, aşağı yukarı hareket ettirilir. 

Ardından eller açık ileri geri hareket ettirilir.

Sağ el yumruk, ağız önünde, sol el açık ve avuç içi 

yukarı bakacak şekildedir.
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isim Oturulan, yemek yenilen, çalışılan, yatılan 

yerlerin döşenmesine yarayan taşınabilir eşyaya 

verilen genel ad, möble

sıfat Geçici olarak yeniliğe ve toplumsal beğeniye 

uygun olan

Her iki elin serçe parmağı ve yüzük parmağı ka-

palı, diğerleri açık ve parmak uçları aşağı baka-

cak şekilde göğüs hizasından aşağı doğru hafifçe 

indirilir.

Sağ elin işaret ve orta parmak açık (V el), diğerle-

ri kapalı, göğsün önünde, sola sağa doğru hareket 

ettirilir.

isim Otomobil vb.nde tip isim Yorgunluğu gidermek için duraklama

Her iki el göğüs hizasında, sol el düz ve avuç içi 

sağa bakacak şekilde, sağ el başparmak açık, di-

ğer parmaklar kapalıdır. Sağ el, sol avuç içinden 

aşağı doğru hareket ettirilir.

Sol el göğüs hizasında, avuç içi yere bakar şekilde-

dir. Sağ el açık, avuç içi sola bakar şekilde, sağ el 

parmak uçları sol el avuç içine değdirilir.
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isim, fizik, teknik Göstergeç isim Kumaştan veya deriden yapılan, genellikle 

belden kemerli, üstünde cepleri bulunan, gömlek, 

hırka vb. üzerine giyilen kısa, hafif giysi

Her iki el açık ve kıvrık, avuç içleri kendimize 

bakacak şekildedir. Eller göğüs hizasından aşağı 

doğru indirilir.

Her iki el omuz hizasında, kıvrık ve avuç içi ken-

dinize bakacak şekildedir. Eller aşağı doğru indi-

rilirken göğsün ortasında birbirine değer. 

isim Kırmızı ile mavinin karışmasından oluşan 

renk, menekşe renginin kırmızıya çalanı

isim Bir insanın ruhsal gücü, manevi güç, 

maneviyat

Her iki elin işaret parmağı ve orta parmak açık 
(V el), sol el avuç içi göğse bakar. Sağ el avuç içi 
ön tarafa bakacak şekilde, sağ el işaret parmağı-
nın ucu sol el orta parmak ucuna dokundurula-
rak ileri itilir.

Sağ el açık göğsün üzerine koyulur.
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isim Herhangi bir enerjiyi mekanik enerjiye dönüş-

türen düzenek

isim Motosiklet , iki tekerlekli, bisiklet benzeri, iç-

ten yanmalı motora sahip bir ya da iki kişilik ula-

şım aracıdır.

Sağ elin işaret parmağı açık ve ileriyi gösterir, 

diğer parmaklar kapalı, göğüs hizasında, el daire 

çizer.

Her iki el bir şey tutar gibi kapalı, sağ el bilekten 

aşağı yukarı çevrilir.

isim, tıp  Bir kimsenin hasta olup olmadığını veya 

hastalığın ne olduğunu araştırma, sağlık muayenesi

isim, din b. Peygamberlerin kendilerine inan-

mayan insanlara peygamberliklerini ispat etmek 

amacıyla Allah’ın iznine bağlı olarak gösterdikleri 

olağanüstü olaylar, hâller, tansık

     

 

Sol el açık, göğse yapıştırılır. Sağ el açık ve parmak 

uçları kıvrıktır. Sağ el sol el üzerine bir kaç kez 

vurur.

Sağ el işaret ve orta parmak açık, avuç içi karşıya 

bakacak şekildedir. Ardından el yukarı doğru ha-

reket ettirilirken avuç içi kendimize doğru döner.



TÜRK İŞARET DİLİ SÖZLÜĞÜ 421

M

özel, isim Türkiye’nin Ege Bölgesi’nde yer alan 

illerinden biri

isim Hesap işleriyle uğraşma

Sağ elin parmak kıvrık, sol el avuç içi aşağı bakar 

şekildedir. Sağ el, sol elin bilek üzerine konul-

duktan sonra sağ el parmakları açılıp kapanır.

Her iki el açık ve avuç içleri yukarı bakacak şe-

kilde karın hizasında, serçe parmaklar karna de-

ğecek şekilde eller ileri geri hareket ettirilir.

isim Köy ve mahallenin yasalarla belirtilmiş işleri-

ni yürütmek için o köy veya mahallede oturanların 

seçtikleri kimse, köy muhtarı, mahalle muhtarı

isim Bir fitilin etrafına erimiş bal mumu, içyağı, 

stearik asit veya parafin dökülerek genellikle silin-

dir biçiminde dondurulan ince, uzun aydınlatma 

aracı

        

     

Sağ el yumruk, baş üzerinde daire çizer. Ardın-

dan  sağ el işaret parmağı öne doğru çıkıntılı ve 

başparmakla bitişik, diğer parmaklar kapalıdır 

(T el) sol el içine değer.

Sağ elin işaret parmağı ağız hizasına getirilerek 

üflenir.
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isim İçinde dinsel veya büyüleyici bir gücün saklı 

olduğu sanılan, taşıyanı, takanı veya sahip olanı 

zararlı etkilerden koruyup iyilik getirdiğine inanı-

lan bir nesne, yazılı kâğıt vb., hamaylı

isim Takıldığı boru veya kabın içindeki akışkanı, 

istenildiğinde akıtabilecek bir düzende yapılmış 

açılır kapanır alet

Sağ elin işaret ve orta parmak açık  (V el), sol elin 

açık olan işaret parmağı üzerine değdirilir.

Sağ el hafif kapalı, parmaklar uçları aşağı doğru 

bir şeyi tutar gibi, içerden dışarı doğru çevrilir.

özel, isim Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan illerinden biri

Sağ el işaret parmağı ve serçe parmağı açık, diğer 

parmaklar kapalıdır. Açık parmakların uçları alna 

değdirilir.

Her iki el parmak uçları birleşik, sağ el sol elin 

parmak uçlarından aşağı doğru indirilir.
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isim Bir tarafına kauçuk veya yağlı boya sürülerek 

su geçirmeyecek duruma getirilen kalın bez

isim Yemek pişirilen yer, aş damı

       

          

Sağ elin işaret ve orta parmak açık, çenenin altın-

dan boğaza değerek aşağı indirilir. Ardından her 

iki el açık sağa ve sola açılır.

Sağ el bileği, sol el bileğine vurulur.

sıfat Mutluluğa erişmiş olan, ongun, mesut, saadetli, bahtiyar, berhudar

      

 

Sağ elin açık olan işaret parmağı burun ucuna 

değdirilir. Ardından her iki elin açık olan işaret 

parmakları yaklaştırılarak ileri hareket ettirilir.

Her iki el çene önünde, işaret ve başparmaklar 

birleşik, diğer parmaklar açık, eller sağa ve sola 

doğru çekilir.
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isim, bitki bilimi Muzgillerden, sıcak bölgelerde yetişen, bir çenekli, çok yıllık bir bitkinin kendine özgü 

hoş kokulu, tatlı, besleyici, kalın kabuklu, uzun meyvesi

Her iki elin parmak uçları birleşik, sağ el sol elin parmak uçlarından aşağı doğru indirilir.

isim, hukuk Mahkemede duruşmaya girecekleri ve tanıkları çağıran, yargıcın emirlerini bildiren, kâğıt-

ları getirip götüren görevli, çağrıcı

      

    

Her iki elin işaret parmakları açık, diğer parmaklar kapalı, açık parmaklar omuzlara doğru hareket 

ettirilir. Sağ el başparmak ve işaret parmağı açık, diğer parmaklar kapalı (L el), başparmak alt dudağa 

değdirilerek ileri ve yukarı doğru hareket ettirilir. Ardından sağ el düz ve avuç içi sola bakacak şekilde 

el ağzın sağ yanına konur.
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isim Birbirlerine isteklerini kabul ettirmek için iki taraf arasında yapılan zorlu çaba, savaş

Her iki el açık ve kıvrık şekilde, göğüs hizasında-

dır. Eller zıt yönde daire çizecek şekilde hareket 

ettirilir.

Her iki el yumruk, göğüs hizasındadır. Eller zıt 

yönde ileri geri hareket ettirilir.

isim Savunma, koruma

Her iki el açık ve parmak uçları kıvrık  göğsün önündedir. Eller zıt yönde daire çizecek şekilde hareket 

ettirilir.
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isim İdare eden, yöneten

      

  

Sağ elin işaret parmağı burnun sağına değdirilir. 

Ardından sağ el göğüs hizasında, yumruk biçi-

minde başparmak açık ve yukarıyı gösterir şekil-

de el yukarı doğru hareket ettirilir.

Sağ elin işaret ve orta parmak açık diğerleri kapa-

lıdır. Parmak uçları burnun sağına değdirilir. 

isim Denetmen isim İl ve ilçelerde Müslümanların din işlerine 

bakan görevli

 

  

Sağ elin işaret ve serçe parmakları açık, diğerleri 

kapalı, sol el açık ve avuç içi sağa bakar şekilde-

dir. Sağ elin açık olan parmaklarının uçları sol 

elin içine döndürülerek dokundurulur.

Sağ elin parmak uçları birleşik, başın üzerinde 

daire çizer. Devamında başparmak açık, el yum-

ruk şekline getirildikten sonra el yukarı doğru 

kaldırılır.
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isim İnsanların her türlü ihtiyacını karşılama-
ya dayalı yol, köprü, bina gibi bayındırlık; tarım, 
beslenme gibi gıda; fizik, kimya, biyoloji, elektrik, 
elektronik gibi fen; uçak, otomobil, motor, iş maki-
neleri gibi teknik ve sosyal alanlarda uzmanlaşmış, 
belli bir eğitim görmüş kimse

isim Bir kimsenin, bir kuruluşun adının veya un-

vanının tersine kazılı bulunduğu, metal, lastik 

vb.nden yapılmış araç, damga, kaşe

Her iki el göğüs hizasında, işaret ve başparmak 

uçları birleşik, diğerleri açık, göğüs hizasında bir-

kaç kez ileri geri hareket ettirilir.

Sol el açık, avuç içi yukarı bakar şekildedir. Sağ 

el yumruk biçiminde, işaret parmağı öne doğru 

çıkıntılı ve başparmakla bitişik, diğer parmaklar 

kapalıdır (T el). Sol elin avuç içine vurulur.

isim Muştu sıfat Kusursuz

Sağ elin işaret parmağı açık, diğerleri kapalı, gö-

ğüs hizasında, avuç içi ileri bakacak şekildedir. 

Ardından elin avuç içi kendimize bakacak şekil-

de çevrilir.

Sağ el göğüs hizasında, işaret ve başparmakları bi-

tişik, el soldan sağa doğru çekilir.
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isim Müslüman özel, isim, din b. İslam dininden olan kimse, 

Muhammedî, Müslim, Müselman, mümin

Sağ el yumruk şeklinde, başparmak ve işaret par-

mağı bir şey tutar gibi yanağa bastırılır.

Sağ el yumruk şeklinde, başparmak ve işaret par-

mağı bir şey tutar gibi yanağa bastırılır.

sıfat Olabilir isim Tartışma

Her iki el işaret parmakları açık, diğer parmaklar 

kapalıdır. Eller sola doğru göğüs hizasından karın 

hizasına indirilir.

Her iki el serçe parmaklar açık, diğer parmaklar 

kapalı, eller göğüs hizasında tutulur. Serçe par-

maklar göğüs hizasında zıt yönde ileri geri hare-

ket ettirilir.
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sıfat Uygun, elverişli isim Bakanlıklarda, elçiliklerde bakan veya bü-

yükelçiden sonra gelen en büyük yönetici

Her iki el çene önünde, işaret parmakları ve baş-

parmaklar bitişik, sağa ve sola doğru çekilir.

Her iki el düz, kıvrık, avuç içi omuza bakar şekil-

de öne arkaya sallanır.

isim Hizmet, mal vb. alan ve karşılığında ücret ödeyen kimse

 

 

Her iki el göğüs hizasında, işaret ve başparmakları birleşik, parmak uçları birbirine bakar şekilde, sağ 

el sol elin üzerine getirildikten sonra sağ el yukarı, sol el aşağı çekilir. Ardından parmak uçları birleş-

tirilmiş, sağ ve sol el göğüs önünde öne arkaya hareket ettirilir.
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isim Sanat ve bilim eserlerinin veya sanat ve bilime yarayan nesnelerin saklandığı, halka gösterilmek için 

sergilendiği yer veya yapı

 

 

Sağ elin işaret ve orta parmakları açık, diğer par-

maklar kapalı  (V el), el sağ göz önüne değer. Ar-

dından el avuç içi ileri bakacak şekilde, soldan 

sağa doğru  daire çizerek hareket ettirilir.

Sağ el açık ve kıvrıktır. El göğsün önünde daire 

çizer.

isim Birtakım duygu ve düşünceleri belli kurallar çerçevesinde uyumlu seslerle anlatma sanatı, musiki

Sağ el yumruk, ağız önünde daire çizecek  şekilde hareket ettirilir.
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N NABIZ
Alfabenin on yedinci harfi isim, tıp  Kalp atışının sağladığı kan basıncından 

dolayı atardamarlara parmakla basıldığında du-

yulan vuru

N
Her iki el göğüs hizasında, sol el işaret parmağı 

ve orta parmak açıktır (V el). Sağ el işaret parma-

ğı açık, diğer parmaklar kapalıdır. İşaret parmak-

ları birbirine dokundurulur. 

Her iki el göğüs hizasındadır. Sağ el işaret ve baş-

parmak açık diğer parmaklar kapalıdır. Açık par-

maklar sol bileği tutar.

NAFAKA
isim, hukuk Birinin geçindirmekle yükümlü bu-

lunduğu kimselere, mahkeme kararıyla bağlanan 

aylık

isim Genellikle kumaş üzerine renkli iplikler veya 

sırma ve sim kullanarak elle, makineyle yapılan iş-

leme, el işi, ince iş

       

    

Her iki el göğüs hizasında, sağ el sol avuç içine iki 

kez vurur. Ardından sağ el parmakları kendinize 

doğru hareket ettirilerek “Gel”işareti yapılır.

Her iki el göğüs hizasında, sağ el işaret ve başpar-

mak birbirine değecek biçimde, sol elin üzerin-

den yukarı doğru dikiş dikme işareti yapılır.
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NAMAZ
isim Bir yerden alıp başka bir yere iletme, aktar-

ma, taşıma, geçirme, aktarım

isim, din b.  İslamın beş şartından biri olan ve 

Müslümanların günde beş vakit, dinî kurallara 

göre yapmak zorunda oldukları ibadet, salat

Sağ el sol omuz hizasında, sol el sol bel hizasın-

dadır. İşaret ve başparmaklar birleşik, eller sağa 

doğru hareket ettirilir.

Her iki el düz ve parmaklar açık, başparmaklar 

kulaklara dokunur. 

NAMUS NANE
isim Bir toplum içinde ahlak kurallarına ve top-

lumsal değerlere bağlılık, iffet

isim, bitki bilimi Ballıbabagillerden, yaprakları sap-
sız, çiçekleri beyaz veya menekşe renginde, güzel koku-
lu, yaprakları baharat olarak kullanılan, çok yıllık ve 
otsu bir kültür bitkisinin kurutulmuş yapraklarından 
elde edilen baharat

 

         

Sağ el yumruk biçiminde, işaret parmağı öne 

doğru çıkıntılı ve başparmakla bitişik, diğer par-

maklar kapalıdır (T el).  Sağ el sağ yanağa konur.

Sağ el işaret parmağı ve orta parmak açık, diğer par-
maklar kapalıdır. Açık parmaklar burun önünde 
aşağı yukarı hareket ettirilir. Sağ el göğsüs hizasın-
da, işaret parmağı, orta parmak ve başparmak bir 
şey tutar gibi diğer parmaklar kapalıdır. Açık olan 
üç parmak birbirine sürtülür.
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NANKÖR NAR
sıfat İyilikbilmez isim, bitki bilimi Nargillerden, yaprakları karşı-

lıklı, çiçekleri büyük, koyu kırmızı renkte, küçük 
bir ağacın kırmızımtırak sarı sert bir kabukla ör-
tülü, içinde çok sayıda kırmızımtırak, sulu taneler 
bulunduran yuvarlak yemişi

   

      

Sağ el yumruk göğüs hizasındadır. Yumruk aşağı 

hareket ettirilirken dirsek yukarı kalkar.

Her iki el göğüs hizasında, parmak uçları birbiri-
ne değecek şekildedir. Ardından sol el kıvrık, sağ 
el sol el üzerinde, işaret ve başparmağı bitişik, di-
ğer parmaklar açık, avuç içinden ağza doğru ha-
reket ettirilir.

zarf Bir işin ne biçimde, hangi yolla olduğunu 

belirtmek için kullanılan bir söz

zarf Bir kişinin hal hatırını ve durumunu ögren-

mek için sorulan soru

Her iki el göğüs hizasında, avuç içleri birbirine 

bakacak şekilde ortaya doğru getirilirken avuç iç-

leri yukarı bakacak şekilde çevrilir.

Sağ el göğüs hizasındadır. Parmak uçları birbirine 

birleşik ve yukarı bakacak şekilde bilekten aşağı 

yukarı hareket ettirilir.
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NAZAR
isim Dayanıklı ve esnek döküm maddesi isim Belli kimselerde bulunduğuna inanılan, kıs-

kançlık veya hayranlıkla bakıldığında insanlara, 

eve, mala mülke hatta cansız nesnelere kötülük 

verdiğine inanılan uğursuzluk, göz

Sağ el işaret parmağı ve orta parmak açık, diğer 

parmaklar kapalıdır (V el). Açık parmaklar bo-

ğazdan aşağı doğru indirilir.

Her iki el işaret ve orta parmak açık, diğer par-

maklar kapalı (V el), eller üst üste konarak par-

maklar hareket ettirilir.

NE ZAMAN NE
zarf  Eylemin hangi zaman diliminde olduğunu 

öğrenebilmek için sorulur.

zamir Hangi şey

     

         

Sağ el sağ omuz hizasında, yumruk, başparmak 

açık, diğer parmaklar kapalıdır. El öne doğru bi-

lekten sallanır.

Her iki el işaret ve başparmak birbirine dokuna-

cak şekilde, birbirinin içinden iki kenara çekilir. 

Ardından her iki el avuç içleri yukarı bakacak şe-

kilde yanlara doğru açılır.
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NEDEN NEFES
zarf Bir olayı doğuran başka bir olayı sormak için 

kullanılan bir söz; niçin

isim Soluk

Her iki el göğüs hizasında, sağ el sol elin üzerinde 

sola sağa hareket eder.

Sağ el açık, avuç içi kendimize bakacak şekildedir. 

El göğüs önünde ileri geri hareket ettirilir.

NEFRET
isim Bir kimsenin kötülüğünü, mutsuzluğunu istemeye yönelik duygu

Her iki el açık, yüz hizasındadır. Eller aşağı indi-

rilirken avuç içleri yukarı bakacak şekle getirilir.

Sağ el düz ve avuç içi kendimize bakacak şekilde 

avuç içi burna dokundurulur. Ardından el yukarı 

doğru çıkarılır.
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NEREDE
isim Irmak zarf Hangi yerde

   

     

Sağ el yumruk, başparmak açık, ağza götürülür. 

Ardından her iki el düz avuç içleri birbirine ba-

kacak şekildedir. Eller öne doğru hareket ettirilir.

Her iki el işaret parmağı ve başparmak açık, diğer 

parmaklar kapalı (C el) biçimde, eller göğüs hiza-

sından karın hizasında indirilir.

NEREYE
zarf Hangi yere isim Mutlu olmaktan doğan ve dışa vurulan se-

vinç, şetaret

       

     

Her iki el işaret parmağı ve başparmak açık, di-
ğer parmaklar kapalı (C el)  biçimde, eller göğüs 
hizasından karın hizasında indirilir. Ardından-
sağ el avuç içi sola  bakacak şekilde, el ileri hare-
ket ettirilir.

Her iki el düz, avuç içi yukarı bakacak şekilde, el-

ler göğüs hizasında daire çizecek şekilde hareket 

ettirilir.
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özel, isim Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesi’nde yer 

alan illerinden biri

isim, tıp  Soğuk almaktan ileri gelen, burun ak-

ması, aksırma ile beliren hastalık, ingin, tumağı, 

dumağı, çaputlama, zükâm, nevazil

Sol el işaret parmağı açık, diğer parmaklar kapa-

lıdır. Sağ el açık kıvrık, sol elin üzerindedir. 

Sağ el işaret parmağı burnun sol yanında, başpar-

mak sağ yanında olmak üzere el burun üzerinden 

ağız hizasına kadar indirilir. Hareket iki üç kez 

tekrarlanır. 

zarf Hangi amaçla, hangi sebeple, neden, niye özel, isim Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesi’nde yer 

alan illerinden biri

       

      

Her iki el işaret ve başparmak birbirine dokuna-

cak şekilde, birbirinin içinden iki kenara çekilir. 

Ardından sol el yumruk, sağ el avuç içi yere baka-

cak şekilde, sağ el sol el üzerine konur.

Sağ el işaret parmağı ağzın önünde yukarı aşağı 

çevrilir.
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N

isim, hukuk Bir erkekle bir kadının evlilik birliği 

kurmasını sağlayacak yasal işlem, evlilik akdi

isim Torunu olan kadın, büyükanne, nene

Sağ el yumruk, sol el avuç içine iki kez vurur. Sağ el düz, kıvrık, parmak uçları sağ yanağa kade-

meli dokunarak yukarı doğru hareket eder.

isim Yılın dördüncü ayı, april isim Evlenmek üzere birbirine söz verme, nişan-

lanma

Sağ el işaret parmağı açık, diğer parmaklar kapa-

lıdır. Açık parmak burnun sağından yukarı doğru 

hareket ettirilir.

Sağ el göğüs hizasında, başparmak sol el yüzük 

parmağının eklem yerine dokunur. 
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N

isim, bitki bilimi Baklagillerden, ana yurdu Ak-

deniz kıyıları olan, birleşik telek yapraklı, çiçekleri 

sarımtırak renkte, tanesi baklamsı bir bitkinin bol 

nişastalı, yuvarlak tanesi

sıfat Eksik

Her iki el göğüs hizasında, sağ el işaret parmağı 

açık, diğer parmaklar kapalıdır. Sol el yumruk-

tur. Sağ işaret parmağı fotoğraftaki gibi sol el 

üzerindeki boğumlara dokunur.

Sağ el işaret parmak açık; orta parmak kıvrık, işa-

ret parmağına yaslanmış şekilde, diğer parmaklar 

kapalıdır. İşaret parmağının ucu boyna değer.

isim, dil bilgisi Cümlenin bittiğini anlatmak için sonuna konulan, küçük benek biçimindeki noktalama 

işareti (.)

 

.
Sağ el göğüs hizasında, işaret parmağı açık, diğer parmaklar kapalıdır. İşaret parmağı sol el avuç içine 

dokunur.



TÜRK İŞARET DİLİ SÖZLÜĞÜ440

N

sıfat Kurala uygun, alışılagelen, olağan, düzgülü, aşırılığı olmayan, uygun

Sağ el göğüs hizasında, parmaklar açık ve kıvrık-

tır. Parmaklar koltuk altından yukarı doğru hare-

ket ettirilir.

Her iki el işaret parmakları ve orta parmaklar 

açık(V el), diğer parmaklar kapalıdır. Açık par-

maklar göğüs hizasından aşağı yukarı iki kez ha-

reket ettirilir.

özel, isim Kuzey Avrupa’da bulunan İskandinav Yarımadası’nın batısında yer alan bir ülke

Her iki el sol göğüs hizasında, sağ el sol elin üze-

rinden parmak uçlarına doğru süpürür gibi hare-

ket ettirilir.

Sağ el işaret parmağı ve orta parmak açık, diğer 

parmaklar kapalıdır. El sol göğüs üzerinden sağa 

doğru S çizerek getirilir.
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N

isim Okullarda öğrencinin dersle ilgili bilgi ve bece-

ri düzeyini göstermek üzere öğretmenlerce verilen 

sayı, derece

isim, hukuk Çeşitli belge ve işlemlere geçerlik ka-
zandırmak ve yasanın öngördüğü diğer görevleri 
yerine getirmekle yükümlü, belli nitelikleri ve ken-
dine özgü bir hukuk statüsü olan kamu görevlisi, 
kâtibiadil

 

         

Her iki el göğüs hizasında, sağ el serçe parmağı 

açık, diğerleri kapalıdır. Sağ el sol el avuç içine 

konur.

Sağ el işaret parmağı açık, diğer parmaklar kapa-
lıdır. Sağ işaret parmağı kulak hizasından aşağı 
doğru hareket ettirilir. Ardından açık işaret par-
mağı, sol avuç içinde bilekten parmak uçlarına 
doğru iki kez konur.

NÖBET
isim  Sıra ile belirli süre bir yeri bekleme işi isim Nöbet bekleyen, nöbet sırası kendisinde olan 

kimse

     

         

Sağ el sol kol üstünde, işaret parmağı ve orta par-

mak açık (V el), soldan sağa doğru çekilir. Nö-

betçinin koluna takılan bant işaret edilmektedir.

Sağ el sol kol üstünde, işaret parmağı ve orta par-

mak açık (V el), soldan sağa doğru çekilir. Ardın-

dan sağ elin başparmak ve işaret parmağı açık (C 

el) göğüs hizasından aşağı doğru indirilir.
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N

NUMARA NUMARACI
isim Bir şeyin bir dizi içindeki yerini gösteren sayı, 

rakam

sıfat Yalan dolanla iş gören (kimse), düzenbaz, 

hileci

Sağ el işaret ve orta parmak açık, diğer parmaklar 

kapalıdır (V el). Açık parmaklar çenenin altında 

aşağı yukarı zıt yönde hareket ettirilir.

Sağ elin işaret parmağı ve diğer parmaklar birbiri-

ne bakacak şekilde, burnu arasına aldıktan sonra 

açılır kapanır.

NÜFUS CÜZDANI
m Bir ülkenin vatandaşlarına devletçe verilen, kimlikleriyle kişisel durumlarını gösteren resmî belge, kafa 

kâğıdı, kafa koçanı, nüfus kâğıdı, nüfus tezkeresi

 

Her iki el göğüs hizasında, sağ el işaret parmağı açık ve kıvrık, diğer parmaklar kapalıdır. Sol el işaret 

parmağı açık, diğer parmaklar kapalıdır. Sağ el işaret parmağı, sol el işaret parmağının üzerine konur.



TÜRK İŞARET DİLİ SÖZLÜĞÜ 443

O

O O
Alfabenin on sekizinci harfi zamir Teklik üçüncü kişiyi gösteren bir söz

O
Sağ el göğüs hizasında, işaret parmağı ve başpar-

mak birbirine dokunacak şekilde, diğer parmak-

lar açıktır.

Sağ el omuz hizasında, işret parmağı açık diğerle-

ri kapalıdır. El ileriyi işaret eder.

OBUR OCAK
sıfat Gereğinden çok yemek yiyen, doymak bilme-

yen (kimse)

isim Ateş yakmaya yarayan, pişirme, ısıtma, ısın-

ma vb. amaçlarla kullanılan yer

Her iki el göğüs hizasında, parmak uçları birbi-

rine dokunacak şekilde, sağ el ağza götürülürken 

sol el aşağı indirilir. Bu hareket eller değiştirile-

rek tekrarlanır.

Sağ el karın hizasında, sol el omuz hizasında, her 

iki elin tüm parmakları açık, kıvrık ve avuç içleri 

yukarı bakacak şekilde eller yer değiştirir. Bu ha-

reket tekrarlanır.



TÜRK İŞARET DİLİ SÖZLÜĞÜ444

O

OCAK ODA
isim Yılın birinci ayı, kânunusani isim Evin veya herhangi bir yapının oturma, çalış-

ma, yatma gibi işlere yarayan, banyo, salon, giriş 

vb. dışında kalan, bir veya birden fazla çıkışı olan 

bölmesi, göz

Sağ el göğüs hizasında, işaret parmağı ve başpar-

mak birbirine bitişik, diğer parmaklar açıktır. Sağ 

el bilekten avuç içi öne ve sola  bakacak şekilde 

çevrilir.

Her iki el göğüs hizasındadır.  Sol el açık düz ve 

avuç içi yukarı bakacak şekildedir. Sağ elin açık 

olan orta parmağı  sol elin avuç içine konur.

OFSAYT
isim, spor Futbolda hücuma geçen takımın en az 

bir oyuncusunun topla oynandığı anda rakip takı-

mın kale çizgisine, o takımın en yakın oyuncusun-

dan daha yakın bulunması durumu

isim Erkek evlat

     

        

El göğüs hizasında parmaklar kapalıdır. Ardın-

dan el göğüs hizasından yukarı kaldırılır.

Sağ el başparmağı açık ve ucu yukarı doğru, çe-

neye değdirilir. Sağ el parmaklar açık düz ve avuç 

içi aşağıya bakacak şekilde el iki kez bele konur.
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O

OH OK
ünlem Sevinç, beğenme, hayranlık, rahatlama vb. 

duyguları belirten bir söz

isim Yayla atılan, ucunda sivri bir demir bulunan 

ince ve kısa tahta çubuk

Sağ el göğüs hizasında, düz ve parmaklar birbi-

rine bitişik, sağ el kalp hizasından aşağı doğru 

indirilir.

Her iki el, işaret parmağı öne doğru çıkıntılı ve 

başparmakla bitişik, diğer parmaklar kapalıdır 

(T el). Sağ el önce geri sonra öne doğru hareket 

ettirilir.

OKEY
isim Plastik, tahta, mika vb. maddelerden yapılmış 

taşlarla oynanan ve konkene benzeyen bir oyun 

türü

isim Hamur açmakta kullanılan silindir biçiminde 

uzunca, ince değnek

     

         

Her iki el göğüs hizasında, işaret parmağı,or-

ta parmak ve başparmak açık, birbirine bitişik, 

diğer parmaklar kapalı, eller aşağı yukarı doğru 

birkaç kez hareket ettirilir.

Her iki el göğüs hizasında işaret ve  başparmak 
uçları birleşik, diğer parmaklar açıktır. Kollar 
sağa ve sola çekilir. Ardından her iki el göğüs hi-
zasında, parmaklar açık düz, avuç içi aşağıya ba-
kacak şekilde eller öne arkaya hareket ettirilir.
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O

-i Sevgi, şefkat belirtisi olarak elini bir şeyin üze-

rinde yavaş yavaş gezdirmek veya ona hafifçe 

vurmak

isim Her türlü eğitim ve öğretimin toplu olarak ya-

pıldığı yer, mektep

Her iki el göğüs hizasında, düz, parmaklar birbi-

rine bitişik, avuç içleri aşağı bakacak şekilde, sağ 

el sol elin üzerinde iki kez yatay şekilde hareket 

eder.

Sağ el ağız hizasında, düz, parmaklar bitişik, avuç 

içi kendinize bakacak şekilde sağ el öne arkaya 

hareket ettirilir.

OKYANUS
-i Bir yazıyı meydana getiren harf ve işaretlere 

bakıp bunları çözümlemek veya seslendirmek

isim, coğrafya Kıtaları birbirinden ayıran deniz, 

ana deniz, umman

 

    

Her iki el göğüs hizasında, avuç içi kendinize ba-

kacak şekilde, eller aynı anda sağa ve sola hare-

ket ettirilir.

Sol el göğüs hizasında, parmak uçları birbirine 
birleşik ve yukarı bakacak şekildedir. Sağ el, sol 
el üzerine konur. Ardından sağ el orta parmağı 
sol el parmak uçlarına dokunduktan sonra elin alt 
kısmına dokunur.
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O

sıfat Gerçekleşme imkânı bulunan, olur, mümkün, 

kabil

isim Ortaya çıkan, oluşan durum, ilgi çeken veya 

çekebilecek nitelikte olan her türlü iş, hadise, vaka

Sağ el göğüs hizasında, düz, avuç içi aşağıya baka-

cak şekilde el bilekten yukarı çevrilerek sallanır.

Her iki el göğüs hizasında, düz, avuç içleri sağa 

eğimli bakacak şekilde eller birbirinin çevresinin 

döndürülür.

isim Her dört yılda bir başka ülkede yapılan, amatör-

lerin ve ülkelerinde profesyonel olarak futbol, basketbol, 

voleybol vb. takım sporlarıyla uğraşanların katıldığı 

uluslararası spor yarışmaları, olimpiyat oyunları

nsz Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku 

bulmak

Her iki el göğüs hizasında, işaret parmağı ve baş-
parmak birbirine değecek şekilde tutulur; diğer 
parmaklar açıktır. İki elin parmakları fotoğrafta-
ki gibi birbirinin içinden geçirilir. Ardından eller 
değiştirilerek hareket tekrarlanır.

Sağ el göğüs hizasında, avuç içi yukarı bakacak 

şekilde, parmaklar kıvrık, el aşağıya doğru indi-

rilirken parmak uçları birbirine değecek şekilde 

birleştirilir.
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O

sıfat İmkânsız, gerçekleşemez, gayrimümkün isim Balık avlamada kullanılan, ucuna çengelli 

iğne takılı, çoğunlukla naylon tellerden veya at 

kuyruğu kılından yapılmış iplik

 

         

Sağ el çene altında, el açık ve kıvrık, çeneden öne 

doğru getirilirken; el düz, avuç içi kendinize ba-

kacak duruma gelir.

Her iki el işaret ve orta parmak açık, diğer parmaklar 
kapalıdır. Sol el işaret ve orta parmağı sağ el bileği-
ne değdirilir. Sağ el sağa sola hareket ettirilerek ileri 
götürülür Sağ el sağ omuz üzerinde, sol el sağ göğüs 
hizasında, eller yumruk biçiminde, işaret parmağı öne 
doğru çıkıntılı ve başparmakla bitişik, diğer parmak-
lar kapalıdır. Her iki el ileri doğru atılır. 

isim, anatomi Boynun iki yanında, kolların göv-

deye bağlandığı bölüm

isim On beşten sonra gelen sayının adı

     

 
16

Sağ el sol omuza dokunur. Sağ el göğüs hizasında, işaret parmağı açık, diğer 

parmaklar kapalı, işaret parmağı sağa sola salla-

nır. Ardından sağ el başparmak açık, kıvrık, diğer 

parmaklar kapalı, altı işareti yapılır.
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O

isim On dörtten sonra gelen sayının adı isim Ondan sonra gelen sayının adı

15 11
Sağ el göğüs hizasında, başparmak ve orta parmak 

birbirine değer, diğer parmaklar açıktır. Birbirine 

değen parmaklar ile fiske atılır. 

Sağ el göğüs hizasında, başparmak ve işaret par-

mağı açık, parmaklar iki kez birbirine değdirilir.

ON DÖRT
isim On sekizden sonra gelen sayının adı isim On üçten sonra gelen sayının adı

       

14     
19

Sağ el göğüs hizasında, işaret parmağı açık, diğer 

parmaklar kapalı, işaret parmağı sağa sola salla-

nır. Ardından işaret parmağı kıvrılır.

Sağ el, sağ omuz hizasındadır. El yumruk serçe 

parmak ve işaret parmak açık, diğer parmaklar 

kapalıdır.
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O

isim On birden sonra gelen sayının adı isim On yediden sonra gelen sayının adı

 

12          
18

Orta parmak başparmağın ucuna iki kez dokunur. Sağ el göğüs hizasında, işaret parmağı açık, diğer 
parmaklar kapalı, işaret parmağı sağa sola salla-
nır. Ardından başparmak, işaret parmağı ve orta 
parmak açık, kıvrık, diğer parmaklar kapalı, el 
aşağıya doğru indirilir.

