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Sunuş

K

onu ne olursa olsun, bir alışkanlıktır, sebep sorulur:
"Neden?" "Neden argo?" Buna cevabım: Neden olmasın? Argo, dilin en dinamik alanı, en yaratıcı zemini. Üstelik,
azımsanmayacak bir argo kültürümüz var. Ancak, bu alanı gerek kavram açısından gerekse günlük hayata inerek malzeme
derlemek bakımından biraz ihmal etmişiz. Argo kitabında argo
üzerinde kavram incelemelerini, argonun dokusunun analizlerini, argo sözlüklerinin kaynaklarını ve değerlendirmesini, argonun edebiyattaki yansımalarını ve araştırılmamış alanlarda
günümüz argosunun dağarcıklarını bulacaksınız. Bu yönleriyle
elinizdeki çalışma Türk argosu için bir ilktir.
Argo bahsine, argoyu bir dil terimi olarak tanımlamakla girmek doğru olur. Argonun mahiyeti nedir? Argo kavramının hudutları nerededir? Kaba veya küfürlü konuşma ile argonun arasındaki sınır nasıl çizilir? Jargon ile argo arasındaki fark nedir?
Bu terimlerin kökeni ve tarihçeleri nedir? "Argonun Anatomisi"
bölümünde, bu soruların ayrıntılı cevabını bulabilirsiniz.
Yine aynı bölümde, argonun fonksiyonlarını irdeleyen değerli
araştırmalar yer almaktadır. Argonun farklı sosyal gruplar, alt
kültürler, alternatif üsluplar ve yaş grupları arasında oluştuğunu görüyoruz; acaba argo ne tür bir ihtiyaca cevap vermektedir?
Argo kullanımının mutlaka psikolojik ve sosyolojik yönden bir
açıklaması olsa gerek. İster suçu gizleme olsun, ister ticarî sırrı, ister inancı, ister müstehcenliği gizleme ve gizlenme amacı
9
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argonun cevap verdiği birincil ihtiyaç. Bunun dışında argonun
grup kimliği oluşturma gibi yine çok temel bir fonksiyonu mevcut.
70'li yılların ürünü bir "yoğurtlu bakla" tanımlaması varmış
(beyaz miğfer altında yeşil üniforma dolayısıyla), bunun modası
artık yok. Bugün, kısaca "bıyık" deniyormuş, veya "kaldırım kargası". Argo, grup kimliğini oluşturmanın ve pekiştirmenin ötesinde belki, aynı zamada, endişeleri hafifletmek gibi bir fonksiyona
da sahip. Argo –hem birey hem toplum açısından– eğilimlerin,
yönelişlerin, tutkuların, düğümlerin ve saplantıların bir aynası.
Bir dil malzemesi olan argo kültürü, bazan söz konusu grubun giyim kuşam ve davranışlarıyla da özdeşleşir, özellikle marjinal alt kültürlerde. Aralık 1999'da yapılan Argo sempozyumuna "Alkol ve madde alt kültürü argosu" üzerinde bir bildiri ile
katılan Prof. Dr. Özcan Köknel, hafif külhanbeyi bir eda ile bir
omzu havada kürsüye çıktı, ceketi omuzlarında asılıydı. Sayın
Köknel dinleyicilerden genel görüntüsü ve yengeç yürüyüşü için
özür diledi. Her ne kadar bu eda bildirisinin mizansenine uygun
düşse de asıl sebep bambaşkaydı: bir gün önce kaldırım çukurlarından birine düşmüş ve kolunu kırmıştı. Kolu sargıya alınmıştı.
Zannediyorum acı da çekiyordu ama ona rağmen verdiği söze sadık kalmış ve toplantıya gelmişti.
Çeşitli gruplar arasında geçerli olan argonun tespit edilip
kaydedilmesi günümüz dilcilerinin etkinlik alanına giren bir uğraş olmalı. Çünkü bu tür derlemeler, yaşayan dilin yeniliklerini
tespit anlamına gelir ve ancak sıcağı sıcağına yapılabilir. Bugün
derlenen malzeme, gelecek nesillerin bilgi ve değerlendirmelerine kaynak teşkil eder. Elinizdeki kitapta yer alan okey oyuncuları argosu, at yarışları argosu, askerî okul argosu tespitleri, bu
alanlarda yapılan –ve sözlüklere girmemiş– ilk derlemelerdir.
Argo bahsine temalar açısından yaklaşmak da bir bakış açısıdır. Mesela, Türk argosunda hayvan adları, yiyecek içecek
isimleri veya argonun kadına yaklaşımı… Belirli alt grupların
–hatta belki toplumun genelinin– şuur altında nesnelere atfettiği sembolizmin deşifre edilmesine imkân veren bir analiz…
Argo kelimeler, çoğu zaman yabancı dillerden alınan kelimeler
oluyor. Türk argosunun Kasımpaşa ve Tophane ile ilintili olmasının bir sebebi de bu semtlerin denizlere açılan ve uzaklardan
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gelen denizcileri ve kullandıkları dilleri ilk ağırlayan semtler
olmasından kaynaklanmaktadır. Kafkasya kökenli Cezayirli
Hasan Paşa, Cezayir'den aldığı ve yanından hiç ayırmadığı aslanı ile birlikte Napoli yoluyla İstanbul'a geldiğinde Kasımpaşa'da
başı boş denizcileri, hamamların külleri arasında geceleyen evsiz barksızları –yani, kül-han beylerini– toplayarak bunları bir
nizam altına sokmuş ve deniz okulunun ilk temellerini atmıştı.
Argo semtleri arasında İstanbul'un Beyoğlu'nu da saymak
gerekir. Beyoğlu da bir zamanlar gayrimüslimlerin yerleşim
semtiydi.
Türk argosu, yabancı dillerin etkisinde kalırken, Rusça,
Yunanca gibi diller de argo konusunda Türkçenin etkisinde kalıyor. Yabancı dillerden söz açılmışken, bir dilden diğer bir dile
yapılan çevirilerde argoyu, hele zengin argoyu, bir başka dile çevirmek düz yazıyı çevirmekten herhalde çok daha zor bir hadise.
Ve tabiî, edebiyat: Argo'nun teorisinin, yorumunun –ete kemiğe demeyeceğim– kâğıt ve mürekkebe bürünerek karşımıza
çıkması. Karşımıza çıkmakla kalmayıp, geçici bir ömrü olan argonun edebiyat metinleri sayesinde muhafaza edilmesi.
Medyada argonun kullanımı bazı çevrelerin tepkilerini çekiyor. Medyanın kötü örnek olduğunu ve yasaklayıcı önlemlerin
alınması gerektiğini savunanlar var. Türkçenin kullanımını denetlemek üzere kanun çıkarılması gerektiğini düşünenler var.
Ancak, dilin insanın iç ve dış dünyasını yansıttığını, bu dünyaların da tek kalıp olmadığını, başka dünyaları kavrayabilmenin de
bir zevk olabileceğini düşünebiliriz. Argo, sanki, insanın karşısına geçip, "benim gibi olman gerekmiyor, ama seveceksen, beni
olduğum gibi sev!" diyor.
Konya'da düzenlenen bir "Aşıklar Bayramı"na katılmıştım.
Kürsüye zamanın Kültür Bakanı davet edildi. Talat Halman açılış konuşmasını hece vezni ile, ayaklı uyaklı manzum bir biçimde
irat etti. Doğrusu hayran kalmıştım. Argo toplantısı yapmaya
karar verdiğimizde, kendi kendime "acaba?" dedim… Ama, şairlik gibi, argo da ustalık işi… Öyle her babayiğidin harcı değil.
Argo kitabını Prof. Dr. Gülden Sağol Yüksekkaya ile birlikte yayına hazırladık. Kitabın temelini, Marmara Üniversitesi
Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak 2-3 Aralık
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1999'da düzenlediğimiz "Argo" toplantısı oluşturdu. Toplantının
açılışında Dr. Metin Eke yönetiminde İstanbul Teknik
Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı öğrencileri –Alper Diler (solist), Güniz Alkaç (kanun), Pelin Kuruoğlu
(tambur), Beste Esen (kemençe)– bir "Argo Konseri" verdiler. "Karakolda Ayna Var", "İstanbul Tulumbacı Türküsü", ve
"Kasımpaşa Kıyıları Tersane" parçaları icra edildi ve beğeniyle
izlendi. Bu türkülerin güftelerini kaydetmek isterim:
"Karakolda Ayna Var"1
Karakolda ayna var
Kız kolunda damga var
Gözlerinden bellidir Cevriyem
Sende kara sevda var
Mori fosforlum
Denizlerin kumuyum
Balıkların puluyum
Aç koynunu ben geldim Cevriyem
Ben de Allah kuluyum
Mori fosforlum
"İstanbul Tulumbacı Türküsü"2
Fındıklı bizim yolumuz
Hovarda çıktı soyumuz
Bu bizim eski huyumuz
Sen hancı ben yolcu
Çatma da kaşların
Sar dola boynuma kolların
Fındıklı'dan gelir de geçersin
Salına salına sigara da içersin
Ne alır ne vazgeçersin
Sen hancı ben yolcu
Çatma da kaşların
Sar dola boynuma kolların
1

Söz ve müzik: Zeki Duygulu.

2

Anonim.
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"Kasımpaşa Kıyıları Tersane"3
Kasımpaşa kıyıları tersane
Bir yar sevdim alimallah bir tane
Her dem sevdalıya kız mız bahane
Top çiçeğim deste gülüm canım İstanbulum
Aman aman bahane
Çıktım baktım şıkır şıkır balık pazarı
Üç tek attım sarhoş oldum ayak üzeri
Üç doluya üç tanecik badem şekeri
Top çiçeğim deste gülüm canım İstanbulum
Aman aman bahane
Prof. Dr. Emine Gürsoy-Naskali
2016, İstanbul

3

Beste: Doç. Yalçın Turan; Söz: Oktay Rifat

13

Önsöz

O

rtak dil, dil biliminde üst düzey ve alt düzey olmak üzere
iki dil düzeyine ayrılır. Yazı dili, bilim dili gibi dil düzeyleri ortak dilin üst düzeyini oluştururken halk dili, teklifsiz konuşma, argo, kaba dil, hakaret, alay ve şaka yollu ifadeler ortak
dilin alt düzeyini oluşturur. Argo, ortak dilin alt düzeyinde özel
dil olarak tasnif edilmesine rağmen, halk arasında kaba ve/veya
küfürlü konuşma olarak algılanmaktadır. Hâlbuki kaba dil, sözlük biliminde ayrı bir dil düzeyini gösterir. Argo bir kelime kaba
dil kapsamına girebilir, ancak her kaba kelime ve ifadeyi argo
saymak doğru olmaz. Ama bu hususta sözlüklerde bile karışıklık
vardır, bir sözlükte argo olarak nitelenen bir kelime veya deyim,
başka bir sözlükte teklifsiz konuşma, kaba dil, hakaret, alay ve
şaka yollu ifade şeklinde karşımıza çıkabilir.
Dilin değişken bir öze sahip sözcük dağarcığını oluşturan
argo, dilin yaratıcılığını göstermesi bakımından da önemlidir.
Bir topluluğun dünya ile ilişkisi ne kadar genişse oluşturacağı
argo da o denli zengin olur. Büyük bir imparatorluk coğrafyasına
dayalı olan Türk argosu da bu özelliğe sahiptir.
Çok zengin bir argo kültürümüz olmasına rağmen bu konu
ihmal edilmişti. Ama gelişmiş nükteli yapısı ile de dikkati çeken
argoyu görmezden gelmek mümkün değildir. İşte biz bu sebeple 2-3 Aralık 1999'da Prof. Dr. Emine Gürsoy-Naskali ile "Türk
Kültüründe Argo" konulu bir sempozyum düzenledik. Elinizdeki
kitabın temelini de bu sempozyum oluşturdu. Bu kitapta argonun yapısını, argo üzerinde kavram incelemelerini, argonun
15
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edebiyattaki yansımalarını, sözlüklere girmiş ve girmemiş günümüzün argo dağarcığını, argo sözlüklerini bulmak mümkündür.
İlk olarak 2002 yılında SOTA Yayınları (Haarlem, Hollanda)
arasında basılan kitabın, elinizdeki ikinci baskısının Ka Kitap
tarafından yapılmış olmasından mutluluk duyuyoruz.
Prof. Dr. Gülden Sağol Yüksekkaya
İstanbul, 2016
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I
ARGONUN ANATOMİSİ

Argo Kelimeleri Üzerine

Mesut Şen*

1

1. Argo ve Jargon
Bir ülkede, bir ağzın esas alınarak konuşulduğu ve yazıldığı
kültür diline ortak dil adını veriyoruz. Ortak dil'in içinde, bir
gruba veya bir mesleğe mensup olanlarca kullanılan dile ise özel
dil denmektedir. Şu hâlde özel dil kısaca 'bir grubun dil varlığı
ya da bir grubun dili' olarak tanımlanabilir (Aksan 1979, 86-87).
Bu dil, bir mesleğe veya bir alana ait terim adını verdiğimiz kelimeleri ihtiva edebilir: tıp dili, hukuk dili, denizcilik dili gibi.
Bu dil, toplumda belli bir sosyal sınıfa mensup olanların, daha
çok asosyal olarak damgalanmış grupların, toplumun geri kalan
kesimlerinden ayrılmak veya korunmak içgüdüsüyle kendilerine
has kelime ve deyimlerle oluşturduğu konuşma sistemi olabilir.
İşte bu ikinci özel dil'e argo (Fr. argot; İng. argot, slang; Alm.
Argot, Gaunersprache) denmektedir.
Ortak dil, dil biliminde üst düzey ve alt düzey olmak üzere iki
dil düzeyine ayrılır. Meselâ, yazı dili, şiir dili, tiyatro dili, bilim
dili ve teknik dil gibi dil düzeyleri ortak dil'in üst düzeyini teşkil
eder; halk dili, teklifsiz konuşma, kaba dil, alay, şaka ve hakaret
yollu ifadeler de ortak dil'in alt düzeyini oluşturur. İşte argo da
ortak dil'in alt düzeyini oluşturan bir dil bilimi terimidir.

