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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

1. İŞARET 2. İŞARET

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

ABİ ABİYE
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

1. İŞARET 2. İŞARET

 
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 ACEMİ
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.



TÜRK İŞARET DİLİ SÖZLÜĞÜ4

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 ADAY
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.

ADIYAMAN ADİ
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

ADLİYE
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

1. İŞARET 2. İŞARET

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

AFERİN
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

1. İŞARET 2. İŞARET

 
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

AFİŞ AFİYET OLSUN
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.

AFRİKA AFYONKARAHİSAR
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

AĞAÇ AĞDA
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.

AĞIR AĞIZ
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

AĞLAMAK AĞRI
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. 

AĞRIMAK AĞUSTOS
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

AĞZI KURUMAK AĞZINA KİLİT VURMAK
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.

AĞZININ SUYU AKMAK AHBAP
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

AHIR AHİRET
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.

AHLAK AİLE
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.



TÜRK İŞARET DİLİ SÖZLÜĞÜ16

A

AİT 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.

AKCİĞER 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.

AKREP
isim, hayvan bilimi Akreplerden, sıcak ve nemli yerlerde yaşayan, kıvrık ve kalkık kuyruğunda zehirli 
iğnesi olan bir tür böcek, kuyruklu 

1. İŞARET 2. İŞARET

 
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

AKSARAY AKŞAM
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.

AKVARYUM
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.

ALAY 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. 



TÜRK İŞARET DİLİ SÖZLÜĞÜ22

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 ALERJİ
-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.
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A

ALET ALEVİ
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 ALIŞMAK
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

ALIŞVERİŞ
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.

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

1. İŞARET 2. İŞARET

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 ALLAH KORUSUN
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.

ALLAH SABIR VERSİN
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

ALLAH ŞİFA VERSİN
“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.

ALLAHA EMANET OL
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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ALMAK ALMANYA
-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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ALTMIŞ 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.

AMASYA 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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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.

AMELİYAT AMERİKA
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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AMİN AMPUL
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.

ANADOLU ANAHTAR
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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ANAOKULU ANAYASA
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.



TÜRK İŞARET DİLİ SÖZLÜĞÜ32

A

32

ANITKABİR ANİ
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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ANLAŞMA 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 ANTALYA
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.
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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.

APARTMAN APTAL
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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ARABA ARABİSTAN
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 ARAP
-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 ARAŞTIRMAK
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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ARDAHAN
özel, isim Türkiye’nin Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan illerinden biri

1. İŞARET 2. İŞARET

 

 

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 ARJANTİN
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 ARKADAŞ
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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ARMAĞAN ARMUT
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.

ARNAVUTLUK ARPA
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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ARTVİN
özel, isim Türkiye’nin Karadeniz Bölgesi’nde yer alan illerinden biri

1. İŞARET 2. İŞARET

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.

ARZU ETMEK
Yürekten istemek

1. İŞARET 2. İŞARET

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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ASABİ 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 ASİSTAN
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 ASPİRİN
-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 ASYA
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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AŞÇI AŞI
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.

ÂŞIK OLMAK AŞK
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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AŞURE 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.

ATARİ ATAŞ
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. 
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ATATÜRK ATEŞ
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.



TÜRK İŞARET DİLİ SÖZLÜĞÜ48

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.

ATLETİZM 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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AV AVANS
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.

AVEA AVRO
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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AVRUPA AVUÇ
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.

 
AVUKAT TUTMAK AVUKAT

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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AVUSTRALYA AVUSTURYA
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. 

AY ÇEKİRDEĞİ AY
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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AYAK AYAKKABI
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.

AYAKTA AYAR
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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AYDIN AYET
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.

AYI
isim, hayvan bilimi Memelilerin etobur takımından, beş parmaklı, tabanlarına basarak yürüyen, yurdu-
muzda boz türü bulunan, iri gövdeli hayvan, kocaoğlan

1. İŞARET 2. İŞARET

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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AYIRMAK AYIRTMAK
-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.

AYNA AYNI
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.
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AYRAN AYRILMAK
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.

AYVA 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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AZAP AZERBAYCAN
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.

AZRAİL
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
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 BAĞIRMAK
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.

BAĞIRSAK BAĞLAMAK
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

1. İŞARET 2. İŞARET

 

 

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.

BAHAR BAHARAT
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. 

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

1. İŞARET 2. İŞARET

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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BAHŞİŞ 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.

BAKIR BAKIŞMAK
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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BAKKAL
isim Yiyecek, içecek vb. maddeleri perakende olarak satan kimse

1. İŞARET 2. İŞARET

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.

BAKLAVA 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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BAL BALE
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.

BALIK BALIKESİR
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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65

BALKON BALON
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. 

BALTA BALYOZ
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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BAMYA 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.
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BANKA BANKACI
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. 

BANKAMATİK BANT
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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BANYO BARAJ
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.

BARBUNYA BARDAK
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.



TÜRK İŞARET DİLİ SÖZLÜĞÜ 69

B

BARIŞMAK BARTIN
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.

BARUT BASIN
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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BASKETBOL BASKI
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.

BASKÜL BASMAK
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. 
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BASTON BAŞ
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.

BAŞ AĞRISI BAŞ DÖNMESİ
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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BAŞARILI
sıfat Başarı gösteren, muvaffakiyetli

1. İŞARET 2. İŞARET

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.

BAŞARISIZ
sıfat Başarı göstermeyen, muvaffakiyetsiz

1. İŞARET 2. İŞARET

  

 

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.
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BAŞBAKAN
isim Hükûmetin ve Bakanlar Kurulunun başı, kabinenin başı, başvekil

1. İŞARET 2. İŞARET

 

  

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.

BAŞHEKİM BAŞIN SAĞ OLSUN
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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BAŞKA BAŞKAN
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.

BAŞKENT BAŞLAMAK
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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BAŞVURU BATARYA
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. 

BATERİ BATI
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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BATMAK BATMAN
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.

BATTANİYE BAVUL
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.