ON ÜÇ
isim On ikiden sonra gelen sayının adı isim On altıdan sonra gelen sayının adı

     

 
13

         
17

Sağ el göğüs hizasında, işaret parmağı açık, diğer 
parmaklar kapalı, işaret parmağı sağa sola salla-
nır. Ardından başparmak, işaret parmağı ve orta 
parmak açık, diğer parmaklar kapalı, el öne doğ-
ru çıkarılır.

Sağ el göğüs hizasında, işaret parmağı açık, diğer 

parmaklar kapalı, işaret parmağı sağa sola salla-

nır. Ardından işaret parmağı ve orta parmak açık, 

birleşik ve yukarı doğru çıkarılır.
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O

ON
isim Dokuzdan sonra gelen sayının adı

10
Sağ el göğüs hizasında, işaret parmağı açık, diğer parmaklar kapalı, işaret parmağı sağa sola sallanır.

ONAY
isim Uygun bulma, tasdik, icazet, izin

Sağ el yumruk, sol el avuç içine  iki kez vurulur. Her iki el göğüs hizasında, sol el açıktır. Sağ el yü-

zük ve serçe parmak kapalı diğerleri açıktır. Sağ el 

sol el avuç içine vurur.
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O

-i Yapılan bir işi doğru ve yerinde bularak kabul 

etmek, tasdik etmek, tasdiklemek

zamir O şahıs zamirinin çokluk biçimi

Sağ el yumruk, sol el avuç içine  iki kez vurulur. Sağ el göğüs hizasında, işaret parmağı açık, diğer 

parmaklar kapalı, işaret parmağı iki kez öne doğ-

ru götürülür.

ONUN
zamir Çokluk üçüncü şahıs iyelik hali zamir Teklik üçüncü şahıs iyelik hali

       

     

Sağ el göğüs hizasında, işaret parmağı açık, diğer 
parmaklar kapalı, el soldan sağa doğru hareket 
eder. Sağ el işaret parmağı ve orta parmak açık 
diğer parmaklar kapalı (V el), avuç içi sola ba-
kacak şekilde öne doğru iki kez hareket ettirilir.

Sağ el işaret parmağı ve orta parmak açık diğer 

parmaklar kapalı (V el), avuç içi sola bakacak şe-

kilde öne doğru iki kez hareket ettirilir.
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O

ORAK
isim Dizi eylem isim Yarım çember biçiminde yassı, ensiz ve kes-

kin metal bir bıçakla, buna bağlı bir saptan oluşan 

ekin, ot vb. biçme aracı

       

     

Her iki el göğüs hizasında, işaret parmağı ve başpar-
mak uçları bitişik, diğer parmaklar açıktır. Sağ el sol 
el üzerinde daire çizer. Her iki el göğüs hizasında, 
işaret parmağı ve başparmak açık (C el), kıvrık, di-
ğer parmaklar kapalı, eller öne doğru çıkarılır.

Her iki el göğüs hizasında, sol el yumruk, sağ el 

işaret parmağı açık, kıvrık, diğer parmaklar kapa-

lı, sağ el sağdan sola hareket ettirilir. Tutulan bir 

şeyin orakla kesilmesi işaret edilmektedir.

ORAN
isim Çeşitli meyvelerin tozlarından elde edilen sı-

cak ya da soğuk olarak içilebilen bir içecek

isim Büyüklük, nicelik, derece bakımından iki şey 

arasında veya parça ile bütün arasında bulunan 

bağıntı, nispet, rasyo

       

%   

Sağ el göğüs hizasında, işaret parmağı ve başpar-

mak uçları birbirine dokunacak şekilde, diğer 

parmaklar açıktır. Her iki el göğüs hizasındadır.  

Sağ el sol elin üzerinde daire çizer. 

Sağ el işaret parmağı açık, diğer parmaklar kapa-

lıdır. İşaret parmağı başın sağ kısmından göğsün 

ortasına indirilir.
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O

ORDU ORDU
özel, isim Bir devletin silahlı kuvvetlerinin tümü özel, isim Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi’nde yer 

alan illerinden biri

       

     

Sağ el alnın sağ üst kısmına, parmaklar açık düz 

ve avuç içi aşağı bakacak şekilde konur. Ardın-

dan sağ el başparmak açık, diğer parmaklar ka-

palıdır ve el omuzun altına doğru çekilir.

Sağ el sol göğüs hizasında, yumruk, başparmak 

açık, el soldan sağa geçirilir.

isim Düzenleme isim Ağaçlarla örtülü geniş alan

Her iki el göğüs hizasında, işaret parmağı ve baş-

parmak uçları bitişik, diğer parmaklar açıktır. 

Sağ el sol el üzerinde daire çizer. Ardından fo-

toğraftaki ok yönünde ileri hareket eder. 

Her iki el açık, avuç içleri birbirine bakacak şekil-

dedir. Eller sallanarak yukarı hareket ettirilir.
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O

ORTA ORTAK
isim Bir şeyin eşit olarak ayrılabileceği bölüm isim Birlikte iş yapan, ortaklaşa yararlarla birbir-

lerine bağlı kimselerden her biri, şerik, hissedar, 

partner

Her iki el göğüs hizasında, sağ el orta parmağı 

aşağıya bakacak şekildedir. Sol el düz, sağ el orta 

parmak sol el avuç içine değer. 

Her iki el göğüs hizasında, işaret parmakları açık, 

diğer parmaklar kapalıdır. Sağ işaret parmağı, sol 

işaret parmağının üzerinde ileri geri sürülür.

isim Öğrencileri genel eğitim yoluyla bir yandan 

hayata, bir yandan da liseye hazırlayan, genellikle 

üç yıllık ortaöğretim okulu

sıfat, tıp  Ortopedi ile ilgili olan

       

     

Sağ el sağ omuz hizasında, işaret parmağı ve baş-
parmak birleşiktir. El kısa hareketlerle öne arka-
ya sallanır. Ardından sağ el ağız hizasında, düz, 
parmaklar bitişik, avuç içi kendinize bakacak şe-
kilde el ileri geri hareket ettirilir.

Her iki el açık düz, sağ el göğüs hizasında; sol el 

sol karın hizasındadır. Sol el yukarı sol göğüs hi-

zasına; sağ el aşağı karın hizasında hareket ettiri-

lir. Aynı hareket iki kez tekrarlanır.
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O

ORUÇ
isim, din b.  Tanrı’ya ibadet amacıyla yeme, içme 

vb. şeylerden belli bir süre kendini alıkoyma

özel, isim Türkiye’nin Akdeniz Bölgesi’nde yer 

alan illerinden biri

  

         

Sağ el düz, avuç içi kendinize bakacak şekilde 

el ağzın sağ tarafından sol tarafa doğru hareket 

ettirilir.

Sağ el işaret parmağı açık, başın sağ kısmına değ-

dirilir. Ardından el aşağıya  indirilirken işaret 

parmağı ve başparmağın uçları birbirine değer. 

OT
özel, isim XIII. yüzyılda Osman Gazi tarafından 

Anadolu’da kurulan ve Birinci Dünya Savaşı’ndan 

sonra dağılan büyük Türk imparatorluğunun uy-

rukları

isim, bitki bilimi Toprak üstündeki bölümleri 

odunlaşmayıp yumuşak kalan, ilkbaharda bitip 

bir iki mevsim sonra kuruyan küçük bitkiler

      

          

Sağ el işaret parmağı açık, gözün altına değdirilir.  

Ardından sağ el parmak uçları birbirine değecek 

şekilde başın üzerinde daire çizilir. 

Sağ el göğüs hizasında, avuç içi sola bakacak şe-

kilde, parmaklar kıvrık, el sola doğru hareket 

ederken parmaklar kapanır.
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O

OTOGAR
isim Yolcu ve turistlere geceleme imkânı sağlamak, 

bunun yanında yemek, eğlence vb. hizmetleri sun-

mak amacıyla kurulmuş işletme

isim Şehirler arası çalışan motorlu taşıtların yol-

cularını aldıkları ve indirdikleri yer

Her iki el göğüs hizasında, sol el işaret parma-

ğı ve başparmak açık, diğer parmaklar kapalıdır. 

Sağ el işaret parmağı sol elin açık parmakları 

üzerinde hareket eder. 

Her iki el işaret ve orta parmakları birbirine değe-

cek ve birbirinin içinden geçecek şekilde tutulur. 

El değiştirilerek hareket tekrarlanır.

sıfat Mekanik yollarla hareket ettirilen veya kendi 

kendini yöneten (alet)

-e Vücudun belden yukarısı dik duracak biçimde 

ağırlığı kaba etlere vererek bir yere yerleşmek

Her iki el göğüs hizasında, yumruk, başparmak-

lar açık, bir el öne doğru gelirken diğer el geri 

gelir, hareket tekrarlanır.

Her iki el göğüs hizasında, orta parmak ve işaret 

parmağı ile başparmak açık, kıvrık, el bileklerden 

hareket eder. Bilekler aşağıya inerken eller yukarı 

doğru kalkar.
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O

isim Yirmi dokuzdan sonra gelen sayının adı isim Çevrelerine göre çukurda kalmış, çoğunlukla 

alüvyonla örtülü, eğimi az, akarsuların derine gö-

mülmediği, geniş veya dar düzlük, yazı

30
Sağ elin işaret parmağı, başparmağı ve orta par-

mağı açık, diğer parmaklar kapalı, el sağa sola 

sallanır.

Her iki el göğüs hizasında, düz, avuç içleri aşağıya 

bakacak şekilde eller yanlara doğru açılır.

OY
isim Bir toplantıya katılanların, bir sorunla ilgili 

birkaç seçenekten birini tercih etmesi, rey

nsz Vakit geçirme, eğlenme, oyalanma vb. amaç-

larla bir şeyle uğraşmak

Her iki el göğüs hizasında, açık ve kıvrık; sağ el, 

sol elin başparmak ve diğer parmakları arasın-

dan aşağı doğru hareket ettirilir. 

Her iki el göğüs hizasında, eller yumruk, serçe 

parmakları ve başparmaklar açıktır. Açık par-

maklar sağa sola hareket ettirilir.
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O

OYUN
isim Yetenek ve zekâ geliştirici, belli kuralları olan, iyi vakit geçirmeye yarayan eğlence

Her iki el göğüs hizasında eller yumruk serçe parmakları açıktır. Eller, avuç içleri aşağı yukarı gelecek 

şekilde  hareket ettirilir.
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Ö

Ö ÖBÜR
Alfabenin on dokuzuncu harfi sıfat Öteki, diğer

Ö
Her iki el göğüs hizasında, sol el işaret parmağı ve 

başparmak birbirine bitişik, avuç içi sağa bakacak 

şekildedir. Sağ el, sol elin üzerinde sağa sola nokta 

koyar gibi şıklatılır.

Sağ el işaret ve orta parmağı açık, avuç içi kendi-

mize bakacak şekildedir. Devamında elin avuç içi 

yukarı bakacak şekilde çevrilir.

ÖÇ ÖDEMEK
isim Kötü bir davranış veya sözü cezalandırmak 

için kötülükle karşılık verme isteği ve işi, intikam

-i Bir alışveriş ilişkisinde, borcu alacaklıya vermek, 

tediye etmek

Her iki el göğüs hizasındadır. Sağ elin işaret par-

mağı ve orta parmak açık kıvrık, diğer parmaklar 

kapalıdır. Sol el yumruk, sağ el sol el dışına vurur.

Her iki el göğüs hizasında, sağ el yumruk biçi-

minde, işaret parmağı öne doğru çıkıntılı ve baş-

parmakla bitişik, diğer parmaklar kapalıdır (T el). 

Sağ el, sol avuç içine tek hareketle konur.
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Ö

ÖDEV
nsz Karşılık olarak benzer iş, hareket yapıp veya bir 

şey verip borçlu kalmamak

isim Öğretmenin öğrencilere okul dışında yapma-

ları için verdiği çalışma

       

        

Her iki el göğüs hizasında, yumruk, başparmak-

lar ve serçe parmaklar açık, diğer parmaklar ka-

palı, eller ters yönlere hareket ettirilerek dirsek-

lere kadar götürülür.

Her iki el göğüs hizasında, sol el işaret parmağı ve 

başparmak birbirine bitişik, avuç içi sağa bakacak 

şekildedir. Sağ el, sol elin üzerinde sağa sola nokta 

koyar gibi şıklatılır.

ÖDÜL ÖDÜNÇ
isim Bir başarı karşılığında verilen armağan, 

mükâfat

sıfat İleride geri verilmek veya alınmak şartıyla 

alınan veya verilen (şey)

Sağ el yumruk, sol el üzerindedir. Eller ileri doğru 

hareket eder.

Sağ el serçe parmak açık, diğer parmaklar kapalı, 

açık parmak çeneye değdirilir. 
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Ö

ÖFKE ÖFKELENMEK
isim Engelleme, incinme veya gözdağı karşısında 

gösterilen saldırganlık tepkisi, kızgınlık, hışım, 

hiddet, gazap

nsz, -e Öfkeli duruma düşmek, kızmak, hiddet-

lenmek

Sağ el parmak uçları birbirine değecek şekilde el 

karın üzerinde daire çizer.

Sağ el göğüs hizasında, açık düz, avuç içi aşağıya 

bakacak şekilde el çeneye doğru kaldırılır.

isim Gün ortası, öğlen, öğle vakti

  

Sağ el işaret parmağı ve orta parmak açık, diğer parmaklar kapalıdır (V el). İşaret parmağı burnun 

üzerine değdirilerek aşağıya doğru indirilir.
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Ö

isim Öğrenim görmek amacıyla ders alan kimse, okul çocuğu, talebe, şakirt

      

  

Sağ el ağız hizasında, düz, parmaklar bitişik, avuç 
içi kendinize bakacak şekilde sağ el ileri geri ha-
reket ettirilir. Sağ el işaret parmağı ve başparmak 
açık, diğer parmaklar kapalı (C el), parmak uçları 
yukarı bakacak biçimde göğsün ortasında konur.

Sağ el parmaklar açık düz ve avuç içi aşağıya ba-

kacak şekilde el iki kez bele dokunur.

-i Bilgi edinmek

Sağ el başın sağ tarafında, parmaklar açık ve kıv-

rık, avuç içi karşıya bakacak şekildedir. Parmaklar 

birleştirilerek geri çekilir.

Her iki el yüz hizasında, parmak uçları birbiri-

ne değecek şekilde eller kendinize doğru açılıp 

kapanır.
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Ö

-i, -e Bir kimseye bir konuda bilgi ve beceri kazandırmak

  

Her iki el göğüs hizasında, parmak uçları birbirine değecek şekilde, eller karşıya doğru açılır kapanır.

isim Mesleği bilgi öğretmek olan kimse, hoca, muallim, muallime

Sağ el işaret parmağı açık, diğer parmaklar kapalı, 

el bilekten öne doğru sallanır.

Sağ el göğüs hizasında, parmaklar kapalı,  avuç 

içi karşıya bakacak şekildedir. Parmaklar açılıp 

kapanır.
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Ö

ÖKSÜRMEK ÖKÜZ
nsz Solunum yolları zarlarının rahatsızlığı sebebiy-

le akciğerlerdeki havayı birdenbire ve gürültülü bir 

sesle dışarı vermek

isim Çift sürmekte, kağnı çekmekte kullanılan, 

etinden yararlanılan, iğdiş edilmiş erkek sığır

Sağ el açık ve düz göğüs üzerine konur. Vücut 

öne doğru hareket ederken öksürür gibi yapılır.

Her iki el serçe ve başparmak açık, diğer parmak-

lar kapalı, başparmaklar alnın iki kenarına değer.

ÖLÇMEK ÖLMEK
-i En, boy, hacim, süre gibi nicelikleri kendi cinsle-

rinden seçilmiş bir birimle karşılaştırıp kaç birim 

geldiklerini belirtmek

nsz Yaşamaz olmak, hayatı sona ermek, can 

vermek

Her iki el göğüs hizasında, işaret ve başparmak 

uçları birleşik, diğerleri açık, eller göğüs hizasın-

da birkaç kez ileri geri hareket ettirilir. 

Sağ el işaret parmağı ve orta parmak açık, diğer 

parmaklar kapalıdır (V el). Sağ el avuç içi yukarı 

bakarken aşağı bakacak şekilde çevrilir.
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Ö

ÖN
isim Bir şeyin esas tutulan yüzü, arka karşıtı zarf İlk olarak, başlangıçta, sonra karşıtı

  

Sağ el göğüs hizasında, açık, el vücuda değecek 

şekilde aşağı yukarı hareket ettirilir.

Sağ el açık düz, parmaklar birbirine bitişik, avuç 

içi arkaya bakacak şekilde, el arkaya doğru hare-

ket ettirilir.

sıfat Önemi olan, mühim, ehemmiyetli

Sağ el yumruk, başparmak açık, avuç içi sola ba-

kacak şekilde çevrilir.

Her iki el baş ve işaret parmak uçlarından birleşti-

rilir, diğer parmaklar açık ve avuç içleri birbirine 

bakacak şekildedir. Eller göğüs hizasından aşağı 

yukarı hareket ettirilir.
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Ö

ÖNERGE ÖPMEK
isim Meclis, kongre vb. resmî bir toplantıda, her-
hangi bir konu veya sorunla ilgili olarak bir öne-
ride bulunmak için üyelerden biri veya birkaçı ta-
rafından başkanlığa verilen, oya sunularak karar 
verilmesi istenen yazılı kâğıt, takrir

-i, -den Sevgi, saygı, bağlılık, teşekkür belirtmek 

amacıya dudaklarını bir şeye veya birine değdirmek

       

    

Sağ el yumruk, sol el avuç içine koyulur. Ardın-

dan her iki el açık, sağ el sol el içine konur. Eller 

birlikte ileri hareket ettirilir.

Sağ el parmak uçları birbirine değecek şekilde tu-

tulur. Ardından parmak uçları önce sağ yanağa 

sonra sol yanağa konur.

ÖRDEK
nsz, -le Birbirini öpmek isim, hayvan bilimi Perde ayaklılardan, evcil ve 

yabani türleri bulunan su kuşu, badi, badik

Her iki el göğüs hizasında, tüm parmak uçları bir-

birine değerek eller ters yönde öne arkaya çevrilir.

Sağ el burun önünde, başparmak ve diğer par-

maklar birbirine paraleldir. Parmaklar kapanıp 

açılır.
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Ö

ÖRNEK
isim Ortak bir amacı veya işi gerçekleştirmek için 

bir araya gelmiş kurumların veya kişilerin oluştur-

duğu birlik, teşekkül, teşkilat

isim Benzeri yapılacak olan, benzetilmek istenen 

şey, model

Her iki el göğüs hizasında, sol el yumruk; sağ el 

işaret parmağı açık kıvrık, diğer parmaklar ka-

palıdır. Sağ el sol elin altından daire çizecek şe-

kilde hareket ettirilir.

Her iki el göğüs hizasında, işaret parmakları ve 

orta parmakları açık ve bitişik, diğer parmaklar 

kapalıdır. Sağ el, sol elin açık parmakları üzerin-

den kendinize doğru iki kez hareket ettirilir.

ÖVMEK
isim, hayvan bilimi Örümcekler takımından, ince 

bir ağ örerek küçük böcekleri avlayan eklemli bir 

hayvan

-i Birinin veya bir şeyin iyiliklerini, üstünlükleri-

ni söyleyerek değerini yüceltmek, methetmek, sena 

etmek, yermek karşıtı

 

 

Sağ el avuç içi yere bakacak şekilde, açık ve kıv-

rıktır. Sol el işaret parmağı sağ el üzerinde durur. 

Eller yukarı kalkarken sağ el parmakları hareket 

eder.

Her iki el göğüs hizasında, açık ve kıvrık, avuç 

içleri birbirine bakacak şekildedir. sağ el yukarı 

kaldırılırken her iki el parmak uçları birleştirilir.
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Ö

ÖZEL
sıfat Bir kişiyi ilgilendiren, hususi, zatî isim Bir şeyin benzerlerinden veya başka şeyler-

den ayrılmasını sağlayan nitelik, hususiyet, hasi-

yet, hassa, mahsusluk, spesiyalite

   

  

Sağ el başparmak ve işaret parmağı açık, kıvrık, 

diğer parmaklar kapalıdır (C el). El göğsün sa-

ğından aşağı yukarı hareket ettirilir.

Sağ el başparmak ve işaret parmağı açık, kıvrık, diğer 
parmaklar kapalıdır (C el). El göğsün sağından aşağı 
doğru iki kez indirilir. Ardından her iki el göğüs hiza-
sındadır. Sağ elin işaret parmağı açık ve kıvrıktır. Sol 
el açık ve düzdür. Sağ el işaret parmağı, sol elin par-
mak uçlarından aşağı doğru vurarak indirilir.

ÖZLEMEK
-i Bir kimseyi veya bir şeyi görmeyi, kavuşmayı is-

temek, göreceği gelmek

Yaptığı bir yanlıştan ötürü bağışlanmasını istemek

Sağ el işaret parmağı ve başparmak uçları sağ ya-

nağın önünde birleştirilir. El  öne hareket ederken 

parmaklar açılır.

Her iki el düz, avuç içleri birbirine bakacak şekil-

de birleştirilir.
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P

P
Alfabenin yirminci harfi isim, tarih Osmanlı Devleti’nde devlet başkanına 

verilen unvan, hükümdar, sultan

P
Sağ el göğüs hizasında, işaret parmak açık; orta 

parmak kıvrık, işaret parmağına yaslanmış şekil-

de, diğer parmaklar kapalıdır.

Sağ el açık düz ve avuç içi karşıya bakacak şekilde 

el alna konur.

PAKET
sıfat Fiyatı yüksek olan, ucuz karşıtı isim İçinde bir veya birçok şey bulunan, kâğıda 

sarılarak veya kutuya konularak bağlanmış, elde 

taşınacak büyüklükte nesne

    

 

Sağ el yumruk biçiminde işaret parmağı öne doğ-

ru çıkıntılı ve başparmakla bitişik diğer parmak-

lar kapalıdır (T el). Ardından el göğüs hizasında 

avuç içi sola bakacak şekilde açılır.

Her iki el karın hizasında, açık düz ve avuç içle-

ri birbirine bakacak şekilde eller aşağıya doğru 

indirilir. Ardından her iki el açık düz ve avuç iç-

leri göğsümüze bakacak şekilde fotoğraftaki gibi 

tutulur. 
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P

-i Bir veya birkaç şeyi kâğıda sararak, kutuya ko-

yarak bağlamak

özel, isim Güney Asya’da yer alan  bir ülke

  

    

Her iki el açık düz ve avuç içleri birbirine baka-
cak şekildedir. Her iki el yumruk biçiminde, işa-
ret parmağı öne doğru çıkıntılı ve başparmakla 
bitişik, her iki el göğüs hizasında önce birbirine 
değdirilir. Ardından  sağ el sağa; sol el sola gider.

Sağ elin işaret parmağı ve başparmak açık, diğer 

parmaklar kapalıdır. Açık parmaklar burnun sağ 

tarafını tutar.

isim Soğuk havalarda öbür giyeceklerin üstüne gi-

yilen kalın kumaştan giysi

isim Kendisini seyredenleri güldüren ve eğlendi-

ren, acayip kılıklı, yüzü aşırı ve komik biçimde 

boyalı oyuncu

       

         

Her iki el göğüs hizasında, yumruk biçiminde 
işaret parmağı öne doğru çıkıntılı ve başparmak-
la bitişiktir. Ellerin omuzların altından öne doğ-
ru getirilir ve göğüs hizasından karın hizasına 
doğru indirilir.

Sağ el burun önünde parmaklar kıvrıktır. Pal-

yaçonun burnu işaret edilmektedir.
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P

isim, bitki bilimi Ebegümecigillerden, koza biçiminde-
ki meyvesi üç, dört, beş dilimli olan, sıcak bölgelerde 
yetişen tarım bitkisinin tohumlarının çevresinde oluş-
muş ince, yumuşak tellerin işlenmiş biçimi

isim Ani dehşet duygusu, büyük korku, ürkü

Her iki el göğüs hizasında,  tüm parmakların uç-

ları ortada birleşmiş biçimde, eller sağa ve sola 

çekiliken parmak uçları  birleşir. Aynı hareket iki 

kez  tekrarlanır.

Her iki el açık,avuç içleri kendimize bakacak şe-

kilde, yukarı kalkar.

PAPA
isim Belden başlayan ve genellikle paçaları ayak 

bileklerine kadar inen giyecek

isim, din b.  Roma Katolik kilisesinin, bir mec-

lis tarafından seçilen, Vatikan’da oturan ve Hz. 

İsa’nın vekili sayılan başkanı

  

 

Sağ el işaret parmağı açık, diğer parmaklar kapa-

lı; sol el yumruk ve dirsekten kıvrılmıştır. İşaret 

parmağı, sol kolun üstünden aşağı yukarı hare-

ket ettirilir.

Her iki el göğüs hizasında, ellerin işaret parmak-
ları açık diğer parmaklar kapalıdır. Parmaklar 
birbirinin üstüne fotoğraftaki gibi konarak artı 
işareti oluşturulur. Ardından sağ el açık başın üst 
arka kımına konur.
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isim, hayvan bilimi Papağangillerden, tırmanıcı, 

eğri gagalı, pek çok türü bulunan, insan sesini taklit 

edebilen kuşların genel adı, dudu

isim, bitki bilimi Birleşikgillerden, 20-50 santi-

metre yüksekliğinde, baharda çiçek açan, taç yap-

rakları beyaz, ortası sarı kömeçli, bir yıllık otsu bir 

bitki, yoğurt çiçeği

 

 

Sağ el burun üzerinde,işaret parmağı, orta par-
mak ve başparmak açık, kıvrık diğer parmaklar 
kapalıdır. Burun başparmakla diğer parmaklar 
arasına girer. İşaret parmağı ve orta parmak açı-
lıp kapanır.

Sağ el burun hizasındadır. parmaklarının uçları 
birbirine değecek şekilde, burnun önünde tüm par-
maklar açılır. Her iki el göğüs hizasında, işaret par-
mağı ve orta parmaklar bitişiktir. Sağ el sol eldeki 
bir çiçekten yaprak kopartır gibi hareket ettirilir.

PAPAZ
isim Hristiyan din adamı, peder Parayı aynı değerde kendinden küçük birimlere 

değiştirmek

    

  

Sağ el işaret ve orta parmak açık, boynun soluna 

değer. Ardından her iki el göğüs hizasında, ellerin 

işaret parmakları açık diğer parmaklar kapalıdır. 

Parmaklar birbirinin üstüne konur.

Sağ el, işaret parmağı ve başparmak birbirine sür-
tülür, diğer parmaklar kapalıdır. Ardından her iki 
el , açık düz, sol el avuç içi kendinize bakacak; sağ 
el avuç içi sola bakacak şekildedir. Sağ el, sol el 
üzerine konur ve aşağı doğru çekilir.
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PARA
isim, ekonomi Devletçe bastırılan, üzerinde değe-

ri yazılı kâğıt veya metalden ödeme aracı, nakit

sıfat, matematik Aynı düzlem içinde ikişer ikişer 

bulunan ve kesişmeyen, koşut.

Sağ el göğüs hizasında, işaret parmağı ve başpar-

mak birbirine sürtülür, diğer parmaklar kapalıdır.

Sağ el işaret parmağı ve serçe parmağı açık, diğer 

parmaklar kapalıdır. El sağa doğru çekilir.

isim Ayraç isim Hava taşıtından veya yüksek bir yerden atı-

lan bir cismin veya atlayan bir insanın kontrollü 

biçimde yere inmesini sağlayan araç

Her iki el göğüs hizasında, işaret parmakları açık 

diğer parmaklar kapalıdır. Ellerin işaret parmağı 

göğüs hizasından aşağıya yay şeklinde indirilir.

Sol el işaret parmağı sağ el ile fotoğraftaki gibi tu-

tulur. Eller aynı şekilde yavaşça aşağı indirilir.
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PARK
Taşıtları trafik kuralları bakımından uygun bir 

yerde belli süre bırakmak

isim Bir yerleşme merkezinde halkın gezip hava 

alması için düzenlenmiş ağaçlı ve çiçekli büyük 

bahçe

       

         

Sağ ve sol el göğüs hizasında, eller yumruk bi-
çimde yarım daire şeklinde hareket ettirilir. Sol 
el avuç içi sağa bakar, sağ el açık ve avuç içi aşağı 
bakar şekildedir. Sağ el, sol elin içine fotoğraftaki 
gibi yaklaştırılır.

Her iki el yumruk, ileri geri hareket ettirilir.

isim, anatomi İnsanda ve bazı hayvanlarda ellerin ve ayakların son bölümünü oluşturan, boğumlu, 

oynak, uzunca organların her biri

  

Her iki el işaret parmakları açık, diğerleri kapalıdır. Sağ el işaret parmağı sol el işaret parmağına dokunur.
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isim Bazı top oyunlarında oyunculardan birinin topu takım arkadaşına geçirmesi

 

  

Sağ el parmaklar açık ve kıvrk, burnun üzerine 

konur ardından parmak uçları birleştirilerek el 

öne doğru indirilir. Ardından her iki elin parmak 

uçları bitişik ileri geri zıt yönde hareket ettirilir.

Her iki el işaret parmakları açık diğerleri kapalı-

dır. Eller ileri geri hareket ettirilir.

isim Yabancı ülkelere gidecek olanlara yetkili ku-

ruluşça verilen, yabancı ülke yetkililerinin kimlik 

incelemesinde geçerli olan belge

isim Bir kimsenin, herhangi bir ücretin bütünün-

den veya bir bölümünden muaf tutulduğunu gös-

teren belge

       

         

Her iki el göğüs hizasında, düz ve serçe parmak-

lar ayrılmadan eller yanlara doğru açılır. Ardın-

dan her iki el göğüs hizasında, sağ el yumruk bi-

çiminde sol avuç içine tek hareketle konur.

Her iki el göğüs hizasında, sol el açık, düz ve 

avuç içi karşıya bakacak şekildedir. Sağ el avuç 

içi aşağıya bakacak şekilde; sol el sağ elin üzerine 

konur.
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isim Yer silmekte kullanılan, özel olarak yapılmış 

bir sopa ve onun ucuna geçirilmiş bezden oluşan 

temizlik aracı

isim İçine katılmış türlü maddelerle özel bir tat 

verilmiş, fırında veya başka bir yolla pişirilerek 

hazırlanmış bir tür hamur tatlısı

Her iki el yumruk, yere doğru ileri geri hareket 

ettirilir.

Her iki el göğüs hizasında, işaret parmakları açık, 

diğer parmaklar kapalıdır. Ellerin işaret parmak-

ları aynı yönde sağa sola hareket ettirilir.

isim Tuz, çemen, kırmızıbiber karışımının et üzerine sürülerek güneşte veya iste kurutulması yoluyla 

yapılan yiyecek

  

 

Her iki el göğüs hizasındadır. Sağ el açık düz ve avuç içi ile sol yumruğun üzerinden öne doğru hare-

ket ettirilir.
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isim, bitki bilimi Patlıcangillerden, yaprakları ve sürgünleri acı bir bitkinin toprak altında oluşan, nişas-

tası çok, yenebilen yumruları

Sağ elin parmakları açık kıvrık, el sağ yanakta ileri 

geri hareket ettirilir.

Sağ el işaret parmağı açık ve kıvrık, sağ yanağa 

dokunur.

isim, bitki bilimi Patlıcangillerden, kalın saplı, 

uzunca yapraklı otsu bitkinin sebze olarak kullanı-

lan, mor renkli, uzunca veya toparlak ürünü

isim Bir ticaret veya sanayi kurumunun sahibi, 

başı, işvereni

  

         

Sağ el parmaklar açık, karnın sağına dokunur. Sağ el göğüs hizasında, el açık, parmaklar kıvrık, 

avuç içi kendinize bakacak şekildedir. El çevrile-

rek göğsün ortasına konur.
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PAZAR
isim Cumartesi ile pazartesi arasındaki gün isim Değişik günlerde kurulan pazarlarda mal sa-

tan kimse

 

          

Her iki el işaret ve orta parmakları açık, diğer 

parmaklar kapalıdır. Ellerin açık parmakları bir-

birinin üzerine vurur.

Sağ el düz avuç içi sola bakacak şekilde el ağzın sol 

tarafına konur. Ardından her iki el, tüm parmak 

uçları birbirine değecek şekilde tutulur ve her iki 

el zıt yönde öne arkaya doğru hareket ettirilir.

isim Pazar ile salı arasındaki gün isim Yemekte giysiyi korumak, ağız silmek için kul-

lanılan ince, yumuşak kâğıt veya kumaş parçası

Sağ el işaret parmağı ve başparmak bitişik diğer 

parmaklar açık el sağ göğüs üzerinde, aşağı yukarı 

hareket ettirilir.

Sağ el burun üzerinden aşağı doğru indirilir.
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isim, spor Güreşçi edat Evet

Her iki el omuzlar üzerinde, eller açık düzdür. Bir 

el yukarı çıkarken diğer el aşağıya inecek şekilde 

iki şer kez hareket ettirilir.

Sağ el başparmak açık, diğer parmaklar kapalıdır. 

Sağ el ileri doğru hareket ettirilir. Tamam ya da 

Aferin denildiği hayal edilebilir.

isim Genellikle üzüm, dut vb. meyvelerin kaynatı-

larak koyulaştırılmış biçimi

isim Beyaza biraz kırmızı karıştırılmasıyla oluşan 

açık renk

       

     

 

     

İşaret parmağı dudaklara değer. Ardından sağ 

el parmak uçları birleştirilerek sol el avuç içine 

konur.

Sağ el açık düz, el sağ yanağa değdirilir.
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isim, spor Ceza atışı isim Yapıları veya tren, vapur vb. ulaşım araçla-

rını aydınlatmak, havalandırmak amacıyla yapı-

lan, çerçeve, cam, panjur, perde gibi eklentilerle 

daha kullanışlı bir duruma getirilen açıklık

Sağ el göğüs hizasında, orta parmak açık, işaret 

parmağı kıvrık ve orta parmak üzerinde diğer 

parmaklar kapalıdır. P harfi yapılır. El  aşağı doğ-

ru hareket ettirilir.

Sağ el göğüs hizasında, yumruk şeklindedir. Ar-

dından ellin avuç içi kendimize bakacak şekiilde 

çevrilir.

isim, hayvan bilimi Penguengillerden, Güney Kut-

bu’nda yaşayan, sırtı kara, göğsü ak, iyi yüzen, de-

niz hayvanlarıyla beslenen, uçamayan, kısa kanatlı 

deniz kuşu

isim Birçok meslek dalında çeşitli nesneleri sık-

mak, germek, kıvırmak, tutmak vb. işler için kul-

lanılan değişik biçimlerde el aleti, pens

Her iki el açık, bel hizasına konur. Eller bilekten 

vücuda değecek şekilde açılıp kapanır.

Sağ el göğüs hizasında, avuç içi aşağı bakacak şe-

kilde, başparmak açık kalacak şekilde parmaklar 

kıvrılır. Ardından parmaklar avuç içine doğru ka-

panıp açılır.
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PERDE
isim Görüşü, ışığı engellemek, bir şeyi gizlemek için 

pencereye veya bir açıklığın önüne gerilen örtü

isim, matematik Yay veya çember çizmekte ve 

ölçmekte kullanılan araç, yayçizer

Sağ el yumruk biçiminde işaret parmağı öne doğ-

ru çıkıntılı ve başparmakla bitişik diğer parmak-

lar kapalıdır (T el). El başın sağ üst kısmından 

sola doğru hareket eder.