*

Prof. Dr. Mesut Şen, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

19

Argo

Fransızca bir kelime olan argo, ilk kez 1628 yılında dilenci esnafının jargonunda geçen 'dilenci' manasındaki argotier ile 'dilenmek' demek olan argoter kelimelerinde görülmektedir. Fransız
yazar Antoine Furetière (1619-1688)'e göre 17. yüzyılın sonlarından itibaren 'dilencilerin ve hırsızların dili' anlamında kullanılmağa başlanmıştır. Argo'nun menşei belli değildir. Ancak bir
görüşe göre kelime, muhtemelen Eski Fransızcada 'azarlamak,
paylamak' anlamına gelen hargoter veya 'yarmak, parçalamak'
karşılığındaki harigoter fiillerinden türetilmiş bir isim olmalıdır. Başka bir görüşe göre de kelimenin Eski İspanyolcada 'kaba
saba adam' demek olan arigote kelimesinden gelmesi ihtimal
dâhilindedir (Dauzat 1938, argot mad.).
Yine Fransızca bir kelime olan jargon ise 'bozulmuş dil' anlamındadır. İlk defa Fransız kadın şair Marie de France (11541189)'ın eserlerinde görülen kelime, önceleri 'kuş dili' manasında
kullanılmıştır. 14. yüzyıldan itibaren bugünkü anlamına dönüşmüştür. Jargon'un Eski Fransızcadaki şekli gargon'dur. Bu kelimenin de menşei şüphelidir. Bir görüşe göre, muhtemelen 'guruldamak' anlamındaki gargouiller fiilinden türetilmiş olmalıdır
(Dauzat 1938, jargon mad.).
Jargon, nörolinguistikte, akıcı, fakat anlaşılmaz ifadeler için
bir terim olarak da kullanılmaktadır. Özellikle Wernicke tarafından tespit edilen bir afazi (aphasia) türüdür. İfadeler anlamsız kelimeler dizisinden oluşuyorsa buna neoloji veya semantik
jargon denmektedir. Ses dizileri genellikle ilgili dilin fonetik
kurallarına uymasına rağmen, kabul edilebilir bir anlam dizileri oluşturmuyorsa buna da fonetik jargon adı verilmektedir
(Bussman 1990, jargon mad.).
Argo ile jargon'u birbirine karıştırmamak gerekir. Argo yukarıda tanımını verdiğimiz özel dil'e verilen addır. Jargon ise bu
özel dil içinde, adacık hâlinde bir coğrafî bölgede bulunan grupların veya bir mesleğe mensup olanların anlaşılırlık oranı çok
düşük kendine has konuşma biçimidir. Meselâ, çerçilik, kalaycılık ve tellâllık gibi esnaf teşekkülleri ile Abdal dili ya da Geygel
adı verilen Yörüklerin kendi aralarında konuştukları gizli diller (Caferoğlu 1952, 334-344; Caferoğlu 1994, XI-XX, 187-198)
20
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birer jargon'dur. Bunun gibi gemici, şoför, öğrenci, mahkûm,
kumarbaz vs. grupların kendi aralarında konuştukları gizli dilleri de ayrı ayrı birer jargon olarak değerlendirmek gerekir. Bir
jargon'a ait kelime ve deyimlerden bazıları daha sonra argo'ya
da geçebilir. Yani argo'nun içinde şoför, öğrenci, mahkûm, kumarbaz gibi gruplardan kelime ve deyimler bulunabilir. Bir başka deyişle argo, içinde birkaç jargon barındıran özel dil'dir. Şu
hâlde argo, jargon ile ortak dil arasında, daha kapsayıcı bir konuma sahiptir.
Argo, dil biliminde ortak dil'in alt düzeyinde özel dil olarak tasnif edilmesine rağmen, halk arasında umumiyetle kaba, küfürlü
kelime ve deyim manasında kullanılmaktadır. Hattâ argo'nun
bu anlamı sözlüklerde de yer almaktadır (TS, BL argo mad.).
Halbuki kaba dil, sözlük biliminde ayrı dil düzeyini gösteren bir
terimdir. Halk arasında kaba ve küfürlü kelimelerin argo olarak
değerlendirilmesinin sebebi, bu dilin temelde toplumun aşağı tabakasında konuşulmasından ileri gelmektedir. Argo bir kelime
kaba dil kapsamına girebilir, ancak her kaba kelime ve ifadeyi
argo saymak yanlıştır. Argo'nun kaba dil olarak görülmesi biraz
da menşeinden kaynaklanmaktadır. Fransızcada başlangıçta
'hırsız ve dilencilerin dili' demek olan argo, Türk toplumunda
da bu tanıma paralel olarak 'lisân-ı erâzil', 'lisân-ı hazele', 'külhanbeyi dili' ve 'kayış dili' gibi tâbirlerle tanımlanmıştır. Meselâ,
Ahmed Mithad Efendi argo'yu 'Fransızcanın esâfil ve erâzile
mahsus bulunan kelimât ve tâbirâtı' şeklinde tanımlamaktadır
(Özön 1962, 17b).
Argo, halk arasında kaba dil ile karıştırıldığı gibi teklifsiz konuşma, halk dili adını verdiğimiz dil düzeyleri ile de karıştırılmaktadır. Bu bir dereceye kadar tabiî görülmelidir. Çünkü argo
kaynaklı birçok kelime ve deyim, ortak dil'e girmektedir. Yine
ortak dil'den de bir o kadarı yeni anlamlar yüklenerek argo'ya
geçmektedir. Dolayısıyla bir dil bilimi terimi olan argo ile halkın zihninde canlandırdığı argo'nun aynı çerçevede bulunması
mümkün değildir. Kaldı ki bir sözlükte argo olarak nitelenen
bir kelime veya deyim, başka sözlüklerde kaba dil, teklifsiz konuşma, hakaret, alay ve şaka yollu ifade şeklinde karşımıza
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çıkabilmektedir. Meselâ, Ferit Devellioğlu'nun Türk Argosu
isimli sözlüğünde ve Seyfettin Şimşek'in Argo Lügatçesi'nde argo
olarak nitelenen kelime ve deyimlerden 'korkutarak birisinden
para koparmak' anlamındaki sızdırmak, 'birdenbire çıka gelmek'
manasına gelen damlamak fiilleri ile 'koruyucu' anlamındaki
dayı ve 'iltimas, kayırma' demek olan torpil isimleri TDK'nin yayımladığı Türkçe Sözlük'te mecaz olarak gösterilmektedir. Türk
Argosu'nda 'aldırış etmemek, önem vermemek' demek olan tınmamak fiili ile 'dalavereci' anlamındaki numaracı kelimesi de
Türkçe Sözlük'te teklifsiz konuşma olarak nitelendirilmektedir.
Mehmet Ali Ağakay'ın Mecazlar Sözlüğü'nde ise sızdırmak fiili
yine mecaz olarak geçerken, dayı kelimesi ise teklifsiz konuşma
olarak tasnif edilmektedir.
Argo'nun esasını, ortak dil'den gelen veya başka dillerden
ödünç olarak alınan kelimelere yüklenen orijinal manalar ile
kelimelerdeki şekil değişiklikleri teşkil etmektedir: ortak dil
içindeki kelimelerin anlamlarını ve şekillerini değiştirme; teşbih, istiare, mecaz-ı mürsel, hüsn-i tâlil, mübalağa gibi söz sanatlarından yararlanma; kullanımdan düşmüş ve eski dile ait,
ağızlarda kullanılan, azınlık dillerinden gelen veya yabancı dile
mensup kelimelelere yeni anlamlar yükleme gibi. Ancak kelimelerdeki anlam ve şekil değişikliklerine rağmen argo, ortak dil'in
söz diziminden ayrılmaz. Yani bütün bunlar, ortak dil'den kaçışı
değil, argo'nun esasta herkesin anlayamayacağı şifreli veya gizli
bir dil olma ihtiyacından meydana geldiğini ortaya koymaktadır.
Şu hâlde argo'da bazı özel kelime ve ifadeler dışında dil bilgisi
yönünden ortak dil'den kopma söz konusu değildir.

2. Kayış Dili
Dilimizde argo'ya kayış dili adının verildiğini belirtmiştik. Kayış dili, Lehce-i Osmânî'de 'hovarda, hazele tâbirât-ı
mahsûsa-i mekrûhesi' şeklinde tanımlanmaktadır (Ahmed Vefik
1306, 1: 619). Yine Şemseddin Sâmi kelimeye, 'hazele beyninde
müttefikun-aleyh kaba ve müstehcen lisan' manasını vermiştir
(Şemseddin Sâmi 1315, 1045). Kelime Lexicon'da da benzer anlamdadır: 'the slang language of thieves' (Redhouse 1890, 1428a).
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Esasen 'ince ve uzun meşin' anlamına gelen kayış kelimesi,
Hakaniye Türkçesinden beri bu anlamıyla dilimizde mevcuttur:
Hak. kadış 'kayış' (Kâş 185/14), bakanlıg kadış 'halkalı kayış'
(Kâş 249/13), yetiz kadış 'enli kayış' (Kâş 448/12), er kadış tokuladı 'adam kayışa toka yaptı' (Kâş 587/6). Kelime, Harezm
Türkçesinden itibaren, bugünkü Türkçede olduğu gibi, artık kayış şeklindedir: Har. Bir kün siz seferdin kelürde siz tewege minüp tewe urur bolup ol kayış kamçı birle menim uçamka urdıñız,
yawlak agrıdı "Bir gün siz seferden geldiğinizde, deveye binince,
deveye vuruyor sanıp o kayış kamçı ile benim sırtıma vurdunuz;
çok ağrıdı." (Râb 235b/16); ol dar ton yâ kılıç kayışı 'o dar elbise
veya kılıç kayışı' (ME 149/4). Kıp. kayış (Tuh 189a, Hayyân 77).
Çağ. kayış (Seng 281b/16). Kelime, çağdaş şîvelerde de çoğunlukla aynı şekil ve anlamda bulunmaktadır: Azr., Tkm. gayış; Tat.,
Başk., Kır., Alt., Şor. kayış; Kzk. kayıs; Özb. kayiş; Y.Uyg. keyiş.
Kayış kelimesinin menşei, muhtemelen Hakaniye Türkçesinde
'seyrekçe dikmek' manasına gelen kadu fiilinden gelmiş olmalıdır (Doerfer 1967, 3: 1414 n): ol tonug kadudı 'o elbiseyi seyrekçe dikti' (Kâş 587/16-17). Bu kelimenin menşeini Ermenice kaiş
kelimesine dayandıranlar varsa da (Hüseyin Kâzım Kadri 1943,
764; Eyuboğlu 1991, 389b), Orta Türkçede kadış şeklinin olmasından dolayı bu görüş yanlıştır.
Eski Anadolu Türkçesi metinlerinde geçen kayış ayaklu, kayış baldur, kayış baldurlu şeklindeki tâbirler (TTS 4: 2383-4),
Farsça duvâl-pâ kelimesinin karşılığı olarak 'hilekâr, dolandırıcı' anlamlarına gelmektedir (Mihtahü'l-luga 15. yy. 85). Yine
esasen 'kayış' demek olan Farsça duvâl kelimesinin, Farsça sözlüklerde -meselâ Burhân-ı Kâtı''da ve Steingass'ta- 'yankesici,
dolandırıcı' anlamlarında da kullanıldığını görmekteyiz (Ahmed
Âsım Efendi 1251, 283; Steingass 1977, 539b). Farsçada duvâlpâ ve duvâl kelimeleri 'yankesici, hilekâr ve dolandırıcı' anlamlarını istiare yolu ile kazanmış görünüyorlar. Çünkü yukarıda
da belirttiğimiz gibi Farsçada duvâl kelimesinin gerçek anlamı
'kayış', duvâl-pâ kelimesinin ise 'kayış ayaklı' demektir. Duvâlpâ kelimesi, Farsça sözlüklerde, gerçek anlamıyla mütenasip
olarak, hususuyla 'Hindistan'ın baldırı kayış gibi kuru ve zayıf
olan, çok koşan halkından bir sınıf' manasına gelmektedir:
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Düvâl-pâ: Dirler ki âdem asnâfından bir dürlü mahlûkdur, kayış baldurlu dirler, Hindûstânda olur, gâyet yügrük olup, şöyle ki
yügrük atla berâber segirdürmiş (Tuhfetü's-seniyye 16. yy. 14-1).
Düvâl-pâ: Kayış baldur dirler bir tâ'ifedür. Hindistânda,
âdem yanına varsa aldarmış, yürüyemezem, beni götürseñ dirmiş. Âdem dahı esirgeyüp üzerine alup götürmek isteyicek ol
uzun baldurını kayış gibi boynına ve beline tolar imiş, dahı yürü,
segirt dir imiş; sahrâda ol kadar segirttürür imiş, âdemüñ mecâlı
kalmayup helâk olurmış (Lugat-ı Ni'metullah 16. yy. 323).
Duvâl-pâ kelimesi Şehnâme'ye göre de Mâzenderân'da oturan ve ayakları kayıştan olan bir halkın adıdır. Kelime, İran
şâhı Kâbus'un Ferhad isimli bir elçi ile, Mâzenderân'a mektup
göndermesi bahsinde geçmektedir. Şehnâme'ye göre, bacakları kayıştan olan bu halkın her biri bir kaplana benzer; ancak
cenkte kaplana bile göz açtırmazlar. Onlardan biri ayağını yere
bastığında, on kişi dahi o ayağı bastığı yerden kımıldatamaz. Bu
yaratıklar ansızın insanın sırtına binerler ve kayıştan olan bacaklarını boyunlarına dolarlar. Bu hâlde insanı ölene kadar koştururlar. İnsan ne yapsa onların elinden kurtulamaz:
10496

Varur ferseng ferseng anda gavgâ
O halkuñ adına dirler düvâl-pâ

10497

Olaruñ ya'nî ayagı kayışdan
Ne yagmurdan kayuları ne kışdan

10498

Olaruñ her biri beñzer pelenge
Göz açdurmaz pelenge girse cenge

10499

Ayakları egerçi yire dırmaz
Yirinden her birinden on kişi ırmaz

10500

Binerler âdemüñ boynına añsuz
Yöridürler kişiye geñlü geñsüz

10501

Ne âdem k'ola anlara giriftâr
Halâs olmaz iderse biñ zinhâr
(Kültüral ve Beyreli 1999, 1: 218a)
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İşte, yankesiciler, hırsızlar, hilekâr ve dolandırıcılar, bu
efsanevî Duvâl-pâ'ya benzetildiği için, duvâl-pâ kelimesi
Farsçada 'yankesici, hırsız, hilekâr ve dolandırıcı' manasına da
gelmiştir. Daha sonra duvâl kelimesi de tek başına bu manada kullanılmıştır. Duvâl-pâ kelimesinin, Eski Anadolu Türkçesi
metinlerinde kayış ayaklu, kayış baldurlu şeklinde tercüme edilmesinden dolayı, bizce bu kelimenin 'hilekâr ve dolandırıcı' anlamı, tıpkı duvâl kelimesinde olduğu gibi, kayış kelimesine de geçmiştir. Anadolu ağızlarında kayışçı'nın 'hırsız', kayış etmek (kayışa getirmek) tabirinin de 'kandırmak, aldatmak' manalarına
gelmesi (DS 8: 2701) bu yüzdendir. Şu hâlde kayış dili tâbirinin
'hırsız dili' anlamına gelmesinin sebebi bize göre bu tarihî süreçten kaynaklanmaktadır.