Sağ el işaret parmağı ve orta parmak açık, diğer 

parmaklar kapalı (V el), açık parmaklar fotoğ-

raftaki gibi sol avuç içine konur ve sağa doğru 

çevrilir.

isim Çarşamba ile cuma arasındaki gün özel, isim Güney Amerika’nın batısında yer alan 

bir ülke

Sağ elin işaret parmağı ve başparmağı açık, diğer 

parmaklar kapalıdır. Başparmağın ucu burnun 

ucuna değdirilir.

Sağ el işaret parmağı ve orta parmak açık ve kıv-

rık, diğer parmaklar kapalıdır. El alna değdiril-

dikten sonra ileri hareket eder.
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sıfat Bir alışverişte, alışveriş yapıldığı anda, alınan 

şeyin tesliminden önce veya teslimiyle birlikte öde-

nen, veresiye karşıtı

isim Yoğunluğu 0,8-0,95 arasında olabilen, hid-

rokarbürlerden oluşmuş, kendisine özgü kokusu 

olan, koyu renkli, arıtılmamış, doğal yanıcı mine-

ral yağ, yer yağı

Her iki el göğüs hizasında, sağ el yumruk biçi-

minde işaret parmağı öne doğru çıkıntılı ve baş-

parmakla bitişik diğer parmaklar kapalıdır (T el). 

Sağ el, sol avuç içine tek hareketle konur.

Sağ el işaret , orta parmak ve başparmak açık, di-

ğerleri kapalıdır. Parmak uçları burna değdikten 

sonra aşağı indirilir.

isim, din b.  İnsanlara Tanrı’nın buyruklarını bil-

diren, onları Tanrı yoluna, dine çağıran kimse, yal-

vaç, yalavaç, elçi

isim Maya ile katılaştırılarak sütten yapılan ve 

birçok türü olan besin

Sağ el sol göğüs hizasında, orta parmak açık işaret 

parmağı kıvrık ve orta parmak üzerinde (P harf), 

diğer parmaklar kapalı el sol göğüs üzerinden  gö-

ğüs ortasına getirilir.

Sağ el işaret parmağı ve orta parmak açık ve kıv-

rık, diğer parmaklar kapalıdır. Parmak uçları sağ 

yanağa kademeli olarak iki kez değdirilir.
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isim, bitki bilimi Zambakgillerden, sapından ve 

yapraklarından yararlanılan, çok yıllık bir kış 

sebzesi 

isim Mayalı hamurdan yapılan, isteğe göre üzeri-

ne yumurta, kıyma, peynir, pastırma vb. konarak 

pişirilen, ince, yayvan yiyecek

   

          

Sol el göğüs hizasında, orta parmak açık, işaret 

parmağı kıvrık, diğer parmaklar kapalıdır. Sağ el 

düz biçimde sol elin üzerinde kesme işareti ya-

par. Bu hareket birkaç kez tekrarlanır.

Her iki el göğüs hizasında, işaret parmağı ve baş-
parmaklar kıvrık diğer parmaklar kapalıdır. El-
lerin avuç içleri birbirine bakacak şekilde durur. 
Ardından eller açık ve kıvrık aşağı yukarı hare-
ketle sağa ve sola açılır.

isim İki parçadan oluşan yatak giysisi isim Yemek yemek, eğlenmek için açık alanda ya-

pılan günübirlik gezinti

       

      

Her iki el sol omuz hizasında, parmak uçları bir-

birine değecek şekilde, açılıp kapanır. Ardından 

her iki el açık göğüs üzerinden aşağı indirilir.

Her iki el açık düz ve avuç içleri kendinize baka-

cak şekilde, eller öne arkaya sallanır.
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isim Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çeviren araç, batarya

Sağ el işaret parmağı açık, diğerleri kapalıdır. 

Parmak burnun üzerinden yukarı doğru hareket 

ettirilir.

Sağ elin açık olan işaret parmağı dile değdirilir.

isim Pirinçten, bulgurdan veya kuskustan yapılan 

bir yemek

isim, hayvan bilimi Pireler takımından, insanın 

ve bazı hayvanların kanını emerek yaşayan, iyi 

sıçradığı için kolay yakalanamayan, küçük, asalak 

böcek

Sağ elin parmakları açık, el sağ yanaktan yukarı 

kulağa doğru hareket ettirilir.

Her iki el yumruk biçiminde, işaret parmağı öne 

doğru çıkıntılı ve başparmakla bitişik diğer par-

maklar kapalıdır (T el). İki elin başparmaklarının 

tırnakları birbirine birleştirilip ayrılır.
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isim, bitki bilimi Buğdaygillerden, kökleri bol su 

içinde yetişen bir bitkinin besin olarak kullanılan 

taneleri

isim Kasaplık hayvanda omurganın iki yanındaki 

bölgeden dilimler hâlinde çıkarılan kemikli et par-

çası, kotlet

   

         

Her iki el göğüs hizasında, avuç içleri birbirine 

bakacak şekilde, sağ el parmak uçları sol el avuç 

içinde ileri geri hareket ettirilir.

Sağ el düz ve avuç içi yere bakacak şekilde, el boy-

nun solundan sağa doğru çekilir. Ardından her 

iki el açık, sağ el sol el avuç içine vurur.

sıfat Leke, toz veya kirle kaplı olan, kirli, iğrendiri-

ci, murdar, mülevves

-i Bir besin maddesini gerektiği kadar ısıda tutarak 

yenebilecek veya içilebilecek bir duruma getirmek

Sağ elin serçe parmağı hariç diğer parmaklar ka-

palı, serçe parmak göğsün önünden aşağı doğru 

sallanır. 

Sol el karın hizasında, sağ el omuz hizasında, her 

iki elin tüm parmakları açık kıvrık ve avuç içleri 

yukarı bakacak şekilde eller yer değiştirir bu ha-

reket tekrarlanır.
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sıfat Yaptığı bir işin veya davranışın olumsuz sonu-

cunu görerek üzülen, nadim

isim Düzenleyenlerce bastırılmış numaralı kâğıt-

ları satın alanlar içinden, kazananların kura ile 

belirlendiği talih oyunu

Sağ el yumruk, başın sağ kısmına iki kez vurulur. Her iki el göğüs hizasındadır. Sağ el işaret parma-
ğı ve başparmak uçları birbirine değecek şekilde; 
sağ elin işaret parmağı ve başparmağı ile sol el 
parmak uçlarından yukarı doğru çekme hareketi 
yapılır.

isim, ekonomi Arz ve talebin karşılaştığı alan isim Oyun

       

   

Her iki el işaret parmakları açık, diğer parmak-
lar kapalıdır. İşaret parmakları göğsün önünde 
birbirine değdirilir. İşaret parmaklar açık, diğer 
parmaklar kapalı, her iki el göğüs hizasından öne 
doğru yere paralel yarım daire çizer.

Her iki el göğüs hizasında, işaret parmakları ve 

orta parmaklar açık diğer parmaklar kapalıdır(V 

el). Eller ters yönde aşağı yukarı hareket ettirilir.
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isim Genellikle domates, zeytin, peynir, mantar, 

çeşitli et ve sebze türlerinin üzerine konulmasıyla 

hazırlanıp fırında pişirilen pide

isim Kamyon, otomobil vb. kara taşıtlarına ta-

kılan numara levhası

                 

         

Her iki el göğüs hizasında, işaret parmakları ve 
başparmaklar açık, diğer parmaklar kapalıdır. Her 
iki el yanlardan ortaya getirilir. Her iki el göğüs hi-
zasında, sağ el işaret parmağı ve orta parmak açık-
tır. Sağ elin parmak uçları, sol elin işaret parmağına 
dokunur.

Her iki el göğüs hizasında, eller yumruk biçim-
de yarım daire şeklinde hareket ettirilir. Her iki el 
göğüs hizasında, işaret parmakları ve başparmak-
lar açık ve kıvrık, diğer parmaklar kapalıdır. Eller 
sağa ve sola çekilir.

isim Onurluk isim Bir işin, bir eserin gerçekleştirilmesi için uyul-

ması tasarlanan düzen

Her iki el göğüs hizasında, sağ el açık avuç içi ileri 

bakacak şekilde, sol el avuç içi yukarı bakacak şe-

kildedir. sağ el sol el bilek üzerine koyulur.

Her iki el işaret ve başparmak uçları bitişik, diğer-

ler parmaklar açık, eller göğüs hizasında, birkaç 

kez ileri geri hareket ettirilir.
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isim Şehirde kamu düzenini, huzur ve güvenliği 

sağlayan kuruluş, kolluk, zabıta

isim Devletin etkinliklerini amaç, yöntem ve içe-

rik olarak düzenleme ve gerçekleştirme esaslarının 

bütünü, siyaset, siyasa

   

         

Sağ elin işaret parmağı ve orta parmağı açık, 
diğer parmaklar kapalıdır. Sol el işaret parmağı 
açık ve sabit; sağ elin açık parmakları, sol işaret 
parmağını arasına alacak şekilde aşağı yukarı ha-
reket eder.

Her iki el göğüs hizasında, işaret parmakları açık 

diğer parmaklar kapalıdır. Sağ el  işaret parmağı 

fotoğraftaki gibi sol el işaret parmağı üstüne ve al-

tına dokunarak uç kısmına doğru  getirilir.

özel, isim Orta Avrupa’da bulunan bir ülke

Sağ el yumruk biçiminde işaret parmağı öne doğ-

ru çıkıntılı ve başparmakla bitişik diğer parmak-

lar kapalıdır (T el). Sağ el, sol dirsekten omuza 

getirilir.

Sağ el göğüs hizasında, parmaklar açık ve bitişik-

tir. El önce sağ göğüs üzerine,sonra sol göğüs üze-

rine konur.
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isim Hava veya herhangi bir akışkanı bir yerden 

başka bir yere aktarmaya yarayan makine

isim, bitki bilimi Turunçgillerden, Akdeniz ülke-

lerinde yetişen, yaprakları sert bir ağacın turuncu 

renkli, yuvarlak ve kabuğu güzel kokulu meyvesi

Her iki el yumruk, aşağı yukarı hareket eder. Sol el yumruk biçiminde ve sağ el sol eli avuç içi-

ne alarak bırakır. Bu hareket iki kez tekrarlanır. 

Sol elin bir portakal olduğu ve sağ elle kabuğunun 

soyulması hayal edilebilir.

özel, isim Avrupa’nın güneybatısında İber Yarımadası üzerinde yer alan ülke

Sağ el parmaklar açık ve kıvrık, burnun üzerine 

konur.

Sağ elin işaret parmağı açık, diğer parmaklar ka-

palıdır. İşaret parmağı sol omuza değdikten sonra  

dirseğe değer.
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P

isim Bir yere gelen veya bir yerden gönderilen mek-

tup ve emanetlerin tümü

isim, mantık İlke

Her iki el göğüs hizasında, sağ el yumruk sağ el 

sol elin avuç içine iki kez konur. 

Sağ el yumruk biçiminde işaret parmağı ve orta 

parmak bitişik ve yukarı doğru yüz hizasında, 

avuç içi yüze bakacak şekilde parmaklar burnun 

üzerine dokunulur.

isim Elektrik akımı almak için fişin sokulduğu 

yuva 

isim Sorun

Sol el düz ve avuç içi sağa bakacak biçimde, sağ 

elin işaret ve orta parmağı açık (V el), diğer par-

maklar kapalıdır. Sağ el açık parmak uçları sol 

elin avuç içine değdirilir.

Her iki el göğüs hizasında, tüm parmak uçları bir-

birine değecek şekilde tutulur ve her iki el parmak 

uçları birbirine değdirilirken sonra eller bilekten 

ters istikamette çevrilir.
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P

isim Bir işi en iyi bilen veya yapan kimse isim İzlence

 

      

Sağ el işaret ve başparmak açık ve kıvrık, başın sağ 

kısmına değdikten sonra aşağıya doğru indirilir. Sağ 

el işaret parmağının ve orta parmağın uçları birbirine 

değecek ve diğer üç parmak açık biçimde göğüs hiza-

sında öne doğru hareket ettirilir.

Sol el düz ve avuç içi sağa bakacak şekilde; sağ el 

kıvrık ve avuç içi aşağı bakacak şekildedir. Sağ el, 

sol elin parmak uçlarından başlayıp avuç içine 

doğru dokunup kalkarak iner.

isim Gerçekleştirilmesi istenen tasarı isim, fizik Bir film veya belgenin ışık kaynağından 

çıkan ışınlarla ekran veya perde üzerinde görün-

tüsünün oluşturulma işi, iz düşümü

Sağ el göğüs hizasında, işaret parmak açık; orta 

parmak kıvrık, işaret parmağına yaslanmış şekil-

de, diğer parmaklar kapalıdır. Sol el işaret parma-

ğı üzerinden başparmağa doğru hareket eder.

Her iki el göğüs hizasında, parmak uçları birbiri-

ne değecek şekilde fotoğraftaki gibi açılır kapanır.
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isim Bir şeyin amacına uygun, istenilen düzeyde 

olup olmadığını anlamak için yapılan deneme

isim 1. Çeşitli sporlarda kullanılan ölçüsü ve de-

ğeri değişken birim  2. Genellikle test biçimindeki 

sınavlarda cevaplandırılacak soruların sayı olarak 

değeri veya cevaplayanın başarı değeri

       

    

Her iki el göğüs hizasında yumruk yapılır. Göğ-
sün önünde iki kez daire çizer. Her iki el göğüs 
hizasında, işaret parmakları ve orta parmaklar 
açık diğer parmaklar kapalıdır. Eller ters yönde 
aşağı yukarı hareket ettirilir.

Sağ el göğüs hizasında, orta parmak açık, işaret 

parmağı kıvrık ve orta parmak üzerinde diğer 

parmaklar kapalı el yukarı doğru çekilir.

isim Posta parası karşılığı mektup zarfı, kartpos-

tallara ve damga resmine karşılık kâğıtlara yapıştı-

rılan, basılı küçük kâğıt parçası

isim Üzerinde kuzey güney doğrultusunu gösteren 

bir mıknatıs iğnesi bulunan ve yön tespit etmek 

için kullanılan kadranlı araç, yön belirteci

       

    

Sağ el işaret parmağı ve orta parmak açık; sağ el 

parmak uçları ağza götürülür. Ardından sağ el 

parmakları sol el avuç içine konur.

Sağ el işaret parmağı açık, diğer parmaklar kapa-

lıdır. Sağ el yumruk yapılan sol el üzerine konur. 

İşaret parmağı sağa sola hareket ettirilir.
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P

sıfat Pürüzü olmayan

  

Sağ el açık düz ve avuç içi kendinize bakacak şekilde, sağ el ağzın sağ tarafından sağ yanağa doğru 

hareket ettirilir.
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R RADAR
Alfabenin yirmi birinci harfi isim Radyo dalgalarının yankısını alarak cisimle-

rin yerini ve uzaklığını bulabilen, genellikle uçak 

ve gemilerde kullanılan cihaz

R
Sağ el göğüs hizasında işaret parmağı açık orta 

parmak kıvrık ve işaret parmak üzerinde, diğer 

parmaklar kapalıdır. Ardından sol el işaret par-

mağı sağ orta parmağın ucuna konur.

Her iki el açık, avuç içleri ileri bakacak şekildedir.

Parmaklar açılıp kapanır.

RADYO RAF
isim Elektrik dalgalarının özelliğinden yararlana-

rak seslerin iletilmesi sistemi

isim Üstüne öteberi koymak için duvara veya bir 

dolabın içine birbirine paralel olarak tutturulmuş, 

genellikle geniş, uzun tahta veya metal levha

     

          

Sağ el kulak hizasında, işaret parmağı ve başpar-

mak birbirine değecek diğer parmaklar açıktır. 

Birbirine değen parmaklar kulağa doğru fiske 

atma hareketi yapar.

Her iki el göğüs hizasında, parmaklar açık ve 

kıvrık, parmak uçları birbirine değecek şekilde 

fotoğraftaki gibi birleştirilir. Ardından sağ el par-

maklar kıvrık, sol el üzerine dokunarak ilerler.
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RAHAT RAHMET
isim İnsanda üzüntü, sıkıntı, tedirginlik olmama 

durumu, huzur

isim Birinin suçunu bağışlama, yarlıgama, mer-

hamet etme

Her iki el göğüs hizasında, başparmak ve serçe 

parmak açık diğer parmaklar kapalı, başparmak 

vücuda değdirilerek aşağı doğru indirilir.

Sağ el kalp hizasında, parmaklar açıktır. Sağ açık 

elin orta parmağı kalbin üzerine dokunulur.

RAKET RAKI
isim, spor Masa tenisi, tenis vb. oyunlarda topa 

vurmak için kullanılan, oval tahta bir kasnağa ge-

rilmiş bir ağla veya lastikle kaplanmış saplı araç, 

vuraç

isim Üzüm, incir, erik vb. meyvelerin alkolle ma-

yalanarak damıtılmasıyla elde edilen içki, aslan-

sütü, imamsuyu

  

         

Sağ el sol el parmak uçları üzerinden ileri geri 

hareket eder.

Her iki el göğüs hizasında, sol el açık, sağ el yum-

ruk biçiminde, başparmak açık ve ağza gelecek 

şekilde sol el avuç içindedir. El ağza doğru hare-

ket ettirilir.
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RAMAZAN
isim Herhangi bir işte, bir yarışta, birbirini geçme-

ye çalışan, aynı şeyi elde etmeye uğraşan kimse

isim Ay takviminin dokuzuncu ayı, üç ayların so-

nuncusu, oruç tutulan ay

Her iki el göğüs hizasında yumruk bir yumruk 

yukarı çıkarken diğeri aşağıya inecek şekilde iki 

kez hareket ettirilir.

Sağ el düz avuç içi kendinize bakacak şekilde 

el ağzın sağ tarafından sol tarafa doğru hareket 

ettirilir.

RANDEVU
isim Bir arazinin, bir kara yolunun, bir demir yolu 

hattının yatay doğrultuya göre yokuş olan bölümü

isim Belli bir saatte, belli bir yerde iki veya daha 

çok kişi arasında kararlaştırılan buluşma

     

         

Sağ el açık, sol amuz üstünden yukarı hareket 

ettirilir.

Sağ el işaret parmağı alnın üzerinden aşağı doğru 
indirilir. Ardından sağ el göğüs hizasında yum-
ruk biçiminde işaret parmağı öne doğru çıkıntılı 
ve başparmakla bitişik diğer parmaklar kapalıdır 
(T el). İleri hareket eder.
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R

RANZA
isim Gemi, tren, kışla, yatılı okul vb. yerlerde üst 

üste yapılan yatak yeri

isim Herhangi bir işte, bir konuda yapılan ince-

leme, araştırma sonucunu, düşünceleri veya tespit 

edilenleri bildiren yazı, yazanak

Sağ el işaret parmağı ve serçe parmağı açık diğer 

parmaklar kapalı parmak uçları sola bakacak şe-

kilde el sağa doğru çekilir.

Sağ el orta parmağı işaret parmağı üzerinde göğüs 

hizasında durur.

RASTLAMAK
isim Düz, geniş başlı, kısa bir çivi görünüşünde, 

kâğıt veya karton vb. şeyleri bir yere tutturmak için 

kullanılan araç, pünez

-e Bir kimse ile karşı karşıya gelmek, karşılaşmak, 

rast gelmek, tesadüf etmek

Her iki el göğüs hizasında, sol el açık düz, avuç 

içi sağa bakacak şekilde; sağ el başparmağı açık 

diğer parmaklar kapalıdır. Başparmak sol elin 

avuç içine basar.

Her iki el göğüs hizasında, işaret parmakları açık 

diğerleri kapalı, parmak uçları yukarıyı göstere-

cek şekilde eller  birbirine yaklaştırılır.
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R

RAY REÇEL
isim Tren, tramvay vb. taşıtlarda tekerleklerin üze-

rinde hareket ettiği demirden yol

isim Meyvelerin şekerle kaynatılmasıyla hazırla-

nan tatlı

       

     

Her iki el göğüs hizasında, avuç içleri birbirine 
bakacak şekildedir. İşaret parmakları ve orta par-
maklar açık, kıvrık, eller aynı yönde daire çize-
rek ileri hareket ettirilir. Ardından sağ el işaret 
ve orta parmak açık, ileri doğru hareket ettirilir.

Sağ el işaret parmağı sol el avuç içinde yarım daire 

çizer.

REHBER REKABET
isim Kılavuz isim Aynı amacı güden kimseler arasındaki çekiş-

me, yarışma, yarış

Her iki el göğüs hizasında,sağ el işaret ve başpar-

mak açık ve kıvrıktır. Sağ el sol el bileğinden tutar. 

Ardından eller önde daire çizer.

Her iki el göğüs hizasında yumruk bir yumruk 

yukarı çıkarken diğeri aşağıya inecek şekilde iki 

kez hareket ettirilir.
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REKLAM REKOR
isim 1. Bir şeyi halka tanıtmak, beğendirmek ve 

böylelikle sürümünü sağlamak için denenen her 

türlü yol  2. Bu amaç için kullanılan yazı, resim, 

film vb

isim Bir spor dalında erişilmiş derecelerin en üstünü

Her iki el göğüs hizasında düz parmaklar birbi-
rine bitişik parmak uçları karşıya bakacak avuç 
içleri aşağıya bakacak şekilde bir el yukarı çıkar-
ken diğeri aşağıya inecek şekilde iki kez hareket 
ettirilir.

Her iki el , yumruk biçiminde işaret parmağı öne 
doğru çıkıntılı ve başparmakla bitişik diğer par-
maklar kapalıdır (T el). Ellerin başparmakları bir-
birine bakacak şekilde göğüs hizasından iki yana 
açıldıktan sonra aşağıya doğru indirilir.

RENDE RENK
isim Tahta yüzeyleri pürüzsüz duruma getirmek, 

biçim vermek için marangozların kullandığı araç

isim Cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde 

oluşturduğu duyum

Her iki el göğüs hizasında yumruk, sol el daha 

önde sağ el vücuda daha yakındır. Her iki el ileri 

geri hareket ettirilir.

Sağ el işaret ve orta parmak açık, diğerleri kapalı-

dır. Sağ el işaret parmağı dudağa değdikten sonra 

avuç içi ileri ve sola bakacak şekilde sallanarak 

ileri gider.
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R

isim Varlıkların, doğadaki görünüşlerinin kalem, fırça gibi araçlarla kâğıt, bez vb. üzerinde yapılan 

biçimleri

Sağ el işaret parmağı açık, diğerleri kapalıdır. El alnın ortasından burun üzerine doğru indirilir.

sıfat Alçak, aşağılık

Sağ el boyun hizasında, işaret parmak açık; orta 

parmak kıvrık, işaret parmağına yaslanmış şekil-

de, diğer parmaklar kapalıdır. Parmak ucu boyna 

dokunur.

Sağ el yumruk biçiminde işaret parmağı öne doğ-

ru çıkıntılı ve başparmakla bitişik diğer parmak-

lar kapalıdır (T el). Sağ el sağ yanaktan aşağı doğ-

ru hareket ettirilir.
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ROKET
özel, isim Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi’nde yer 

alan illerinden biri

isim Atış sırasında mekanik olarak yön verilen, yö-

rüngesinin başlangıcında öz itmeli olarak yol alan 

ve daha sonra yalnız balistik kanunlarına bağlı ka-

lan mermi

Her iki el düz ve parmak uçları aşağı olacak şe-

kildedir. Her iki elin avuç içi vücuda değecek şe-

kilde tutulur. Eller karın hizasından aşağı iki kez 

hareket ettirilir.

Sağ el baş hizasında, işaret parmak açık; orta par-

mak kıvrık, işaret parmağına yaslanmış şekilde, 

diğer parmaklar kapalıdır. El yukarı kaldırılır.

ROMAN ROMANYA
isim İnsanın veya çevrenin karakterlerini, göre-

neklerini inceleyen, serüvenlerini anlatan, duygu 

ve tutkularını çözümleyen, kurmaca veya gerçek 

olaylara dayanan uzun edebî tür

özel, isim Orta Avrupa’nın güney doğusunda, Bal-

kan Yarımadası’nın kuzeyinde bulunan bir ülke

     

  

Her iki el göğüs hizasındadır. İşaret ve orta par-

makları açık, diğer parmaklar kapalıdır. Her iki 

elin parmak uçları  birbirine değdikten sonra sağa 

ve sola açılır.

Her iki el göğüs hizasında, tüm parmakların uçla-

rı birleşmiş biçimdedir. Eller sağa ve sola çekilir-

ken parmak uçları birleşir. 
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ROZET RÖNTGEN
isim Yakaya takılmak için çeşitli biçimlerde yapı-

lan, bir kuruluşun sembolü sayılacak genellikle kü-

çük metal nesne

isim,  tıp  Herhangi bir organın durumunu tespit 

etmek için çekilen film

     

  

Sağ el işaret parmağı ve başparmak bitişik, diğer 

parmaklar açık el sol göğüs üzerine konur.

Sağ el göğüs hizasında parmak uçları birbirine 

değecek şekilde fotoğraftaki gibi açılır kapanır.

RUH RUJ
isim Dinlerin ve dinci felsefelerin insanda vücuttan 

ayrı bir varlık olarak kabul ettiği öz, tin, can kuşu

isim Türlü renklerde dudak boyası

 

          

Sağ el açık parmaklar aşağı sarkıtılmış şekilde 

yukarı doğru çekilirken parmaklar uçları birleşir.

Sağ el işaret parmağı ve başparmak açık diğer 

parmaklar kapalı açık parmaklar birbirine do-

kunacak şekilde dudaklarda sağa sola hareket 

ettirilir. 
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RUSYA
özel, isim Doğu Avrupa ile kuzey Asya’ya yayılmış 

olan ülke 

isim Yaptırılmak istenen bir işte yasa dışı kolaylık 

ve çabukluk sağlanması için bir kimseye mal veya 

para olarak sağlanan çıkar

Sağ el işaret parmağı ve orta parmak açık diğer 

parmaklar kapalıdır. Açık parmaklar boğaza ko-

nur ve aşağıya doğru indirilir.

Her iki el göğüs hizasında sağ el parmak uçları 

birbirine değecek şekilde sol el düz avuç içi aşağı-

ya bakacak şekildedir. Sağ el parmak uçları sol el 

avuç içine iki kez dokunur.

RÜYA RÜZGAR
isim Düş isim Havanın yer değiştirmesiyle oluşan esinti, yel, 

bad

Sağ el işaret parmağı ve orta parmak açık, diğer 

parmaklar kapalı başın sağ kısmında daire çizer.

Her iki el göğüs hizasında açık, avuç içleri birbiri-

ne bakacak şekildedir. Eller sağa sola sallanır.
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S

S SAAT
Alfabenin yirmi ikinci harfi isim Bir günlük sürenin yirmi dörtte birine eşit, 

altmış dakikalık zaman dilimi, zaman parçası

S
Her iki el göğüs hizasında, her iki el işaret par-

mağı ve başparmak açık, diğer parmaklar kapalı 

(C el), sağ elin işaret parmağının ucu sol elin baş  

parmağı ile birleştirilir.

Sağ el işaret parmağı sol bilek üzerine dokunur.

SABAH SABIKA
zarf Güneşin doğduğu andan öğleye kadar geçen 

zaman

isim, hukuk Geçmişte işlenmiş, mahkemece ispat-

lanıp cezalandırılmış olan suç

Her iki el göğüs hizasında, sağ el parmak uçları 

birbirine değecek şekildedir. Sol el sağ elin üzerin-

dedir. Sol el fotoğraftaki gibi yukarı doğru çıkarılır.

Sağ el yumruk, alna konur.
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SABIR SABUN
isim Acı, yoksulluk, haksızlık vb. üzücü durumlar 

karşısında ses çıkarmadan onların geçmesini bekle-

me erdemi, dayanç

isim Kirli ve yağlı şeyleri temizlemekte kullanı-

lan, türlü yağlarla alkaliler birleştirilerek yapılan 

madde

Sağ el göğüs hizasında, açık düz, avuç içi aşağıya 

bakacak şekildedir. El aşağı yukarı birkaç kez ha-

reket ettirilir.

Her iki el göğüs hizasında, açık kıvrık avuç içleri 

birbirine bakacak şekilde, sağ el ileri geri hareket 

eder. 

SAÇ SAÇMA
isim Baş derisini kaplayan kıllar sıfat Akla uygun olmayan, pestenkerani, absürt

Sağ el işaret parmağının ve başparmağın uçları 

birbirine değecek ve diğer üç parmak açık olacak 

şekilde saç telini tutar.

Her iki el göğüs hizasında, el yumruk biçiminde 
işaret parmağı öne doğru çıkıntılı ve başparmak-
la bitişik diğer parmaklar kapalıdır (T el). İşaret 
parmakları vücuda değerek bir el aşağıya inerken 
diğeri yukarı çıkacak şekilde hareket tekrarlanır.
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SAF
sıfat Kurnazlığa aklı ermeyen, kolaylıkla aldatılabilen, bön, safdil

Sağ el açık alnın sağına doğru değdirilir.

sıfat Yaşamakta olan

Sağ el işaret parmağı göz altına dokunur. Her iki el göğüs hizasındadır.İşaret parmağı ve 

başparmak birbirine değecek şekilde, eller aşağı 

hareketle birbirine yaklaşıp uzaklaşır.
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sıfat Vücutta kalbin bulunduğu tarafın karşısında 

olan, sol karşıtı

sıfat İşitme duyusundan yoksun, işitmeyen (kimse)

Sol el işaret parmağı, sağ kola dokunur. Sağ el işaret parmağı açık, diğer parmaklar kapalı, 

işaret parmağı sağ kulağa ardından ağzın sağ ta-

rafına dokunur.

sıfat Dayanıklı, kolay bozulmaz, yıkılmaz, stabil isim Bireyin fiziksel, sosyal ve ruhsal yönden tam 

bir iyilik durumunda olması, vücut esenliği, esen-

lik, sıhhat, afiyet

     

 

Her iki el omuz hizasında yumruk yapılır ve öne 

doğru kısa hareket ettirilir.

Her iki el açık, omuz üzerinden aşağı doğru indi-

rilir. Ardından her iki el yumruk ileri geri hareket 

eder.
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Hoşa giden bir davranış için “çok yaşa, teşekkür 

ederim” anlamında söylenen söz

isim Karanın deniz, göl, ırmak boyunca uzanan 

bölümü, kıyı, yaka, yalı

Sağ el açık, avuç içi göğse değer. Her iki el açık, göğüs önündedir. Sağ el sol elin 

önünde dalgalanarak sola gider.

isim Herhangi bir şey üstünde mülkiyeti olan, onu 

yasaya uygun bir biçimde dilediği gibi kullanabilen 

kimse, iye, malik

sıfat Bir şeyin aslına benzetilerek yapılan, düzme, 

düzmece

Sağ el göğüs hizasında, el açık, parmaklar kıvrık, 

avuç içi kendinize bakacak şekilde göğsün orta-

sına konur.

Sağ el işaret parmağı ve orta parmak açık diğer 
parmaklar kapalı (V el),  avuç içi kendinize ba-
kacak şekilde, el sağ göz hizasından sağa doğru 
çekilirken açık parmaklar birbirine değecek şekle 
getirilir.
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SAHUR
isim Ramazan ayında oruç tutanların gün doğma-

dan önce belirli saatte yedikleri yemek

isim Yetişkin erkeklerde yanak ve alt çenede çıkan 

kılların tümü

Sağ el karın hizasında yumruk; sol el sol omuz 

hizasında yumruktur. Sağ el sola doğru hareket 

ettirilir.

Sağ el çene üstünden  aşağı doğru hareket ettirilir.

SAKARYA SAKAT
özel, isim Türkiye’nin Marmara Bölgesi’nde yer 

alan illerinden biri

sıfat Vücudunda hasta veya eksik bir yanı olan, 

engelli, özürlü

Sağ el parmaklar açık kıvrık, el sağ yanakta ileri 

geri hareket ettirilir.

Her iki el açık, avuç içleri vücuda değecek şekilde 

eller aşağı yukarı zıt yönde hareket ettirilir.
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SAKIN SAKIZ
ünlem Asla isim Şekerli ve kokulu ağızda çiğnenen eğlence yi-

yeceği, ciklet

El soldan sağa doğru çekilir. Sağ işaret parmağının ve başparmağın uçları bir-

birine değecek ve diğer üç parmak açık, el ağzın 

sağ yanında küçük daireler çizer. 

sıfat Kimseyi rahatsız etmeyen, kızgınlık göster-

meyen

-i, -de Kaybolmaması, görünmemesi için gizli bir 

yere koymak

Her iki el açık, avuç içleri yere bakacak şekilde-

dir. Eller aşağı yukarı hareket ettirilir.

Her iki el göğüs hizasında, açık düz ve avuç içle-

ri aşağıya bakacak şekilde sağ el sol elin altından 

öne doğru hareket ettirilir.
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SAKSI
isim Pişmiş toprak, plastik vb.nden yapılan, çiçek 

yetiştirmekte kullanılan kap

sıfat Giyinişinden, konuşma ve davranışlarından 

seviyesiz, dengesiz ve saf olduğu anlaşılan (kimse)

 

     

Sağ el burun hizasındadır. Sağ el parmaklarının uç-

ları birbirine değecek şekilde burnun önünde tüm 

parmaklar açılır, el aşağı iner. Ardından her iki el 

fotoğraftaki gibi avuç içleri birbirine bakacak şekilde 

yukarı doğru çıkarılır

Sağ el sağ omuzun üzerinde açık, avuç içi ileri ve 

geri bakacak şekilde çevrilir.

isim Sığır, hindi vb. etinden yapılan, genellikle 

dilimlenerek soğuk yenen bir yiyecek

isim Genellikle bazı çiğ ot ve sebzelerle yapılan, 

yağ, limon vb. maddeler konulan, yemeklerle bir-

likte yenen yiyecek

       

     

Sağ el avuç içi sağ yanağa dokunur. Ardından her 

iki el göğüs hizasındadır. Sağ el düz, avuç içi sol 

elin üzerinden aşağı doğru hareket ettirilir.

Her iki el işaret parmağı ve orta parmak açık di-

ğer parmaklar kapalı (V el), avuç içi kendinize 

bakacak şekilde, eller göğüs ve ağız arasında daire 

çizer.
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isim Yemeklere lezzet ve renk katmak için konulan 

domates veya biber ezmesi

-e Bir kimseye veya bir şeye karşı saldırı yönelt-

mek, zarar verici bir davranışta bulunmak, hücum 

etmek

       

   

Sağ el işaret parmağı açık dudağa dokunur. Ardından 
sol el avuç içi sağa bakacak şekilde parmaklar kıvrık 
sağ el yumruk biçiminde işaret parmağı öne doğru 
çıkıntılı ve başparmakla bitişik diğer parmaklar ka-
palıdır (T el). Sağ el sol elin üzerinden bir şey alma 
hareketi yapılır.

Her iki el göğüs hizasında düz avuç içleri aşağıya 

bakacak şekilde, eller aşağı yukarı hareket ederek  

öne doğru ilerletilir.

isim, bitki bilimi  Salepgillerin tek köklü, yumrulu, salkımlı veya başak çiçekli olan örnek bitkisinin 

yumru durumundaki köklerinden dövülerek hazırlanan beyaz tozun, şekerli süt veya su ile kaynatılma-

sıyla yapılan sıcak içecek

 

 

Sağ el parmakları birleşik hafif içe eğik elin dış kısmı yanağın alt kısmından yukarı doğru sürülür. Bu 

beyaz rengin işaretidir. Ardından sağ el ağız hizasında, el düz kıvrık başparmak ve diğer parmaklar 

karşılıklı bir bardağın tutulduğu ve ağza götürüldüğü hayal edilebilir.
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isim Pazartesi ile çarşamba arasındaki gün

Her iki el göğüs hizasında, düz avuç içleri birbiri-

ne bakacak şekilde eller öne arkaya birbirine ters 

yönde hareket eder.