3. Külhanbeyi Dili
Dilimizde argo'ya külhanbeyi dili de denmektedir. Külhan
kelimesi 'hamam ateşliği' manasına gelen Farsça gul-han'dan
gelmektedir. Külhanbeyi ise Şemseddin Sâmi'de 'geceyi hamam
ateşliğinin sıcak olan kısm-ı hâricisinde geçiren serseri ve yaramaz çocuk, sokak çapkını' anlamıyla geçmektedir (Şemseddin
Sâmi 1315, 1176). Mehmet Zeki Pakalın'a göre İstanbul serserilerinin ilk durağı, Gedik Paşa Hamamı idi. Bu hamamın özelliği,
İstanbul'un fethinden sonra Türkler tarafından inşa edilen ilk
hamam olmasıdır. Hamamın külhanı, zamanla yersiz yurtsuz
serseriler için, bilhassa kış aylarında bir barınak vazifesi görmekteydi. Geceleri bu külhanda geçiren serseriler, gündüzleri İstanbul halkına zarar vermekteydiler. Bu yüzden çoğunun
ölümü, bıçaklanmak ya da kurşunlanmak suretiyle olmuştur.
Hapishane köşelerinde sefalet içinde can verenlerin sayısı da
az değildir. Başlarındaki sıfır numara fesleri, bellerine gayrı
muntazam surette sardıkları kuşakları, bacaklarına geçirdikleri
geniş pantolonları, ökçesi basık yemenileriyle ve en önemlisi de
kullandıkları kelime ve deyimlerle kendilerinden farklı olan bu
serserilere İstanbul halkı zamanla külhanbeyi lâkabını vermiştir (Pakalın 1983, 2: 339-340).
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2. Diller
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İng.
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Kıpçak Türkçesi
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Gizli Dil Olarak Argonun
Fonksiyonu Üzerine

Nevzat Özkan*
Dil bir iletişim aracı olarak toplumun her ferdinin buluştuğu
bir ortak alandır. Bu ortak alan, dili konuşanların ferdî ve millî
kimliklerini oluşturup geliştirdikleri kültürel zenginliktir. Her
insan öncelikle mensubu olduğu toplumun dilini öğrenerek bu
ortak alana dâhil olur. Ardından kimliği tamamlayan diğer unsurları öğrenir. Dilin ve dili konuşan toplumun gücü ve büyüklüğü de bu ortak alanın genişliği, çeşitliliği ve yayılma sahasıyla
ortaya çıkar. Böyle bakıldığında fertle millet, kültürle kimlik
arasında en önemli bağın dil olduğu çok açık bir şekilde görülür.
Dil ve kültür kazanımıyla genel toplum yapısının bir ferdi
hâline gelen insanlar, yaşadıkları bölge, temas ettikleri farklı
kültürler, seçtikleri meslekler veya herhangi bir şekilde dâhil
oldukları farklı sosyal gruplar sebebiyle yeni mahallî yahut özel
statüler de kazanırlar. Bu özellikler toplumu renklendirir, çeşitlendirir, hatta onu kültürel anlamda zenginleştirir. Fertler bu
renklilik, çeşitlilik ve zenginlik içinde yeni vasıflar ve yeni beceriler kazanırlar. Bu kazanımlar, dile de yansıyarak bazen yeni
bir anlaşma aracının, ana dilin yanında, hatta gölgesinde yeni
bir dilin doğmasına sebep olabilir. Bu yeni dilin en önde gelen
özelliği bütünü kapsamak iddiasından uzak olması, hatta bazen
*

Prof. Dr. Nevzat Özkan, Erciyes Üniversitesi, Kayseri.
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bütünü kapsayan dile alternatif bir dil olarak kurgulanmasıdır.
Bu özel dillere, sosyal yapı ve dialektolojiyle ilgisi göz önüne alınarak, social ve dialect kelimelerinin birleştirilmesiyle sosyolekt
adı verilmektedir.1
Genel dilin yanında ve onun kapsamı dışında doğmuş olması
bakımından bu tür dillere özel dil denmesini tabiî karşılamak
gerekmektedir. Ancak dilin özel olması, özellikli olmasından çok,
herhangi bir şekilde oluşmuş farklı bir sosyal grubun anlaşmasına hizmet etmesiyle ilgilidir. Tıp, hukuk, muhasebe, edebiyat
kendine ait terimleri olan ve bu sahalarla ilgili olmayanların
anlayamayacakları kadar yoğun bir literatürü bulunan birer
meslek ve uğraşma alanıdır. Ölçü kelimesinin genel dildeki kullanımı ile edebiyattaki kullanımı arasında fark vardır. Aynı şekilde teşhis kelimesi genel dilde anlama veya tanıma, edebiyatta
insanın dışındaki bir varlığı insanî özellikler içinde gösterme,
tıpta hastalığın adını koyma, hukuk dilinde suçlunun kimliğini
belirlemedir. Genel dilde teşhis kelimesini kullanan biri, eğer söz
konusu alanlarla ilgili değilse kelimenin diğer anlamlarından ve
kullanımlarından habersiz olabilir. Bu tür özel diller tamamıyla söz konusu alanların bilgi birikimi ile, bu bilginin aktarımı
ve kullanımı ile ilgilidir. Her bilim belli terimlere, hatta uluslar
arası seviyede bir ortak dile ihtiyaç duymaktadır. Bu terimlerin
ve ortak dilin oluşturulması ve geliştirilmesi toplumun genelin
den farklılaşma düşüncesinden değil, söz konusu alanla ilgili
olanlar arasında daha kolay bilgi akışı sağlama ihtiyacından
kaynaklanmaktadır.
Genel toplum yapısından farklılaşan sosyal gruplar ise, bazen
çok daha farklı şekillerde ortaya çıkmaktadır. Söz gelimi yaptığı
iş veya sahip olduğu alışkanlıklar sebebiyle kendilerine iyi gözle bakılmayan topluluklar, inançları veya düşünceleri sebebiyle
genel toplumun geniş kesimlerinden ayrılan sır cemaati adı verilen gruplar bulunmaktadır. Bu gruplar veya topluluklar bütünlüklerini korumak, grup kimliklerini pekiştirmek gibi amaçlarla aralarındaki ilgi ve irtibatı genel dilden tamamen farklı
olmayan, ancak sadece kendi mensuplarınca anlaşılabilen bir
1

Doğan Aksan, Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim 1 (Ankara, 1987), s. 86-87.
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dillle pekiştirmek eğilimi içine girebilmektedir. İşte böyle veya
benzeri sebeplerle oluşan ve bu tür eğilimleri bulunan grupların
ortak dilden ayrı olarak daha çok kendilerini gizlemek için kullandıkları, herkesçe anlaşılmayan, kelime hazinesi genel dilin
bazı sözlerinin anlam veya şekil bakımından değiştirilmesiyle,
komşu dillerden alınan veya dar bölgelerde kullanılan ağız kelimeleriyle oluşan, cümle yapısı ve kelime çekimi genel dille ortak
olan özel dile2 argo, slang, cant, jargon, gizli dil veya dilce adları
verilmektedir.3
Bu tür diller, eski şamanlara kadar uzandıkları söylense de,
Fransız ve Osmanlı kültürleri gibi eski ve köklü kültürlerde önceleri hırsızlar veya külhanbeyleri arasında gelişip yaygınlaşmış
olmalarından dolayı hırsız dili (argo), lisân-ı erâzil (rezillerin
dili), lisân-ı hezele (saçma dil) gibi adlarla anılmışlardır. Ancak
daha sonraları asker, öğrenci, esnaf, sanatçı, tarikat ve din grupları arasında da bu tür dillerin ortaya çıkıp yayılması, işin mahiyetini çok değiştirmiş, bu tür diller sosyal yapının ürettiği bir
kültürel çeşni, bir farklı renk hâline gelmiştir. Hatta genel kültür yapısının ve dilin en önemli unsurları olan tanınmış yazar
ve şairler, argo denilen bu gizli dillerden kelimeler almışlar ve
bunları genel dilin kelime hazinesine katmışlardır.
11. yüzyılda yazılan Dîvânü Lügâti't-Türk'te verilen bilgilerden anlaşıldığına göre, bizim kültür hayatımızda genel dilin
bazı kelimelerine özel gruplarca yeni anlamlar katılması ve böylece bir gizli dilin ortaya çıkarılması çok eskilere gitmektedir.
Uygur döneminde ve daha sonraları genel dilde "amel" ve "iş"
anlamlarında kullanılan kılınç kelimesinin "kadının nazlanması ve kırışması" (DLT III, s. 374) şeklinde farklı bir anlamda
2

Ferit Devellioğlu, Türk Argosu İnceleme-Sözlük (Ankara, 1990), s. 32-33, 48.

3

Bu ve diğer terimlerle ilgili bilgiler için bk. L. Sami Akalın, Edebiyat Terimleri
Sözlüğü (İstanbul, 1974), s. 111.
David Crystal, An Encyclopedic Dictionary of Language and Languages (USA,
1992), s. 27, 200-201, 355-356.
Mehmet Hengirmen, Dilbilgisi ve Dilbilim Terimleri Sözlüğü (Ankara, 1999),
s. 35, 301.
Zeynep Korkmaz, Gramer Terimleri Sözlüğü (Ankara, 1992), s. 73, 119.
Ahmet Topaloğlu, Dil Bilgisi Terimleri Sözlüğü (İstanbul, 1989), s. 29.
Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, c. I, s. 52, c. III, s. 343.
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kullanılması; "çorak yer" anlamına gelen tebiz sözünden hareketle hasetçi kişiye tebiz kişi (DLT I, s. 365) denilmesi; "hile,
al" anlamında kullanılan yap yup (DLT III, s. 142) sözünün ana
dilde birçok anlamı olan yap kelimesine yup eklemesi yapılarak
türetilmesi ve buna benzer elliyi aşkın kelime, çok eskilerde genel dilin yanında bir özel dilin de oluştuğunu göstermektedir.
Türkler arasında İslamiyet'in ilk yayıldığı devirlerde, Arapça
kelimelerden bazılarının ses özellikleriyle, Türkçede çok farklı
anlamlar ifade eden bir kısım kelimelere benzerlik göstermesiyle
başlayıp daha sonraki devirlerde bazı sosyal ve kültürel etkilerle
gelişip yaygınlaşan 'kutsalın gülünçleşmesi' bu özel dili besleyen
bir gelişme olmuştur. Başlangıçta "namaz kılmak" anlamına gelen yükünmek kelimesinin daha sonra "cinsel ilişkide bulunmak"
anlamına gelmesi gibi.4
Bu gün artık, birbirine yaklaşan ve birbiriyle iç içe giren farklı milletler yanında, aynı coğrafyada, aynı kültürün şekillendirdiği milletler ve toplumlarda giderek çeşitlenen çok sayıda farklı sosyal gruplar ortaya çıkmaktadır. Bu sosyal grupların diğer
belirleyici özellikleri yanında, genellikle bir de kendilerine has
bir anlaşma vasıtası, belki bir argosu, bir gizli dili de oluşmaktadır. Bu sosyal oluşumlar ve ürettikleri argolar, altı ayrı dünyaya
(sosyal yapıya) ve on sekiz ayrı sosyal gruba bölünmektedir:
I. Suç (?) dünyası
1. Hırsız, dolandırıcı, yankesici argosu
2. Uyuşturucu (kaçakçılığı, satıcılığı, kullanılıcılığı) argosu
3. Kumar (kumarhâne, kumarbaz) argosu
4. Kabadayı (bıçkın, külhanbeyi, serseri) argosu
5. Dilenci argosu
II. Kapalı dünyalar
6. Hapishane, tutukevi (mahpus, tutuklu) argosu
7. Yatılı okul, okul (öğrenci, öğretmen) argosu
8. Kışla (asker) argosu
9. Denizcilik (denizci) argosu
4

Cengiz Özakıncı, Dünden Bu güne Türklerde Dil ve Din (İstanbul, 1994), s. 9-19.
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III. Azınlık dünyası
10. Etnik azınlıklar argosu
11. Göçmen argosu
IV. Cinsel dünya
12. Cinsel argo
13. Eşcinsel argosu
14. Fuhuş (genelev, fahişe, genelev müşterisi) argosu
V. Alış veriş dünyası
15. Esnaf (satıcı, seyyar satıcı, eskici, dövizci…) argosu
16. Şoför (kamu taşıma araçları sürücüsü, yolcusu) argosu
17. Eğlence yerleri (gazino, meyhane, müzisyen) argosu
VI. Spor dünyası
18. Spor (sporcu, taraftar) argosu…5
Bu isabetle yapılmış tasnife;
VII. İnanç dünyası
19. Dinî grupların (tarikatların, cemaatlerin) argosu
20. Fikir gruplarının (sağ, sol, parti, dernek, loca, kulüp)
argosu
VIII. İletişim dünyası
21. Radyo ve televizyonlarda program sunan sunucuların
veya disk jokeylerin argosu
22. İnternet, telefon ve mektup arkadaşlarının argosu ve benzerleri de eklenerek sayı daha da artırılabilir.
Böylesi bir renklilik ve çeşitlilik içinde ortaya çıkan bu gizli
dillerin veya argoların hangi ihtiyacı veya ihtiyaçları karşıladıkları konusuna gelince, hiçbir sosyal organizasyonun bir işlevi
(fonksiyonu) yüklenmeden veya yürütmeden yaşama şansı olmadığını belirtelim. Zaten işlevi azalan veya biten argolar da yerini
başka argolara bırakmaktadır. Bugün veya geçmişte argonun
fonksiyonel olduğu alanları şöyle sıralayabiliriz:
5

Hulki Aktunç, Türkçenin Büyük Argo Sözlüğü (Tanıkarıyla) (İstanbul, 1998),
s. 11.
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I. Gizlilik
Bir sosyal grubun farklılığını veya orijinalitesini koruması
ancak gizli kalmasıyla mümkündür. Bunu en iyi sağlayan vasıtalardan biri de argodur. Başkalarından gizli olarak yürütülmek
istenen herhangi bir iş veya başkalarının bilmemesi gereken
bir mesaj ve bilgi argonun birkaç kelimesinin kanatları altına
saklanarak iletilebilir. Gizlilik hayatın her alanında ihtiyaç du
yulan bir husus olmakla birlikte en çok şu alanlarda ön plana
çımaktadır:

a. Suçu gizleme
Suç dünyasında kullanılan argonun en fazla işlerlik gösterdiği alandır. Özellikle güvenlik güçlerinden, toplumun dikkat
ve takibinden uzaklaşmak için argoya baş vurulur. Söz gelimi,
argo sözlüklerimizde ellinin üstünde uyuşturucu anlamına gelen
kelimenin bulunması, yirmiden fazla polisi veya güvenlik kuvvetlerini ima eden söze rastlanması, hapishane, hırsız, hile, kaçmak gibi kavramlara verilen argo karşılıkların bolluğu argonun
en önemli işlevlerinden birinin suçu gizlemeye yönelik olduğunu
göstermektedir.

b. Ticarî sırrı gizleme
Alış veriş dünyası, müşteri veya toptancı ile kurduğu ilişkilerde zaman zaman gizliliğe ihtiyaç duymaktadır. Bazen malın fiyatı, maliyeti, cinsi ve evsafı, müşterinin durumu, alış veriş için senet düzenlenmesi gizli bir dille iletilmektedir. Bunun Anadolu'da
bazı çarpıcı örnekleri tespit edilmiştir. Ahmet Caferoğlu'nun
tanıttığı6 daha sonra da üzerinde başka araştırmalar yapılan7
Erkilet esnaf argosu, Darende'de kullanılan Ali'nin Uşağı'nın

6

Ahmet Caferoğlu, "Erkilet Çerçilerinin Argosu "Dilce," Türk Dili ve Edebiyatı
Dergisi, IV/4, s. 334-344.

7

Nevzat Özkan, "Erkilet Gizli Dili," Erciyes Yöresi 1.Folklor, Halk Edebiyatı ve
Etnografya Sempozyumu (Bildiriler) (Kayseri, 1991), s. 295-315.
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Tekellimi veya Hazeynce8 ve Doğu Anadolu'daki göçebe esnafların meslek dili9 bu tür gizli dillerin çarpıcı örneklerindendir.

c. İnanç sırlarını gizleme
Genel toplum yapısının dışında kalmış olan bütün dinler,
mezhepler, tarikatlar ve sır cemaati adı verilen sosyal gruplar
kendilerini dış etkilerden korumak için çeşitli çarelere baş vurmuşlardır. Bu çarelerden biri de gizli bir dil kullanarak inanç
ve düşüncelerinin başkaları tarafından anlaşılmasını önlemeye çalışmak olmuştur. Yayılma döneminde Hıristiyanlığın,
Avrupa'daki Yahudi cemaatlerinin, Dönmeler ve Hurufîler gibi
bazı İslamî grupların bir kısım yazı, şekil ve kelimeleri inançla ilgili semboller hâline getirdikleri bilinmektedir. Bunlardan
bazıları sistemli bir gizli dil oluşturacak boyutlara ulaşmış, bir
kısmı ise daha alt düzeylerde bir anlaşma aracı olarak kalmıştır.

ç. Müstehcenliği gizleme
Argoya Osmanlı döneminde verilen lisân-ı erâzil adı ve başka
dillerde görülen benzer adlandırmalar, tamamıyla argonun müstehcen ifadelerle dolu olmasıyla ilgilidir. Müstehcen ifadelerin
bir kısmı küfür ve hakaret sözleridir. Geri kalan kısmı ise cinsellikle ilgili düşünce ve niyetleri gizlemeye yöneliktir.

8		

Bu gizli dil üzerinde yapılan çalışmalar da şunlardır:
Halide Dolu, "Ali'nin Uşağı'nın Tekellimi," I. Battalgazi ve Malatya Çevresi Halk
Kültürü Sempozyumu, Tebliğler, Malatya 22-24 Ekim 1986, basımı: (İstanbul,
1987), s. 104-110.
Tuncer Gülensoy, "Darende'de Konuşulan Gizli Dil Üzerine Notlar," II. Battalgazi ve Malatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu, Tebliğler, Malatya 19-21
Ekim 1988, basımı: (İstanbul, 1988), s. 136-139.
Zeki Kaymaz, "Darende'de konuşulan Gizli Dil Hazeynce," Türk Dünyası Araştırmaları, S. 109 (Ağustos, 1997), s. 131-163.

9

Turgut Acar, "Doğu Anadolu'da Yaşayan Gizli Bir Meslek Dilinin Yapısı ile
Türkçe'nin Benzerlikleri," V. Milletler Arası Türkoloji Kongresi, (İstanbul 23-28
Eylül 1985), Tebliğler I. Türk Dili, c. 1 (İstanbul, 1985), s. 9-15.
Turgut Acar, "Gizli Bir Meslek Dili Üzerine Yeni Derlemeler," VI. Milletler Arası
Türkoloji Kongresi, İstanbul 8-12 Kasım 1999.
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II. Grup kimliği oluşturma
Gizli dillerin kendi arasında önemli müşterekleri bulunan
sosyal gruplar arasında teşekkül etmesi, biraz da grup kimliğinin bir gizli dil veya argo kelimelerle pekiştirilmesiyle ilgilidir.
Anadolu Abdallarının Gizli Dili1010, Geygelli Yörüklerinin Gizli
Dili1111, Pallacı, Tahtacı ve Çepni Gizli Dilleri1212 bu tür grup
kimliğine dayanan gizli dillerdir. Erkilet Gizli Dilinde geçen
vartan "Erkilet", vartanlı "hemşehri", Darende Gizli Dilinde kullanılan hazeyn "Darendeli" sözleri belli bir yörenin insanı olma
özelliğini ifade etmek için kullanılan kelimelerdir. Dinî gruplar
arasında kullanılan, kardeşimiz, ihvandan, cemaatten belirlemeleri grup kimliğini vurgulmaya yöneliktir. Mensubiyet ifade
etmek üzere lider için reis, koca kurt, imam, beyfendi, efendi
hazretleri, şahımız denilmesi, bağlı olunan kurumu ifade etmek
üzere teşkilat, ocak, örgüt, kulüp, yuva gibi kelimelerin kullanılması grup kimliğini belirten sözlerdir. Azınlık dünyasında
teşekkül eden göçmen gizli dilleri ve/veya ağızları ve azınlık dilleri de grup kimliğini besleme konusunda önemli fonksiyonlar
üstlenmektedir.

III. Özenti
Argonun esrarengiz kişi ve gruplarca kullanılması, özellikle
gençler ve çocuklar arasında argoya ilgi ve merakın artmasına
sebep olmaktadır. Bu ilgi ve merak bazen argo kelimeleri kullanmaya, hatta bazen tamamıyla bir argonun veya grup dilinin
öğrenilmesine kadar gitmektedir. Esnaf argolarının ve etnik argoların bazen bu yollarla grup dışı kimselerce de konuşulduğu
görülmektedir. İstanbul'da ortaya çıkan tulumbacı ve külhanbeyi argosundan bazı kelimelerin genel dile geçmesinde diğer bazı
sebepler yanında özentinin de rol oynadığı açıktır.
10

Andreas Tietze, "Zum Argot der Anatolischen Abdal (Grupp Teber)," Acta Orient
Hungary, XXXVI (1982), s. 521-532.

11

Geoffrey Lewis, "The Secret Language of the Geygelli Yürüks," 60. Doğum Yılı
Münâsebetiyle Zeki Velidi Toğan'a Armağan (İstanbul, 1950-1955), s. 214-226.

12

Ahmet Caferoğlu, "Pallacı, Tahtacı ve Çepni Dillerine Dair," Türkoloji Mecmuası, c. XI, s. 41-57.
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IV. Eğlence
Türkçe kelimelerin başına ortasına veya sonuna -ce-, -ge-, -ga
…, kutu-, par-, -pçe-… gibi hece veya sesler eklenerek yapılan,
"kuş dili", "kepçe dili", "kutu dili", "par dili", "inci dili" gibi adlarla anılan ve genellikle çocuklar arasında kullanılan gizli dillerle
yabancı dil öğrenen veya yabancı dille öğrenim gören öğrenciler
arasında ana dillerinin bazı söz ve ifade özellikleri ile yabancı dilin bazı unsurlarını karıştırmak suretiyle oluşturulan gizli diller
daha çok eğlenmek için kullanılmaktadır.

V. Sanat ve Edebiyat
Argo veya gizli diller, halk zekâsının mahsulü olan çok hoş
benzetmelerin, soyutlamaların ve pek çok edebî sanatın zenginleştirdiği bir kültürel çeşnidir. İstanbul argosunun bu özelliği orta oyununda, karagözde ve ilk tiyatro eserlerinde çok ustaca kullanılmış; külhanbeylerin, tulumbacıların ağzı, yanlış
anlamalarla da çeşitlendirilen bir komik unsuru olarak edebî
eserlerde yerini almıştır. Enderunlu Fâzıl'ın şiirlerinde, Ahmet
Vefik Paşa'nın adaptelerinde, Neyzen Tevfik'in, Mehmet Âkif'in
ve Orhan Veli'nin şiirlerinde, Hüseyin Rahmi'nin ve Server
Bedi'nin (Peyami Safa) romanlarında argodan yararlanıldığı görülür. Necdet Rüştü Efe, Hilmi Tuner gibi bazı şairler ise sadece
argoya dayanarak şiirler yazmayı denemişlerdir.13

VI. Aykırılık
Özellikle son yıllarda iletişim dünyasında radyo ve televizyon
sunucu ve izleyicileri arasında ortaya çıkan ve gençler arasında
yaygınlaştırılmaya çalışılan farklı dil, kaynağını toplumu ve kurallarını hiçe sayma, farklı görünme gibi tutumlardan almaktadır. İzleyici yerine izlek sözünün kullanılması, farklı ve anlamsız
sözlerle selamlaşma, garip sesler çıkararak bağırma, olur olmaz
yerde kaba sözler kullanma, değişik şekillerde hâl hatır sorma bu
gizli dilin kelime hazinesini oluşturmaktadır. Yabancı aksanıyla
13

Ferit Devellioğlu, Türk Argosu İnceleme-Sözlük (Ankara, 1990), s. 67-73.
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konuşma, yersiz vurgu ve tonlamalar da genel dilin pek çok kelimesini gizli dil malzemesi hâline getirmektedir. Bu eğilimle ortaya çıkan gizli dillerin bazı alanlarda ortaklıkları görülmekle
beraber, henüz tam bir birlik oluşturamadığı görülmektedir.

VII. İlgiyi ve dikkati çekme
Kısa ve ilginç sözlerin baş tacı edildiği son yıllarda, ya argo
sayılabilecek ana dilden bozma kelimeler veya aganigi naganigi
türünden asıl argo sözler kullanılarak özellikle reklam dünyasında veya siyasî sloganlarda ilgi ve dikkatler belli alanlara yoğunlaştırılmaktadır. Yeni yeni keşfedilmeye başlanan bu alanın
daha sonraki yıllarda da argoya yeni bir fonksiyon yükleyeceği
görülüyor.
Anadolu ve Rumeli ağızlarının önemli bir cephesini oluşturan
ve geçmişte pek çok işlevle kullanılan argolar veya gizli diller,
bu gün doğduğu bölgelerde ve toplum gruplarında bir hatırayı
yâd etmek için veya bir kültürel çeşni ve eğlence malzemesi olarak kullanılmaktadır. Bu gizli dilleri doğuran ve yaşatan şartların bu gün artık epeyce değiştiği görülmektedir. Günümüzde
kullanılan argoların veya argolaşan özel dillerin de yarın nasıl
ve hangi sebeplerle kullanılabileceğini şimdiden kestirmek güç
görünüyor. Ancak yeni şartların yeni argolara gebe olduğunda
şüphe yok.
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Argoya Dilbilimsel Açıdan Bir Bakış

Aysel Uzuntaş*

1

Argo, birçok insanda çağrıştırdığı gibi, sadece alt kültürün
kullandığı ve alışılmış kullanma ölçülerinin dışında kalan bir dil
midir, yoksa belli grupların kendi aralarında anlaşmalarını sağlayan, gizliliği ve birçok sosyal faktörü esas alan bir dil midir?
Argonun sözlüklerdeki tanımına göre (Türk Dil Kurumu
Türkçe Sözlük, Z. Korkmaz, A. Topaloğlu, B. Vardar):
1. Argo ortak dilden ayrılmaktadır.
2. Aynı meslek ve topluluktaki insanların kullandıkları özel
dildir.
3. Herkesçe anlaşılmamaktadır.
4. Gizliliği esas almaktadır.
5. Ortak dildeki kelimelere yeni anlamlar vermek ve bazı kelimelerde değişiklik yapmak suretiyle elde edilen kelime
ve deyimlerden oluşan söz dağarcığına sahiptir.
Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük ve Z. Korkmaz'ın sözlüğünde argo için iki farklı anlam verilmiştir. Birinci anlamda argo,
aynı meslek ve topluluktan olan insanların kullandığı özel dildir.
Z. Korkmaz'a göre, bu dil, 'farklı bir anlaşma biçimi sağlamak
üzere' kullanılmaktadır (örneğin, araklamak: çalmak, atmasyon:
*