Her  iki el serçe parmağı açık, diğerleri kapalıdır. 

Sağ el, sol el serçe parmağına dokunur.

isim İki ucundan iki iple veya zincirle yüksek bir 

yere asılan ve üzerine oturulup sallanılan eğlence 

aracı

-i Düzenli bir biçimde ve hep aynı doğrultuda 

hareket ettirmek

Her iki el yumruk, ileri geri hareket ettirilir. Her iki el göğüs hizasında, yumruk eller ileri geri 

hareket ettirilir.
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SAMSUN
isim Bir evde konukları ağırlamakta kullanılan en 

geniş oda

özel, isim Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi’nde yer 

alan illerinden biri

 

  

Her iki el karın hizasında, düz, avuç içleri bir-

birine bakacak şekildedir. Ardından avuç içleri 

kendinize bakar, eller fotoğraftaki gibi aralıklı 

tutulur.

Sağ el işaret parmağı ve orta parmak açık (V el), 

ağız hizasındadır. El öne doğru hareket ettirilerek 

tekrar dudakların üzerine konur.

SANA
zamir Sen zamirinin yönelme durumu eki almış 

biçimi

‘’Senin işin değil, sen karışma’’  anlamında kulla-

nılan söz

     

  

Sağ el göğüs hizasında, işaret parmağı açık diğer 

parmaklar kapalıdır. Açık parmak karşıyı göstere-

cek şekilde hareket ettirilir.

Orta parmak kıvrık, diğerleri açıktır. El sağa doğ-

ru hareket ettirilirken orta parmak açılır.
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SANAT
isim Bir duygu, tasarı, güzellik vb.nin anlatımında 

kullanılan yöntemlerin tamamı veya bu anlatım 

sonucunda ortaya çıkan üstün yaratıcılık

isim İç organlarda batar veya saplanır gibi duyu-

lan, nöbetlerle azalıp çoğalan ağrı

Her iki el göğüs hizasında, yumruk şekildedir. 

Sol el sağ  el bilekten tutar. Sağ el avuç içi sola ve 

öne bakacak şekilde çevrilir. 

Her iki el açık ve göğüs önünde, avuç içleri ileri-

bakacak şekildedir. Parmaklar açılıp kapanır.

isim Arkalıklı, kol koyacak yerleri olmayan, bir 

kişilik oturma eşyası

isim İçine çeşitli şeyler konulan, tahtadan yapıl-

mış, kapaklı ev eşyası

     

 

Her iki el göğüs hizasında, başparmak işaret par-

mağı ve orta parmaklar açık, kıvrık avuç içleri 

aşağı bakacak şekilde, eller yukarı doğru bilek 

aşağı doğru hareket ettirilir.

Her iki el göğüs hizasında, avuç içleri kendinize 

bakar. Ardından sağ el sol el üzerinden avuç içi  

kendimize bakacak şekilde açılır.
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isim İki ince ekmek dilimi arasına tereyağı, peynir, 

sucuk vb. konularak hazırlanan yiyecek

isim Bir dakikanın altmışta biri olan zaman birimi

Sağ el, sol el başparmakla diğer parmaklar arası-

na girer.

Sağ el işaret parmağı açık, diğer parmaklar kapalı-

dır. Sağ el işaret parmağı sol bileğin üzerinde sağa 

hareket ettirilir.

SANMAK
nsz Bir şeyin olma veya olmama ihtimalini kabul 

etmekle birlikte, olabileceğine daha çok inanmak, 

zannetmek, zanneylemek

isim, matematik Bir metrenin yüzde biri uzunlu-

ğunda bir ölçü birimi, santim (cm)

Sağ el göğüs hizasında, parmak uçları bitişiktir. El 

göğüs ortasından aşağı doğru hareket eder.

Her iki el işaret ve başparmak uçları birleşik, diğer 

parmaklar kapalı, eller göğüs hizasındadır. Sağ el  

çok az ileri gider.
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isim Telefonların bağlı olduğu merkez

 

 

Sağ el başparmak ve serçe parmak açık, diğer parmaklar kapalıdır. Başparmak kulağa, serçe parmak 

ağza gelecek şekilde tutulur. Ardından her iki el yumruk ileri geri hareket eder.

sıfat Tavır ve davranışları normal olmayan veya geleneklerden, törelerden ayrılan, anormal (kimse), 

gayritabii, anormal

Sağ el işaret parmağı ve orta parmak açık diğer 
parmaklar kapalı (V el), avuç içi karşıya bakacak 
şekildedir. Açık parmaklar burnu arasına alır. Ar-
dından işaret parmağı sabit kalacak şekilde el bi-
lekten çevrilerek orta parmak dudakların üzerine 
gelir.

Sağ el yumruk, alna konur.
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SARGI
isim, tıp  Vücudun bir bölümünü yerinde veya baskı altında tutmak amacıyla uygun biçimde sarılmış 

şerit

 

Sağ el, sol el etrafında daire çizer.

SARI
isim Yeşil ile turuncu arasında bir renk, limon kabuğu rengi

 

Sağ el işaret parmağı açık, diğer parmaklar kapalı, 

işaret parmağı önce ağzın kenarına ardından  ya-

nağın üst kısmına dokunur.

Sağ el işaret parmağı ve orta parmak açık diğer 

parmaklar kapalı (V el), avuç içi kendimize baka-

cak şekildedir. Orta parmak alt dudağa dokuna-

rak daire çizer.
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SARI
isim Yeşil ile turuncu arasında bir renk, limon kabuğu rengi

 

Sağ  el işaret parmağı ve başparmak uçları bitişik, diğer parmaklar açıktır. El sol kol üzerinden yukarı 

doğru hareket ettirilir.

-e Kollarını dolamak, kucaklamak

Her iki el açık kıvrık şekilde iki yandan getirilerek ortada birleştirilir. Kendi vücuduna sarılma hare-

keti yapar.
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SARIMSAK
isim, bitki bilimi Zambakgillerden, 25-100 santimetre yüksekliğinde, yapraklarında, saplarında ve toprak 

altındaki soğanında kokulu yağ bulunan bir kültür bitkisinin baharat olarak kullanılan dişli bölümü

 

   

Sağ elin işaret parmağı ve başparmağının uçları, 

işaret parmağı daha önde kalacak şekilde birleş-

tirilir. Ardından sağ el yumruk sol el avuç içine 

vurur.

Sağ el işaret parmağı dişe dokunur.

SARMA
sıfat Sarı saçlı ve ak tenli (kimse) isim Lahana, pazı ve üzüm yaprağının hazırla-

nan içle sarılmasıyla yapılan etli veya zeytinyağlı 

yemek

       

     

Sağ el işaret parmağı açık, diğer parmaklar kapalı, 

işaret parmağı önce ağzın kenarına ardından  ya-

nağın üst kısmına dokunur. Ardından sağ el açık 

başın üzerinden arkaya doğru hareket eder.

Her iki el göğüs hizasında, işaret ve orta parmak-

lar açık diğerleri kapalıdır. Sağ el parmakları sol el 

parmak uçlarından avuç içine doğru çevrilir.
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SATIR SATIR
isim Et kesmeye, kemik kırmaya yarayan ağır ve 

enli bir bıçak türü

isim Bir sayfa üzerinde yan yana gelen kelimeler-

den oluşan ve alt alta sıralanmış her bir dizi

Her iki el göğüs hizasında düz, sağ el mide hiza-

sındaki sol elin avuç içine vurur.

Sağ  el işaret ve başparmak uçları birleşik diğer 

parmaklar kapalı, el sağa sola hareket ederek sağa 

doğru gider.

SATMAK SATRANÇ
-i Bir değer karşılığında bir malı alıcıya vermek isim İki kişi arasında altmış dört kareli bir tahta 

üzerinde değerleri ve adları değişik siyah ve beyaz 

on altışar taşla oynanan bir oyun

Her iki el göğüs hizasında, parmak uçları birbiri-

ne değecek ve aşağıya bakacak şekilde öne arkaya 

hareket ettirilir.

Her iki el göğüs hizasında, parmak uçları birbiri-

ne değecek ve aşağıya bakacak şekilde öne arkaya 

hareket ettirilir.
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isim, askerlik Devletlerin diplomatik ilişkilerini 

keserek giriştikleri silahlı mücadele, harp, cenk, 

cidal

isim, hukuk Devlet adına ve yararına davalar 

açan, kamu haklarını ve hukuku yerine getirmek 

üzere yargıç katında sanıkları kovuşturan görevli, 

müddeiumumi

Her iki el göğüs hizasında, yumruk biçiminde 
işaret parmağı öne doğru çıkıntılı ve başparmak-
la bitişik diğer parmaklar kapalıdır (T el). Eller 
iki yandan getirilerek önde işaret parmakları bir-
birine değecek şekilde birleştirilir.

Sağ el yumruk işaret parmağı açık omuz hizasın-

dan karnın sağ yanına doğru indirilir.

isim Saldırıya karşı koyma, müdafaa isim Bir kişiyi, bir düşünceyi doğru, haklı gös-

termeyi amaçlayan yazı veya konuşma, savunu, 

müdafaaname

    

  

Her iki el göğüs hizasında eller açık avuç içleri 

karşıya bakacak şekilde eller kendine doğru daire 

çizerek hareket ettirilir.

Sağ el işaret ve başparmağı sağ kulak memesini 

tutar. Ardından sağ el sol el üzerinde yazı yazar 

gibi hareket eder.
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SAYFA SAYGI
isim Üzerine yazı yazılan veya basılan bir kâğıt 

yaprağın iki yüzünden her biri, sahife

isim Değeri, üstünlüğü, yaşlılığı, yararlılığı, kutsal-

lığı dolayısıyla bir kimseye, bir şeye karşı dikkatli, 

özenli, ölçülü davranmaya sebep olan sevgi duygu-

su, hürmet, ihtiram

Sağ el, sol  el üzerinden kendimize doğru hareket 

eder.

Sağ el düz avuç içi göğse değdirilir. Ardından avuç 

içi yukarı bakacak şekilde sağa doğru açılır.

SAYI SAYIN
isim, matematik Sayma, ölçme, tartma vb. işlerin 

sonunda bulunan birimlerin kaç olduğunu bildiren 

söz, adet

sıfat Konuşma ve yazışmalarda saygı belirtisi 

olarak kişi adlarının önüne getirilen söz

Sağ el başparmağı sıra ile parmak içlerine doku-

nur. Parmaklar açılır.

Sağ el düz avuç içi göğse değdirilir. Ardından avuç 

içi yukarı bakacak şekilde sağa doğru açılır.
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SAZ
isim, müzik Her tür müzik aracı, çalgı isim Bir şeyin olmasına veya belli bir hâlde bulun-

masına yol açan şey

Sağ el işaret parmağının ve başparmağın uçları 
birbirine değecek şekildedir. Sol el, sol omuz hi-
zasında avuç içi yukarı bakacak şekilde, bir şey 
tutar gibi durur. Sağ el karnın üzerinde aşağı yu-
karı hareket ettirilir.

Her iki el göğüs hizasında düz, sol el avuç içi ken-

dimize bakacak şekildedir. Sağ el avuç içi sola ba-

kacak şekilde sol elin üzerinde ileri geri hareket 

eder.

isim Genellikle pişirilerek yenen bitkiler veya 

bunların taneleri, göveri, göverti, sebzevat, zer-

zevat

isim Bir kişinin üzerinde namaz kılabileceği bü-

yüklükte, halı, kilim, post veya kumaştan yaygı, 

namazlık

     

  

Sol el avuç içi aşağı bakacak şekilde, sağ el açık 

avuç içi kendimize bakacak şekilde karın hiza-

sındadır. Eller fotoğraftaki gibi ileri geri hareket 

ettirilir.

Her iki el düz ve parmaklar açık, başparmaklar 

kulaklara dokunur. Ardından her iki el parmakla-

rı başparmakla bitişik, eller ileri geri hareket eder.
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isim, din b. Genellikle namaz kılarken alnı, el aya-

larını, dizleri ve ayak parmaklarını yere getirerek 

alınan durum

isim, hukuk Kanunlar, yönetmelikler uyarınca bir 

veya daha çok aday arasından belli birini veya bir-

kaçını seçme, intihap

       

            

Sağ el işaret parmağı alna dokunur. Ardından sağ 

el yumruk sol el avuç içine vurur.

Her iki el göğüs hizasında düz, parmaklar birbiri-

ne bitişik, sağ el sol elin başparmak ve diğer par-

makları arasından aşağı doğru hareket ettirilir.

isim Hasta veya yaralı taşımaya yarayan katlana-

bilir hasta yatağı, teskere

isim Yediden sonra gelen sayının adı

       

     8     

Her iki el göğüs hizasındadır. Sağ el işaret ve baş-

parmağı, sol el bileğini tutar. Ardından her iki el 

yumruk eller ileri doğru hareket eder.

Sağ el göğüs hizasında işaret parmağı, orta par-

mak ve başparmak açık, kıvrık diğer parmaklar 

kapalıdır. El bilekten aşağı hareket ettirilir.
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isim Özel veya kamu kuruluşlarında belli bir ma-

kama, kişiye yardımcı olmak amacıyla haberleşme-

yi sağlayan, yazışma yapabilen görevli

isim Yetmiş dokuzdan sonra gelen sayının adı

     

  
80

İşaret parmağı ve başparmak birbirine dokunur 

ve diğer parmaklar kapalı şekilde el sağa sola ha-

reket ettirilir.

Sağ el işaret parmağı, orta parmak ve başparmak 

açık kıvrık, diğer parmaklar kapalı el bilekten 

aşağı hareket ettirilir. Ardından sağ işaret parma-

ğının ve başparmağın uçları birbirine değer.

isim Sürekli yağan yağmurdan veya eriyen kar-

dan oluşan, geçtiği yerlere zarar veren taşkın su, 

su taşkını

isim Bir kimseyle karşılaşıldığında, birinin yanına 

gidildiğinde veya yanından uzaklaşıldığında ken-

disine söz ve işaretle bir nezaket gösterisi yapma, 

esenleme, merhaba

       

      

Sağ el ağız hizasında, başparmak bir kez ağza gö-

türülür. Ardından her iki el düz avuç içleri aşağı-

ya bakacak şekilde eller aşağı yukarı dalgalanma 

hareketi yapılarak sola doğru götürülür.

Sağ el parmak uçları başın sağ kısmına değdirilir.
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isim Bir konu ile ilgili bilgi vermek ve bu bilgiler 

üzerinde tartışmak amacıyla birkaç yetkilinin yö-

netimi altında düzenlenen toplantı

isim Teklik ikinci kişiyi gösteren söz

       

         

Her iki el göğüs hizasında ve yumruk biçiminde 

işaret parmağı öne doğru çıkıntılı ve başparmak-

la bitişik, eller öne doğru yarım daire çizerler. 

Ardından sağ el öne doğru sallanır.

Sağ el göğüs hizasında işaret parmağı açık, diğer 

parmaklar kapalı, açık parmak karşıyı gösterecek 

şekilde hareket ettirilir.

isim İşçilerin veya işverenlerin iş, kazanç, toplum-

sal ve kültürel konular bakımından çıkarlarını 

korumak ve daha da geliştirmek için aralarında 

kurdukları birlik

isim Yıl

      

    

Her iki el karın hizasında düz avuç içleri birbiri-

ne bakacak şekildedir. Ardından avuç içleri ken-

dinize bakacak şekilde çevrilir. Sol el geride, sağ 

el öndedir. Eller fotoğraftaki gibi aralıklı tutulur.

Sağ el işaret parmağı açık kıvrık diğer parmaklar 

kapalı parmak ucu çeneye konur.
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isim, ticaret Bir kimsenin yapmaya veya ödemeye 

borçlu olduğu şeyi göstermek için imzaladığı resmî 

kâğıt, belgit

“Seni alakadar etmez, ilgisi yok” anlamında kulla-

nılan bir söz

       

          

Sağ el işaret parmağı sol el avuç içine bastırır. Ar-

dından sağ el sol el parmak uçlarından kendimi-

ze doğru hareket ettirilir.

Her iki el göğüs hizasındadır. Sağ elin işaret par-
mağı açık ve kıvrık, diğer parmakları kapalıdır. 
Sol el başparmak ve işaret parmağı uçları kıvrık, 
arasında boşluk kalacak şekildedir. Sağ el işaret 
parmağı sol elin içine girer ve öne doğru çekilir.

zamir Teklik ikinci kişi iyelik hali isim Saz, kamış, ince dal veya tellerden hasır biçi-

minde örülerek yapılan, genellikle sapı olan, yiye-

cek ve eşya taşımak için kullanılan kap

Sağ el işaret parmağı ve orta parmak açık diğer 

parmaklar kapalı (V el) avuç içi sola bakacak şe-

kilde öne doğru iki kez hareket ettirilir.

Sağ el yumruk, aşağı yukarı hareket ettirilir.
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sıfat Hiçbir şarta bağlı olmayan, istediği gibi 

davranabilen, erkin

isim Alıcının görmesi, seçmesi için dizilmiş şeyle-

rin tümü ve bu nesnelerin serildiği yer

İşaret parmağı ve orta parmak açık, diğer par-
maklar kapalı, göğüs hizasında, parmaklar bir-
birine değecek şekilde tutulur. Parmaklar birbi-
rinden ayrılırken parmak uçları karşıya bakacak 
şekle getirilir.

Her iki el açık, avuç içleri ön tarafı gösterecek şe-

kilde göğüs hizasında daire çizerek yanlara açılır.

sıfat Az soğuk, ılık ile soğuk arası isim, ekonomi Bir ticaret işinin kurulması, yürü-

tülmesi için gereken anapara ve paraya çevrilebilir 

malların tamamı, anamal, başmal, kapital, meta, 

resülmal

         

    

Sağ el açık düz kıvrık, parmak uçları sağ koltuk 

altından yukarı doğru çekilir. Ardından her iki el 

açık yüze doğru sallanır.

Sağ el göğüs hizasında, işaret parmağı ve 

başparmak birbirine sürtülür, diğer parmaklar 

kapalıdır. Ardından her iki el göğüs hizasında 

başparmak hariç diğer parmaklar birbirine bitişik 

avuç içine doğru kırıktır.
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sıfat Belli bir işi ve yeri olmayan, başıboş (kimse), 

hayta

sıfat Çizilmesi, kırılması, buruşması, kesilmesi veya 

çiğnenmesi güç olan, pek, katı, yumuşak karşıtı

Her iki el işaret  parmağı açık, diğer parmaklar 

kapalıdır. Eller zıt yönde aşağı yukarı hareket 

eder.

Her iki el göğüs hizasında başparmak hariç di-

ğer parmaklar birbirine bitişik avuç içine doğru 

kırıktır.

isim, tıp  Mikroplu bir hastalığa veya zehirli bir 

maddeye karşı aşılanmış bir hayvanın özellikle atın 

kanından elde edilen sıvı madde

isim Herhangi bir kuruluşun ulaşım işlerinde 

kullanılan taşıma aracı

Sağ el işaret parmağı ve başparmağı  sol omuz 

üzerine dokunur.

Her iki el sol omuz hizasında avuç içleri birbirine 

bakacak şekilde parmaklar kıvrık eller öne doğru 

hareket ettirilir.
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isim Kulağın duyabildiği titreşim, seda, ün sıfat Sesi olmayan, ses çıkarmayan

  

  

Sağ el başparmak ve işaret parmağı açık diğer 

parmaklar kapalıdır (L el). Başparmak ağız hiza-

sından öne doğru hareket eder.

Sağ el başparmak ve işaret parmağı açık diğerleri 
kapalıdır. Başparmak ağız hizasından öne doğru 
getirilir. Sağ işaret parmağının ve başparmağın uç-
ları birbirine değecek ve diğer üç parmak açık, el 
sol omuz hizasından sağ omuz hizasında getirilir.

isim Hayırlı bir davranış karşısında Tanrı tarafın-

dan verileceğine inanılan ödül

isim Sevilen ve âşık olunan kimse, yavuklu, dost, 

yâr, canan

Sağ el, sol kolun üstünden omuza doğru çekilir. Her iki el kalp üzerinde parmaklar kıvrık avuç iç-

leri kendinize bakacak şekilde eller aşağı yukarı 

dairesel hareket ettirilir.
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isim İstenen veya hoşa giden bir şeyin olmasıyla 

duyulan coşku

isim Düzey

Her iki el düz, avuç içi kendimize bakacak şekil-

de eller aşağı yukarı hareket ettirilir.

Her iki el göğüs hizasında düz sol el avuç içi karşı-

ya bakacak şekilde, sağ el avuç içi aşağıya bakacak 

şekildedir. Sağ el sol el avuç içinden parmaklara 

doğru kademeli şekilde yukarı doğru çıkar.

-i Sevgi ve bağlılık duymak nsz Bir şeyin durumunu, oluşumunu gözlemek, 

bakmak

Sağ el sol omuz hizasında düz, avuç içi yüze ba-

kacak şekilde karnın sağ tarafına çekilir.

Sağ el düz ve avuç içi arkaya bakacak şekilde el sağ 

yanaktan aşağı doğru indirilir.
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-i Açık bir kanıt olmaksızın, olmuş veya olacak bir 

şeyi anlamak, kestirmek, hissetmek

sıfat Yakmayacak derecede ısısı olan, yakmayacak 

kadar ısı veren, soğuk karşıtı

Sağ el işaret ve başparmak açık ve bitişiktir. Göğ-

sün ortasından aşağı doğru hareket eder.

Sağ el işaret parmağı açık kıvrık, diğer parmak-

lar kapalı alnın sol tarafından sağ tarafına doğru 

çekilir.

SIFIR
isim, matematik Kendi başına değeri olmayan, 

ondalık sayı sisteminde sağına geldiği rakamı on 

kere büyüten işaret (0)

-den Can sıkıntısı duymak

0
Sağ işaret parmağı ve başparmağın uçları birbiri-

ne değecek şekilde diğer parmaklar açık birleşik 

sıfır işareti yapılır.

Sağ el yumruk göğsün ortasına konur.
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SIKMAK
sıfat Sıkışmış bir durumda olan -i Çevresine sarılarak veya bir şey sararak çepe-

çevre basınç altına almak

Her iki el göğüs hizasında düz avuç içleri birbiri-

ne dokunacak şekilde parmaklar kıvrık eller ters 

yönde çevrilerek parmaklar üst üste gelir. 

Her iki el göğüs hizasında ve yumruk şeklindedir.

isim Öğrencilerin veya bir işe girmek isteyenlerin bilgi derecesini anlamak için yapılan yoklama, imtihan, 

test

Her iki el göğüs hizasında, başparmak ve serçe 

parmaklar açık, diğer parmaklar kapalıdır. Bir el 

yukarı doğru hareket ederken diğer el aşağı doğru 

hareket eder, eller değişerek hareket tekrarlanır.

Her iki el işaret parmakları açık, diğer parmaklar 

kapalıdır. Parmak uçları birbirine değdikten son-

ra aşağı doğru açılır.
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SINIF SINIR
isim Öğrencilerin yıllık öğrenime göre ayrıldıkları 

bölümlerden her biri

isim İki komşu devletin topraklarını birbirinden 

ayıran çizgi, hudut

Sağ el işaret parmağı açık diğer parmaklar kapalı, 

el sol kolun üzerine konur.

Sağ el işaret parmağı, sol kol bileğinden aşağı 

doğru indirilir.

SIR SIRA
isim Varlığı veya bazı yönleri açığa vurulmak is-

tenmeyen, gizli kalan, gizli tutulan şey

isim Yan yana, art arda olan şey veya kimselerin 

tümü, dizi

Sol elin avuç içi sağa, diğer elin avuç içi sola baka-

cak şekilde eller iki yandan açık olarak ağız hizası-

na getirilir ve ardından eller yumruk yapılır.

Her iki el göğüs hizasında, işaret parmağı ve orta 

parmaklar açık, diğer parmaklar kapalıdır (V el). 

Açık parmaklar göğsün ortasında birleşiktir ve iki 

yana açılır.
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SIRAT SIRT
isim Sırat köprüsü isim, anatomi Omurgalı veya omurgasız hayvan-

larda boyundan kuyruk sokumuna kadar uzanan 

üst bölüm

       

          

Her iki el işaret parmakları açık, diğerleri ka-
palıdır. Parmak uçları göğüs hizasında birleşir. 
Ardından sağ el, işaret parmağı ve orta parmak 
açık, diğer parmaklar kapalıdır, Açık parmaklar 
sol el parmağı üzerinde yürüme işareti yapar.

Sağ el düz, parmak uçları sırta dokunur.

isim Herhangi bir yapıdaki yüzeyleri düzgünleştir-

mek için kullanılan, yarı akışkan, kum, kireç, çi-

mento karışımı veya toprak harç

isim Havanın normal sıcaklığında sıvı durumunda 

bulunan her türlü yağ

Sağ elin dışı, sol el avuç içinden yukarı doğru ha-

reket ettirilir.

Sağ el yumruk başparmak açık aşağıyı gösterir bi-

çimdedir.  Sağ el iki kez daire çizer.



TÜRK İŞARET DİLİ SÖZLÜĞÜ538

S

isim Resmî belgelerin kaydedildiği kütük isim İnce kâğıda, kıyılmış tütün sarılarak hazır-

lanan, silindir biçiminde, ağızdan dumanı çekilen 

nesne

Her iki el göğüs hizasında, işaret parmağı ve orta 

parmaklar açık diğer parmaklar kapalıdır (V el). 

Eller bilekten aşağı doğru hareket ettirilir.

Sağ el işaret parmağı ve orta parmaklar açık, diğer 

parmaklar kapalıdır (V el). Parmaklar dudaklara 

değdirilir.

isim Bir şeyin veya bir kimsenin herhangi bir yön-

den ileride karşılaşabileceği zararı gidermek için 

önceden ödenen prim karşılığında bu işle uğraşan 

kuruluşla yapılan iki taraflı bağlantı sözleşmesi

isim Büyü

Her iki el göğüs hizasında, işaret parmağı ve baş-

parmak açık diğer parmaklar kapalı (C el), açık 

parmaklar birbirine bakacak şekilde eller yüze 

doğru çekilir.

Her iki el açık kıvrık, eller göğsün önünde daire 

çizer. Ardından parmaklar kapanır açılır. 
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özel, isim Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölge-

si’nde yer alan illerinden biri

isim Savunmak veya saldırmak amacıyla kullanı-

lan araç

Sağ el başparmak  ve işaret parmağı açık diğer 

parmaklar kapalı (L el) başparmak ağzın önüne 

konur.

Sağ el göğüs hizasında, işaret parmağı açık diğer 

parmaklar kapalı, işaret parmağı bir kez kıvrılır. 

isim Motorlu taşıtlarda ön camı silmeye, temizle-

meye yarayan alet, silgeç

isim Kalem veya daktiloyla yazılmış, çizilmiş şey-

leri silmeye yarayan, birleşiminde kauçuk olan 

nesne

Her iki el göğüs hizasında, işaret parmakları 

açık, diğer parmaklar kapalıdır. Eller sağa sola 

sallanır.

Her iki el göğüs hizasında sağ el yumruk biçimin-
de işaret parmağı öne doğru çıkıntılı ve kıvrık di-
ğer parmaklar kapalıdır. Sol el düz avuç içi sağa 
bakacak şekildedir. Sağ el sol avuç içinde ileri geri 
hareket ettirilir.
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nsz Üzerine genellikle bir bez sürterek tozlarını, 

kirlerini almak veya parlatmak

isim Halka biçiminde, genellikle üzerine susam 

serpilmiş çörek

Sağ el açık avuç içi karşıya bakacak şekilde, el ol-

duğu yerde daire çizer.

Her iki el serçe parmak ve başparmak açık diğer 

parmaklar kapalıdır. Açık parmakların uçları re-

simdeki gibi birleştirilir. 

isim Tüm haşere ve böceklerden kurtulmak için 

püskürtülen kokulu veya kokusuz ilaç

isim, hayvan bilimi Çift kanatlılardan, birtakım 

uçucu böceklerin genel adı

       

          

Sağ el göğüs hizasında işaret parmağının ve baş-
parmağın uçları birbirine değerek daire çizer. Sağ 
el işaret parmağı açık ve kıvrık, diğer parmaklar 
kapalı, el fotoğraftaki gibi tutularak işaret parma-
ğı kıvrılıp açılır.

Sağ el göğüs hizasında, işaret parmağının ve baş-

parmağın uçları birbirine değerek daire çizer. 



TÜRK İŞARET DİLİ SÖZLÜĞÜ 541

S

isim Film göstermeye yarayan özel bir makineyle 

görüntülerin beyaz perdeye yansıtıldığı salon veya 

yapı

nsz, -e Duygu ve davranışlarını denetleyemeyecek 

duruma gelmek, öfkelenmek, köpürmek, feveran 

etmek

Sağ el yumruk, başın sağında daire çizer. Her iki el göğüs hizasında, sağ elin işaret parmağı 

açık kıvrık, sol işaret parmağı boyunca iki kez ile-

ri geri hareket eder.

özel, isim Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi’nde yer 

alan illerinden biri

isim Bir şey bildirmek için verilen işaret

Sağ el düz ve avuç içi sola bakacak şekilde, el ağ-

zın sağ yanına konur.

Her iki el göğüs hizasındadır. Parmaklar açılıp 

kapanır.
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isim Salatalara, yemeklere ekşilik vermek için kul-

lanılan ekşimiş üzüm, elma, limon vb. suyu

isim, coğrafya Atmosferin alt tabakalarındaki kü-

çük su taneleri veya buhardan oluşan bulutların 

çok alçalarak yeryüzüne kadar inmesiyle oluşan 

duman

       

     

Sağ el işaret parmağı dudaklara değer. Ardından 

sağ el yumruk, aşağı yukarı sallanır.

Her iki el açık ve göğüs hizasındadır. Eller daire  

çizer.

özel, isim Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesi’nde yer 

alan illerinden biri

sıfat Askerî olmayan

Sağ el sol el üzerindedir. Sağ el yumruk göğsün 

önünde bilekten sağa sola doğru çevrilir.

Sağ el göğüs hizasında işaret parmağının ve baş-

parmağın uçları birbirine değecek şekildedir. El  

göğüs üzerinden aşağı doğru hareket eder.
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isim, tıp  İçinde irin bulunan küçük deri kabarcı-

ğı, en küçük çıban

sıfat Ucu keskin ve batıcı olan

Sağ el işaret parmağı açık ve kıvrıktır. Parmak 

ucu birkaç kez yanağa dokunur.

Sağ el göğüs hizasında işaret parmağının ve baş-

parmağın uçları birbirine değecek şekildedir. El  

ileri doğru hareket eder.

isim Kara, ak, beyaz karşıtı isim Politika

Sağ el açık ve avuç içi kendinize bakacak şekilde, 

el yüzün önünden sağa sola doğru hareket ettirilir.

Her iki el göğüs hizasında, işaret parmakları açık 

diğer parmaklar kapalıdır. Sağ el  işaret parmağı 

fotoğraftaki gibi sol el işaret parmağı üstüne ve al-

tına dokunarak uç kısmına doğru  getirilir.



TÜRK İŞARET DİLİ SÖZLÜĞÜ544

S

zamir Çokluk ikinci kişi zamiri isim İçinde kömür, odun veya gaz yakılan, elekt-

rikle de çalıştırılabilen ısınma aracı

  

  

Sağ el göğüs hizasında, avuç içi yere bakacak şe-

kilde parmaklar açıktır. El soldan sağa doğru ha-

reket eder.

Her iki el göğüs hizasında, tüm parmakları açık 
kıvrık ve avuç içleri yukarı bakacak şekilde, el-
ler yer değiştirilerek aşağı yukarı hareket ettirilir. 
Ardından sağ el parmakları açık ve kıvrık sol el 
üzerine konur.

isim Sindirimi kolaylaştırmak, susuzluğu gider-

mek, içkileri sulandırmak için kullanılan, içinde 

sodyum karbonat bulunan, köpüren su

isim, bitki bilimi Zambakgillerden, yemeklere tat 

vermek için yumrusu ve yeşil yaprakları kullanı-

lan güzel kokulu bitki 

Sağ el işaret parmağı ve başparmak açık ve kıv-

rık, diğer parmaklar kapalıdır. Açık parmaklar sol 

omuz üzerine konur.

Sağ el düz avuç içi sola bakar. Sol el parmak uçları 

birbirine değecek şekilde parmaklar yukarı bakar. 

Sağ el sol elin üzerine iki kez vurur. 
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sıfat Isısı düşük olan, sıcak karşıtı isim Dostça, arkadaşça konuşarak hoş bir vakit 

geçirme, söyleşi, yârenlik, hasbihâl

Her iki el yumruk eller göğse doğru iki kez ha-

reket eder.

Her iki el parmak uçları birbirine değecek şekilde, 

eller yüz hizasında ters yönlere ileri geri hareket 

eder.

sıfat Vücutta kalbin bulunduğu tarafta olan, sağ 

karşıtı

isim, hayvan bilimi Yuvarlak veya yassı, uzun 

kurtlara verilen genel ad

Sağ el işaret parmağı sol kola dokunur. Her iki el göğüs hizasında sağ el işaret parmağı 

açık kıvrık, diğer parmaklar kapalıdır. Sol el sağ 

elin üzerine konur; sağ açık parmak öne aşağı 

doğru hareket ettirilir.
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sıfat Şimdiki zamana en yakın zamandan beri olan 

veya bu zamanda yapılmış, olmuş olan, ilk karşıtı

isim Kuzey yarım kürede eylül, ekim ve kasım ay-

larını içine alan süre, güz, hazan, bağ bozumu

  

  

Sağ el işaret parmağı ve orta parmak açık diğer 

parmaklar kapalıdır (V el ). Sağ el işaret parmağı 

sağ yanağa dokundurulur.

Sağ el işaret parmağı ve orta parmak açık diğer 
parmaklar kapalıdır (V el ). Sağ el işaret parmağı 
sağ yanağa dokundurulur. Sağ el burun hizasın-
dadır. Sağ el parmaklarının uçları birbirine değe-
cek şekilde, burnun önünde tüm parmaklar açılır.

zarf Daha ileri bir zamanda, müteakiben, önce 

karşıtı

isim Zaman, yer, sıra bakımından başkalarına 

göre sonda olan kimse, şey

Sağ el düz avuç içi sola bakacak şekilde sağ omu-

zun üzerinden göğüs hizasına, avuç içi aşağı ba-

kacak şekilde indirilir. 

Her iki el göğüs hizasında, sol el yumruk şeklin-

dedir. Sağ el açık ve orta parmak kıvrıktır. Sağ el, 

sol el üzerine dokunduktan sonra dirseğe değer.
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isim Kalın değnek -i, -e, -den Birine soru yönelterek herhangi bir ko-

nuda bilgi istemek, sual etmek

Sağ el yumruk biçiminde işaret parmağı öne doğru 

çıkıntılı ve başparmakla bitişik diğer parmaklar 

kapalıdır (T el). El aşağı yukarı sallanır.

Her iki el göğüs hizasında, her iki el işaret par-

mağı ve başparmak açık, diğer parmaklar kapalı 

(C el), sağ elin işaret parmağının ucu sol elin baş 

parmağı ile birleştirilir.

isim, dil bilgisi Soru cümlelerinin sonuna konulan 

noktalama işaretinin adı (?)

isim Kişinin kendi davranışlarını veya kendi yetki 

alanına giren herhangi bir olayın sonuçlarını üst-

lenmesi, sorum, mesuliyet

       

         
?

Sağ el işaret parmağı açık, diğerleri kapalıdır. Sağ 

el hayalı soru işareti şekli yapar.

Her iki el göğüs hizasında, işaret parmağı ve baş-

parmak açık diğer parmaklar kapalı (C el), açık 

parmaklar birbirine bakacak şekilde eller omuz 

hizasından aşağı doğru indirilir..
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isim Kıyılmış etin baharatla yoğurulduktan sonra 

ya tam ya da yarı pişirilerek hayvan bağırsağı içine 

doldurulmasıyla hazırlanan bir yiyecek türü

isim Sosyal konuları içeren bilgiler

  

Her iki el göğüs hizasında işaret parmağı ve baş-

parmak uçları birbirine dokunacak diğer par-

maklar açık ve avuç içleri karşıya bakacak şekil-

de, eller ortadan iki yana doğru açılır.

Sağ el, sol kol üzerinden yukarı doğru çekilir.

-i Ateş ve ışığın yanmasına, aydınlatmasına son 

vermek

-i Düşündüğünü veya bildiğini sözle anlatmak

       

          

Sağ el göğüs hizasında, avuç içi yukarı bakacak 

şekilde, parmaklar kıvrık, el aşağıya doğru indi-

rilirken parmak uçları birbirine değecek şekilde 

birleştirilir.

Sağ el işaret parmağı ağza değdikten sonra ileri 

hareket ettirilir. 
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-i Düşündüğünü veya bildiğini sözle anlatmamak deyim Bir işi yapacağını kesinlikle bildirmek

                 

           

Sağ el işaret parmağı dudaklara değdikten sonra 

ileri doğru hareket eder. Ardından sağ el avuç içi 

ileriyi gösterecek şekilde kaldırılır.

Sağ el yumruk biçiminde işaret parmağı öne doğru 
çıkıntılı ve başparmakla bitişik diğer parmaklar 
kapalıdır (T el). El ağızdan aşağıya doğru indirilir. 
Ardından sağ el avuç içi yukarı bakacak şekilde 
öne uzatılır.

SÖZ
isim Bir işi yapacağını kesin olarak vadetme isim, hukuk Hukuki sonuç doğurmak amacıyla iki 

veya daha çok kişinin, kuruluşun karşılıklı ve bir-

birine uygun irade beyanlarıyla gerçekleşen işlem, 

bağıt, akit, mukavele, kontrat

Sağ el yumruk biçiminde işaret parmağı öne 

doğru çıkıntılı ve başparmakla bitişik diğer par-

maklar kapalıdır (T el). El ağızdan aşağıya doğru 

indirilir. 

Her iki el ağız hizasında yumruk biçiminde işa-

ret parmağı öne doğru çıkıntılı ve başparmakla 

bitişik diğer parmaklar kapalıdır (T el). Eller ters 

yöne öne arkaya hareket eder.
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isim Bir dilin bütün veya belli bir çağda kullanıl-

mış kelime ve deyimlerini alfabe sırasına göre ala-

rak tanımlarını yapan, açıklayan, başka dillerdeki 

karşılıklarını veren eser, lügat

isim Bedeni veya zihni geliştirmek amacıyla kişisel 

veya toplu olarak gerçekleştirilen, bazı kurallara 

göre uygulanan hareketlerin tümü

       

          

Sağ el yumruk biçiminde işaret parmağı öne 
doğru çıkıntılı ve başparmakla bitişik diğer par-
maklar kapalıdır (T el). El ağızdan aşağıya doğru 
indirilir. Ardından her iki el avuç içleri birbirine 
bakacak ve serçe parmaklar birbirine değecek şe-
kilde  eller açılır.

Her iki el yumruk ve başparmaklar açık olmak 

üzere her iki el parmaklar birbirine değecek şe-

kilde bir el öne diğer el arkaya doğru hareket eder.

STAJ SU
isim Herhangi bir meslek edinecek olan kimsenin 

geçirdiği uygulamalı öğrenme dönemi

isim Hidrojenle oksijenden oluşan, sıvı durumun-

da bulunan, renksiz, kokusuz, tatsız madde, ab

Sol elin işaret ve başparmağı açık diğer parmak-

lar kapalı; sağ el işaret parmağı ile sol el açık par-

makları üzerinde hareket ettirilir.

Sağ el yumruk başparmak açıktır. Açık olan baş-

parmak ağza doğru götürülür.
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SUBAY
isim, askerlik Silahlı kuvvetlerde asteğmenden or-

general veya oramirale kadar rütbedeki asker

isim Şişirilip kurutulmuş bağırsak içine baharlı et 

kıyması doldurularak yapılan bir yiyecek türü

Sağ el işaret ve orta parmağı açık, diğer parmaklar 

kapalıdır. Açık parmaklar omuz üzerine dokunur.

Her iki el göğüs hizasında, işaret parmağı ve baş-

parmak uçları birbirine dokunur, diğer parmaklar 

açıktır. Eller fotoğraftaki gibi iki yana açılarak da-

ire oluşturur.

SUÇ
isim 1. Törelere, ahlak kurallarına aykırı davranış  2. hukuk Yasalara aykırı davranış, cürüm

Her iki el göğüs hizasında, parmak uçları birbiri-

ne değecek şekilde birleştirilir.

Her iki el göğüs hizasında sol el sağ eli kavrar. Sağ 

el, sol el içinden yukarı doğru çekilir.
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SUNUM
isim Bir bildirinin çeşitli yollarla dinleyenlere 

aktarılması

isim, din b.  Kur’an’ın yüz on dört bölümünden her 

biri

  

   

Sağ el yumruk biçiminde, işaret parmağı öne 

doğru çıkıntılı ve başparmakla bitişik, diğer par-

maklar kapalıdır (T el), Sol el üzerine koyulduk-

tan sonra bilekten ileri geri hafif hareket ettirilir.

Her iki el göğüs hizasında, sağ el işaret parmağı açık, 
diğer parmaklar kapalıdır. Sağ el işaret parmağı sol 
elin parmak ucundan bileğe doğru daireler çizerek 
hareket eder. Sağ elin başparmağı ve işaret parmağı 
açık, öbür parmakları kapalıdır (U el). Sağ el, sol elin 
parmakları üzerinden sağa doğru çekilir.

SUSAMAK
özel, isim Ortadoğu’da Lübnan, İsrail, Ürdün, Irak 

ve Türkiye ile komşu bir ülke

nsz Su içme gereksinimi duymak

Sağ işaret parmağının ve orta parmağın uçları 

birleşik ve diğer üç parmaklar kapalı biçimde, el 

kulak hizasına sallanır.

Sağ el işaret parmağı açık, boğazdan aşağıya doğ-

ru hareket ettirilir.
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SUSMAK
nsz Ses veya gürültüyü kesmek, ses ve gürültü yap-

mamak

deyim Söyleyecek söz bulamamak

  

  

Sağ el işaret parmağı ağız önünde durur. Sağ el işaret parmağı ağız önünde durur. Ardın-

dan sağ el göğüs hizasında, açık düz, avuç içi kar-

şıya bakacak şekilde, el öne doğru hareket ettirilir.

isim Yapay olarak elde edilen temizlik veya dolgu 

gereci

isim, din b.  Hz. Muhammed’in Müslümanlarca 

uyulması gerekli sayılan davranışları ve herhangi 

bir konuda söylemiş olduğu söz

  

  

Her iki el göğüs hizasında başparmak hariç diğer 

parmaklar birbirine bitişik avuç içine doğru kı-

rık, parmaklar kapanıp açılır. 

Sağ el sol göğüs hizasında, orta parmak açık işaret 
parmağı kıvrık ve orta parmak üzerinde (P harf) 
diğer parmaklar kapalı el sol göğüsten sağ göğüs 
hizasına getirilir. Ardından sağ el işaret parmağı 
ağız önünden ileri hareket eder.
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isim Erkek çocukta, erkeklik organının ucundaki 

derinin çepeçevre kesilmesi

sıfat Nitelik, nicelik ve derece bakımından üstün 

olan

Her iki el göğüs hizasında sağ el işaret ve orta 

parmak açıktır (V el). Sol el işaret parmağı açık, 

sağ el parmakları arasına konur. Sağ el parmak-

ları açılıp kapanır. 

Sağ işaret parmağının ve orta parmağın uçları 

birbirine değecek ve diğer üç parmak açık, el sol 

omuz hizasından sağ omuz hizasında getirilir. 

isim Süpürme işinde kullanılan araç isim İçecek koymaya yarar, cam, plastik vb.nden 

yapılan kap

  

  

Her iki el yumruk, sağa sola hareket ettirilir. Sağ el yumruk başparmak açıktır. Açık olan baş-

parmak ağza doğru götürülür. Sağ el göğüs hiza-

sında yumruk, el aşağı yukarı su koyar gibi hare-

ket ettirilir.
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isim Bir olayın başı ile sonu arasında geçen zaman 

parçası, zaman aralığı, zaman bölümü, müddet

sıfat Ne kadar süreceği belli olmaksızın sürüp giden, 

müzmin, kronik

Her iki el göğüs hizasında, işaret parmakları açık 

diğerleri kapalı şekilde tutulur. Eller birbirine 

yaklaştırılır.

Her iki el açık düz, avuç içleri birbirine bakacak 

şekildedir. Her iki el bilekten aşağı sola hareket 

ettirilir.

Kesintisiz, devamlı çalışmak isim Şaşırtı

  

 

Sol el düz avuç içi sağa bakacak şekilde, sağ el 

kıvrık ve avuç içi aşağı bakacak şekilde sol elin 

parmak uçlarından başlayıp avuç içine doğru 

indirilir.

Sağ el işaret parmağı ve orta parmak açık, diğer 

parmaklar kapalıdır. Sağ el avuç içi kendimize ba-

kacak şekilde bilekten çevrilir.
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isim Karada kullanılan motorlu araçları sürüp yö-

neten kimse, şoför

isim Süslemeye, süslenmeye yarayan şey, bezek, 

süs püs

Sağ ve sol el göğüs hizasında, eller yumruk biçim-

de yarım daire şeklinde hareket ettirilir. Direksi-

yonun çevrildiği hayal edilebilir.

Her iki el parmak uçları birbirine değecek şekil-

dedir. Sağ el sol el yanından yay çizerek sağa doğ-

ru hareket ettirilir.

isim Kadınların ve memeli dişi hayvanların yavru-

larını besledikleri, memelerinden gelen, besin değe-

ri yüksek beyaz sıvı

isim Sıvıları süzmeye yarayan araç, süzek

Her iki el göğüs hizasında yumruk biçiminde işa-

ret parmağı öne doğru çıkıntılı ve başparmakla 

bitiştirilir (T el), her iki el aşağı doğru zıt yönde 

hareket ettirilir.

Her iki el göğüs hizasında, eller açık, avuç içleri 

yukarı bakacak şekilde sağ el sol elin  dışına  vurur.
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Alfabenin yirmi üçüncü harfi isim, hukuk Tanık

Her iki el göğüs hizasında, işaret parmakları ve 
başparmaklar açık diğer parmaklar kapalıdır (C 
el). Sağ elin  işaret parmağının ucu, sol elin baş-
parmağı ile birleştirilir. Sağ elin orta parmağı ve 
başparmağı şıklatılır.

Sağ el işaret parmağı açık, diğer parmaklar kapalı, 

işaret parmağı sağ gözün altına dokunur.

isim Şiir söyleyen veya yazan kimse, ozan isim Güldürmek, eğlendirmek amacıyla karşısın-

dakini kırmadan yapılan hareket veya söylenen 

söz, latife

     

     

Sağ el başparmak ve işaret parmağı açık diğer 
parmaklar kapalıdır (L el). Başparmak ağız hiza-
sından öne doğru getirilir. Ardından sağ el işaret 
ve başparmak bitişik, sol el üzerinde parmaklara 
doğru daire çizerek hareket eder.

Her iki el göğüs hizasında, işaret parmakları açık, 

diğer parmaklar kapalıdır. Parmaklar aşağı yukarı 

çevrilerek sallanır.
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isim Kadınların omuzlarını örtmek için kullandık-

ları geniş atkı

isim Şalgam suyu

Sağ el sol omuz üzerine, sol el sağ omuz üzerine 

konur.

Sağ el işaret parmağı ve orta parmağı açık, diğer 

parmaklar kapalıdır. Açık parmaklar sağ kaş hiza-

sından sağa doğru çekilir.

isim Antep fıstığı isim Üzerine kandil, mum veya herhangi bir ışık 

kaynağı konulan yüksek tabla, mumluk, çırakma, 

şamdanlık

Sağ el işaret parmağı açık diğer parmaklar kapalı, 

açık parmak alt dudak ucuna dokunur ve yukarı 

öne hareket eder.

Her iki el başparmakları kapalı, diğer parmaklar 

açık, avuç içleri birbirine bakacak şekildedir. Eller 

göğüs hizasında durur.
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isim Açık renkli, tatlı ve köpüklü şarap isim Ulusal ve uluslararası bir yarışmada ilk dere-

ceyi alan, birinci olan kimse veya takım, böke

       

     

Her iki el yumruk, göğüs önünde aşağı yukarı sal-

lanır. Ardından sağ el başparmağı açılır.

Her iki el yüzün önünde düz ve avuç içleri birbiri-

ne değecek şekilde eller birbirini kavrar.

isim Çoğunlukla saç yıkamakta kullanılan, kokulu 

ve bol köpüklü bir tür sıvı sabun

özel, isim Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölge-

si’nde yer alan illerinden biri

       

     

Sağ el parmaklar kıvrık şekilde, sol el düz ve avuç 

içi yukarı bakar biçimdedir. Sağ el, sol elin avuç 

içine doğru hareket ettirilir. Ardından her iki el 

açık baş üzerinde daire çizer.

Sağ el işaret parmağı açık, diğer parmaklar kapa-

lıdır. El sağa sola sallanarak ileri hareket ettirilir.
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isim Mantıkla açıklanamayan birtakım rastlantı-

sal olayların nedeni olan güç, baht, talih, felek

isim Keçe, hasır, kumaş, ip vb. ile yapılan başlık

Sağ el işaret parmağı açık, diğer parmaklar kapa-

lıdır. İşaret parmağı alnın sol tarafından sağ tara-

fına doğru hareket ettirilir.

Sağ el alnın önünde yumruk biçiminde işaret par-

mağı öne doğru çıkıntılı ve başparmakla bitişik 

diğer parmaklar kapalıdır (T el). El fotoğraftaki 

gibi tutularak alın hizasına indirilir.

isim Üzüm veya başka meyve sularını türlü yön-

temlerle mayalandırarak elde edilen alkollü içki, 

mey

isim, fizik Yükleme

Sağ el işaret parmağı ve orta parmağı açık, diğer 

parmaklar kapalıdır. Açık parmaklar sağ kaş üze-

rinden sağa doğru çekilir.

Sağ el işaret parmağı ve orta parmak açık, diğer 

parmaklar kapalıdır. Açık parmaklar sol el avuç 

içine doğru hareket ettirilir.
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isim, müzik Tonlama değişiklikleriyle çeşitli duy-

gular uyandıran uyumlu, ezgili insan sesleri dizisi

isim Olması başka durumların gerçekleşmesini 

gerektiren şey, koşul

 

         

Sağ el ağız önünde işaret parmağı, orta parmak 

ve başparmak açık, kıvrık diğer parmaklar kapa-

lıdır. El ağız önünde daire çizer.

Sağ el yüz hizasında, yumruk işaret parmağı öne 

doğru çıkıntılı ve başparmakla bitişik diğer par-

maklar kapalıdır (T el). Ardından parmaklar sıra 

ile açılır, el göğüs hizasına iner.

nsz Herhangi bir durum karşısında şaşkınlık duy-

mak, hayret etmek

isim Yetki ve sorumluluğu olan, yöneten kimse

Her iki el iki yandan avuç içleri kendimize baka-

cak şekilde açılır.

Her iki el göğüs hizasında, sağ el avuç içi yere ba-

kacak şekildedir. Sol el açık düz, sağ elin altında-

dır. Sağ el, sağ kola değdikten sonra bilekten sağa 

sola hareket ettirilir. 
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isim, bitki bilimi Gülgillerden, ılıman bölgelerde 

yetişen, çiçekleri pembe renkli bir ağacın tatlı ve 

sulu meyvesi

isim Nüfusunun çoğu ticaret, sanayi, hizmet veya 

yönetimle ilgili işlerle uğraşan, genellikle tarımsal 

etkinliklerin olmadığı yerleşim alanı, kent, site

   

         

Sağ el göğüs hizasında, parmaklar kıvrık, avuç içi 

kendinize bakacak şekilde sağ göğsün üzerinde 

aşağı yukarı hareket eder.

Sağ el, sol kola iki kez dokunur. Ardından her iki 

el işaret parmağı ve başparmak açık, diğer par-

maklar kapalı (C el) biçimde, eller göğüs hizasın-

dan karın hizasında indirilir.

isim Şeker kamışı, şeker pancarı, patates, havuç, mısır, 
buğday vb. bitkilerin sap ve köklerinin öz suyundan 
veya nişastasından çıkarılan, birleşiminde karbon, ok-
sijen ve hidrojen bulunan, beyaz, suda eriyen, mayala-
nabilen ve çoğu tatlı olan maddelerin genel adı

isim, coğrafya Büyük çağlayan, çavlan

     

         

Sağ el işaret ve orta parmağı açık, parmaklar biti-

şik diğer parmaklar kapalıdır. Parmak uçları sağ 

yanağa değdirildikten sonra aynı noktada daire 

çizer.

Sağ el ağız hizasında, el yumruk başparmak açık-
tır. Başparmak bir kez ağza götürülür. Ardından 
fotoğraftaki gibi sağ el parmaklar açık göğüs hi-
zasında, sol elin üzerinden geçerek aşağıya doğru 
hareket ettirilir.
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isim Bir sapın üzerinde esnek tellere gerilmiş, açılıp 

kapanabilen, yağmur ve güneşten korunmak için 

kullanılan, su geçirmez kumaştan yapılmış taşına-

bilir eşya, güncek

isim Madde, eşya, söz, olay, iş, durum vb.nin yeri-

ne kullanılan, belirsiz anlamda bir söz

Her iki el göğüs hizasında, yumruk şeklindedir.

Sağ el yukarı hareket eder.

Her iki el göğüs hizasında, sağ el işaret parmağı 

açık, sol el yumruk şeklindedir. Sağ el, sol bilek 

üzerinde daire çizer.

isim, din b.  Hz. Âdem’e secde etmediği için cen-

netten kovulan, insanları Allah’ın emirlerine karşı 

kışkırtan, kötülüğe yönelten cin, iblis

sıfat Güzel, zarif, modaya uygun

Her iki el baş hizasında, işaret parmağı ve baş-

parmak açık (C el ) diğer parmaklar kapalı bi-

çimde başın iki yanına konur.

Sağ el parmak uçları birleşik omuz hizasındadır. 

El aşağı yukarı hareket ettirilir.
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sıfat Şımarmış, şımartılmış (kimse) isim, tıp  Enjektör

Her iki el göğüs hizasında, eller açık düz, yanlar-

da daire çizecek şekilde hareket eder. 

Sağ el omuz hizasındadır. Sağ elin işaret parmağı, 

başparmağı ve orta parmağı açık kıvrıktır. Başpar-

mak diğer parmakların ortasına doğru çıkarılır.

isim Kaba güç isim Bedensel veya ruhsal bir hastalığın son bul-

ması, hastalıktan kurtulma, onma

Her iki el göğüs hizasında yumruk, eller zıt yön-

de ileri geri hareket ettirilir.

Sağ el yumruk, sol el içinde daire çizer.
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isim Gizliliği olan kasa, kapı, çanta vb. şeylerin 

açılması için gereken rakam

isim, edebiyat Zengin sembollerle, ritimli sözlerle, 
seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan, hece ve 
durak bakımından denk ve kendi başına bir bü-
tün olan edebî anlatım biçimi, manzume, nazım, 
koşuk

 

      

Sol elin avuç içi sağa diğer elin avuç içi sola baka-

cak şekilde eller ağız hizasına kapanır. Ardından 

sağ el yumruk sol el içinde avuç içi yukarı baka-

cak şekilde çevrilir.

Sağ el başparmak ve işaret parmağı açık diğer par-

maklar kapalıdır (L el). Başparmak ağız hizasın-

dan öne doğru getirilir.

isim Hoşnutsuzluk belirten söz veya yazı, sızlan-

ma, sızıltı, yakınma, yakıntı

zarf Şu anda, içinde bulunduğumuz zamanda

Sağ el işaret parmağı açık, diğer parmaklar kapa-

lı, işaret parmağı dudağa değdikten sonra yukarı 

doğru hareket ettirilir.

Her iki el işaret ve başparmak uçları birleşik diğer 

parmaklar açık göğüs hizasında aşağıya doğru ha-

reket ettirilir.
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isim Bir bulutun tabanı ile yer arasında, iki bulut 

arasında veya bir bulut içinde elektrik boşalırken 

oluşan kırık çizgi biçimindeki geçici ışık, balkır, ça-

kım, çakın, yalabık, yıldırak

isim Örgü örmekte kullanılan, metal, ağaç, kemik 

vb.nden yapılan uzun çubuk

       

    

Sağ el işaret parmağı açık, baş hizasındadır. El 

daire çizedikten sonra sola aşağı doğru hareket 

eder.

Her iki el işaret parmakları açık, diğerleri kapalı 

göğüs hizasındadır. Parmak uçları birbiri üzerin-

de hareket eder.

isim İçerisine sıvı konulan, cam veya plastikten ya-

pılmış, dar ağızlı uzun kap

-i Şişkin bir duruma getirmek

       

     

Sol el açıktır. Sağ el işaret ve orta parmak açık kıv-

rıktır. Sağ el, sol avuç içine vurur. Ardından her 

iki el kıvrık, sağ el sol el üzerinde durur.

Her iki el açık, kıvrık, avuç içleri birbirine baka-

cak şekildedir. Üfleme hareketi yapılırken eller 

sağa ve sola açılır.
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sıfat Deri altında fazla yağ toplanması sebebiyle 

vücudun her yanı şişkin görünen (kimse), şişko, 

mülahham

isim Sürücü

Her iki el göğüs hizasında, eller yumruk biçimde 

yana doğru iki kez hareket ettirilir.

Her iki el göğüs hizasında, eller yumruk biçimde 

aşağı yukarı hareket ettirilir. 

isim Ani bir değişiklik sonucunda ortaya çıkan 

şaşkınlık

isim Paçaları dizlerin yukarısında olan kısa 

pantolon

       

     

Sağ el işaret parmağı başa değdikten sonra elin 

avuç içi yere bakacak şekilde aşağı indirilir.

Her iki el fotoğraftaki gibi bacaklara değdirildik-

ten sonra sağa ve sola çekilir.
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zamir Biraz uzakta olan bir varlığı veya biraz önce anılan bir şeyi işaret yolu ile belirtmek için kullanılan 

söz, şurası

Sağ el göğüs hizasında işaret parmağı açık diğer parmaklar kapalıdır. İşaret parmağı ileri hareket 

ettirilir.

isim Yılın ikinci ayı, gücük ay

Her iki el göğüs hizasında, işaret parmakları ve 

başparmaklar açık kıvrıktır (C el). Sağ elin  işaret 

parmağının ucu, sol elin başparmağı ile birleştiri-

lir. Sağ elin orta parmağı ve başparmağı şıklatılır.

Sağ elin işaret parmağı ve orta parmağı açık kıv-

rık, çeneye değer. Ardından sağ omuza değer.
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isim İçinde çok miktarda şeker bulunan koyu sıvı 

kıvamda olan ilaç

isim, spor Futbolda bir oyuncunun topu kaleye 

sokmak için ayağıyla yaptığı sert ve hızlı vuruş

Sol el sağ el üzerinde, hafifçe aşağı doğru hareket 

eder. Ardından sağ el ağza götürülür.

Sağ el işaret parmağı açık, diğer parmaklar ka-

palı göğüs hizasındadır. İşaret parmağı kıvrılır. 

isim Tanrı’ya duyulan minneti dile getirme

        

      

Sağ el işaret parmağı açık, yukarı kaldırılır. Sağ el işaret parmağı ve başparmak bitişik, boğaza değer. 

Ardından her iki el açık, eller yüze sürülür.
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isim Kuşku

Sağ el işaret ve başparmak açık ve kıvrık, sağ gözün kenarına değer. Ardından  parmaklar birleşerek 

ileri hareket eder.
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T

T TABAK
Alfabenin yirmi dorduncu harfi isim Yiyecek koymaya yarar, az derin ve yayvan 

kap

T
Her iki el  işaret parmakları açık, diğer parmaklar 

kapalıdır. Sağ el işaret parmağı fotoğraftaki gibi 

sol el işaret parmağının üzerine konur.

Her iki el işaret parmağı ve başparmak açık, diğer 

parmaklar kapalı (C el)  biçimde, el göğüs hiza-

sında birbirine yakın tutulur.

TABAN TABANCA
isim Bir şeyin en alt bölümü isim Kısa, hafif, cepte veya belde taşınan ateşli 

silah

Her iki el göğüs hizasında, sağ el, sol el serçe ve 

yüzük parmağı arasında ileri geri hareket eder.

Sağ el işaret parmağı açık, diğer parmaklar ka-

palı, el fotoğraftaki gibi tutularak işaret parmağı 

kıvrılır.
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T

TABLO
isim Doğa isim Bez, tahta, kâğıt vb. maddeler üzerine yapıl-

mış yağlı boya, sulu boya, pastel veya kara kalem 

resim

Sağ el açık, el ağız hizasından önce aşağı sonra yu-

karı doğru oktaki gibi hareket ettirilir.

Her iki el yüz hizasında işaret ve başparmakları 

açık, diğer parmaklar kapalıdır (L el). Avuç içi ile-

ri bakacak şekilde durur.

TABUT
isim Ölünün içine konulduğu sandık biçiminde 

araç, sal, ölü salı

isim Tedirgin etme, rahatsız etme

        

    

Sağ el işaret parmağı ve orta parmak açık, diğer 

parmaklar kapalıdır (V el). Sağ el avuç içi sağa 

bakarken aşağı bakacak şekilde çevrilir. Ardından 

sağ el sol el avuç içine fotoğraftaki gibi konur.

Sağ el açık düz, çene hizasında, avuç içi kendinize 

bakacak şekilde, el sağa sola hareket ettirilir.
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T

TAÇ TAÇ
isim Soyluluk, iktidar, güç veya hükümdarlık sem-

bolü olarak başa giyilen, değerli taşlarla süslü başlık

isim, spor Yan

Her iki elin başparmak ve işaret parmağı açık di-

ğer parmaklar kapalı, eller başın iki yanından aşa-

ğı doğru indirilir.

Her iki el düz kıvrık, başın üstünden ileri doğru 

hareket ettirilir.

isim Çözümleme isim, hukuk Tutukluyu serbest bırakma

Her iki el göğüs hizasında, işaret parmakları ve 

orta parmaklar açık kıvrık, diğer parmaklar kapa-

lıdır. Açık parmaklar sağa sola doğru çekilir.

Her iki el göğüs hizasındadır.  Sol el açık düz ve 

avuç içi yukarı bakacak şekildedir. Sağ elin kıv-

rık olan orta parmağı  sol elin avuç içine konur. 

Ardından el parmak uçlarına doğru hareket eder.
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T

TAHTA
isim Yaklaşık olarak değerlendirme, oranlama isim Çeşitli işlerde kullanılmak üzere düz, enlice, 

uzun ve az kalın biçimde işlenmiş ağaç parçası

Sağ el işaret parmağı açık ve kıvrık, diğer parmak-

lar kapalıdır. İşaret parmağı başın sağ yanında, bi-

lekten sallanır.

Sağ el parmak uçları birbirine değecek şekilde ağ-

zın önünden bilekten sallanarak sola doğru gider.

isim Beğenme, beğenip belirtme, değer verme

Sağ elin işaret parmağı ve başparmağın uçları birleşik, diğer parmaklar açık, el fotoğraftaki gibi alna 

konur.
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T

TAKI
isim Çoğunlukla evlenen veya nişanlanan birine armağan olarak verilen küpe, bilezik, yüzük, zincir gibi 

şeylerin tümü

          

        

Sağ el işaret parmağı ve başparmak açık, sağ kulak tutulur. Her iki el işaret parmakları açık, diğer 

parmaklar kapalıdır. Açık parmaklar göğüs ortasına değdirildikten sonra eller boyna doğru hareket 

ettirilir. Ardından sol el açık, avuç içi aşağı bakacak şekildedir. Sağ el sol elin bileğinden tutar.

TAKIM
isim Görev bakımından birbirini tamamlayan kimselerin topluluğu, grup, ekip, trup

Sağ elin işaret parmağı ve orta parmağı açık düz 

boyna değer.

Her iki elin işaret parmakları açık, diğer parmak-

lar kapalıdır. Sol el alttan, sağ el üstten gelerek 

göğsün önünde birleşir.
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T

isim Yetişmek, yakalamak veya bulmak amacıyla 

birinin arkasından gitme, izleme

isim Belli bir örneğe benzemeye veya benzetmeye 

çalışma

Her iki el işaret parmakları açık kıvrık, diğer par-

maklar kapalıdır. Sağ el önde, sol el arkada, kol-

lar ileri aşağı hareket ettirilir.

Sağ el göğüs hizasında parmaklar kıvrık, avuç içi 

karşıya bakacak şekildedir. El geri çekilirken par-

maklar hafifçe kapanır.

TAKMAK
-i Bir şeyi başka bir yere uygun bir biçimde tuttur-

mak, iliştirmek, geçirmek

isim Belirli bir ücret karşılığı yolcu taşıyan, taksi-

metresi olan otomobil

Her iki el göğüs hizasında, işaret ve başparmak 

uçları birbirine değecek şekilde iğneye iplik ge-

çiriyormuş gibi eller birbirinin üzerinde hareket 

ettirilir.

Her iki el göğüs hizasında, sol el yumruktur. Sağ 

el sol el üzerinden aşağı döner.
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T

isim Bir borcun belli zamanlarda ödenmesi gerekli 

olan parçalarından her biri

isim Bir yılın günlerini, aylarını, sayılı günlerini 

gösteren, değişik biçimlerde yapılmış çizelge veya 

defter

Her iki el göğüs hizasında, açık düzdür. Sağ el sol 

el üzerinde fotoğraftaki gibi konarak parmak uç-

larına doğru hareket eder.

Her iki el göğüs hizasında, sol el düz ve avuç içi 

sağa bakacak şekilde, sağ el başparmak açık, diğer 

parmaklar kapalıdır. Sağ el açık parmak, sol avuç 

içinden parmaklara doğru hareket ettirilir.

isim Öğrenci isim Şans

Sağ el işaret parmağı ve başparmak açık, uçları 

yukarı bakacak şekilde, diğer parmaklar kapalı (C 

el), el göğsün ortasına konur.

Sağ el işaret ve orta parmak açık ileriyi gösterir 

şekilde, diğer parmaklar kapalıdır. Sol el işaret ve 

orta parmağı sağ el bileğine değdirilir. Sağ el sağa 

sola hareket ettirilir.
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T

TAM
sıfat Eksiksiz, kesintisiz

Sağ el işaret parmağı ve başparmak uçları birbirine bitişik, diğer parmaklar açıktır. İşaret parmağı ve 

başparmak çene altına gelecek şekilde konur.

TAMAM
sıfat Tamamlanmış, bitmiş

Sağ el başparmak açık, diğer parmaklar kapalıdır. 

Sağ el ileri doğru hareket ettirilir.

Sağ el açık, avuç içi yere bakacak şekildedir. El 

dışı çeneye dokunur.
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T

TANIK
isim Onarma, onarım isim Gördüğünü ve bildiğini anlatan, bilgi veren 

kimse, şahit

Her iki el göğüs hizasında yumruk, işaret par-

mağı öne doğru çıkıntılı ve başparmakla bitişik, 

diğer parmaklar kapalıdır (T el). Sağ el sol el üze-

rine vuruyormuş gibi birkaç kez dokunur.

Sağ el işaret parmağı açık, diğer parmaklar kapalı, 

işaret parmağı sağ gözün altına dokunur.

TANIMAK TANIMAMAK
-i Daha önce görülen, bilinen bir kimse veya 

şeyle karşılaşıldığında bunun kim veya ne oldu-

ğunu hatırlamak

-i  Kim ve ne olduğunu hatırlamamak

      

  

Sağ el işaret parmağı açık kıvrık, diğer parmaklar 

kapalıdır. Açık parmak başın sağ tarafına dokunur.

Sağ el baş hizasında orta parmak kıvrık, başa değ-

dirilir. Ardından sağ el, açık düz parmaklar açık 

ileri geri hareket ederek sağa çekilir.
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T

nsz, -le Daha önce birbirini tanımayan kimseler 

birbirini tanır duruma gelmek

isim Ölçümün yapıldığı andaki kan basıncı değer-

lerini gösteren alet

 

  

Her iki el göğüs hizasında, düz, avuç içi kendini-

ze bakacak şekilde, eller fotoğraftaki gibi birbiri-

ni tutarak aşağı yukarı hareket eder. 

Sağ el, sol kolu tutar. Ardından sol kol kıvrık, sağ 

el  parmakları açılıp kapanır.

-e İlah olarak tanınan varlığa karşı inancını ve 

bağlılığını belirli kurallar çerçevesinde göstermek

isim, hukuk Bir taşınmazın üstündeki mülkiyet 

hakkını gösteren belge

Sağ el alın üzerinde yumruk, işaret parmağı öne 

doğru çıkıntılı ve başparmakla bitişik, diğer 

parmaklar kapalıdır (T el). Başparmak dışı alna 

dokunur.

Her iki el göğüs hizasındadır. Sol el düz, sağ el işa-

ret parmağı açık, diğer parmaklar kapalıdır. Açık 

parmak, sol avuç içinde iki kez dokunur.



TÜRK İŞARET DİLİ SÖZLÜĞÜ 581

T

isim Saçların, sakalın, hayvan tüylerinin karışıklı-

ğını gidermeye veya kadınların saçlarını tutturma-

ya yarayan dişli araç

isim Bir olayın gününü, ayını ve yılını bildiren 

söz

Sağ el parmakları kıvrık, saç üzerinden aşağı 

indirilir.

Her iki el göğüs hizasında, sol el düz ve avuç içi 

sağa bakacak şekilde, sağ el başparmak açık, diğer 

parmaklar kapalıdır. Sağ el açık parmak, sol avuç 

içinden parmaklara doğru hareket ettirilir.

nsz, -le Karşılıklı ağır sözler söyleyerek çekiş-

mek, münakaşa etmek

-i Bir şeyin birim cinsten ağırlığını bulmak

Her iki el göğüs hizasında, serçe parmaklar açık, 

diğer parmaklar kapalıdır. Eller ileri geri hareket 

ettirilir.

Her iki el göğüs hizasında, açık düz ve avuç içleri 

yukarı bakacak şekilde, eller ters yönde aşağı yu-

karı hareket ettirilir.



TÜRK İŞARET DİLİ SÖZLÜĞÜ582

T

TAS
isim Genellikle içine sulu şeyler konulan metal 

vb.nden yapılmış kap

isim, ekonomi Tutum

Her iki el göğüs hizasında, parmaklar kıvrık, fo-

toğraftaki gibi tutulur.

Her iki el belin sol kısmında düz avuç içleri ken-

dinize bakacak şekilde eller fotoğraftaki gibi tutu-

lur. Sol el sabitken, sağ el aşağı doğru hareket eder. 

isim Onay, onaylama isim Kimyasal veya fiziksel durumu değişiklikler 

gösteren, rengini içindeki maden, tuz ve oksitler-

den alan sert ve katı madde

Her iki el göğüs hizasındadır. Sol el açık, avuç 

içi yukarı bakacak şekildedir. Sağ el yumruk, sol 

elin avuç içine vurur.