Doç. Dr. Aysel Uzuntaş, Türk-Alman Üniversitesi, İstanbul.
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asılsız, anlamsız, anafor: bedava, parasız, tırnakçı: hırsız, yankesici vb.). İkinci anlamında ise argo, Türk Dil Kurumu Türkçe
Sözlük'e göre serserilerin ve külhan beylerinin kullandığı mecazî
söz veya deyimlerdir. Z. Korkmaz'a göre de külhanbeylerin ve
tulumbacıların kullandıkları kaba dildir, asker argosu, öğrenci
argosu, kalaycı argosu, hırsız argosu gibi. Z. Korkmaz, argonun
bu ikinci anlamında gizli dile gönderme yapmaktadır.
Argoyu iki anlama ayırırken alınan temel ölçüt nedir? Türk
Dil Kurumu Türkçe Sözlük'ün aldığı temel ölçüt çok açık değildir, serseriler ve külhanbeyleri de bir topluluk, bir grup olarak
değerlendirilebilir, ayrıca diğer grupların argolarında da mecazî
söz ve deyimler mevcuttur. Z. Korkmaz ise, argonun birinci anlamında 'farklı bir anlaşma biçimi sağlayan özel dil' olma ölçütünü, ikinci anlamında ise 'kaba dil' veya 'gizli dil' olma ölçütünü getirmektedir (s. 13). O halde özel dil, kaba dil veya gizli dil
arasındaki temel fark nedir? Z. Korkmaz, özel dili, "bir toplumda, bireyin içinde bulunduğu sınıfa, yaşa, özellikle mesleğe göre
belirlenen dil" (s. 119) olarak tanımlamakta, kaba dile hiç yer
vermemekte, gizli dili ise "toplumda sınırlı bazı kesimlerin veya
bazı esnaf zümresinin başkalarınca anlaşılmasına engel olmak
için kelimelere özel birtakım anlamlar vererek konuştukları dil"
(s. 73) olarak açıklamaktadır. Bu tanımlara göre, özel dil ve gizli
dil arasındaki temel fark, gizli dilin başkalarınca anlaşılmamayı
amaçlayan gruplar tarafından kullanılan bir dil olmasıdır. Peki
argonun birinci anlamında esas olan sadece farklı bir anlaşma
biçimi mi sağlamaktır? Öğrenci, asker ve hırsız argosu aynı temel amacı, gizliliği mi esas almaktadır veya kaba dil olarak sınıflandırılan bu argolarda kaba olma kıstası nedir? Argonun tanımları ve özellikle iki anlama ayrıldığında bu iki anlamı arasındaki
temel fark ve ölçütün ne olduğu fazla açık değildir.
Türk literatüründeki sözlüklerde (Türkçe Sözlük, dilbilgisi ve
dilbilim terimleri sözlükleri: Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük,
Z. Korkmaz, A. Topaloğlu, B. Vardar) argonun anlaşılmasını
zorlaştıran en büyük neden, argonun yanında başka bir özel dil
olan jargona yer verilmemesi ve özel dilin, dilin sistemi içinde
değerlendirilmemesidir.
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Alman literatüründe genellikle böyle bir ayrıma gidilmekte,
argo ve jargon1 birbirinden ayrılmaktadır. Her ikisi de özel dil
olarak değerlendirilmekte, argo, aynı zamanda bir gizli dil olarak görülmektedir. Argodaki temel ölçüt başkaları, yani sınırlı
sosyal grubun (çoğunlukla asosyal olarak değerlendirilmektedir)
dışındakiler tarafından anlaşılmamaktır (H. Bussmann, s. 96),
topluma karşı bir kapalılık ve gizlilik esas alınmaktadır (dilenci
ve hırsızların dili) (Th. Lewandowski, s. 86). Jargon ise geniş ve
dar anlamda olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. H. Bussmann'e
göre geniş anlamda jargon, herkesçe anlaşılmayan, bir gruba
veya uzmanlık dalına özgü özel kelime hazinesidir. Dar anlamda
ise sosyal açıdan ihtiyaç duyulan mecazî ifade biçimi, ortak dilin kelimelerinin duygusal ve ince kullanımıdır (H. Bussmann,
s. 360-361). Th. Lewandowski de jargonu, belli sosyal grupların
dışarıya karşı kapalı olmasını, içeride ise bütünleşmesini yani
gruba bağlanmasını sağlayan özel dil olarak tarif etmektedir.
Ayrıca jargonun, bilhassa alt kültürün özel kelime hazinesini
kapsadığını, ancak bunun yanında belli meslek ve meslek
gruplarının da kelime hazinesini içine aldığını bildirmektedir
(Th. Lewandowski, s. 502).
Bütün bunlar göstermektedir ki, dilin bir parçası olan ve bir
özel dil olarak sınıflandırılan argoyu daha iyi anlayabilmek için,
öncelikle dilin sistemini bilmek ve argoyu bu sistem içerisinde
değerlendirmek gerekmektedir.

1. Dil ve Dilin Sistemi
Dil, göstergelerden2 oluşan bir sistemdir. Ancak bu sistem, bir
(mono) tekli sistem değil, birçok alt sistemden meydana gelen,
bir (poli) çoklu sistemdir. Yani, dil belli faktörlere bağlı olarak
çeşitlilik göstermektedir (G. Wolff, s. 14). O halde bu faktörler
nelerdir? Bunların belirlenmesi ve argonun bunların arasındaki
1

Bu ikili ayrımdan başka ayrımlar da yapılmaktadır, fakat bu çalışmanın sınırlarını aşacağından bunlara değinilmemiştir.

2

Gösterge: Sözlük ve dilbilgisi anlamı taşıyan her birim bir göstergedir. Örneğin,
güzel kelimesi bir gösterge olduğu gibi, -lik eki de bir göstergedir –sıfattan isim
yapar güzellik–.
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yerinin tesbit edilmesi gerekmektedir.

1.1. Dilin alt sistemleri
Dilin kendi içinde çeşitlilik göstermesine neden olan faktörler, K.H. Bausch'a3 göre bölge faktörü, gruba özgü faktör, duruma özgü faktör olmak üzere üç tanedir. Bunların sonucunda
dialekt, grup dili ve dil üslubu gibi alt sistemler ortaya çıkmaktadır (K. H. Bausch, s. 358-359). H. Pelz de bölgesel - (dialekt),
sosyal - (idiyolekt, sosyolekt) ve işlevsel dil değişkenliğine (ailevî
/ resmî konuşma tarzı, edebî üslup- / günlük konuşma dili…) işaret etmektedir (H. Pelz, s. 207). G. Wolff, bölgesel değişkenlik
(=dialekt, ağız), sosyal değişkenlik (=sosyolekt, grup dili), işlevsel değişkenlik (=uzmanlık dili) ve bireysel değişkenlik (=idiyolekt, bireysel dil) olmak üzere dört faktör ortaya koymaktadır
(G. Wolff, s. 14). H. Bussmann, coğrafî farklılık (dialekt), sosyal
farklılık (sosyolekt), işlevsel farklılık (uzmanlık dili veya özel
dil), duruma özgü farklılık (üslup) gibi etmenler belirlemektedir
(H. Bussmann, s. 207). (Bk. Tablo 1).

3

K. H. Bausch, dil kullanımı açısından bakıldığında, yukarıda belirtilen, bölgesel,
gruba özgü, duruma özgü gibi kriterlerin yetersiz kaldığına işaret etmektedir ve
bütün bu alt sistemlerin birbirinden kesin bir çizgiyle ayrılamayacağını, bazen
bunlar arasında gidip gelmeler olabileceğini bildirmektedir. Örneğin dialekt,
belli bir sosyal grupla sınırlı olması hâlinde grup dili ve hatta belli durumlarda
kullanıldığında üslup farkı olarak değerlendirilebilir. Aynı şekilde grup dili de
belli durumlarda kullanıldığında üslup farkı olarak değerlendirilebilmektedir.
K. H. Bausch'a göre bu farklılıklardan ikisi ve hatta hepsi belli bir tarihî dönemde örtüşebilmektedir. Ancak, başka bir perspektiften bakıldığında dialekt
ve grup dili ayrımı yerindedir. Dialektler, dil tarihi ve dil tipolojisi açısından
bakıldığında toplumda mevcut olan bir alt sistemdir. Kendi aralarında tipolojik
yakınlık vardır ve belli coğrafî bölgelerde belli coğrafî ve jeopolitik faktörlere
bağlı olarak tarihî bir gelişim göstermişlerdir. Grup dili de işlev açısından bakıldığında bir alt sistem olarak sınıflandırılabilir. Belli davranış sistemlerinin
iletişimine cevap vermektedir. İşlev açısından uzmanlık dili ve özel dil olarak iki
sınıfa ayrılmaktadır (K. H. Bausch, s. 359).
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Tablo 1
Dilci

Dildeki değişkenliğe neden olan faktörler
Alt Sistemler

K.H.Bausch

Bölgesel
faktör
|
Dialekt

Gruba özgü
faktör
|
Grup dili

Duruma
özgü faktör
|
Dil üslubu

H. Pelz

Bölgesel
faktör
|
Dialekt

Sosyal faktör
|
İdiyolekt,
Sosyolekt

İşlevsel
faktör
|
Üslup

G. Wolff

Bölgesel
faktör
|
Dialekt

Sosyal faktör
|
Sosyolekt, grup
dili

İşlevsel
faktör
|
Uzmanlık
dili

Bireysel faktör
|
İdiyolekt,
bireysel

Sosyal faktör
|
Sosyolekt

İşlevsel
faktör
|
Uzmanlık
dili veya
özel dil

Duruma özgü
faktör
|
Üslup

H. Bussmann

Coğrafî faktör
|
Dialekt

Dildeki bu değişkenler, dilin homojenliğini bir derece bozmaktadır. Buna neden olan faktörler, dilin alt sistemleri, dilcilerin değişik tanım ve sınıflandırmalarına göre değişebilmektedir.
Bazıları durum ve işleve bağlı değişkenliği, bireye ve sosyal gruba bağlı değişkenliği birbirinden ayırmazken, bazıları ayırmaktadır vb. Bütün bu sınıflandırmalar esasen şunu göstermektedir:
Dil, bölge, birey ve sosyal grup, işlev ve duruma bağlı olarak değişkenlik göstermektedir.
Grup dilinin bir kategorisi olan özel dil de, bakış açısına göre
sosyal ya da işleve özgü faktöre bağlı olan bir alt sistemdir.
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Bütün bunlardan anlaşılmaktadır ki, dil, tek bir bütünden
oluşmaz, bu bütünü meydana getiren parçalardan oluşur. İşte
argo da bu bütünün bir parçası olan, sosyal değişkenlere, işlevsel
faktörlere bağlı olarak ortaya çıkan sosyolekt veya grup dilinin
alt kategorisi olan bir özel dildir.
Bu çalışmada sosyolekt, grup dili ayrımına girilmeyecek, argo
özel dil kategorisinde ele alınacaktır.

2. Özel Dil
D. Möhn'e göre özel dilin değişik tanımları vardır. Özel dil, geniş kapsamlı ya da dar kapsamlı olabilir. Geniş anlamda sosyal
fark, meslek, cinsiyet ve yaş farkından kaynaklanan bütün dil
biçimlerini kapsamaktadır (meslek dili, uzmanlık dili, grup dili
vb.). Dar anlamda ise yalnız gruba özgü özel dili kapsamaktadır
(bk. D. Möhn, s. 384; Th. Lewandowski, s. 975). Özel dil, sınırlı
bir insan çevresi, özel bir kelime hazinesi, (esoterik) gizliliği, kapalılığı esas alan bir sözlü iletişim amacı ve özel bir kendini ifade
etme ihtiyacı içermektedir (bk. D. Möhn, s. 384).

2.1. Özel dili konuşan gruplar
Özel dil, bir grup dili olduğuna göre, bu dilin oluşması için,
birbiriyle etkileşim içinde olan bir topluluğun, bir grubun mevcut olması gerekmektedir ve bu dilin gelişimi ile sosyal bütünleşme arasında sıkı bir bağ vardır. Bu yolla diğer gruplardan
ve hatta toplumdan ayrılma söz konusu olmaktadır (kapalı ve
açık grup); ayrılığın derecesi dildeki beraberliği, bütünleşmeyi
belirlemektedir (grup işareti olarak dil). Önemli olan, konuşmacı
ifade biçimini yalnız kendi grubu ile mi paylaşmaktadır (belirli
kriminel alt kültürler), yoksa başka gruplarla da paylaşmakta mıdır (meslek grupları, öğrenciler) sorularını cevaplamaktır
(bk. D. Möhn, s. 384-386).
Böylece diğer gruplara ve topluma açık ve kapalı olmak üzere
iki grup kategorisi ortaya çıkmaktadır.
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2.2. Özel dilin ortak dilden ayrılmasına neden olan faktörler
D. Möhn, A. Schirmer'e dayanan şu görüşün zamanla bir
derinlik kazandığını bildirmektedir: Özel diller, 'dış dünyanın
adlandırılmasındaki ruhsal durumu aydınlatmaya' katkıda bulunabilmektedir. Bunda toplumsal ilişkinin azalması ve gruba özgü dünya görüşü etkilidir. Dil, her iki durumda da gruba
bağlanmada, 'biz ve öteki zihniyet'e katkıda bulunmaktadır.
Dil kullanımının bir grup normu olarak dikkate alınması, aynı
zamanda grup üyesi bireyin sosyal kimliğini de korumaktadır.
Hayat şartlarındaki ortaklıklar, grup aktivitesi ve toplumsal
entegrasyona göre, bilgilerin gizlenmesi isteğini (örneğin, kriminel alt kültürün, başka dil çevrelerinden olan çerçilerin (bohçacı
kadınların?) dili veya bir çeşit psikolojik mesafeyi (örneğin, bir
branştaki meslek gruplarının dili) meydana getirmektedir (D.
Möhn, s. 386).
D. Möhn, asker dilinde iki faktörün rol oynadığına dikkat çekmektedir: Ölümün yakınlığına karşı kendini koruma mesafesi,
yalnızlık hissi ve haber alamama duygusu.
Başka görüşlerin yanında, öğrenci ve gençlere özgü dili, E.
Riesel'den aktararak şöyle açıklamaktadır: Bir yandan gençlerin doğasında olan kendini duygusal biçimde ifade etme ihtiyacı
(mecazî kullanımlar, mübalağalar, abartmalar, şakalar, alaylı
konuşmalar), diğer yandan da ahlakî ve ideolojik tehlikelerin
baskısı (bk. D. Möhn, s. 386).
Özel dilde sosyal faktörlerin yanı sıra psikolojik faktörler de
rol oynamaktadır. Bu dil, kaba kuvvet gösterme isteği (külhanbeyleri vb.), diğer gruplardan ve toplumdan farklı olma isteği
gibi etmenleri de içermektedir.
Burada görülmektedir ki, özel dilin ortaya çıkmasındaki faktörler, tamamen grubun yapısına bağlıdır. Kriminel alt kültür,
meslek grupları, askerler ve öğrencilerin vb. özel dile sahip olmalarının nedenleri genelde bir olsa da (grup birliği, kapalılık gibi),
özde farklıdır. Her birinin yaşam biçimleri dillerine yansımıştır.