Her iki el göğüs hizasında yumruktur. Sağ yum-

ruk, sol yumruk üzerine birkaç kez vurulur.



TÜRK İŞARET DİLİ SÖZLÜĞÜ 583

T

nsz, -e Başka bir yere gitmek, göçmek isim Kanun gereğince çalışmaya ara verileceği be-

lirtilen süre, dinlenme

Her iki el göğüs hizasında, işaret parmağı ve baş-

parmak açık, diğer parmaklar kapalıdır. Eller 

sağdan sala yukarı doğru, (vücuda çapraz) hare-

ket ederler.

Her iki elin başparmakları ve serçe parmakla-

rı açık, diğer parmaklar kapalıdır. Başparmaklar 

göğüse dokunur.

TATLI TAVA
sıfat  1. Şeker tadında olan  2. isim Şekerle veya 

şekerli şeylerle yapılan yiyecek

isim Yağ kızdırma, yiyecek kızartma vb. işlere ya-

rayan, uzun saplı yayvan kap

İşaret parmağı alt dudaktan aşağı doğru çekilir. Sağ el, belin sağ tarafından yumruktur. El, sağa 

sola sallanır. 



TÜRK İŞARET DİLİ SÖZLÜĞÜ584

T

TAVAN
isim Bir yapının, kapalı bir yerin üst bölümünü 

oluşturan düz ve yatay yüzey, taban karşıtı

deyim Ödün vermek

 

   

Her iki el göğüs hizasında, sağ el sol el işaret ve 

orta parmağı arasında ileri geri hareket eder.

Sağ el serçe parmağı alnın ortasına konur. Ardın-

dan sağ el göğüs hizasına tüm parmak uçları bir-

birine değecek şekilde öne uzatılır.

TAVUK
isim, hayvan bilimi Tavşangillerden, eti yenen, 

hızlı koşan, kemirgen, postundan yararlanılan 

bir tür memeli

isim, hayvan bilimi Sülüngillerden, eti ve yumur-

tası için üretilen kümes hayvanı

Her iki elin işaret ve orta parmakları açık, diğer 

parmaklar kapalı, başın iki yanından ileri geri  

hareket eder.

Her iki el göğüs hizasında, sol el düz, sağ el işaret 

parmağı açık, kıvrık, diğer parmaklar kapalıdır. 

Sağ el işaret parmağı, sol avuç içine birkaç kez 

dokunur.



TÜRK İŞARET DİLİ SÖZLÜĞÜ 585

T

isim, hayvan bilimi Sülüngillerden, erkeğinin tüy-

leri uzun, kuyruğu parlak, güzel renkli, acı ve tiz 

sesli, süs hayvanı olarak beslenen bir kuş, tavus

isim Atama

 

      

Her iki el göğüs hizasında, sol el yumruk sağ el 
açıktır. Sağ el sol elin arkasında sağa sola hareket 
ettirilir. Her iki el vücudun iki yanında açık düz 
ve avuç içleri aşağı bakacak şekilde eller yukarı 
aşağıya hareket ettirilir.

Sağ işaret parmağı açık kıvrık, sol el işaret parma-

ğı ve başparmak uçları birbirine dokunacak şekil-

de, diğer parmaklar kapalıdır. Sağ açık parmak, 

sol yumruk içine konur.

özel, isim Hindiçin yarımadasının orta kısmında 

bulunan Güneydoğu Asya ülkesi

özel, isim Doğu Asya’da Çin’in ve Japonya’nın gü-

neyinde, Filipinler’in kuzeyinde yer alan bir ülke 

İşaret parmağı burun üzerindan aşağı hareket 

eder.

Her iki el yumruk, serçe parmak ve başparmak 

açıktır. Eller omuz hizasında sağa sola hareket 

eder.



TÜRK İŞARET DİLİ SÖZLÜĞÜ586

T

sıfat Bozulmamış, bayatlamamış olan isim, hukuk Zarar karşılığı ödenen para, ödence

      

   

Her iki el göğüs hizasında başparmak hariç diğer 

parmaklar birbirine bitişik avuç içine doğru kırık, 

parmaklar kapanıp açılır.

Sağ el göğüs hizasında, işaret parmağı ve başpar-

mak birbirine sürtülür, diğer parmaklar kapalıdır. 

Her iki el göğüs hizasında, sağ el sol avuç içine iki 

kez vurur.

isim Toz zerreciklerinden oluşan, çizdiği yerde 
iz bırakan, beyaz veya açık renkte kireçli kay-
dan yapılan, kara tahta, duvar vb. yüzeylere 
yazı yazmak için kullanılan, beyaz veya renkli 
çubuk

isim Kutlama

        

      

Sağ el parmakları açık düz kıvrık, elin dış kısmı 

yanağın alt kısmından yukarı doğru sürülür. Sağ 

el işaret ve başparmak uçları birbirine değecek şe-

kilde el ileri geri hareket eder.

Her iki el iki yandan gelerek göğsün önünde bir-

birini kavrayacak şekilde birleşir.



TÜRK İŞARET DİLİ SÖZLÜĞÜ 587

T

isim Namusuna saldırma, sarkıntılık isim Çeşitli yöntemlerle hastalığı iyi etme, iyileştir-

me, sağaltım, sağaltma, terapi

      

  

Her iki el göğüs hizasında, işaret parmağı ve orta 

parmaklar açık, diğer parmaklar kapalıdır. Açık 

parmaklar birbirinin üzerinden yanlara açılır.

Her iki el göğüs hizasındadır. Sağ el işaret ve baş-

parmağı, sol el bileğini tutar. Her iki el göğüs hi-

zasında, sağ el sol elin başparmak ve diğer par-

makları arasından ileri geri hareket ettirilir.

isim Önlem isim, ticaret El altından yüksek faizle ödünç para 

veren kimse, faizci, murabahacı

      

   

Her iki el düz, avuç içleri kendinize bakacak şekil-

de sağ el sol elin önüne konur ve kendinize doğru 

çekilir.

Sağ el göğüs hizasında, işaret parmağı ve başpar-

mak birbirine sürtülür. Ardından her iki el par-

mak uçları bitişik, göğüs hizasındadır. Sağ el sol 

el üzerinde daire çizer.



TÜRK İŞARET DİLİ SÖZLÜĞÜ588

T

isim Gözdağı isim Büyük zarar veya yok olmaya yol açabile-

cek durum, muhatara

Sağ el işaret parmağı açık, diğer parmaklar kapa-

lıdır. El ileri geri hareket eder.

Her iki el göğüs hizasında, işaret ve orta parmak-

ları açık ve avuç içine doğru kıvrık, her iki el çap-

raz, bilekler birbirine vurulur.

zarf Yalnızca zarf Bire karşı bir, yeke yek

        

     

Sağ el işaret parmağı açık, diğer parmaklar kapa-

lı, avuç içi karşıya bakacak şekilde, işaret parmağı 

alnın önünden avuç içi kendinize bakacak şekilde 

döndürülür ve aşağı indirilir.

Her iki el işaret parmağı açık, diğer parmaklar 

kapalı, eller göğüs önünde ileri geri hare hareket 

eder.



TÜRK İŞARET DİLİ SÖZLÜĞÜ 589

T

isim Merkezde bulunan, bir eksenin çevresinde dö-

nebilen çember, teker

özel, isim Türkiye’nin Marmara Bölgesi’nde yer 

alan illerinden biri

Sağ el işaret parmağı açık, diğer parmaklar kapa-

lı, el göğüs önünde daire çizer.

Sol el düz ve avuç içi sağa bakacak şekildedir. Sağ 

el, sol ele doğru fiske atar.

isim İncelenmek veya kabul edilmek için bir şey 

sunma, önerme, öneri

zarf Bir daha, yine, yeniden, gene

Sağ el yumruk biçiminde, işaret parmağı öne 

doğru çıkıntılı ve başparmakla bitişik, diğer par-

maklar kapalıdır (T el). El, ağız hizasından öne 

doğru hareket ettirilir.

Her iki el başparmaklar açık, diğer parmaklar 

kapalıdır. Sağ başparmak omuza dokunduktan 

sonra göğüs hizasındaki sol el başparmak ucuna 

dokunur. 



TÜRK İŞARET DİLİ SÖZLÜĞÜ590

T

isim Türlü metallerden yapılmış, kopmaya karşı 

bir direnç gösteren ince uzun nesne

isim Herhangi bir sebeple acelecilik

Her iki el göğüs hizasında, her iki elin işaret par-

mağının ve başparmağın uçları birbirine değe-

rek diğer parmaklar açık kalacak biçimde,  sağ el 

sağa sol el sola hareket ettirilir.

Her iki el açık, göğüs önünde daire çizer.

isim Birbirinden uzak iki yüksek yer arasında, ha-

vada gerilmiş bir veya birkaç çelik halat üzerinde 

kayarak hareket eden asılı taşıt

isim Birbirinden uzakta bulunan kişilerin ko-

nuşmasını sağlayan aygıt

Her iki el omuz hizasında, sağ el işaret ve orta  

parmaklar açık ve kıvrıktır. Sağ el işaret  ve orta 

parmaklar sol el işaret parmağının üzerinden ileri 

doğru hareket ettirilir.

Sağ el başparmak ve serçe parmak açık, diğer par-

maklar kapalıdır. Başparmak kulağa, serçe par-

mak ağza gelecek şekilde tutulur.



TÜRK İŞARET DİLİ SÖZLÜĞÜ 591

T

isim Vericiden iletilen dalgaların görüntü ve ses 

olarak görünmesini ve duyulmasını sağlayan aygıt, 

televizyon alıcısı

isim Türlerine göre belirli bir kapsama alanı 

içinde belirli kişilerin iletişimini sağlayan, elekt-

romanyetik dalgalar yardımıyla çalışan araç

Her iki el göğüs hizasındadır. Başparmak, işaret 

parmağı ve orta parmaklar açık, diğer parmaklar 

kapalıdır. Eller bilekten sallanır.

Sağ el parmaklar kıvrık, ağız önünde bekler.

sıfat İş görmeyi, çalışmayı sevmeyen, çaba göster-

mekten, sıkıntıdan kaçan (kimse), üşengeç

sıfat Kirli, lekeli, pis, bulaşık olmayan, arı, pak, 

münezzeh, hijyen, hijyenik

Her iki el başparmak ve serçe parmakları açık, 

diğer parmaklar kapalıdır. Başparmaklar göğüs 

hizasında iki kez vücuda dokundurulur.

Sağ el işaret ve orta parmağı açık ve bitişik diğer 

parmaklar kapalıdır. Açık parmaklar, sağ yanak-

tan aşağı doğru indirilir.



TÜRK İŞARET DİLİ SÖZLÜĞÜ592

T

isim Yılın yedinci ayı, orak ayı isim İçinde yemek pişirilen, kapaklı, genellikle me-

tal kap

Sağ el yumruk biçiminde, işaret parmağı öne doğ-

ru çıkıntılı ve başparmakla bitişik, diğer parmak-

lar kapalıdır (T el). 

Her iki el vücudun iki yanında yumruk biçimin-

de, işaret parmağı öne doğru çıkıntılı ve başpar-

makla bitişik, diğer parmaklar kapalıdır (T el). 

isim Temiz hava almak, dinlenmek için verilen ara

Sağ el parmak uçları birbirine değecek şekilde, 

sağ omuz üzerinde sağa sola sallanır.

Sağ el başparmak açık, diğer parmaklar kapalıdır.

El sağa sola sallanır.



TÜRK İŞARET DİLİ SÖZLÜĞÜ 593

T

isim Temiz hava almak, dinlenmek için verilen ara

 

Sağ el yumruk biçiminde, işaret parmağı öne doğru çıkıntılı ve başparmakla bitişik, diğer parmaklar 

kapalıdır (T el). El sağa sola sallanır.

isim Yumuşak çelikten yapılmış üzeri kalay kaplı 

ince sac

sıfat Kalabalık olmayan

  

     

Sağ el işaret parmağı ağza götürülür. Ardından 

her iki el göğüs hizasında, başparmak, işaret ve 

orta parmağı açık ve bitişik, öbür parmakları ka-

palıdır. Eller ileri geri sallanır.

Sağ el düz, avuç içi karşıya bakacak şekilde, baş-

parmak sağ kaş üzerine konur.



TÜRK İŞARET DİLİ SÖZLÜĞÜ594

T

isim, spor Ağla ortasından ikiye bölünen bir alanda 
tek veya çift oyuncuların raketle karşılıklı vurduk-
ları, çeldikleri topu, belli kurallara göre, karşılana-
mayacak biçimde birbirlerinin alanına düşürerek 
sayı kazanmaları esasına dayanan oyun, alan topu

isim, coğrafya Yüksekliği genellikle birkaç yüz 

metreyi geçmeyen, çok kez tek başına, yamaçları 

yatık yer biçimi

Sağ el sol el parmak uçlarına doğru hareket ettirilir. Her iki el göğüs hizasında, avuç içleri aşağı ba-

kacak şekildedir. Sağ el fotoğraftaki gibi yukarı 

doğru çekilir.

isim Fincan, tabak, bardak vb. şeyleri taşımaya ya-

rayan, derinliği olmayan, türlü büyüklükte düz kap

isim Derinin gözeneklerinden sızan, kendine özgü 

bir kokusu olan, yapışkan, renksiz, tuzlu sıvı, arak

Her iki el yumruk önde tutulur. Sağ el yumruk çenenin altından yukarı doğru ha-

reket eder.



TÜRK İŞARET DİLİ SÖZLÜĞÜ 595

T

isim Bir kolun iki ucuna asılı iki kefeden oluşan tartı, mizan

Her iki el göğüs hizasında, düz, avuç içleri yukarı 

bakacak şekilde, eller ters yönde aşağı yukarı ha-

reket ettirilir.

Sağ el serçe parmak ve başparmak açık diğer 

parmaklar kapalıdır. Avuç içi yere bakacak şekil-

de, avuç içi sağa ve yere bakacak şekilde hareket 

ettirilir.

isim Görgü Yeğlemek

Sağ el işaret ve orta parmağı açık düzdür. Sağ ya-

naktan aşağı doğru indirilir.

Sağ el göğüs hizasında, işaret ve başparmak uçları 

birbirine değecek şekilde ileri geri hareket ettirilir.



TÜRK İŞARET DİLİ SÖZLÜĞÜ596

T

isim Çevirmen isim Genellikle ev içinde giyilen, deri, naylon vb. 

şeylerden yapılan, arkası açık, hafif ve türlü biçim-

lerde ayak giysisi

Her iki el göğüs hizasında, düz, avuç içleri birbiri-

ne değecek şekilde daire çizer.

Sağ el işaret parmağı ve orta parmağı açık diğer 

parmaklar kapalı, sağ el sol elin üzerinden fotoğ-

rafta bulunan oklardaki gibi hareket eder.

isim, fizik Sıcaklıkölçer isim Yıldırı

Sağ el işaret parmağı, sol kol altına konur. Sağ el işaret parmağı açık kıvrık, diğer parmaklar 

kapalıdır. Açık parmak sol kol bileğinden dirseğe 

doğru hareket ettirilir.



TÜRK İŞARET DİLİ SÖZLÜĞÜ 597

T

sıfat Gerekli olan duruma karşıt, zıt isim Giysi biçip diken kimse, dikişçi

Her iki el göğüs hizasında, işaret parmakları açık 

diğerleri kapalıdır. Sağ el solu, sol el sağı göstere-

cek şekilde durur.

Her iki el göğüs hizasında, düz, avuç içleri aşağı 

bakacak şekilde öne doğru hareket ettirilir. 

ünlem Teslim ol veya teslim oluyorum sözü isim Belirli dinî sözleri tekrarlamak veya elde oya-

lanmak için kullanılan, türlü maddelerden boncuk 

biçiminde yapılmış, genellikle otuz üç veya doksan 

dokuz taneden oluşmuş dizi

Her iki el omuzların üzerinde düz, avuç içleri kar-

şıya bakacak şekilde eller iki yana kaldırılır.

Sağ el göğüs hizasında yumruktur. Başparmak 

açık ve kıvrık, aşağı yukarı hareket ettirilir.



TÜRK İŞARET DİLİ SÖZLÜĞÜ598

T

isim Ağaç, demir vb. şeyleri kesmeye yarayan, genellikle üçgen biçiminde dişleri olan, dar ve uzunca çelik 

araç

 

 

Her iki el göğüs hizasında, sol el yumruk sağ el düzdür. Sağ el sol yumruk önünde ileri geri hareket 

eder.

Hoşnutluğunu anlatmak

  

    

İşaret parmağı ve başparmağın uçları birbirine 

değecek ve diğer üç parmak açık biçimde, el bo-

ğaza götürülür. Ardından el ileri doğru açılır.

Her iki el  işaret parmakları açık, diğer parmaklar 

kapalıdır. Sağ el işaret parmağı fotoğraftaki gibi 

sol el işaret parmağının üzerine konur.



TÜRK İŞARET DİLİ SÖZLÜĞÜ 599

T

isim İsteklendirme, özendirme

  

    

Sağ el işaret parmağı açık, başın sağına dokunur. 

Ardından el açık ileri doğru hareket ettirilir.

Her iki el açık, avuç içleri yukarı bakacak şekilde-

dir. Eller göğüs hizasında daire çizer.

özel, isim, din b.  Hz. Musa’ya indirilen ve Tan-

rı buyruklarını kapsayan, Musevilerin din kitabı, 

Ahd-i Atik

isim Su bulunmayan yerde su niyetiyle toprak, 

kum vb. şeylerle abdest alma

       

          

Sağ el sağ omuz hizasında yumruk yapılıp göğüs 

hizasına indirilir. Her iki el göğüs hizasında, düz 

ve parmaklar birbirine  bitişiktir. Bitişik olan avuç 

içleri yanlara doğru açılır.

Her iki el karın hizasında ve avuç içleri aşağıya 

bakacak şekilde açık ve düz olarak iki kez aşağıya 

götürülür. Ardından sağ el sol el üzerinden dirseğe 

doğru  ilerler.
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T

isim Annenin kız kardeşi, ana yarısı isim Genellikle uluslararası kara yolu taşımacı-

lığında kullanılan, dingil sayısı fazla olan uzun 

kamyon

Sağ el işaret parmağı ve orta parmak açık, diğer 

parmaklar kapalıdır (V el). İşaret parmağı sol ya-

nağa değecek şekilde, el sol yanaktan sonra sağ 

yanağa değer.

Her iki el açık düz, parmak uçları fotoğraftaki gibi 

birbirine yaklaştırılır. Ardından sağ el ileri geri 

hareket eder.

isim Saç veya sakalı kesme işi, yülüme isim, anatomi İnsanda ve birçok omurgalı hayvan-

da parmak uçlarının dış bölümünü örten boynuz-

su tabaka

Sağ el işaret parmağı açık ve kıvrık diğer parmak-

lar kapalıdır. İşaret parmağı sağ yanaktan aşağıya 

doğru hareket ettirilir.

Her iki el işaret parmakları açık, diğerleri kapalı-

dır. Sağ el sol el parmak üzerinde tırnağa dokunur.
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T

isim Uzun bir sapın ucuna tutturulan, ot, ekin vb.

ni biçmeye yarayan, hafifçe kıvrık, uzun çelik bıçak

isim Ürün, mal vb. alım satımı

Sol el sol göğüs hizasında yumruktur. Sağ el sağ 

bel hizasında yumruktur. Her iki el aynı anda 

sola doğru hareket ettirilir.

Her iki el göğüs hizasında yumruk, işaret parmağı 

öne doğru çıkıntılı ve başparmakla bitişik, diğer 

parmaklar kapalıdır (T el). Eller zıt yönde ileri 

geri hareket eder. 

isim, hayvan bilimi Köpekgillerden, uzunluğu 90, 
kuyruğu 30 santimetre kadar, ırklarına göre çeşitli 
renklerde olan, ağız ve burnu uzun ve sivri, kümes 
hayvanlarına zarar veren, kürkü beğenilen bir tür 
memeli

isim, hayvan bilimi Sürüngenlerden, sıcak böl-

gelerin akarsularında yaşayan, kalın derili, uzun 

kuyruklu, iri bir hayvan

        

      

Sağ el işaret parmağı ve başparmak açık, diğer par-
maklar kapalıdır. Açık parmaklar burnu arasına 
alacak şekilde burun üzerine konur. Ardından sağ 
el işaret parmağı açık kıvrık, başın sağ kısmında; 
parmak ucu aşağı yukarı hareket ettirilir.

Her iki el göğüs hizasında, düz, avuç içleri birbiri-

ne bakacak şekilde, kollar açılıp kapanır.
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T

isim, kimya İnceltici isim Genellikle kısa kollu, pamuklu spor giysi

     

      

Her iki el göğüs hizasında, sağ el başparmak aşa-

ğı gösterecek şekilde, sol el avuç içine doğru kısa 

hareket eder. Ardından sağ el parmak uçları biti-

şirk, sol el avuç içine dokunur.

Sağ el düz, avuç içi yukarı bakacak şekilde, el sol 

kol üzerinden sola doğru hareket ettirilir.

sıfat Temizliğe aşırı düşkün olan (kimse) isim Dram, komedi, vodvil vb. edebiyat türlerinin 

oynandığı yer

İşaret ve orta parmak açık ve kıvrık, burnun üze-

rinden aşağı indirilir.

Her iki el göğüs hizasında, işaret parmakları ve 

orta parmaklar açık diğer parmaklar kapalıdır(V 

el). Eller bileklerden ters yönde aşağı yukarı hare-

ket ettirilir.
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T

TOK TOKA
sıfat Açlığını gidermiş, doymuş, aç karşıtı isim Kadınların saçlarını bir arada tutmaya ya-

rayan, bazen de süs olarak kullanılan araç

        

      

Sağ el açık, avuç içi karna dokunur. Ardından sağ 

el yumruk sol el avuç içine vurur.

Sağ el işaret, orta ve başparmak açık diğerleri 

kapalıdır. El baş üzerinde, parmaklar birbirine 

yaklaştırılır.

TOKAT
nsz, -le Birbirinin elini sıkmak, el sıkışmak özel, isim Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi’nde yer 

alan illerinden biri

Her iki el birbirini tutar. Sağ el düz, avuç içi yanağa bitişik, el sağ yanaktan 

sol yanağa konur.
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T

TON
isim Bin kilogramlık ağırlık birimi isim Birçok spor oyununda kullanılan, türlü bü-

yüklükte, genellikle kauçuktan yapılmış yuvarlak 

nesne

Sağ el göğüs hizasında yumruk, işaret parmağı 

öne doğru çıkıntılı ve başparmakla bitişik, diğer 

parmaklar kapalıdır (T el). 

Her iki el açık, kıvrık, avuç içleri birbirine baka-

cak şekilde, aralarında yuvarlak bir nesne varmış 

gibi tutulur.

isim, askerlik Gülle veya şarapnel atan büyük, 

ateşli silah

-i Bir araya getirmek

Her iki el göğüs hizasında, işaret parmak açık; 

orta parmak kıvrık, işaret parmağına yaslanmış 

şekilde, diğer parmaklar kapalıdır. Eller yukarı 

aşağı hareket eder.

Her iki el göğüs hizasında, avuç içleri aşağı baka-

cak şekilde bir el yukarı doğru çıkarken parmak 

uçları birleşir, diğer el aşağı inerken parmaklar 

açılır. Bu hareket tekrarlanır.
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T

-i, matematik  Sayıları veya nicelikleri birbirine 

ekleyip toplamını bulmak

isim Birden çok kimsenin belirli amaçlarla bir 

araya gelmesi, içtima

        

      

Her iki el açık, avuç içi birbirine bakacak şekilde 

yaklaştırılır. Ardından her iki el parmak uçları 

birbirine değecek şekilde yaklaştırılır.

Her iki el göğüs hizasında, işaret parmakları ve 

başparmaklar açık, diğer parmaklar kapalıdır (C 

el). Her iki el yanlardan ortaya getirilir.

isim Yer kabuğunun, toz durumuna gelmiş türlü 

kütle kırıntılarıyla, çürümüş organik cisimlerden 

oluşan ve canlılara yaşama ortamı sağlayan yüzey 

bölümü

isim Genellikle plastikten veya kâğıttan yapılmış, 

içine öteberi koymaya yarayan, çeşitli büyüklükte 

olabilen taşıma gereci, poşet

Her iki el göğüs hizasında parmak uçları birbi-

rinde sürtülür.

El yumruk, hafifçe yukarı kaldırılır.
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T

isim Ağaç veya metal eşyaya yuvarlak bir biçim 

vermek için kullanılan çarklı tezgâh

isim Vidaları söküp takmakta kullanılan, ucu 

düz veya yıldız biçiminde alet

        

     

Sağ el işaret parmağı ağza dokunur. Ardından 

Her iki el işaret parmakları açık, diğer parmaklar 

kapalıdır. İşaret parmakları birbirinin çevresinde 

döndürülür.

Sağ el işaret parmağı sol el avuç içine dokunur. 

Ardından sağ el öne arkaya çevrilir.

isim Bir kimseyi kayırma işi isim Bir kimseye göre çocuğunun çocuğu

 

   

Sağ el serçe parmak açık, diğer parmaklar kapalı, 

avuç içi sola bakacak şekilde, açık parmak çeneye 

konur.

Her iki el  işaret parmakları açık, diğer parmaklar 
kapalıdır. Sağ el işaret parmağı sol el işaret par-
mağının üzerine konur. Sağ el parmaklar açık düz 
ve avuç içi aşağıya bakacak şekilde el iki kez bele 
konur.
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T

TOST
isim İçine peynir, sucuk vb. konularak özel makine-

siyle gevretilip kızartılmış ekmek

isim İşlediği bir günah veya suçtan pişman olarak 

bir daha yapmamaya karar verme

Her iki el yumruk, avuç içleri birbirine bakacak 

şekildedir. Eller birbirine yaklaştırılır.

Her iki el omuz hizasında, işaret parmakları açık, 

diğer parmaklar kapalıdır. Eller omuzlar üzerin-

den arkaya doğru hareket ettirilir.

özel, isim Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi’nde yer 

alan illerinden biri

isim Ulaşım yollarının yayalar ve her türlü taşıt ta-

rafından kullanılması, gidiş geliş, seyrüsefer

Her iki el göğüs hizasında, sol el yumruk, sağ el 

düz, sol elin altındadır. Sağ el, sol elin altında da-

ire çizer.

Her iki el düz, avuç içleri karşıya bakacak şekilde, 

eller aşağı yukarı hareket ettirilir.
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T

isim Arkasına römork takılabilen, çift sürmek, yük 

taşımak vb. işlerde kullanılan motorlu iş makinesi

isim Şehirlerde yol üzerinde döşenmiş özel raylar-

da hareket eden yolcu taşıtı

Her iki el göğüs hizasındadır. Sol el yumruk; sağ 

el avuç içi, sol elin üzerinde açılıp kapanır.

Her iki el omuz hizasında, işaret parmakları açık, 

diğer parmaklar kapalıdır. Sağ el işaret parmağı 

kıvrılarak sol el işaret parmağının üzerinden ileri 

doğru hareket ettirilir.

isim Demir yolunda yolcu ve yük taşımakta kulla-

nılan, bir veya birkaç lokomotif tarafından çekilen 

vagonlar dizisi, katar, şimendifer

isim Balçığın kalıplara dökülüp güneşte kurutul-

duktan sonra özel ocaklarda pişirilmesiyle yapılan 

ve duvar örmekte kullanılan yapı malzemesi

   

   

Her iki el göğüs hizasında, avuç içleri birbirine ba-

kacak şekilde, işaret parmakları ve orta parmaklar 

açık, kıvrık, diğer parmaklar kapalıdır. Eller aynı 

yönde daire çizerek ileri hareket ederler.

Sağ el işaret parmağı dudağa dokunur. Ardından 

her iki el açık, avuç içleri kendimize bakacak şe-

kildedir. Eller üst üste konur.
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T

sıfat Acayip özel, isim Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesi’nde 

yer alan illerinden biri

Sağ el işaret parmağı açık, avuç içi ileri bakacak 

şekildedir. Ardından avuç içi kendimize bakacak 

şekilde çevrilir.

Sağ el işaret parmağı açık, diğerleri kapalı, çene ve 

dudak arasında döndürülür.

isim Bir ülkeye veya bir bölgeye turist çekmek için 

alınan ekonomik, kültürel, teknik önlemlerin, yapı-

lan çalışmaların tümü

isim Dinlenme, eğlenme, görme, tanıma vb. amaç-

larla geziye çıkan kimse, gezgin, gezmen, seyyah

Sağ el göğüs hizasında, düz, kıvrık, avuç içi karşı-

ya bakacak şekilde el daire çizer.

Sağ el göğüs hizasında, düz, kıvrık, avuç içi karşı-

ya bakacak şekilde el daire çizer.
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T

Mobil telefon ve internet hizmetleri veren GSM 

operatörü

isim Tuzlu suda, sirkede bırakılarak özel bir kıva-

ma getirilmiş sebze veya meyve

      

   

Sağ el başın sağ kısmına değecek şekilde, işaret 

parmağı ve başparmağı açıktır. El sağa doğru çe-

kilirken açık parmaklar kapatılır.

Sağ el yumruk, alna konur. Ardından sağ el açık, 

ağız önünde aşağı yukarı hareket ettirilir.

isim Turunç rengi, kızıl sarı renk

Her iki el göğüs hizasındadır. Sol el yumruk biçi-

minde ve sağ el sol eli avuç içine alarak bırakır. Bu 

hareket iki kez tekrarlanır.

Sağ el açık, avuç içi sağ yanağa değer. El yüzün 

önüne doğru hareket eder.
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T

TUTKAL TUTMAK
isim Deri, kıkırdak vb. hayvansal maddelerden 

elde edilen, katılaşıp sertleşme özelliğiyle tahta, kâ-

ğıt vb. yapıştırmaya yarayan madde

-i  Elde bulundurmak, ele almak

      

   

Sağ el ağız hizasında, işaret parmak ve başparmak 

açıktır. Açık parmaklar açılıp kapatılır.

Sağ el göğüs önünde, parmaklar  açık ve kıvrıktır.

El ileri hareket ederken parmaklar kapanır.

TUTUKLU
sıfat, hukuk Kanun yoluyla hürriyetlerinden alıkonularak bir yere kapatılan (kimse), tutuk, mevkuf

Sağ el bileği, sol el bileğine dokunur.



TÜRK İŞARET DİLİ SÖZLÜĞÜ612

T

isim İnsanın dışkısıyla idrarını boşalttığı yer, abdesthane, aralık, ayakyolu, yüznumara, hacet yeri, hela, 

kenef, memişhane, kademhane

Sağ el işaret parmağı, orta parmak ve başparmak 

açık, kıvrık, açık parmaklar sağ omuza dokunur.

Sağ elin serçe parmağı hariç diğer parmaklar ka-

palı, serçe parmak göğsün önünden aşağı doğru 

sallanır.

isim İnsanın dışkısıyla idrarını boşalttığı yer, abdesthane, aralık, ayakyolu, yüznumara, hacet yeri, hela, 

kenef, memişhane, kademhane

 

Sağ el sağ omuz hizasında, işaret parmağı ve başparmak kıvrık (C el) , diğer parmaklar açıktır.



TÜRK İŞARET DİLİ SÖZLÜĞÜ 613

T

isim, kimya Bir asitteki hidrojenin yerini bir bazın 

almasıyla oluşan birleşim, sodyum klorür (NaCl)

isim İçine tuz konulan kap

Sağ el işaret parmağı, orta parmak ve başparmak 

uçları birbirine sürtülür. 

Sağ el parmaklar kıvrık ve göğüs önündedir. El 

aşağı yukarı hareket eder.

isim Savaş veya avda kullanılan, uzun namlulu 

ateşli silah

isim Ucunda küçük bir bilyesi bulunan ve içi özel 

bir mürekkeple dolu ince bir borucuktan oluşan ka-

lem türü, tükenmez

Sol kol öne doğru uzatılır ve sağ kol kıvrık, el 

ağız hizasındadır. İşaret parmağı iki kez açılıp 

kapatılır. Tüfekle ateş etme hayal edilebilir.

Sağ el göğüs hizasında, başparmak açık, diğer 

parmaklar kapalıdır. Başparmak aşağı yukarı ha-

reket eder.
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T

-i Tükürüğü ağız içinden dışarıya atmak isim Çok ince gözenekli pamuk, ipek veya sentetik 

dokuma

           

           

Sağ el ağız hizasında, tüm parmaklar kapalıdır. El 

ileri hareket ettirilirken işaret parmak, orta par-

mak ve başparmak açılır.

Her iki el yumruk biçiminde, eler birbirine 

yaklaştırılır. Ardından eller açık avuç içi kendimize 

bakacak şekilde, eller sağa ve sola açılır.

isim Bir yandan öbür yana geçebilmek için yer al-

tında, genellikle dağların içinde açılan yol

isim Akışkan maddelerin konulduğu, genellikle si-

lindir biçiminde, içi boş, ağzı özel tapalı kap

 

   

Sol el açık ve kıvrık, avuç içi aşağı bakacak şekil-

dedir. Sağ el, sol el parmakları arasından ileri geri 

hareket eder.

Sağ el işaret parmağı burnun sağından yukarı 

doğru hareket eder. Ardından her iki el açık,  avuç 

içi birbirine bakacak şekilde tutulur.
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T

isim Genellikle ünlü bir kimse için yaptırılan ve 

içinde o kimsenin mezarı bulunan yapı

özel, isim Genel Türk dili

        

      

Sol el düz, avuç içi aşağı bakacak biçimde karın 
hizasında, sağ el açık, parmaklar aşağı sarkıtıl-
mış şekilde sol el üzerine konur. Ardından her 
iki el avuç içleri kendinize bakacak şekilde, eller 
dua eder gibi iki yana kaldırılır.

Sağ el işaret parmağı ve başparmak açık diğer par-

maklar kapalıdır. El alnın üst kısmına konur.

özel, isim Kuzey Yarımküre’ de, Avrupa ve Asya 

kıtalarının kesişme noktasında bulunan bir ülke

nsz Duman veya buhar çıkarmak

           

   

Sağ el işaret parmağı ve başparmak açık ve kıvrık, 

diğer parmaklar kapalıdır. El, alnın üst kısmına 

konur ve soldan sağa doğru hareket ettirilir.

Sağ el işaret ve orta parmak açık, hareket 
ettirilerek burnun altından sağa doğru çekilir. 
Ardından sağ el parmaklar açık ve kıvrık, avuç içi 
yukarı bakacak şekildedir. El daire çizerek yukarı 
kaldırılır.
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isim, bitki bilimi Patlıcangillerden, birleşiminde 

nikotin bulunan, otsu bir bitkinin kurutulup kıyı-

larak sigara biçiminde veya pipoyla içilen yaprağı

deyim  Heyecan , korku, nefret ya da üşüme gibi 

herhangi bir nedenle vücudundaki tüylerin dik-

leşmesi, diken gibi sivrilmesi

        

   

Sağ elin açık olan parmakları sol el üzerinde sağa 

sola hareket ettirilir. Ardından sağ elin açık olan 

işaret ve orta parmak ağza götürülür.

Sağ el parmaklar açık ve sol kol üzerindedir. El 

omuza doğru ilerlerken parmaklar aşağı yukarı 

hareket eder.
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U UCUZ
Alfabenin yirmi beşinci harfi sıfat Fiyatı yüksek olmayan, pahası az, düşük fi-

yatlı, pahalı karşıtı

U
Sağ el işaret parmağı ve başparmak açık, diğer 

parmaklar kapalıdır. Açık parmakların uçları 

yukarı gösterir şekilde el göğüs hizasında tutulur.