47

Argo

2.3. Dil özellikleri
Özel dili ortak dilden ayıran temel farklılık kelime hazinesidir (bk. Th. Lewandowski, s. 975; H. Bussmann, s. 690). Özel
dilin kelime hazinesi şu esaslara dayanmaktadır:
1. Özel diller, ortak dildeki kelimelerin seslerini değiştirmek
veya ses, hece ilave etmek suretiyle yeni kelimeler elde etmişlerdir (bk. D. Möhn, s. 386). Örneğin, ben yerine bepçen, kutuben,
parben, inciben, becen, begen, beven, neb "hece metatezi yoluyla",
behtebeten vb. (bk. F. Devellioğlu, s. 51-52).
2. Ortak dildeki mevcut kelimelere yeni anlam yüklenmektedir. Özellikle mecazlaştırma yoluna gidilmektedir (bk. D. Möhn,
s. 387, ayrıca bk. F. Devellioğlu, s. 48). Örneğin, öğrenci dilindeki
inek kelimesi. Bir hayvan türünün adı olan inek kelimesi, öğrenci dilinde çok çalışkanlara verilen bir isimdir.
3. Bunun dışında aynı kelime değişik özel dillerde değişik anlamlara gelmektedir. Örneğin,
işlemek kelimesi, 1. aşırmak, çalmak, hırsızlık etmek anlamında kullanıldığı gibi başka bir özel dilde 2. araştırmak ve 3.
şoför dilinde (şoför argosu) alay etmek anlamını taşımaktadır
(bk. F. Devellioğlu).
kasap kelimesi 1. şoför dilinde (şoför argosu) otomobili çok hor
kullanan, yıpratan şoför anlamını, 2. öğrenci dilinde ise (öğr. argosu) çok zayıf not veren erkek öğretmen anlamını içermektedir
(bk. F. Devellioğlu).
dede kelimesi 1. öğrenci dilinde (öğr. argosu) yaşlı ve bıyıklı
büyük talebe, 2. yaşlı esrarkeş, serseri (bk. F. Devellioğlu) ve 3.
asker dilinde de tezkeresine az bir zaman kalan, en üst tertip
anlamını taşımaktadır.
Dede kelimesinde ortaya çıkan şey, kelimenin değişik özel
dildeki anlamlarının belli bir noktada birleşmesidir, o da 'yaşlı
olma, büyük olma' kıstasıdır. Demek ki, farklı gibi görünse de
bazı kelimeler değişik gruplara özgü dillerde temelde bir noktada, belli bir kıstasta birleşmektedir.4
4

Değişik gruplara özgü dillerdeki ortak kelimeler, bu yönden semantik (anlambilim) açısından incelenebilir. Başlı başına bir araştırma konusu olan bu husus, bu
çalışmanın sınırlarını aştığından üzerinde ayrıntılı bir şekilde durulamayacaktır.
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4. Özel dil, ayrıca türetme yoluyla kelime hazinesini geliştirmektedir. İnek kelimesinden ineklemek. -le, isimden fiil yapma
ekidir, ancak böyle bir fiil ortak dilde mevcut değildir. Atmak
fiilinden yabancı kökenli bir ekle atmasyon.
5. Özel dildeki ayrılıklar, kelime hazinesi ile birlikte dilin tüm
sistemini etkilemektedir. Dildeki ekonomi prensibi neticesinde
günlük dildeki basitleşme, gruba özgü sınırlı bir koda, yani zengin olmayan bir kelime hazinesine yol açmaktadır. Buna yukarıda bahsedilen kelime türetmeleri bir örnek teşil etmektedir (D.
Möhn, s. 387). Örneğin, 'çok ders çalışmak' kavramı yerine grup
üyelerinin ortak yaşayış ve deneyimleri sonucunda anlaştıkları,
aynı içeriği verebilecek olan kavram ineklemek veya 'sınıfta kalmak, başarısızlık göstermek' manasında çuvallamak.
6. D. Möhn'e göre, kişilere takılan isimler, lakaplar da özel dil
kategorisindedir, bunlar da sosyolojik açıdan önem taşımaktadır
(bk. D. Möhn, s. 387), örneğin boş boğaz vb.
7. Kavram bilimsel (semasiyolojik) açıdan bakıldığında, gruplara özgü kelime hazinesi ilgili grubun gerçek yaşam kesitini
içermektedir (bk. D. Möhn, s. 388). Örneğin, öğrenci dilinin kelimeleri, okul, öğretmen, öğrenci vb. ile ilgili kavramlarda yoğunlaşmaktadır. Asker dilinin kelimeleri de onun yaşam kesitini
yansıtmaktadır. Hırsızların, külhanbeylerinin ve diğer grupların dilleri, yaşayış ve düşünüşlerinin âdeta birer aynasıdır.

2.4. Özel dilin ortak dile etkisi
Özel dilden, yazı diline girmesi çok zor da olsa, günlük konuşma diline geçişler olmaktadır. Zaten özel dil (argo ve de jargon)
yazılı olmaktan ziyade (edebiyat hariç) sözlü dil kategorisindedir.
Bunlardan bazıları: kazık atmak (aldatmak), fırça atmak, fırça çekmek (kendinden alt düzeyde olan birini çok azarlamak),
birini ayarlamak (kandırmak) (bk. Türk Dil Kurumu Türkçe
Sözlük, Devellioğlu: Türk Argosu).
Burada geçen bazı kelimeler Türk Dil Kurumu Türkçe
Sözlük'te argo olarak geçmektedir. Ancak argo, bir özel şifre
olarak kabul edilirse ve bu özel şifre genel şifreye geçmiş ve de
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kullanılıyor ise artık günlük konuşma dilinin bir parçası olmuş
demektir.

3. Sonuç
Başlangıçta da belirttiğimiz gibi Türkçede tam olarak neyi
kapsadığı, ne gibi özellikleri olduğu açık olmayan argo terimi,
dilbilim açısından bakıldığında, dil ve toplumun iletişim sisteminin bir parçasıdır. Birçok alt sistemi bulunan dilin hiyerarşisi
içinde yer alan özel dildir. Argo bir özel dildir, ancak her özel dil
argo değildir. Örneğin, jargon da bir özel dil olarak sınıflandırılmaktadır. Özel dil, belli faktörlere bağlı olarak alt sınıflara ayrılmaktadır: Özel dili konuşan grupların bu dili başka gruplarla ve
toplumla paylaşıp paylaşmamasına göre açık grup, kapalı grup;
özel dile neden olan faktörlere göre bilgiyi gizlemek isteyen kriminel alt kültür ve başka dil çevrelerinden olan çerçilerin (bohcacı kadınların?) dili, topluma belli bir psikolojik mesafe koymak
isteyen meslek gruplarının dili, yaşadığı fiziksel ve psikolojik ortam nedeniyle asker dili ve gençlere, öğrencilere mahsus duygu
sal ifade tarzı ile öğrenci dili. Bütün bunlar şunu göstermektedir, dilin kendisi tek bir sistem olmadığı gibi, onun bir alt sistemi
olan özel dil de tek bir sistem değildir. Belli grupların belli özel
dilleri vardır. Zamanla özel bir şifreye sahip olan özel dilden genel şifreye, yani günlük konuşma diline geçişler olmaktadır.
Sonuç olarak: 'Özel dil veya argo, dilin ve toplumun bir gerçeğidir, dilin sistemi içerisinde yer almaktadır'.
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Pazar Konuşmaları:
Argoya Halkbilimsel Bir Yaklaşım

Hande Birkalan Gedik*
Bu çalışmada pazarlarda yaratıcı ve sanatsal bir biçimde
kullanılan argo tarzının –ki bunun içine akrabalık terimleri, pazarlık yapma, pazar çağrışları, beddua ve yeminler gibi yaratıcı sanatsal formlar girmektedir– bütünselliği, saha çalışmasına
dayalı olarak halkbilimsel açıdan incelenecek, bu inceleme yapılırken de, karnaval ve tiyatro metaforları ile "mekân yaratma"
kavramına göndermeler yapılacaktır.
Argo kullanımı, sadece dil oyunlarına bağlı değildir ve daha
büyük bir bütün içinde kişilerin hem metaforik, hem de gerçek
anlamda mekân yaratmalarının araçları olarak ortaya çıkar.
Argoya sadece tamamlanmış bir tür olarak yapılan yaklaşımlar
dilin, kimler tarafından, nasıl, nerede ve ne şekilde kullanıldığını tam olarak açıklayamamaktadır. Bu türlerin araştırma ve
analizi için en yetkin yöntemlerden biri, sanatsal iletişimi gösterimcilik (performance) bağlamında incelemek, diğer bir deyişle,
ilk elden malzeme toplanmasını amaçlayan bir saha çalışması
yapmaktır. Bu şekilde argonun sadece bir son formunu almış
tür veya nesne olmadığını, fakat gösterime bağlı, metinlerarası
(intertextual) bir süreç olduğunu görebileceğiz.
*

Prof. Dr. Hande Birkalan Gedik, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.

53

Argo

1997-1999 yılları arasında yaptığım saha çalışmasında,
İstanbul'un çeşitli semtlerinde kurulan pazarlardaki satıcıların
etkili bir satış için çeşitli argo tarzlarını kullandığını gördüm.
Çalışmamda Kars'tan İstanbul'a göçen ve geçimini pazarlarda
satıcılık yaparak temin eden Cengiz Uyguntürk'ün gösterimlerinden yararlandım. Bu verilerin ışığında, gerek Cengiz'in gerekse çevresindeki diğer satıcıların kullandığı pazar dili erkek
orijinli, abartmalı tasvirlerle süslü, figüratif, espritüel ve şakacı
tonlamalarla yüklü bir dil olarak belrginleşti. İşte o dil, içinde
dinî bir söylemi, anlamı değiştirilen "cins"sel konuşmaları, argoyu ve şiirselliği aynı anda içinde barındıyor.
Amerikalı folklorcu Richard Bauman'a göre gösterimcilik
perspektifi, sözlü iletişimi bir "nesne" olarak görmekten çok
–yani metin ya da zihinsel eşyalardan öte– sözlü sanata dayalı
bir konuşma yöntemi olarak ele alır. Yine Bauman'a göre, diğer
bütün insan faaliyetleri gibi, sözlü gösterimin de yapısı, anlamı ve işlevleri kültürel olarak belirlenen durumlara ve olaylara
dayanmaktadır. Sözlü edebiyatı anlamak için dikkatlerin sözlü
gösterimin gerçekleştiği sosyal hayata çevrilmesi gerekmektedir
(Bauman 1986: 2-3). Bauman'ın ileri sürdüğü bu görüşü destekleyen başka akademisyenler de vardır. Roger Abrahams, Dan
Ben-Amos, Charles Briggs, Alessandro Duranti, Ruth Finnegan
ve Robert St. Georges bunlardan sadece bazılarıdır. Bütün bu
akademisyenlerin ortak noktası ise, gösterimde izlenecek olayları, kendi içlerinde, ancak bulundukları ortama bağlı olaylar
olarak görmeyi amaçlamalarıdır.1
Ben de bu anlayış çerçevesinde pazarda kullanılan dili sizlere sunmaya çalışacağım. Pazarda kullanılan ve şiirselliğe çok
yaklaşan bu tarz, aslında bahsettiğim diğer türlerle beraber
–akrabalık terimleri, pazarlık yapma, pazar çağrışları, beddua
ve yeminler ile– alış veriş için etkili bir zemin, özel bir mekân
yaratıyor. Bu mekân, Ortaçağ edebiyatçılarından François
1