Sağ el avuç içi aşağı bakacak şekilde, parmaklar 

eğik kol aşağı hareket ettirilir.

UÇAK UÇMAK
isim Kanatlarının altındaki havanın yaptığı basınç 

yardımıyla yükselip ilerleyebilen motorlu hava ta-

şıtı, tayyare

nsz Kuş, kanatlı böcek vb. hareketli kanatları yar-

dımıyla havada düşmeden durmak, havada yol 

almak

Sağ el sağ omuz hizasında, serçe parmak ve baş-

parmak açık, diğer parmaklar kapalıdır. Sağ el 

sola yukarı doğru hareket ettirilir.

Her iki el vücudun iki yanında açık düz ve avuç 

içleri aşağı bakacak şekilde, eller yukarı aşağıya 

hareket ettirilir.
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UÇURTMA UÇURUM
isim Üzeri renkli kâğıtlarla kaplanmış, genellikle 

çokgen biçimindeki bir gövde ve süslü bir kuyruk-

tan oluşan, iple bağlanarak rüzgâr yardımıyla uçu-

rulan bir çeşit oyuncak

isim Deniz, göl, ırmak vb. su kıyılarında veya ka-

rada dik yer, yar

Her iki el yumruk, aşağı yukarı hareket ettirilir. Her iki el göğüs hizasındadır. Sağ el, sol el üzerin-

den aşağı hareket eder.

UFAK UKALA
sıfat Boyutları normalden küçük sıfat Kendini akıllı ve bilgili sanan, bilgiçlik tasla-

yan (kimse)

Her iki el açık, avuç içleri birbirine bakacak şekil-

de eller birbirine yaklaştırılır,

Sağ el parmaklar açık, düz ve kıvrıktır. El başın 

sağından yukarı doğru parmaklar aşağıya yukarı 

hareket ederek çıkar.
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U

UKRAYNA ULUS
özel, isim Doğu Avrupa’da yer alan bir ülke isim Millet

Sağ el yumruk biçiminde, işaret parmağı öne 

doğru çıkıntılı ve başparmakla bitişik(T el), diğer 

parmaklar kapalıdır. Sağ el ağzın sağ yanına do-

kunduktan sonra hafif aşağı hareket ettirilir.

Her iki el açık ve avuç içleri aşağı bakacak şekil-

dedir. Sağ el, sol el üzerinden öne doğru hareket 

ettirilir.

ULUSLARARASI
sıfat Çeşitli milletlerin arasında yapılan, milletlerin arasında çok yönlü ilişkilerle ilgili olan, milletlerarası, 

beynelmilel, enternasyonal

  

    

Ellerin işaret ve orta parmağı açık, işaret parmak-
larının uçları yüz hizasında birleştirilir. Ardından 
yarım daire çizerek göğüs hizasında birleşir. Her 
iki el  işaret parmakları ve başparmakların uçları 
birbirine değecek diğer üç parmak açık biçimde, 
parmaklar birbirinin içinden geçirilir.

Her iki el işaret parmağı ve başparmak açık, di-
ğer parmaklar kapalıdır. Açık parmak uçları bir-
birini gösterir şekilde eller göğüs hizasında tu-
tulur. Önce sağ el altta, sol el üsttedir sonra eller 
değiştirilir.
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U

isim Hac mevsimi dışında Kâbe’yi ve Mekke’nin öbür kutsal yerlerini ziyaret etme

  

    

Sağ el işaret ve başparmak açık ve kıvrık, göğsün 

ortasında durur. Ardından her iki el parmak uçla-

rı birbirine değecek şekilde, sağ el sol el üzerinde 

daire çizer.

Sağ el çene hizasında, işaret ve başparmak açık ve 

birbirine paraleldir. Parmaklar önce çeneye sonra 

alna değdirilir.

UMUT UN
isim Ummaktan doğan duygu, ümit isim Öğütülerek toz durumuna getirilmiş tahıl ve 

başka besin maddeleri

Sağ el işaret parmağı açık diğer parmaklar kapa-

lı, açık işaret parmağı alnın sol kısmından sağına 

doğru getirilir.

Başparmak, diğer parmakların iç kısmına değdik-

ten sonra ileri geri hareket ettirilir.
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U

UNUTMAK
-i Aklında kalmamak, hatırlamamak

Sağ el başın sağ tarafında durur. Sağ  el başparmağı orta parmak üzerinden hızlıca ileri hareket eder.

USLU
sıfat Toplumu, çevresini rahatsız etmeyen, edepli, müeddep, yaramaz karşıtı

Sağ el işaret parmağı açık kıvrık, diğer parmaklar 

kapalıdır. Açık parmak başın sağ kısmında; par-

mak ucu aşağı yukarı hareket ettirilir.

Her iki el karın hizasında, parmaklar bitişiktir. 

Eller başparmaklar avuç içinde kalacak şekilde 

mide üzerine konur.
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U

USTA USTURA
isim Bir zanaatı gereği gibi öğrenmiş olan ve kendi 

başına yapabilen kimse

isim Tıraş için kullanılan, açılır kapanır, çok keskin 

bıçak, baş bıçağı, yülgü

 

  

Sol el sağ el bileğini tutar. Ardından sağ el avuç 

içi kendimize bakacak şekilde çevrilir.

Her iki el yumruk biçiminde, işaret parmağı öne 
doğru çıkıntılı ve başparmakla bitişik, sağ el sol 
kol üzerinde aşağı yukarı hareket eder. Sağ el işa-
ret parmağı açık kıvrık, diğer parmaklar kapalı-
dır. Açık parmak sol yanaktan aşağı çekilir. 

UTANMAK
özel, isim Türkiye’nin Ege Bölgesi’nde yer alan ille-

rinden biri

nsz Onursuz sayılacak veya gülünç olacak bir du-

ruma düşmekten üzüntü duymak, mahcup olmak

Her iki el omuz hizasında, parmaklar açık ve kıv-

rık, avuç içleri ileri bakacak şekilde, eller öne doğ-

ru hareket ettirilir.

Sağ el yumruk biçiminde, işaret parmağı öne doğ-

ru çıkıntılı ve başparmakla bitişiktir. Başparmak 

yanağa değdikten sonra hafif aşağı hareket eder.
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U

UYGUN UYGUNSUZ
sıfat Elverişli, yarar, müsait, muvafık sıfat Uymayan, yakışık almayan, yaraşmayan, 

münasebetsiz, namünasip

      

  

Her iki el göğüs hizasında, parmaklar açık, düz 

ve kıvrıktır. Parmak uçları birbirine değecek şe-

kilde fotoğraftaki gibi birleştirilir.

Her iki el açık, düz ve kıvrıktır. Parmak uçları 

fotoğraftaki gibi birbirine yaklaştırılır. Ardından 

ellerin avuç içi ileri bakacak şekilde kaldırılır.

UYUMAK
nsz Uyku durumunda olmak sıfat Uyuşturma özelliği olan, uyuşturan (madde), 

narkotik

Her iki el sol omuz üzerinde, serçe ve yüzük par-

mağı kapalı diğerleri açıktır. Parmaklar açılıp 

kapanır.

Sağ el açık düz ve avuç içi kendinize bakacak şe-

kilde, el burnun önünde soldan sağa doğru çekilir.
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U

UZAK UZAY
sıfat Gidilmesi çok süren, çok ötelerde bulunan, 

ırak, yakın karşıtı

isim, gök bilimi Bütün varlıkların içinde bulun-

duğu sonsuz boşluk, feza, mekân

Her iki el göğüs hizasında, başparmaklar açık, di-

ğer parmaklar kapalıdır. Eller göğsün ortasında 

fotoğraftaki gibi birleştirildikten sonra sağ el ileri, 

sol el geri hareket ettirilir.

Her iki el göğüs hizasında, açık ve  avuç aşağı ba-

kacak şekildedir. Sağ el sol el üzerinde yarım daire 

çizer.

UZMAN UZUN
sıfat Belli bir işte, belli bir konuda bilgi, görüş ve 

becerisi çok olan (kimse), mütehassıs, kompetan

sıfat İki ucu arasında fazla uzaklık olan, kısa 

karşıtı

        

    

Sağ el işaret ve başparmak sağ gözü arasına ala-

cak şekildedir. Ardından işaret parmağı ve baş-

parmak uçları birleştirilerek öne doğru hareket 

ettirilir.

Sağ el açık ve düz, sol el avuç içine konur.
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Ü

Ü ÜCRET
Alfabenin yirmi altıncı harfi isim, ekonomi İş gücünün karşılığı olan para veya 

mal

Ü
Sağ el işaret parmağı ve başparmak açık ve kıv-

rık, diğer parmaklar kapalı, parmak uçları yukarı 

gösterir şekilde el göğüs hizasında tutulur. Sol elin 

parmakları sağ elin üzerinde şıklatılır.

Her iki el göğüs hizasında, sağ el yumruk biçi-

minde, işaret parmağı öne doğru çıkıntılı ve baş-

parmakla bitişik, diğer parmaklar kapalıdır (T el). 

Sağ el, sol avuç içine tek hareketle konur.

ÜÇ ÜÇGEN
isim İkiden sonra gelen sayının adı isim, geometri Üç tepe noktası, üç açısı, üç kenarı 

olan geometri biçimi, müselles

3
 

Sağ el işaret parmağı başparmak ve orta parmak 

açık, diğer parmaklar kapalıdır.

Her iki el göğüs hizasında, sağ el işaret parmağı 

ve orta parmak açık, parmak uçları sol elin işaret 

parmağının üzerine konur.
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Ü

ÜÇÜNCÜ ÜFLEMEK
sıfat Üç sayısının sıra sıfatı, sırada ikinciden sonra 

gelen

-e, -i Dudakları büzerek soluğu bir şey üzerine 

hızla vermek, üfürmek

Her iki el göğüs hizasında, sol el işaret parmağı 

başparmak ve orta parmak açık, diğer parmaklar 

kapalıdır. Sağ el işaret parmağı, sol elin orta par-

mağını gösterecek şekilde dokunur.

Sağ el açık ve düz ağız önünde durur. Dudaklar 

üfleme hareket yapar.

ÜLKE
isim Bir devletin egemenliği altında bulunan toprakların tümü, diyar, memleket

Her iki el göğüs hizasındadır.  Sol el avuç içi aşağı 

bakacak şekildedir. Sağ elin kıvrık olan orta par-

mağı sol elin üzerine birkaç kez dokunur.

Sağ el işaret parmağı, sol kolun dirseğinden omu-

za doğru hareket ettirilir.
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Ü

isim Umut sıfat Umutsuz

 

 

Sağ el işaret parmağı açık, diğerleri kapalıdır. İşa-

ret parmağı alnın solundan sağına doğru çekilir.

Sağ el işaret parmağı açık, diğerleri kapalıdır. İşa-
ret parmağı alnın solundan sağına doğru çekilir. 
Ardından sağ el işaret ve başparmağın uçları bir-
birine değecek şekilde, el sol omuz hizasından sağ 
omuz hizasında getirilir.

ÜNLEM
isim Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sa-
hip, yüksek düzeyde eğitim, öğretim, bilimsel araş-
tırma ve yayın yapan fakülte, enstitü, yüksekokul 
vb. kuruluş ve birimlerden oluşan öğretim kuru-
mu, darülfünun

isim, dil bilgisi Ünlem işareti

Her iki el sol göğüs hizasında yumruk, yumruklar 

ters yönde daire çizer.

Sol el işaret parmağı açık ve avuç içi yere bakacak 

şekildedir. Sağ el başparmak orta parmak sol el 

parmak ucunda şıklatılır.
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Ü

ÜNLÜ ÜRPERMEK
sıfat Ün salmış olan, şöhretli, meşhur, şanlı, namlı, 

namdar, anlı şanlı

nsz Korku, tiksinti, üşüme vb. yüzünden tüyle-

rin dikilip derinin nokta nokta kabarmasıyla gö-

rülen ani titreme

Sağ el işaret parmağı açık, diğer parmaklar kapalı, 

el iki kez kulağı gösterir şekilde dokunur.

Sağ el açık, sol kol üzerinde, parmaklar yuka-

rı aşağı hareket ettirilerek omuza doğru hareket 

eder.

isim Trafik akışını kesmemek için bir yolun üstün-

den geçirilen köprü biçiminde üstü açık geçit

isim Bir şeyin yukarı, göğe doğru olan yanı, üzeri, 

fevk, alt karşıtı

        

     

Her iki el göğüs hizasında, işaret parmağı ve serçe 
parmak açık, diğer parmaklar fotoğraftaki şekildeki 
gibi birbirine dokunur. Ardından sağ el işaret par-
mağı ve orta parmak açık, diğer parmaklar kapalıdır. 
Sağ el açık parmakları sol el üzerinde yürüme işareti 
yapar.

Her iki el parmaklar açık düz ve avuç içleri aşa-

ğıya bakacak şekilde, sağ el sol elin altından elin 

üstüne getirilir.
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Ü

Üzerinde nsz Isı yokluğundan, azlığından veya ısı kaybın-

dan etkilenmek, soğuğun etkisini duymak

Her iki el açık, düz ve avuç içleri yere bakacak şe-

kildedir. Sağ el, sol elin üzerinde sağa sola hareket 

eder.

Her iki el göğüs hizasında, yumruklar sağa sola 

kısa hareketler yapar.

ÜTÜ
isim Genellikle giysilerin buruşukluklarını gider-

mek için bunların üzerinden geçirilen kızgın demir 

araç

sıfat Yalnız yasaca akraba sayılan, aralarında 

kan bağı bulunmayan, öz olmayan

Her iki el karın hizasında, avuç içleri birbirine ba-

kacak şekilde, sağ el yumruk biçimindedir. Sağ el 

sol el üzerinde sağa sola hareket eder. 

Her iki el göğüs hizasında, başparmaklar açık, di-

ğer parmaklar kapalıdır. Her iki el parmak uçları 

göğsün ortasında birleştirilir.
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Ü

isim Herhangi bir topluluğu oluşturan bireylerden her biri, aza

  

 

Sağ el işaret parmağı ve orta parmak açık, birbirine bitişik, diğer parmaklar kapalı, sol el avuç içine-

vurulur.

isim Bazı tamlamalarda zaman bildiren bir söz

Sağ el çene önünde, işaret ve başparmak uçları  

birleşik, ileri geri hareket ettirilir.

Sağ el işaret parmağı açık, diğer parmaklar kapa-

lıdır. Sağ el, sol el üzerinde daire çizer.
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Ü

nsz Üzme işine konu olmak isim, bitki bilimi Asmanın taze veya kuru olarak 

yenilen ve salkım durumunda bulunan meyvesi

Sağ el parmakları açık kıvrık ve parmak uçla-

rı yukarı gösterir şekilde; el, göğüs hizasından 

yukarı doğru hareket ettirilirken parmaklar 

kapatılır.

Her iki el yüz hizasında, işaret ve başparmak uçla-

rı birbirine değer, diğer parmaklar açıktır. Sağ el, 

sol el altından ağza götürülür. 
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V

V VAAT
Alfabenin yirmi yedinci harfi isim Bir işi yerine getirmek için verilen söz

V
Sağ el işaret parmağı ve orta parmak açık diğer 

parmaklar kapalı (V el) sağ göğüs hizasında par-

mak uçları yukarıyı gösterecek şekilde tutulur. 

Sağ el yumruk biçiminde işaret parmağı öne doğ-

ru çıkıntılı ve başparmakla bitişik diğer parmaklar 

kapalıdır (T el). El ağızdan aşağıya doğru indirilir. 

VAAZ VADE
isim, din b. Cami, mescit vb. yerlerde vaizlerin yap-

tığı, genellikle öğüt niteliği taşıyan dinî konuşma

isim Bir işin yapılması veya bir borcun ödenme-

si için tanınan süre, mühlet, mehil

       

     

Sağ elin parmak uçları birbirine değecek şekilde 

başın üzerinde daire çizilir. Ardından sağ el düz  

avuç içi kendinize bakacak şekilde el öne doğru 

daire çizer.

Her iki el göğüs hizasında açık düz ve sol el avuç 

içi aşağı bakacak, sağ el avuç içi kendinize baka-

cak şekilde sağ el sol elin üzerine konur ve par-

maklara doğru iki kez hareket ettirilir.
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V

isim İki dağ arasındaki çukurca arazi veya geçit, koyak

Her iki el omuzların üzerinde açık düz ve avuç içleri yukarı bakacak şekilde, eller iki yandan aşağıya 

ortaya doğru getirilir.

VAGON
isim Yük ve yolcu taşımakta kullanılan, lokomotifin çektiği demir yolu aracı

            

         

Her iki el göğüs hizasında işaret parmakları ve orta parmak açık kıvrık diğer parmaklar kapalı avuç 

içleri birbirine bakacak şekilde eller aynı anda ileri doğru daire çizer. Her iki el göğüs hizasında açık 

düz ve avuç içleri birbirine bakacak şekildedir. Ardından her iki el  avuç içleri kendimize bakacak 

şekilde fotoğraftaki gibi tutulur.
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V

VAKIF
isim Birçok kişi tarafından kurulan ve toplum ya-

rarına çalışmayı ilke edinen kuruluş

isim Bir ilde devleti temsil eden en yetkili yönetim 

görevlisi, ilbay

Parmaklar açık ve kıvrıktır. El kulağı içine alacak 

şekilde, başın sağ kısmına konur.

Sağ el, sol elin üzerine konur ve sol kolun üstün-

den omuza doğru çekilir.

VAN
isim Genellikle yolculukta içine çamaşır vb. eşya 

konulan küçük el bavulu

özel, isim Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesi’n-

de yer alan illerinden biri

Sağ el bir şey tutar gibi karın bölgesinden göğüs 

hizasına kaldırılır.

Sağ el işaret parmağı ve orta parmak açık diğer 
parmaklar kapalı (V el), sağ göğüs hizasında par-
mak uçları yukarıyı gösterecek şekilde tutulur. Sol 
el sağ elin bilek hizasında düz ve avuç içi aşağıya 
bakacak şekilde durur.
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V

VANA VAPUR
isim Boru içindeki bir akışkanın akışını durdurma-

ya veya serbest bırakmaya yarayan alet, valf

isim Su buharı gücüyle çalışan gemi

Sağ el bir şey tutar gibi göğüs hizasınadadır. El 

öne arkaya bilekten çevrilir.

Her iki el göğüs hizasındadır. Her iki el düz ve par-
maklar birbirine yapışıktır. Serçe parmaklar ve diğer 
parmakların uçları birbirine değecek ve avuç içleri 
yukarı bakacak şekilde eller öne doğru itilir.

VAR
sıfat Mevcut, evrende veya düşüncede yer alan, yok 

karşıtı

isim, denizcilik Gemide nöbet yeri

Sol el açık düz ve avuç içi aşağı bakacak şekilde 

başparmak ucu vücuda değdirilir.

Her iki el göğüs hizasında, parmak uçları birbi-

rine değecek şekidedir. Eller zıt yönde yanlara 

gider.
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V

VATAN
isim Yurt isim Yurttaş

Sağ el, sol kola iki kez dokunarak dirseğe doğru 

hareket ettirilir.

Sağ el, sol kola iki kez dokunarak dirseğe doğru 

hareket ettirilir.

VAZGEÇMEK VAZO
-den Kendi hakkı saydığı bir şeyi artık istemez 

olmak

isim Çiçek koymak için kullanılan, cam, toprak, 

porselen vb. maddelerden ve çeşitli madenlerden 

yapılan, türlü boyut ve biçimlerde olabilen kap

Sağ el işaret parmağı ve orta parmak açık, avuç içi 

kendimize bakacak şekildedir. Ardından el avuç 

içi yukarı bakacak şekilde çevrilir.

Her iki el göğüs hizasında, parmaklar açık ve kıv-

rıktır. Eller avuç içleri birbirine bakacak şekilde 

yaklaştırıldıktan sonra aşağı indirilir.
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V

VE VEDA
bağlaç İki kelime veya iki cümle arasına girerek 

aralarında bir bağ olduğunu anlatan söz

isim Ayrılırken birbirine selam ve esenlik dileme

Her iki el göğüs hizasında işaret parmakları açık 

diğer parmaklar kapalı işaret parmakları fotoğ-

raftaki gibi çapraz birbirinin üzerine getirilir. Bu 

hareket iki kez tekrarlanır.

Sağ el sağ omuz hizasında avuç içi karşıya baka-

cak şekilde el sağa sola sallanır.

VEREM
isim Bir çocuğu koruyan, işlerine bakan ve her tür-

lü davranışından sorumlu kimse, ege, iye

isim, tıp  Herhangi bir organa ve en çok akciğerlere 

yerleşen Koch basilinin yol açtığı ateşli ve bulaşıcı 

bir hastalık, tüberküloz

         

            

Her iki el göğüs hizasında avuç içleri birbirine ba-
kacak şekilde eller düz ve kıvrık bilekler birbirine 
değdirilir. Ardından sağ el işaret parmağı ve orta 
parmak açık, diğer parmaklar kapalı (V el) sağ 
göğüs hizasında parmak uçları yukarıyı göstere-
cek şekilde tutulur.

Sağ el açık, avuç içi  göğse değer. Ardından sağ el gö-

ğüs hizasına tüm parmak uçları birbirine değecek 

şekilde açılıp kapanır.
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V

VERMEK
isim Kamu hizmetlerine harcanmak için hükû-

metin, yerel yönetimlerin yasalara göre doğrudan 

doğruya veya bazı malların fiyatlarının üstüne ko-

yarak dolaylı yoldan herkesten topladığı para

-i, -e Üzerinde, elinde veya yakınında olan bir 

şeyi birisine eriştirmek, iletmek

Her iki el göğüs hizasında sağ el işaret parmağı 
ve orta parmak açık kıvrık diğer parmaklar ka-
palıdır. Sol el açık avuç içi yukarı bakar. Sağ elin 
parmakları sol el avuç içinden parmaklara doğru 
hareket eder.

Sağ el göğüs hizasına tüm parmak uçları birbirine 

değecek şekilde ileri uzatılır.

VERMEMEK
-i, -e Bir şeyi birisine iletmemek isim Otel, lokanta vb. yerlerde veya evlerde şapka, 

palto, pardösü gibi eşyayı bırakmak ve korumak 

için ayrılmış yer, askılık

     

            

Sağ el göğüs hizasına tüm parmak uçları birbiri-

ne değecek şekilde uzatılır.Ardından sağ el açık, 

avuç içi karşıya bakacak şekilde göğüs hizasına 

kaldırılır.

Her iki el açık, avuç içleri kendinize bakacak 

şekildedir. Eller göğsün üzerinde aşağı indirilir. 

Ardından sağ el işaret parmağı kıvrık, göğüs 

hizasından hafif aşağı indirilir.
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V

VEZNE
bağlaç Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan 

iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne ge-

tirilen söz, yahut

isim Banka vb. kurum ve kuruluşlarda para alınıp 

verilen yer

 

 

Sağ el işaret parmağı ve orta parmak açık, avuç içi 

kendimize bakacak şekildedir. Ardından el avuç 

içi yukarı bakacak şekilde çevrilir.

Her iki el işaret parmakları açık, göğüs hizasında-
dır. Eller önce sağa ve sola ardından aşağı hareket 
eder. Her iki el yumruk biçiminde işaret parmağı 
öne doğru çıkıntılı ve başparmakla bitişik, yere 
paralel zıt yönde ileri geri hareket eder.

isim Kişiyi kendi davranışları hakkında bir yar-

gıda bulunmaya iten, kişinin kendi ahlak değer-

leri üzerine dolaysız ve kendiliğinden yargılama 

yapmasını sağlayan güç

sıfat Vicdanı olmayan

  

   

Sağ elin  orta parmağı kıvrık diğer parmaklar 

açıktır. Orta parmaklarla kalbin üzerine iki kez 

dokunulur.

Sağ elin orta parmağı kıvrık diğer parmaklar 
açıktır. Orta parmaklarla kalbin üzerine dokunu-
lur. Ardından sağ işaret parmağının ve başparma-
ğın uçları birbirine değecek şekilde, el sol omuz 
hizasından sağ omuz hizasında getirilir.
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V

isim Döndürülerek bir yere sokulan burmalı çivi isim Manyetik bantlar üzerinde yer alan veya sa-

yısal olarak derlenmiş hareketli resimler dizisi

Sağ el işaret, orta ve başparmak açık ve kıvrıktır. 

Sol el işaret parmağı ucunda öne arkaya çevrilir.

Sağ elin işaret parmağı, başparmağı açık, diğer 

parmaklar kapalı (L el)  daire çizilir.

isim Ağır yük kaldırmaya ve bir yere taşımaya ya-

rayan araç

isim Dönemeç

Sağ el işaret parmağı açık kıvrık, diğer parmaklar 

kapalıdır. Açık parmak göğüs hizasından yukarı 

kaldırılır.

Her iki el göğüs hizasındadır. Sağ el, sol el parmak 

uçlarından sola doğru bükülür.
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V

isim Yazılı cümlelerde birbiri ardınca sıralanan 

eş görevli kelime ve kelime grupları arasına ko-

nulan, kısa bir durmayı göstermek için kullanı-

lan noktalama işaretinin adı (,)

isim, tıp  Hastalık yapıcı, bakterilerden daha kü-

çük, yaşamak için bir başka hücrenin içine girmek 

zorunda olan ve ancak elektron mikroskobunda 

görülebilen parazit

 

   

Sağ el omuz hizasında, işaret parmağı açık diğer 

parmaklar kapalı el hayali virgül işareti yapar.

Sağ el göğüs hizasına tüm parmak uçları birbiri-

ne değecek şekilde açılıp kapanır. Ardından sağ 

el işaret parmağı açık ve kıvrık, ileri hareket eder.

isim, bitki bilimi Gülgillerden, dalları kırmızımtı-

rak, çiçekleri beyaz renkte, kiraza benzer bir ağacın 

genellikle reçel ve şerbet yapılan, kırmızı renkte ek-

şimtırak meyvesi, ekşi kiraz

isim, biyoloji Besinlerde bulunan, vücutta genel-

likle yapılmayan, yağda veya suda çözünebilme 

özelliği olan, eksikliği veya fazlalığı çeşitli hastalık-

lara yol açan maddelere verilen genel ad

  

   

Sağ el işaret ve orta parmak açık (V el) ve avuç 

içi aşağı bakacak şekilde, parmaklar sağ kulağı 

arasına alınır.

Sağ el düz ve işaret ve orta parmak açık (V el), 

göğüs ününde durur. Ardından eller açık, göğüs 

üzerinden aşağı indirilir.
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V

VODAFONE VOLKAN
Mobil telefon ve internet hizmetleri veren GSM 

operatörü

isim, jeoloji Yanardağ

 

   

Sağ el başparmak, işaret ve orta parmak açık ve 

kıvrıktır. Açık parmaklar burnun üzerinden aşa-

ğı indirilir.

Her iki el göğüs hizasındadır. Sağ el parmaklar 
açık kıvrık, avuç içi aşağıyı gösterecek şekildedir. 
Sol el düz, sağ elin altındadır. Sağ el yukarı doğru 
çekilirken parmak uçları birbirine değdirilir. Ar-
dından her iki el yumruk sağa ve sola açılır.

VURMAK
-e Elini veya elinde tuttuğu bir şeyi bir yere hızla 

çarpmak

isim İnsan veya hayvan gövdesi, beden

Sağ el sağ omuz hizasında, avuç içi sola bakacak 

şekilde el göğüs hizasına doğru avuç içi kendinize 

bakacak şekilde getirilir. 

Her iki göğüs hizasında açık, avuç içleri göğse 

değdirildikten sonra göğüs hizasından aşağıya 

doğru indirilir.
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Y

Y
Alfabenin yirmi sekizinci harfi isim Birleşiminde stearik, oleik, palmitik asitlerle 

gliserin bulunan ve bunların oranlarına göre kı-

vamları değişen bitkisel veya hayvansal madde

Y
Her iki el göğüs hizasında, sol elin işaret ve orta 
parmak açık, diğer parmaklar kapalı (V el) ve 
avuç içi kendimize bakacak şekilde; sağ elin işa-
ret parmağı açık, diğer parmaklar kapalıdır. İşaret 
parmağı sol elin üzerinden bileğe doğru çekilir. 

Sağ el göğüs hizasında, başparmak aşağı göstere-

cek şekilde el karın hizasında daire çizer.

isim Eşyaya renk vermek veya onu dış etkilerden 

korumak için sürülen, boyanın bazı özel sıvılarla 

karıştırılmasıyla yapılan kimyasal madde

isim Atmosferdeki su buharının yoğunlaşmasıyla 

oluşan ve yeryüzüne düşen yağışın sıvı durumda 

olanı, yağar, yağış, baran, bereket, rahmet

 

    

Sağ el göğüs hizasında, başparmak aşağı göstere-

cek şekilde el karın hizasında daire çizer. Ardın-

dan sağ el parmak uçları sol el avuç içinde aşağı 

yukarı hareket eder.

Her iki elin avuç içleri aşağı bakacak şekilde 

parmaklar kıvrık eller aşağı doğru kesik kesik 

indirilir.
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Y

özel, isim  Hz. Musa’nın dinine bağlı olan kimse, Musevi, semitik

Sağ el yumruk, çenenin altına konur. Ardından el 

aşağı ileri hareket eder.

Sağ elin avuç içi başın üst kısmına bakacak şekil-

de fotoğraftaki gibi konur.

YAKA
deyim Bıkmak, usanmak isim Giysilerin boyna gelen, boynu çeviren bölümü

Sağ işaret parmağı ve başparmak arasına kıyafetin 

göğüs hizasındaki bir bölümünü alarak aşağı doğ-

ru iki kez çekilir.

Sağ el işaret ve başparmak yakadan tutar.
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Y

-i  1. Bir kimseyi veya bir şeyi elle tutmak 2. Kaçan 

kimseyi ele geçirmek, derdest etmek

sıfat Az bir ara ile ayrılmış olan (zaman veya 

yer), uzak karşıtı

       

 

Her iki el göğüs hizasında, parmaklar kıvrık avuç 

içi karşıya bakacak şekilde, parmaklar bir nesne 

yakalar gibi kapanır.

Sol el açık, avuç içi sağa bakacak şekilde, sağ el 

başparmak ve sarçe parmak açık diğerleri ka-

palıdır. Sağ el başparmak ucu sol el avuç içine 

dokunur.

sıfat Güzel, gösterişli (erkek) nsz Güzel durmak, iyi gitmek, yaraşmak, uygun 

gelmek

 

Sağ el göğüs hizasında, başparmağı açık diğer 

parmaklar kapalı başparmak yukarı gösterecek 

şekilde önden yukarı daire çizilir.

Sağ el burnun sağ kısmına dokunur. Ardından 

her iki el göğüs hizasında, parmaklar açık kıvrık, 

parmak uçları birbirine değecek şekilde fotoğraf-

taki gibi birleştirilir.
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Y

-i Yanmasını sağlamak veya yanmasına yol aç-

mak, tutuşturmak

isim Dalkavuk

Her iki el göğüs hizasında avuç içleri yukarı baka-

cak şekilde eller aşağı yukarı hareket ettirilir. Ateş 

işareti yapılır.

Eller değiştirilerek birbiri üzerinde gezdirilir.

isim Doğru olmayan, gerçeğe uymayan söz, kıtır sıfat Yanında başkaları bulunmayan

  

Sağ el açık düz kıvrıktır. Parmakların üstü sağ 

yanağa değdirildikten sonra aşağı yukarı hareket 

ettirilir.

Sağ elin işaret parmağı açık diğer parmaklar kapa-

lı avuç içi karşıya bakacak şekilde işaret parmağı 

alnın önüne koyulur. Devamında avuç içi kendi-

nize bakacak şekilde döndürülerek aşağı indirilir.



TÜRK İŞARET DİLİ SÖZLÜĞÜ 647

Y

özel, isim Türkiye’nin Marmara Bölgesi’nde yer 

alan illerinden biri

nsz Birinden ısrarlı bir biçimde, kendine acındı-

racak sözlerle, saygılı bir biçimde bir şey istemek

Sağ el göğüs hizasında, serçe ve başparmak açık 

diğerleri kapalıdır. Avuç içi kendimize bakacak 

şekilde tutulur.

Her iki el açık, avuç içleri birbirine bakacak şekil-

de birleştirilir.

isim Yüzün göz, kulak ve burun arasındaki bölümü isim, jeoloji Magmanın yer içinden yüzeye çık-

tığı veya geçmişte çıkmış olduğu, genellikle koni 

biçiminde, tepesinde bir püskürme ağzı bulunan 

dağ, volkan

 

  

Sağ el avuç içi yanağa dokunur. Her iki el göğüs hizasındadır. Sağ el parmaklar 
açık kıvrık, avuç içi aşağıyı gösterecek şekildedir. 
Sol el düz, sağ elin altındadır. Sağ el yukarı doğru 
çekilirken parmak uçları birbirine değdirilir. Ar-
dından her iki el yumruk sağa ve sola açılır.
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Y

isim Zarara yol açan büyük ateş nsz Tanımayarak, niteliğini iyi anlamayarak 

aldanmak

  

 

Sağ el karın hizasında sol el omuz hizasında her 

iki elin tüm parmakları açık kıvrık ve avuç içleri 

yukarı bakacak şekilde eller aşağı yukarı hareket 

ettirilir. Bu hareket eller değişerek tekrarlanır.

Sağ el işaret parmağı açık ve kıvrık, başa doku-

nur. Ardından her iki el açılarak göğüs hizasın-

dan aşağı iner.

Beraberinde olma isim Bir kurala, bir ilkeye, bir gerçeğe uymama 

durumu, yanılgı, hata

Sağ el bel hizasında, başparmak ve sarçe parmak 

açık diğerleri kapalıdır. Avuç içi yere bakacak şe-

kilde , başparmak ucu bele dokunur.

Sağ elin işaret parmağı açık ve kıvrık çeneye 

dokunur.
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Y

isim Yapıştırıcı -i Ortaya koymak, gerçekleştirmek, oluşturmak, 

meydana getirmek

Sağ elin işaret parmağı ve başparmağın uçları 

birbirine değecek şekilde  göğsün önünde açılıp 

kapanır.

Her iki el düz ve avuç içleri aşağı bakacak şekilde, 

sağ el sol elin üzerine vurur.

-i Gerçekleştirmemek, meydana getirmemek. isim, bitki bilimi Bitkilerde solunum, karbon 

özümlenmesi, terleme vb. olayların oluştuğu, çoğu 

klorofilli, yeşil ve türlü biçimdeki bölümler

    

  

Her iki el göğüs hizasında, avuç içleri yere ba-

kacak şekildedir. Sağ el, sol elin üzerine dokun-

duktan sonra avuç içi karşıya bakacak şekilde 

kaldırılır.

Sağ el yumruk; sol el düz ve avuç içi yukarı bakacak 
şekildedir. Sağ yumruk sol avuç içinde daire çizer. 
Ardından her iki elin elin işaret parmağı ve baş-
parmakları açık, sol el parmakları birbirine değe-
cek şekilde, sağ el sol el önünde parmaklar açık, 
sağa çekilirken parmak uçları birleşir.
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Y

isim Yara üzerine yapıştırılan, özel olarak hazır-

lanmış, ilaçlı, küçük şerit

isim Keskin bir şeyle veya bir vuruşla vücutta 

oluşan derin kesik

Her iki el göğüs hizasında, başparmakları açık di-

ğerleri kapalıdır. Parmak uçları birbirine değdik-

ten sonra açılır.