Aslında halkbilimindeki gösterimcilik ekolünün temelinde dilbilimdeki bağlam
ve metin kavramları yatar. Halkbilimciler arasında erken dönem uygulamaları
konusunda 1910'lu yıllarda Edward Sapir'in dilbilimdeki bağlam ve metin üzerine saptamaları, daha sona 1920'lerdeki Prag Okulu'nun "dil" ve "parol" sistem
leştirmesi folklorcular üzerinde belirgin bir etki yaratmıştır.
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Rabelais'nin eserlerindeki metaforları, dili, gülme kavramını
ve festivali incelemiş Rus edebî eleştirmeni Mikhail Bakhtin'in
tabiriyle "oyunsal" bir mekândır (ludic space) (Bakhtin: 1984).
Pazarlarda bu oyunsal mekânın hazırlanması, gerek görsel, gerekse sözlü sanatlar yardımıyla, daha geniş bir bağlamda, hem
fiziksel, hem de alegorik olarak "mekân yaratma" eylemi içinde
incelenebilir.
Pazarda çok canlı bir alış veriş ortamı vardır. Tiyatrovari bir
ortam içinde satıcılar en canlı konuşma dillerini kullanır. Bir
açıdan pazar, Rabelais'in "karnaval" kavramına benzer: ancak
Rabelais'nin bahsettiği, ortak iletişimden kaynaklanan "euphoria," yani mutluluğun had safhası, pazarda o kadar abartılı
değildir. Bununla beraber, ben pazarı oyunsal mekânlar olarak
tanımlıyorum. O oyunsal mekân içinde, alıcı ve satıcılar, müşteri ve pazarcılar şakacı bir söylem içindedirler. Nasıl ki masalın
kendine has bir dünya görüşü varsa ve kahramanları belirli kurallar içinde haraket ediyorsa, pazardaki şahsiyetler de oyunsal
mekânın tarifi içinde hareket ederler.
Rabelais eserlerinde, pazar yeri ile karnavallar arasında bağlantılar kurar: Pazar yerleri karnavalları andırır. Kelimelerle
yeni ilişkiler kurulur, başkalarının kullandığı kelimelerle oynanır ve dönüşümlü bir dil yaratılır. Bu dil, hiçbir zaman son formunu bulamayan, hem akışkan ve açık bir metin, hem de içinde
bulunduğu performasa dayalı gelişen bir dildir.
Bakhtin'in bize Rabelais'nin eserlerinde hatırlattığı "karnavalvari" ortamı anlayabilmek, hem de oradan yola çıkarak pazardaki argoyu değerlendirebilmek için, belirli noktalara bakmamız
gerekiyor. Bunlardan ilki, tatil günü kavramıyla pazar arasındaki olası etimolojik bağlantıdır. Fas'taki souk'larda (pazar) bir
araştırma yapan Amerikalı folklorcu Deborah Kapchan şöyle diyor: "Yaşam temposunu değiştirdiğinde, sivil ya da dinî bir bayramı hatırlamak için Fransızca'da jour ferié, sözcüğü kullanılmış.
Ferié sözcüğü Latince'deki ferioe, yani "dinlenme günü"nden geliyor ki, işte bu feria yani pazar sözcüğünden türemiş." Kapchan
Avrupa'daki dinî jour ferié kavramının İslamiyet'in dinlenme ve
ibadet günü olan cuma ile örtüşmediğini ifade ediyor ve cumanın
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sadece "sınırlı dinlenme, yemek yeme ve sivil tatil günü" olduğunu söylüyor (Kapchan 1996: 36). İslamî dünyada böyle bir dilsel
bağlantı zayıf olmakla birlikte, Ortaçağ Avrupası'nda bu bağ oldukça kuvvetli imiş.
Pazarın karnavalı andırmasında bir başka etken de görseldir. Satıcılar tezgâhlarını sanki bir tiyatro sahnesi hazırlar gibi
özenle düzenlerler. Mesela bir keresinde Cengiz bu hazırlığı şöyle anlatmıştı: "Her gün saat üçte hale gidiyorum. Sabah erken
gidince en iyi malları alırsın. Bunları almak iki-üç saat sürer.
Saat yedi gibi pazara gelirsin ve tezgâhını kurarsın. Sebzelerini
ve meyvalarını düzenlersin. Önce muşambayı serersin tezgâha.
Üstüne çuvalları örtersin. Sonra üzerini düzenlersin. Sonra da
müşterilerini beklemeye başlarsın."
Cengiz'in mallarını düzenlemesi, bana ünlü sosyolog
Ferdiand Tönnies'in fikirlerini hatırlatıyor. Tönnies köylünün,
zanaatkârın ve sanatçının çalışmasının bir amaç olmadığını,
ancak bunun bir hayat tarzı olduğunu söylemiş, sattığı nesnelerin birer sanat aracı olduğunu ifade etmişti. İşte, mimarî açıdan
pazar, düzenleme sanatları ile sembolik bir ev haline getiriliyor.
Değişik söz sanatları kullanılması ise, pazardaki mekân yaratma
olayına bir başka boyut getiriyor.
Pazarda mekân yaratma kavramının etimolojik ve görsel yanlarını kısaca gözden geçirdikten sonra, mekân içinde çok önemli
bir yer tutan, dilin sanatsal bir biçimde kullanılması konusuna
geçeceğim. Pazardaki dil oyunlarının bir işareti satıcıların kendi
aralarında birbirleriyle sürekli şakalaşmalarıdır. Bunlar gündelik şakalar olduğu gibi, gizli bir dil içinde, zabıtanın gelmesini,
ya da genç ve güzel bir bayan müşterinin geçmesini de anlatabilir. İşte bu oyunsal mekân sayesinde çalışma, çeşitli söz sanatları içinde ritualize olmuş bir aktiviteye dönüşür –akrabalık terimleri, pazarlık etme, pazar çağrışları, birbirlerine takılmalar,
şarkı söylemeler, argo tarzı konuşma– ki bunların hepsi "pazar
söylemine"ne aittir. İşte bunlar yardımıyla festivali andıran bir
ortam yaratılmaktadır.
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Akrabalık terimleri gerek köyde, gerekse şehirde olsun,
mekân yaratmada anahtar kavramlardır. İşte, o yer içinde "ev,"
fiziksel ortamdan çıkıp, çok daha sembolik ortamlara yaklaşır.
Satıcıların birbirlerini akrabalık terimleriyle çağımalarının yanı
sıra, müşteriler de o akrabalık ağının içine getirilir. Satıcıların
hem birbirlerine, hem de müşterilerine hitap şekilleri alıcı ve
satıcı arasında sıcak bir ortam yaratır. Hitap eden ve edilen arasındaki hiyerarşi aslında bir düzenin ve saygının sembolüdür.
Orta yaşlı bir kadına "ana" ya da "anne", veya "teyze", denirken
aynı yaştaki bir erkek, "amca" veya "baba" oluverir. Biraz daha
şık giyinmiş bir kadın gördüklerinde ise satıcılar, "hanımefendi"
diyorlar. Genç kızlara "küçükhanım" diye hitap ediyorlar. Bana
"bacı" ya da "abla" diyordu genç satıcılar. Daha yaşlılarının ise
"kızı" olup çıkmıştım.
Genellikle müşterilerin çoğu, bu hitap şeklinden memnun görünüyor. Bir keresinde, babaanne lafından rahatsız olan yaşlı
bir hanıma satıcının "Torunun yok mu, teyze?" demesi ve ardından da "Saygıdan öyle dedik be, abla" diye eklemesi ilginç bir
nokta olarak kafamda kalmıştı. İşte, satıcıların, müşterilerine
bu şekilde hitap etmeleri onları yakınlaştırır. Kısaca, alış veriş
insanları akraba yapar.
Pazar konuşmalarından bir diğeri de pazarlıktır. Pazarlık
sosyal bir ortam yaratmakla kalmaz, alım satım olayının sanatsal bir ortamda geçmesini de sağlar. Pazarlık etmek, bir pazarlama stratejisidir ve bunun içine Deborah Kapchan'ın da söylediği
gibi, yeminler, dinî söylem, dualar ve oyunsal konuşma da girer
(Kapchan 1996: 40).
Bir keresinde Cengiz'in tezgâhındaki bir müşteri dolmalık
biberlerin fiyatlarını sormuştu. Cengiz de doğrudan iki buçuk
kilonun fiyatını söylemişti. Çünkü vakit geçti ve Cengiz, elindekileri satmak istiyordu. Cengiz müşterisine "İki buçuk kilo
olabilir mi?" deyip tartmaya başladı. Bunu uygun gören müşteri
biberleri satın aldı.
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Bir başka konuşma ise şöyle gelişmişti:
– "Buyur Bey Amca!"
– "Sivriler acı mı?"
– Karışık baba, ne kadar olsun?
Konuşma, müşteriyi tezgâha çekmekle başlıyor. Altmış yaşlarındaki müşteri tezgâhta yığılı duran biberlerin tatlı olup olmadığını merak ediyor. Bunu sorduğunda satıcının cevabı kesin değildir, çifte anlamlıdır. Bunun hemen arkasından ise ne kadar istediğini sorması bir satış tekniğidir. Kelimelerle oynamak aslında
"kazıklamak" değildir. Bu hem anlatımsal bir sanat, hem de biraz
oyunsu bir tarzdır. Bütün bunlar satıcıdan beklenen değerlerdir
aslında. Satıcı gerektiğinde matematiği eğecek, bükecek, değiştirecek ve mesela bir kilo yerine, yarım kilo fiyatını verecektir.
– "Domates ne kadar?"
diye soran müşteriye pazarlık başlangıcı olarak,
– "Yüz…. Yüz… İki kilo olsun mu?"
şeklinde soruyla cevap vermesi önemli bir noktadır. Ardından da
hemen iki kilo tartacaktır.
Bunun üzerine müşteri:
– "İki buçuk kilo olur mu iki yüze?"
diye sorup, pazarlığa devam edecektir.
– "Yapma be abla. Zaten ne kazanıyoruz ki!"
cevabıyla, satıcı bu teklifi reddedip, kendini acındırmaya başlarken, dinî söylem, müşterinin imdadına yetişir.
– "Olsun, kiminin parası, kiminin duası…"
der müşteri. Ama satıcı kararlıdır.
– "İki buçuk kilo iki yüz elliye…"
Çözümleme, müşteridedir:
– "İyi, iyi, hadi tart."
Pazarlık, elbette pazarın ne tek konuşma türü, ne de en dramatik olanıdır. Hitap türleri olarak adlandırılabilecek başka
türler de vardır. Pazar bağrışmaları, satıcıların birbilerini kızdırarak kullandıkları ve cinsel söylemin oldukça ağır basttığı türler olarak karşımıza çıkar. Bir keresinde muz satan iki satıcının
birbirleriyle kısa atışmalarını izlemiş ve konuşmalarını not etmiştim. Elindeki muzları sallayan bir satıcı,
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– "Parası olan iyi muz alır, olmayan da "bunu" alır,"
diyerek, karşıki tezgâha bağıyordu. Bu şekilde argovari bir tarz
kullanılması satış için dikkat çeken, etkili bir teknik yaratıyor.
Diğer bir başka "açık" mesajlar veren sebze ise salatalık idi.
Satıcılar birbirlerine bağrıyorlardı:
– "Onun hıyarları para etmez, benimkiler daha iyi"
Satıcılar arasında geçen böylesine Freudvari bir çağrışımların
içine din konusu da girebilir, hatta dualar gözlenebilir. Satıcılar
dinsel söyleme dayalı bir çerçeve içinde mallarını övmeye başlarlar: Yine, bu bir çeşit sözlü sanat ve oyunsal ortamın içindeki bir
tekniktir: "Allah aşkına bezelyeye bak. Kaymak gibi yumuşak."
Daha önceden hitap türü olarak gördüğümüz akrabalık terimleri, bu kez bağrışlar içine serpiştirilmiştir:
"Gel… gel… gel anne gel. Seçiyorsunuz."
"Vatandaş gel buraya kirazı yiyen bir pişman, yemeyen bir
pişman."
"Vatandaş, anne" gibi terimlerin kullanılması, yine bize akrabalık ilişlerinin canlandırdığı sıcak ortamı ve onun satış için
önemini hatırlatır. Nasıl ki bir satıcı akrabasına - teorik olarak
- kazık atmazsa, pazarda yarattığı sembolik akrabasına da kazık
atmayacak, ona dürüst davranacaktır.
Oyunsal davranış, sataşmalarda da devam eder. Neyin övüldüğü ise bilerek meçhul tutulur. Şarkı içinde bir double entendre
yaratılır.
Kiraz, kiraz,
Ye biraz, ye biraz
Dallara bastı kiraz
Bu ne güzellik Allahım!
Burada şimdi, güzel olan nedir? Kirazlar mı, yoksa o anda
oradan geçmekte olan genç kız mı? Bütün gün pazar konuşmaları devam eder. Fiyatlar azalırken, bağırışlar yükselir. Cengiz'e
bağrışlara ne zaman başladıklarını sorduğumda, "Genelde saat
altıdan sonra, elimizde fazla mal kalınca başlarız," demişti.
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Argonun etnografyası konusunda son olarak söylemek istediğim bir şey var ki, buna Ferit Devellioğlu argo tartışmasında çok özet biçimde değinerek argonun sanatsal bir dil olduğu
ve edebî dile tepki olduğunu belirtmiştir. Benim gözlemim ise,
argonun hem sanatsal, hem de şiirsel bir söylem olduğudur.
Pazar konuşmaları üzerine bir makalesi bulunan folklorcu
Ahmet Uysal pazar konuşmalarını bir "felaket" olarak nitelendiriyor ve "belediyelerin uğraşları sayesinde sokak satıcılarının
şehri istilası büyük şehirlerde birkaç bölgede kalmıştır," diyor
(Uysal 1968: 197-208). Ben satıcıların şehri istila ettikleri kanaatinde değilim. Onlar bağrışları aslında sanatsal bir form içinde
değerlendirilmelidir.
Canlandırdığı ortaçağ karnavalvari ortamı ise pazara çok
daha kommünel bir hava verir. Tepki modernizme karşıdır. O
modernizm ki, teknolojinin yanlış kullanımı sayesinde evi işten,
emeği sanattan ayırmaya çalışmaktadır. Pazar bunları birleştirmeyi amaçlar. Eğer kapitalizm insanları yaratıcı üreticiler değil,
sadece ürünler olarak görüyorsa pazardakiler özel mekânlar yaratarak buna duydukları karşıtlıklarını bildirirler. Pazarın bu
oyunsal kişiliği, insan ilişkilerinin geliştiği, sanatın ayakta olduğu ve eğlenceli bir biçimde satış yapılan bir ortamdır. Tönnies'in
dediği gibi, belki ufak bir dilsel aldatma, reklam yapma, abartma ve alış verişe karşı gelen müşteriyi bastırıp malını satma, bir
amaca yönelik yaratıcı taktikler ve mekân yapma hareketleridir" (Tönnies: 1957).
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Sanatsal Bir Dışavurum Formu Olarak
Argo Kavramının Halkbilimsel Çözümlemesi

Özkul Çobanoğlu*
Bu çalışmanın konusunu dilbilimsel terim anlamıyla
"Kullanılan ortak dilden ayrı olarak, belirli toplulukların, sesbilgisi, yapıbilgisi, sözdizimi, ve anlam bakımından özellikler gösteren dili veya sözcük dağarcığı" (Hatipoğlu 1972, 15) şeklinde
tanımlanan "argo"1 kavramı ve bunun sanatsal bir dışavurum
formu olarak Halkbilimsel düşünce doğrultusunda geliştirilen
paradigmalara göre çözümlenmesi oluşturmaktadır. Bu tanıma
göre argo, dilin okullarda standart olarak öğretilen yazı dili ile
büyük ölçüde buna dayalı resmî (formal) veya resmiyet içeren
ilişkileri mümkün kılan günlük konuşma dilinin dışında kalan
bir dil kullanımı ve bunun kalıplaşmış dışavurum formlarıyla
varyantlarından oluşmaktadır.2 Buna karşılık, argo sözcüğünün
Türk kültüründeki kullanımının kapsamı neredeyse kelimeyi
aldığımız Fransız dilindeki karşılıklarından sadece birine, "külhanbey konuşması"na denk gelecek şekilde gittikçe daraltıldığı
görülmektedir.
*

Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

1

Argo sözcüğünün kökeni ve diğer batı dillerindeki karşılıkları, "Fr. Argot; İng.
Slang; Alm. Argot, Gaunersprache, Rotwelsch" şeklindedir. Argo sözcüğünün
etimolojisine hakkında daha fazla bilgi için bk. Devellioğlu 1955.