Her iki el açık ve göğüs hizasındadır. Sağ el, sol 

elin üzerinde avuç içi kendinize bakacak şekilde 

sol elin parmak uçlarına doğru iki kez hareket 

ettirilir.

sıfat Söz dinlemeyen, uslu durmayan, yasaklanan 

şeyleri yapmakta ayak direyen, haşarı (çocuk), 

uslu karşıtı

-i, din b.  1. Allah, olmayan bir şeyi var etmek   

2. nsz Zekâ, düşünce ve hayal gücünden yarar-

lanarak o zamana kadar görülmeyen yeni bir şey 

ortaya koymak, yapmak

  

  

Her iki el göğüs hizasında eller yumruk serçe par-

makları ve başparmaklar açıktır. Eller sağa sola 

hareket ettirilir.

Her iki el göğüs hizasında, sol el parmakları kıv-

rık şekildedir. Sağ el sol el içinden fotoğraftaki 

gibi yukarı doğru çıkarılır.
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Y

isim Kendi gücünü ve imkânlarını başka birinin 

iyiliği için kullanma, muavenet

isim, spor Bir yarışmada çeyrek finale kalan se-

kiz takımdan dördünün elenmesiyle oluşan grup 

veya aşama, yarı son, dömifinal

Sağ el açık avuç içi sol kola dokunur. Her iki elin işaret parmakları ve orta parmakları 

açık, diğer parmaklar kapalı  (V el), eller göğüs 

hizasındadır. Eller yukarı doğru hareket eder.

sıfat Bütün bir şeyin ayrıldığı iki eşit parçadan 

her biri

isim Bugünden sonra gelecek ilk gün

Her iki el göğüs hizasında sol el avuç içi kendinize 

bakacak, sağ el avuç içi sola bakacak şekilde, sağ 

el sol el üzerine konur ve kendimize doğru çekilir.

Sağ el omuz hizasında başparmak açık, diğer par-

maklar kapalıdır. Kol omuz hizasından öne doğru 

getirilir.
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Y

isim Yarışmak işi, müsabaka isim, hukuk Devletin yasama organları tarafın-

dan konulan ve uyulması gereken kurallar bütü-

nü, kanun

Her iki el göğüs hizasında, başparmak açık diğer 
parmaklar kapalıdır. Avuç içleri kendinize ba-
kacak şekilde sağ el yukarı; sol el aşağıya doğru 
hareket ettirilir. Bu hareket eller değiştirilerek 
tekrarlanır.

Sağ el karın hizasında, başparmak ve işaret par-

mağı açık (C el), diğer parmaklar kapalıdır. El 

göğsün ortasına konur.

isim Bir işin yapılmasına karşı olan yasal veya 

yasa dışı engel, memnuiyet

isim Başın altına koymak veya sırtı dayamak 

için kullanılan, içi yün, pamuk, kuş tüyü, ot 

vb.yle doldurulmuş küçük minder

Her iki el göğüs hizasındadır. Sol el yumruktur. 

Sağ el düz ve parmaklar birbirine bitişiktir. Sağ el, 

sol elin önünden aşağıya doğru indirilir.

Her iki el sağ omuz hizasında, başparmak hariç 

diğer parmaklar birbirine bitişik ve kıvrıktır.  Par-

maklar birleştirilir ayrılır. Baş sağa doğru eğilir. 
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Y

isim Birinin doğduğu günün yıl dönümü isim Doğuştan beri geçen ve yıl birimi ile ölçü-

len zaman, sin 

 

 

Sağ elin işaret parmağı açık ve kıvrık diğer par-
maklar kapalı, parmak ucu dişlere değdirilir. 
Ardından her iki el göğüs hizasında işaret par-
mağının ve başparmağın uçları birbirine değecek 
ve diğer parmaklar açık biçimde el öne doğru iki 
kez hareket ettirilir.

Sağ elin işaret parmağı açık diğer parmaklar ka-

palı, açık parmak öne doğru kıvrılır ve ucu dişlere 

değdirilir.

sıfat Nemli, ıslak, kuru karşıtı nsz Canlılığını, hayatını sürdürmek

        

   

Sağ elin başparmak açık, diğer parmaklar kapalı 

olacak şekilde başparmak ağza doğru götürülür. 

Ardından her iki el göğüs hizasında parmak uç-

ları birbirine değecek şekilde açılıp kapanır.

Sağ el açık düz kıvrık; sol el açık düzdür. Eller fo-

toğraftaki gibi konur. Sağ el kademeli olarak (sol 

ele dokunup kalkarak) yukarı çıkar. Sol el sabittir.
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Y

sıfat Yaşı ilerlemiş, kocamış, ihtiyar (kimse) isim Uyuma, dinlenme vb. amaçlarla üzerine 

veya içine yatılan eşya, döşek

  

 

Sağ el çene hizasında kıvrık ve avuç içi aşağıya ba-

kacak şekilde, elin üstü çeneye konur ve parmak-

lar öne arkaya sallanır.

Sağ elin işaret parmağı ve başparmağı açık, diğer 
parmaklar kapalı, sağ gözü arasına alacak şekilde 
el sağa doğru çekilirken parmaklar kapanır. Ar-
dından her iki el göğüs hizasında fotoğraftaki gibi 
tutulur.

sıfat Hızlı olmayan, ağır, çabuk karşıtı

  

Her iki el göğüs hizasında açık düz ve avuç içleri aşağı bakacak şekilde, sağ el sol elin üzerinde bileğe 

doğru hareket eder.



TÜRK İŞARET DİLİ SÖZLÜĞÜ 655

Y

isim Yeni doğmuş hayvan veya insan

Her iki el yumruk biçiminde, işaret parmağı öne 

doğru çıkıntılı ve başparmakla bitişik, diğer par-

maklar kapalıdır (T el). Eller yanaklara konur.

Her iki el göğüs hizasındadır. Eller açık kıvrık, 

avuç içi birbirine bakacak şekildedir.

YAYA
isim Yürüyerek giden kimse isim, coğrafya Dağlık, yüksek bölgelerde, kışın 

hayat şartları güç olduğu için boş bırakılan, ya-

zın havası iyi ve serin olan, hayvan otlatma veya 

dinlenme yeri

  

 

Sol el göğüs hizasında, parmaklar açık düz ve avuç 
içi yukarı bakacak şekildedir. Sağ el işaret parma-
ğı ve orta parmak açık, diğer parmaklar kapalıdır. 
Açık parmaklar, sol elin avuç içinde sıra ile ileri 
hareket eder.

Sağ elin işaret parmağı ve başparmak açık, diğer 
parmaklar kapalıdır (L el). Sağ elin işaret parmağı 
burnun üzerine konur ardından avuç içi karşıya 
bakacak şekilde çevrilir. Ardından her iki el gö-
ğüs hizasında parmaklar açık avuç içleri aşağıya 
bakacak şekilde iki yana açılır.



TÜRK İŞARET DİLİ SÖZLÜĞÜ656

Y

-i, -e Bir şeyi açarak, düzelterek bir alanı örte-

cek biçimde sermek

isim Kuzey yarım kürede 21 Haziran 23 Eylül, 

güney yarım kürede 21 Aralık 21 Mart tarihleri 

arasındaki zaman dilimi, ilkbaharla sonbahar 

arasındaki sıcak mevsim

Her iki el göğüs hizasında açık, avuç içleri yere 

bakacak şekildedir. Eller önce ileri hareket eder 

sonra yanlara açılır.

Sağ elin işaret parmağı açık kıvrık, diğer parmak-

lar kapalıdır. Açık parmak alnın solundan sağa 

doğru çekilir.

ünlem Acınma, üzüntü anlatan bir söz

Sağ el kalp hizasında, orta parmak kıvrık diğerleri  

açıktır. Orta parmağın ucu kalbin üzerine doku-

nulur.

Sağ el serçe parmak ve başparmak açık diğer par-

maklar kapalıdır. Avuç içi yere bakacak şekildedir. 

Ardından  avuç içi sola bakacak şekilde çevrilir.



TÜRK İŞARET DİLİ SÖZLÜĞÜ 657

Y

Üzüntü ve kınamanın çokluğunu anlatan bir söz

       

  

Sağ elin işaret parmağı ve orta parmak açık, avuç 
içi ileri bakacak şekilde, sol yanaktan yukarı doğ-
ru hareket ettirilirken avuç içi kendimize bakacak 
şekilde çevrilir. Ardından el açılarak öne doğru 
gelir.

Her iki el açık, öne doğru hareket eder. Sağ el gö-

ğüs hizasında, avuç içi yukarı bakacak şekilde, par-

maklar kıvrık, el aşağıya doğru indirilirken parmak 

uçları birbirine değecek şekilde birleştirilir.

-i Söz ve düşünceyi özel işaret veya harflerle 

anlatmak

sıfat Gereğinde kullanılmak için elde bulunduru-

lan, asıl karşıtı

Sağ el göğüs hizasında işaret ve baş parmağın 

uçları birbirine değecek ve diğer parmaklar açık 

biçimde el sağa sola hareket ettirilir.

Sağ el yumruk avuç içi kendimize bakacak şekil-

dedir. Parmakların kıvrım yerleri çenenin sağına 

vurulur.



TÜRK İŞARET DİLİ SÖZLÜĞÜ658

Y

isim Altıdan sonra gelen sayının adı isim Birine göre, kardeş, amca, hala, dayı veya 

teyzenin çocuğu

7
Sağ elin işaret parmağı ve orta parmak açık 

birbirine bitişik diğer parmaklar kapalı par-

mak uçları avuç içi kendinize bakacak şekilde 

yukarı doğru hareket ettirilir.

Sağ el göğüs hizasında, işaret ve orta parmak açık, 

diğer parmaklar kapalı (V el) ve avuç içi sola ba-

kacak şekildedir. İşaret parmağının uç kısmı çe-

nenin altına değer.

isim Ceket altına giyilen kolsuz ve kısa giysi Bir besin maddesini gerektiği kadar ısıda tutarak 

yenebilecek veya içilebilecek bir duruma getirmek

       

   

Her iki el parmaklar açık düz; sağ el, sağ omuz-

dan, sol el sol omuz üzerinden aşağı doğru hare-

ket ettirilir. Ardından sağ el göğüs hizasında işa-

ret parmağının ve başparmağın uçları birbirine 

değecek şekilde, kademeli aşağı indirilir.

Sağ el parmak uçları bitişik, ağza götürülür. 

Ardından her iki elin tüm parmakları açık kıvrık 

ve avuç içleri yukarı bakacak şekilde, eller aşağı 

yukarı yer değiştirerek hareket ettirilir.



TÜRK İŞARET DİLİ SÖZLÜĞÜ 659

Y

isim Yemek yeme, karın doyurma işi

  

Sağ elin parmak uçları birbirine değecek şekilde el ağza doğru iki kez götürülür. Yemeğin ağza götü-

rülmesi işaret edilmektedir.

isim Ant

Sağ işaret ve başparmaklar birbirine değecek şe-

kildedir. Parmak uçları ağzın sağına dokunur.

Sağ elin işaret ve orta parmak açık (V el) diğer 

parmaklar kapalı parmaklar göz hizasından, sol  

elin avuç içine konur.



TÜRK İŞARET DİLİ SÖZLÜĞÜ660

Y

isim, hayvan bilimi Eklem bacaklılardan, kabuk-

lu, birinci ayak çifti iki kıskaç olarak gelişmiş, eti 

için avlanan, suda yaşayan bir böcek

sıfat Kullanılmamış veya az kullanılmış olan, eski 

karşıtı

Her iki el işaret ve orta parmak açık, diğerleri ka-

palıdır. Parmaklar açılıp kapanır.

Sağ elin parmaklarının uçları birbirine değecek 

şekilde, parmak uçları sağ omuza dokunur.

nsz Savaş veya yarışmada karşısındakinden aşağı 

durumda kalmak, kaybetmek, mağlup olmak

-i Savaş veya yarışmada üstünlük sağlamak, üs-

tün gelmek

Sağ elin başparmağı açık, diğer parmaklar kapalı 

olacak şekildedir. El göğüs hizasından aşağı doğru 

hareket ettirilir.

Sağ elin başparmağı açık, diğer parmakları kapalı 

olacak şekilde, el yukarıya doğru hareket ettiririlir.



TÜRK İŞARET DİLİ SÖZLÜĞÜ 661

Y

isim Bir şeyin, bir kimsenin kapladığı veya kaplayabileceği boşluk, mahal, mekân

  

Her iki el işaret parmağı ve başparmak açık, diğer parmaklar kapalı (C el)  biçimde el göğüs hizasın-

dan karın hizasına indirilir.

isim Sarı ile mavinin karışmasından ortaya çıkan, bitki yapraklarının çoğunda görülen renk

 

Her iki el göğüs hizasında, sağ el yumruk; sol el 

düz ve avuç içi yukarı bakacak şekildedir. Sağ 

yumruk sol avuç içinde daire çizer.

Sağ el baş hizasında, işaret ve başparmak birbiri-

ne değecek şekildedir. El ileri geri sallanarak sola 

doğru gider.



TÜRK İŞARET DİLİ SÖZLÜĞÜ662

Y

isim Bir kimsenin bir şeyi anlama veya yapabilme 

niteliği, kabiliyet, istidat

isim Bir görevi, bir işi yasaların verdiği imkânlara 

göre, belli şartlarla yürütmeyi sağlayan hak, sala-

hiyet, mezuniyet

Sağ el yumruk göğüs hizasında, sağ el bilekten 

sağa doğru çevrilirken sol el sağ eli bilekten tutar.

Her iki el işaret parmakları açık, diğerleri kapalı-

dır. Eller omuz üzerine doğru hareket eder.

nsz Bir gereksinimi karşılayacak, giderecek nicelik-

te olmak

nsz Bir ihtiyacı karşılayamamak

  

 

Her iki el göğüs hizasında, açık ve avuç içleri aşa-

ğıya bakacak şekildedir. Sağ el üstte sol el altta 

başlar ve eller iki yana açılarak bitirilir.

Sağ el parmakların uçları birbirine değecek şekil-

de, el yukarı götürülürken parmaklar açılır.



TÜRK İŞARET DİLİ SÖZLÜĞÜ 663

Y

isim Altmış dokuzdan sonra gelen sayının adı -i Su veya başka bir sıvı kullanarak bir şeyi te-

mizlemek

      

   
70

Sağ elin işaret parmağı ve orta parmak açık, di-

ğer parmaklar kapalıdır. El yukarı doğru hareket 

ettirilir. Ardından sağ elin işaret parmağı ve baş-

parmağının uçları birbirine değdirilir.

Her iki el göğüs hizasında yumruk, avuç içleri 

birbirine bakacak şekildedir. Eller birbirine aşağı 

yukarı sürtülür.

nsz Kendi vücudunu yıkamak, banyo yapmak -i Kurulu bir şeyi parçalayarak dağıtmak, boz-

mak, tahrip etmek

  

Her iki el baş üzerinde daire çizecek şekilde hare-

ket ettirilir.

Her iki el omuz hizasında açık düzdür. Her iki 

elin parmak uçları birbirine değecek şekilde eğik 

tutulur. Ardından eller fotoğraftaki gibi aşağı 

çevrilir.



TÜRK İŞARET DİLİ SÖZLÜĞÜ664

Y

isim Miladi takvime göre ocak ayının birinde baş-

layıp aralık ayının otuz birinde sona eren on iki 

aylık dönem, sene

isim, hayvan bilimi Sürüngenlerden, ayaksız, 

ince ve uzun olanların genel adı, yerdegezen, uzun 

hayvan

Sağ elin işaret parmağı açık ve kıvrık, diğer par-

maklar kapalıdır. Kıvrık parmak ucu çeneye konur.

Sağ el işaret parmağı öne doğru S şeklinde hareket 

ettirilir.

isim Ocak ayının birinci günü isim Bir noktadan çevreye beş veya daha fazla 

çıkıntısı olan çok köşeli şekil

        

    

Sağ el işaret parmağı açık ve kıvrık, çeneye değer. 

Ardından her iki el göğüs hizasında, işaret par-

mak açık; orta parmak kıvrık, işaret parmağına 

yaslanmış şekilde, eller aşağı yukarı hareket eder.

Her iki el göğüs hizasında işaret ve orta parmak 

açık (V el) diğer parmaklar kapalıdır. Her iki elin 

avuç içi karşıya bakacak şekilde sağ el üstte sol el 

altta sağ el aşağı yukarı doğru hareket ettirilir.



TÜRK İŞARET DİLİ SÖZLÜĞÜ 665

Y

-i Kâğıt, kumaş gibi bükülüp katlanan şeyleri par-

çalamak

isim On dokuzdan sonra gelen sayının adı

20
Her iki el yumruk biçiminde, işaret parmağı öne 

doğru çıkıntılı ve başparmakla bitişik, diğer par-

maklar kapalıdır (T el), sağ el sağa sol el sola ha-

reket eder.

Sağ elin işaret parmağı ve orta parmağı açık, diğer 

parmaklar kapalı (V el) olacak biçimde, açık par-

maklar sağa sola sallanır.

isim Maya katılarak koyulaştırılmış beyaz, kıvamlı 

bir süt ürünü

sıfat Bulunmayan, mevcut olmayan (nesne, kimse 

vb.), var karşıtı

Sağ elin başparmağı ile diğer parmakları karşı-

lıklı olacak şekilde, parmakları açılıp kapanır. 

Sağ el ağız hizasında açık ve kıvrık, el ağız hiza-

sında aşağı yukarı hareket ettirilir.



TÜRK İŞARET DİLİ SÖZLÜĞÜ666

Y

sıfat Geçinmekte çok sıkıntı çeken (kimse, toplum, 

ülke), yoksuz, varlıksız, variyetsiz, fakir, fukara, 

zengin, varsıl karşıtı

isim Aşağıdan yukarıya gittikçe yükselen eğimli 

yer, iniş karşıtı

Sağ elin işaret parmağı ve başparmağı birbirine 

değecek, diğer parmaklar açıktır. Sağ elin işaret 

parmağının ve başparmağının uçları ile boğaza 

fiske atılır.

Sağ el göğüs hizasında, açık düz ve göğüs hizasın-

dan sol omuza doğru hareket ettirilir.

isim Karada insanların ve hayvanların geçmesi 

için açılan veya kendi kendine oluşmuş, yürümeye 

uygun yer

isim Yolculuğa çıkmış kimse

  

 

Sağ elin işaret parmağı ve orta parmağı açık, di-

ğer parmaklar kapalı (V el) olacak biçimde, el ileri 

hareket eder.

Sağ elin işaret parmağı ve orta parmağı açık, di-
ğer parmaklar kapalı (V el) olacak biçimde, el ile-
ri hareket eder. Ardından sağ elin başparmak ve 
işaret parmağı açık (C el),  göğüs hizasından aşağı 
doğru indirilir.



TÜRK İŞARET DİLİ SÖZLÜĞÜ 667

Y

nsz Yorgun duruma gelmek isim Bir olayı belli bir görüşe göre açıklama, de-

ğerlendirme

Her iki el göğüs hizasında, sağ el sol elin bileğin-

den aşağı doğru ardından sol el sağ elin bileğin-

den aşağı doğru hareket ettirilir.

Sağ el sol el parmakları arasından ileri geri hare-

ket eder.

Bir video barındırma web sitesi özel, isim Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesi’nde yer 

alan illerinden biri

Sol el açık, avuç içi sağa bakacak şekildedir. Sağ el 

serçe parmak ve başparmak açık diğer parmaklar 

kapalıdır. Sağ el sol el avuç içinde çevrilir.

Her iki el omuzların üzerinde, avuç içleri omuz-

lara bakacak şekilde eller arkaya doğru hareket 

ettirilir.



TÜRK İŞARET DİLİ SÖZLÜĞÜ668

Y

isim Yönetme işi, çekip çevirme, idare -i Bir kurum veya kuruluşun yasalara, kurallara 

ve belli şartlara uygun biçimde işlemesini sağla-

mak, idare etmek, tedvir etmek

Her iki el göğüs hizasında, sol el açık, avuç içi sağa 

bakacak şekildedir. Sağ el sol el parmak uçlarına 

değerek aşağı hareket eder.

Her iki elin işaret parmakları önce sağı sonra solu 

gösterecek şekilde göğüs hizasında hareket ettirilir.

isim, hukuk Yasa ve tüzüklerin uygulanmasını 

sağlamak amacıyla hazırlanan, düzenleyici kural-

ların yazılı olduğu resmî belge

isim, sinema, tiyatro Tiyatro ve sinema oyunla-

rında oyuncuların rollerini dağıtıp oyunu düzen-

leyen, metin, yorum, dekor, müzik vb. ögeler ara-

sında birlik sağlamaya çalışan kimse, rejisör

Her iki elin işaret parmakları önce sağı sonra solu 

gösterecek şekilde göğüs hizasında hareket ettirilir.

Her iki elin işaret parmakları önce sağı sonra solu 

gösterecek şekilde göğüs hizasında hareket ettirilir.



TÜRK İŞARET DİLİ SÖZLÜĞÜ 669

Y

isim Bir şeyin üst bölümü, fevk, aşağı karşıtı isim Parmakların kapanmasıyla elin aldığı biçim

Sağ el göğüs hizasında, işaret parmağı açık diğer 

parmaklar kapalıdır, avuç içi karşıya bakacak şe-

kilde parmak yukarı doğru kaldırılır.

Sağ el sağ göğüs hizasında yumruktur. El ileri 

doğru hareket ettirilir.

isim, biyoloji Tavuk yumurtası sıfat Dokunulduğunda veya üzerine basıldığında 

çukurlaşan, eski biçimini kaybeden, katı karşıtı

        

   

Her iki el göğüs hizasında, parmak uçları birbi-

rine değdirilir. Ardından ellerin parmak uçları 

yere bakacak şekilde bilekten çevrilir. 

Her iki el göğüs hizasında başparmak hariç diğer 

parmaklar birbirine bitişik avuç içine doğru kıv-

rık, parmaklar kapanıp açılır. 



TÜRK İŞARET DİLİ SÖZLÜĞÜ670

Y

özel, isim Balkanlar’ın güneyinde yer alan bir ülke

  

Sağ elin işaret parmağı ve başparmağı açık, diğer parmaklar kapalı (V el), sağ gözü arasına alacak 

şekilde sağa doğru çekilir.

isim Bir halkın üzerinde yaşadığı, kültürünü oluşturduğu toprak parçası, vatan

Sağ el yumruk biçiminde işaret parmağı açık 

diğer parmaklar kapalıdır. Sağ el, sol dirsekten 

omuza getirilir.

Her iki el göğüs hizasındadır.  Sol el avuç içi aşağı 

bakacak şekildedir. Sağ elin kıvrık olan orta par-

mağı sol elin üzerine birkaç kez dokunur.



TÜRK İŞARET DİLİ SÖZLÜĞÜ 671

Y

isim Öğrencilerin kaldığı, barındığı yer isim Yurtları veya yurt duyguları bir olanlardan 

her biri, vatandaş

Sağ el işaret ve başparmağı açık, diğer parmaklar 

kapalıdır (C el). Sağ el sağ omuz üzerine konur.

Sağ el sol kolun bileğinden başlayarak dirseğine 

doğru iki üç kez dokunarak hareket ettirilir.

isim Kuşların ve başka hayvanların barınmak, yu-

murtlamak, kuluçkaya yatmak, yavrularını büyüt-

mek veya yavrulamak için türlü şeylerden yaptık-

ları ve türlü biçimlerde hazırladıkları barınak

isim, anatomi Kalp

Her iki el göğüs hizasında, parmaklar açık ve 

kıvrıktır. Avuç içleri birbirine bakacak şekilde 

birleştirilir.

Sağ el işaret parmağı kalp üzerine dokunur.



TÜRK İŞARET DİLİ SÖZLÜĞÜ672

Y

nsz Adım atarak ilerlemek, gitmek isim Doksan dokuzdan sonra gelen sayının adı

100
Sağ el vücudun önünde, işaret parmağı ve orta 

parmak açık, diğer parmaklar kapalıdır(V el). 

Açık parmaklar aşağıya bakacak şekilde parmak-

lar hareket ettirilerek yürüme işareti yapılır.

Sağ el işaret parmağı açık, diğer parmaklar kapa-

lı, işaret parmağı alnın ortasından aşağıya doğru 

indirilir.

isim Başta, alın, göz, burun, ağız, yanak ve çenenin 

bulunduğu ön bölüm, sima, çehre, surat

nsz Kol, bacak, yüzgeç vb. organların özel hare-

ketleriyle su yüzeyinde veya su içinde ilerlemek, 

durmak

Sağ elin işaret parmağı açık, diğer parmaklar ka-

palı, işaret parmağı sol yanaktan alna ve sağ yana-

ğa daire çizer. 

Her iki el açık düz ve eller öne doğru atılarak yüz-

me hareketi yapılır. 



TÜRK İŞARET DİLİ SÖZLÜĞÜ 673

Y

isim Parmağa geçirilen genellikle metal halka

  

Her iki el göğüs hizasında, sol elin avuç içi kendinize bakacak şekilde, el açık; sol elin yüzük parmağı 

sağ elin işaret parmağı ve başparmağı arasına alınır ve aşağıya doğru hareket ettirilir.



TÜRK İŞARET DİLİ SÖZLÜĞÜ674

Z

Z
Alfabenin yirmi dokuzuncu harfi

 

Z
Her iki el göğüs hizasında, sol el işaret parmağı açık diğer parmaklar kapalıdır. Sağ elin işaret ve orta 

parmağı açık diğer parmaklar kapalıdır(V el). İşaret parmağının eklem yerine sağ elin işaret parmağı 

konur. 

ZABITA
isim Belediye hizmetlerinin güvenliğini sağlamakla görevli yönetim

   

     

Sağ el alnın ortasına, işaret parmağı başparmak 
birbirine değecek ve diğer parmaklar açık kalacak 
şekilde konur. Ardından sağ el işaret ve orta par-
mak açık, diğer parmaklar kapalı; el sol omuzdan 
sağ göğse çapraz  indirilir.

Sağ el işaret parmağı açık, diğerleri kapalıdır. El  

sağ kulak arkasından aşağı indirilir.
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sıfat Acımasız ve haksız davranan, zulmeden

         

    

Her iki el karın hizasındadır. Sol el yumruk; sağ el 
avuç içi, sol elin üzerinde bastırarak yarım daire 
çizecek şekilde çevrilir. Ardından sağ elin başpar-
mak ve işaret parmağı açık (C el) göğüs hizasın-
dan aşağı doğru indirilir.

Sağ el açık, kalbe dokunur. Sağ elin serçe parma-

ğı hariç diğer parmaklar kapalı, el göğsün önün-

den aşağı doğru sallanır

isim Bir şeyin fiyatını artırma, bindirim zarf Ara sıra

Her iki el göğüs hizasında parmak uçları birbiri-

ne değecek şekilde, sağ el parmak uçları sol elin 

parmak uçları üzerine konur. 

Sağ el, sağ omuz hizasında başparmak açık diğer 

parmaklar kapalıdır. Başparmak omuz hizasın-

dan öne doğru iki kez hareket ettirilir.
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isim Bir işin, bir oluşun içinde geçtiği, geçeceği veya 

geçmekte olduğu süre, vakit

isim, bitki bilimi Akasya, kitre, sütleğen vb. ağaç-

ların kabuklarından sızarak donan, eriyiği yapış-

tırıcı olarak kullanılan, renksiz veya sarı kırmı-

zımtırak renkte biçimsiz madde

Sağ el sağ omuz hizasında, yumruk, başparmak 

açık, diğer parmaklar kapalıdır. El öne doğru bi-

lekten sallanır.

Sağ elin işaret parmağı ve başparmağın uçları 

birbirine değecek şekilde  göğsün önünde açılıp 

kapanır.

nsz Sanmak isim Tavla ve başka oyunlarda kullanılan kemik, 

fil dişi, plastik vb. maddelerden küp olarak yapılan 

ve altı yüzünde, birden altıya kadar benekler bulu-

nan oyun aracı

   

    

Sağ el göğüs hizasında parmak uçları birbirine 

değecek şekilde, el göğsün ortasından hafif aşağı 

hareket eder. 

Sağ el göğüs hizasında kapalıdır. Bir zar atıyor-

muş gibi el öne doğru hareket ettirilir ve parmak-

lar açılır.
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isim, anatomi İnce ve yumuşak yaprak biçiminde-

ki organlar veya organ bölümleri, çeper

isim Bir şeyin, bir olayın yol açtığı çıkar kaybı veya 

olumsuz, kötü sonuç, dokunca, ziyan, mazarrat

Her iki el işaret ve başparmakları birbirine değe-

cek şekilde yüz hizasında tutulur.

Her iki el göğüs hizasında yumruk ve sağ bilek sol 

bileğin üzerinde avuç içleri aşağı bakacak şekilde-

dir. Kollar iki yana açılır.

isim İçine mektup veya başka kâğıtlar konulan 

kâğıttan kese

sıfat Eti, yağı az olan, sıska, cılız, arık (insan veya 

hayvan)

        

     

Her iki el göğüs hizasında, açık ve düzdür. Sağ el 

önce dudaklara sürülür. Ardından sol elin üze-

rinden sağa doğru çekilir.

Her iki el göğüs hizasında, serçe parmak açık, di-

ğer parmaklar kapalı ve avuç içleri aşağıya baka-

cak şekilde sağ el sol elin üzerinde ortada üst üste 

gelir.
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isim Başarısızlığı gösteren not isim, ruh bilimi İnsanın düşünme, akıl yürütme, 

objektif gerçekleri algılama, yargılama ve sonuç 

çıkarma yeteneklerinin tamamı, anlak, dirayet, 

zeyreklik, feraset

Sağ elin serçe parmağı hariç diğer parmaklar ka-

palıdır. El göğüs hizasında sağa sola sallanır.

Sağ el işaret parmağı açık kıvrık, diğer parmaklar 

kapalı, el başın sağ yanına konur. Parmak ucu aşa-

ğı yukarı hareket ettirilir.

sıfat Anlama, kavrama yeteneği olan, zekâsı olan, 

zeyrek

isim Taban, döşeme, yer

        

      

Sağ el işaret parmağı açık kıvrık, başın sağ kısmına 

değer. Ardından sağ işaret parmağının ve başpar-

mağın uçları birbirine değecek ve diğer üç parmak 

açık, el sol omuz hizasından hafif öne  gider.

Her iki el göğüs hizasında, sol el açık avuç içi ken-

dimize bakacak şekildedir. Sağ el, sol el serce par-

mağı üzerinde ileri geri hareket eder.
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isim Siyah ırktan olan kimse, siyahi sıfat Parası, malı çok olan, varlıklı, varsıl, vari-

yetli, fakir, yoksul karşıtı

Sağ el işaret parmağı açık, diğer parmaklar kapa-

lı, el burnun altına konur. El bilekten aşağı yukarı 

doğru çevrilir.

Sağ elin işaret ve orta parmağı açık, diğer parmak-

ları kapalı, el sağ yanaktan aşağı doğru indirilir.

isim, bitki bilimi Zeytingillerden, Akdeniz ülkelerin-
de yetişen, 10-20 metre yüksekliğinde, dalları dikensiz, 
yaprakları karşılıklı, küçük ve gümüş renginde, uzun 
ömürlü bir ağacın tazeyken yeşil, sonradan kararan, 
yüksek besin değeri taşıyan yağlı meyvesi

isim Zeytin tanelerinden çıkarılan bitkisel yağ

        

 

 

Sağ elin işaret parmağı açık, diğer parmakları ka-

palı, el ağız hizasına konur. El bilekten aşağı yuka-

rı doğru çevrilir.

Sağ elin işaret parmağı açık, diğer parmakları 
kapalı, el ağız hizasına konur. El bilekten aşağı 
yukarı doğru çevrilir. Ardından sağ el yumruk 
başparmak açık aşağıyı gösterir biçimdedir. El 
daire çizer.
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-i Zımpara kâğıdı sürerek bir şeyin yüzeyindeki pürüzleri yok etmek

.

Her iki el açık ve göğüs hizasında, avuç içleri birbirine bakacak şekildedir. Sağ el sol el üzerinde ileri 

geri hareket eder.

ZIT
sıfat Karşıt, ters

Her iki elin işaret parmağı açık, diğer parmakları 

kapalı,  göğüs hizasındadır. Sağ el sola, sol el sağa 

doğru hareket ettirilir.

Her iki el  işaret parmağı açık kıvrıktır. Sağ el işa-

ret parmağı sol el  işaret parmak uçları birbirine 

takılıdıktan sonra  sağa sola çekilir.
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isim Çeşitli derecelerde zihinsel yetersizliği olan kişi isim İşaret vermek, uyarmak, çağırmak için kulla-

nılan ve bir çan ile bu çana vuran bir tokmaktan 

oluşan, elle veya başka düzenlerle işletilebilen araç

        

      

Sağ el işaret parmağı açık kıvrık, başın sağ kısmı-

na değer Ardından her iki el açık düz, sağ el ka-

rın hizasında; sol el sol göğüs hizasındadır. Eller 

aşağı yukarı zıt yönde hareket ettirilir.

Sağ el parmak uçları birbirine değecek şekilde  

sağa sola sallanır.

isim Aralarında evlilik bağı olmayan kişiler arasındaki cinsel ilişki

  

Her iki el göğüs hizasında, sağ el işaret parmağı 

açık, diğer parmaklar kapalı, sol el düz ve avuç 

içi aşağı bakacak şekildedir. Sağ el sol elin altına 

doğru hareket ettirilir.

Her iki el omuz hizasında açık düzdür. Sağ ve sol 

elin parmak uçları birbirine değecek şekilde eğik 

tutulur. Ardından parmak uçları yeri gösterecek  

şekilde çevrilir. 



TÜRK İŞARET DİLİ SÖZLÜĞÜ682

Z

isim Birbirine geçmiş bir sıra metal halkadan olu-

şan bağ

isim Birini görmeye, biriyle görüşmeye gitme, 

görüşme

    

Her iki el göğüs hizasında işaret parmakları ve 

başparmak birleşik ve birbirinin içindedir. Eller 

değiştirilip hareket tekrarlanır.

Sağ el serçe parmağı açık ve yukarıyı gösterir, di-

ğer parmaklar kapalı, serçe parmak iç kısmı çene-

ye dokunur.

özel, isim Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi’nde yer alan illerinden biri

Her iki el göğüs hizasında, yumruktur. Sağ yum-

ruk, sol yumruk üzerine vurulur.

Sağ el parmak uçları birbirine bitişik elin üstü alı-

na konur. Parmaklar açılır kapanır.
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sıfat Sıkıntı veya güçlükle yapılan, kolay karşıtı -i Birine bir şey yaptırmak amacıyla güç kullan-

mak, boyun eğdirmeye çalışmak, zor kullanmak, 

mecbur etmek

Sağ el göğüs hizasında, yumruk biçiminde işaret 

parmağı öne doğru çıkıntılı ve başparmakla biti-

şik diğer parmaklar kapalıdır (T el). El öne doğru 

bilekten hareket ettirilir.

Sağ el işaret parmağı açık, diğerleri kapalıdır. Sağ 

el sol yanak üzerinden yukarı doğru yavaşça ha-

reket ettirilir.

isim Ağaçtan yapılan, iki karış boyunda, ağız bö-

lümü yayvan, keskin bir ses çıkaran ve çoğu zaman 

davulla veya dümbelekle birlikte çalınan nefesli 

çalgı

isim, hayvan bilimi Geviş getiren memelilerden, 

Afrika’da yaşayan, çok uzun boylu ve boyunlu, 

derisi benekli, ot yiyen hayvan 

Her iki elin parmakları açıktır. Sağ başparmak 

ağza; sol el başparmak sağ el serçe parmağına de-

ğecek şekilde parmak uçları oynatılır.

Her iki el düz ve parmaklar açıktır. Sağ dirsek sol 

elin üstüne konur. Sağ el avuç içi, sola bakacak şe-

kilde el öne doğru hareket ettirilir.






	Boş Sayfa