2

Dilin işlevlerine göre sınıflandırılmasına dair daha fazla bilgi için bk. Devellioğlu
1955.
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Oysa, yukarıda tanımı verilen terimin ifade ettiği "argo" kavramının kapsadığı kültürel gerçeklik alanı tıpkı diğer kültürler
gibi Türk kültüründe de son derece geniş bir çeşitliliğe sahip olgulara tekabül etmektedir. Bunlara işaret etmeden önce, argo
kavramının da içinde yer aldığı ve halkbilimi kadrosunun son
derece önemli bir maddesini veya bilgi ve araştırma alanını oluşturan, "halk dili" (folk speech) üzerinde durmamız konuyu daha
anlaşılır kılacaktır.
Kısaca, standart konuşma ve işlenmiş edebî veya yazı diline uymayan olarak tanımlanabilen (Borland 1990, 37) halk dili,
günümüzde geçerli olan "en az iki kişiden oluşan ve aralarında en az bir bir müşterek faktör" (Dundes 1977) bulunan şeklindeki halk tanımına binaen "küçük grup veya topluluklarda
artistik yahut sanatsal iletişim" (Ben-Amos 1971) olarak tarif
edilen halkbilimi anlayışı doğrultusunda, dilin, yüz yüze iletişim durumlarında icra, stil ve muhtevası ile öğrenilen ve icra
edilen, bir görünüşü veya vechesidir. Muhtemelen çok daha eski
dönemlerden itibaren başlamakla birlikte, işevuruk (operational) bir başlangıç tarihi olarak, sözün, yazı yazma teknolojisiyle
nesneleşmesi veya öznesinden ayrılmasıyla birlikte (Ong 1995)
sözlü kültürün varlık alanında ortaya çıkan değişmelere paralel
olarak somutlaştığı söylenebilecek olan "yüksek" ve "elit" olarak
nitelendirilen ile bunun zıttı olarak düşünülen "halk" kültürü
tabakalaşması3 veya ikiliği pek çok sosyo-kültürel fenomen gibi
"halk dili" olgusunun da kaynağını oluşturmaktadır.
Bilindiği gibi, halk dili ile işlenmiş standart yazı ve konuşma
dili arasında sadece kelime hazinesine bağlı değil gramer, terim,
ses düzeni ve form olarak farklılıklar mevcuttur. Halk dilinin
sahip olduğu, işlenmiş veya edebî dili kullananların hoş karşılamadığı, gramer yapıları, terimler, ses düzenleri ve formlar
yüzyıllarca, okumuşlar tarafından bayağılık, cahillik ve standart
olmayan dil olarak aşağılanmış (Richmond 1972) ve buna dayalı dışavurum formları veya sözlü edebiyat ürünleri bizim tarihimizde olduğu gibi pek çok milletin tarihinde de okumuşlarca
3

Elit kültürü ile popüler kültürün mukayesesi konusunda daha fazla bilgi için bk.
Gans 1974.
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neredeyse yok sayılmış veya yok olması temennisiyle kendisine
karşı tavır alınmıştır.
Ancak Batı düşünce geleneğinde, halk kültürüne Rönesans,
reformlar ve coğrafî keşifler sonrası başlayan ilginin neticesi
olarak halkbiliminin bağımsız bir bilim dalı olarak 19. yüzyıl
başlarında ortaya çıkmasıyla söz konusu ihmalin önüne geçilme
sürecinin başladığı bilinmektedir4. Bu bağlamda Folkloristik çalışmalarının bir anlamda çalıştığı konuların listesi demek olan
halkbilimi kadrosunun bir maddesini oluşturan halk dili araştırma alanı kendi içinde "ağız ve lehçeler"in (dialect) yanı sıra,
"belirli bir meslek grubuna veya sosyal gruba ait hususî terminoloji ve konuşma biçimi"5 olarak "jargon" (Jargon)6 ve "recıstır"
(register), "tabu kelimeler ve küfürler" (taboo words), "gizli dil"
(secret language), "ritüel dili" (ritual language), "oyun dili" (play
language) ve jargondan daha geniş bir kullanım alanına sahip
olarak ondan ayrılan, argo (slang) gibi alt araştırma alanlarına
ayrılarak (Borland 1990) ele alınmaktadır.
Öte yandan, Amerikan halkbilimci Roger Abrahams (1970;
1983) bu türleri de içeren bir tasnifi, "oyunluk türler" (play genres) olarak nitelendirdiği şaka, espri, nükte, anektot, ve bilmecelerin yanı sıra hacim itibariyle küçük, aşağı yukarı sabit denebilecek kadar kalıplaşmış günlük konuşmada kullanılan geleneksel formları "konuşmalık türler" (conversational genres) olarak
ayırarak yapmıştır (Borland 1990, 40). Bu konuşmalık türler
çoğunlukla bir kelime veya söylemin sunumuna (discourse) eklenen bir cümlecikten oluşmaktadırlar. Bu şekliyle argo çoğunlukla
sözcük veya deyim hacminde yaygın konuşmalık türlerden oluşmaktadır. Dahası, diğer deyimler gibi argo deyimler de, gramer
ile kelime hazinesi arasındaki sınır çizgisinde her dilde mevcut
olan (Richmond 1972) ifadeler grubu içinde yer almaktadırlar.
Argo deyimler olarak adlandırılabilen bu ifadeler veya ifade edişler doğrudan onu yaratan ve kullanan zihniyetin eseridir.
4

Bu süreç ile ilgili olarak daha fazla bilgi için bk. Çobanoğlu 1999.

5

Bu konuda gelenekseleşmiş taksi, tır, kamyon şöförlerinin konuşma biçimi ve son
zamanlarda ortaya çıkan ve gittikçe yaygınlaşan bilgisayar esnafının "sidi rom"lu
"hartdisk"li, "mega" ve "ciga bayt"lı konuşma biçimleri örnek olarak verilebilir.

6

Jargon kelimesinin etimolojisi hakkında bk. Devellioğlu 1955.

65

Argo

Bilindiği gibi, zihniyet veya dünya görüşü, "dünyaya ve dünya
ilişkilerine içten dışa doğru bir tavır alış"tır. Bu hükmü, Sabri
Ülgener'den (1983, 19-21) hareketle, biraz daha açık bir biçimde
ifade etmek gerekirse, "Herhangi bir fiil ve davranış içten dışa
doğru dayalı olduğu motif ve değer hükümleri ile 'anlaşılabilir'
bir mana muhtevası taşıdığı kadar" ilgi çekicidir ve iç örgüyü
oluşturan bu muhtevaya 'zihniyet' denilir. Bunun için de söz
konusu bütün motif ve değerler toplamının tabanda gerçek bir
yapıya, yani somut bir davranış temeline dayalı olması şarttır.
Bu da yaşama tarzının, kendini bir takım normlarla açıklayışı
demektir ki, bu haliyle zihniyet, tavır ve davranışımızın dışavurumunu oluşturduğu oluşun özünde, yapısında olan bir şey
olarak belirginleşmekte, fiil ve hareketimizin iç ve öz malı oluşu
nedeniyle, onların dokusu dışında değil içinde yer almaktadır.
O halde, toplumun geleneksel ve anonim "zihniyet"inin yahut
"dünya görüşünün" oluşması ve pekiştirilmesine yönelen bildirişim olaylarının konu edildiği (İzbul 1982, 148) bağımsız bir sosyal bilim sahası olan halkbilimi veya folklorun sosyal grup kimliğinden kaynaklanan ve gruba has anonim zihniyeti yansıtan
sanatsal bir ifade biçimi olarak "argo" kavramına özel bir önem
vermesinin nedenleri son derece açıktır.
Bu bağlamda, halkbilimsel düşünce açısından, argo meslekî
veya sosyal bir grup müştereğine bağlı olarak ortaya çıkan konuşmalık bir halkbilimi türüdür. Bir başka ifadeyle, argo, söz
konusu "konuşma grup"larının (speech community) özel kelime
hazinelerinden ortaya çıkar ve gruba has olarak kaldığı müddetçe "jargon" olarak adlandırılır.7 Ancak, o, belli bir grubun malı
olmaktan çıkıp genel sirkülasyona geçtiği zamansa "jargon" olarak değil "argo" olarak adlandırılır. Bu tanım ve sınıflandırma
doğrultusunda, hemen her meslek grubunun, sosyal tabakanın
veya ortak bir müşterek faktöre dayalı sosyal grubun kendine
has bir jargona sahip olduğu ve yine bunların şu veya bu ölçüde
argoyu beslediği söylenebilir. Dahası, bugünün argosu yarının
7

Türk halk kültüründe jargon olmakla birlikte yukarıda verdiğimiz ayırımın dikkate alınmaması nedeniyle "hırsız argosu, talebe argosu, asker argosu, artist
argosu, umumhane argosu" Devellioğlu 1955: 4 gibi yanlış tasniflerin yapıldığı
görülmektedir.
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standart diline dâhil olabilir8 veya kulağa aptalca ve sun'î geldiği için yahut başka nedenlerle kullanımdan çıkabilir. Bazı argo
kelimelerse ne itibar kazanarak ne de tamamen yok olarak zayıf
bir şekilde varlıklarını koruyabilirler.
Argonun sanatsal bir dışavurum formu olarak değerlendirilmesine ise, onun bir biçimini oluşturduğu konuşmanın işlevleriyle başlamak yararlı olacaktır. Bilindiği gibi, "konuşma" eylemi diğer işlev ve biçimlerinin yanı sıra artistik veya sanatsal
olabilir ki, biz konuşanlar ve dinleyenler olarak, konuşma anında, kelimelerin takip edebildiğimiz ima ettikleri anlamlar ve
sihirli bir biçimde tedai ettirdikleri imajlar bunu oluşturur. Bu
konuşanla dinleyenin anlamı üzerinde anlaşılmış ortak kodlar
veya referans noktalarına yaptıkları göndermeler ve bunların
icrası esnasında akla getirmek veya duyurmak yahut dış vurmak istedikleri duygu ve düşüncelerin iletiminde seçilen sözcüğün "kelime rengi", "anlam zenginliği", "ses tonu" ve "imaj yükü"
başta olmak üzere bütün bu özelliklerin tedai ettirdikleri özel
ve genel bağlamların, durumsal bağlamla (situational context)
bir aradalığı,9 anlam bakımından uyum ve uygunluğu şiirin yanı
sıra çoğunlukla şiirsel bir karaktere haiz argonun da sanatsal
bir konuşma biçimi oluşunun kaynağıdır.
Bu bağlamda argonun küçük gruplarda yüz yüze iletişim ve
etkileşim ortamlarında, grup kimliğini oluşturucu ve dışa vurucu, kişiler arasındaki ilişkilerde "buzları kırıcı" (ice breaker), samimiyet arttırıcı veya yapıcı (intimacy maker), işlevleriyle günlük konuşmanın akış ve biçimine göre kolayca şekillenen esnek
yapısal özelliklerinden kaynaklanan nedenlerle bireyin diğer
bireylerle olan sosyal ilişkilerinde yaratıcılığını ortaya koyabileceği ve buna dayalı bir iletişim gerçekleştirebileceği "sözel bir
sanat" (verbal art) biçimi (Bauman 1977) olduğu söylenebilir.10
Konuşmanın bu sanatsal işlevi, bir anlamda halk dili ve folklorun
bütün sözlü türlerinin kökenidir (Borland 1990, 38) denilebilir.
8 F. Devellioğlu'nun 1955: 23 tespitlerine göre bugün yazılı edebiyat dilimizde
yaygın olarak kullanılan "sabahçı, akşamcı" kelimelerinin bile kaynağı argodur.
9 Bu durum bütün sözlü edebiyat metinlerinin icra bağlamına has ikincil bir anlam içermelerine neden olur. Bu konuda daha fazla bilgi için bk. Honko 1985.
10

"Sözel sanat" ve "konuşmanın etnografyası" kavramları konusunda daha fazla
bilgi için bk. Bauman 1974, 1992.
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Genel anlamda, konuşmalık türlerin icrası esnasında da, anlatıcı veya konuşmakta olan kişi, konuşmasını sürdürdüğü ses
ve dil kullanım biçiminden "ciddî, şaka" veya "normal" gibi temel
referanslarla dinleyiciye iletişimsel bildirim değişimine ait mesajlar da vermektedir. Bu bir anlamda konuşmacının dinleyiciye, adeta, "konuşmamı söylediğim özel durumuna bağlı olarak
yorumla, onu sadece kelimelerin sözlükteki karşılıklarıyla değil
onları "ses tonumla ve biçimiyle" yüklediğim anlamları düşünerek anla" demesinden başka bir şey değildir. Bunu biraz daha
açacak olursak, konuşma esnasında yapılan "teşbih, tezat, tekrir, tecâhül-i arif, hüsn-i talil, mübalağa, mecaz, mecaz-ı mürsel, telmih, istiare, teşhis, intak, tevriye, tariz, nida, kinaye vs."
sözel sanatsal uygulamaların kullanılması ve bu kullanımların
dinleyiciye duyurulması söz konusudur. Bu durumun tespiti,
performansın "yorumcul bir çerçeve" (interpretative frame) oluşturduğunu gösterir ve mesajların bu yorumcul çerçeve içinde iletilip anlaşıldığını ortaya koyar. Performansa bağlı bu yorumcul
çerçevenin karşıtı olarak en azından bir başka çerçeve, kelime
ve cümlelerin mecazdan ve diğer sözel sanatsal uygulamalardan
tamamen uzak ve harfi harfine sözlükteki anlamlarıyla oluşan
"sözlüksel" veya "gerçek anlamsal çerçeve" (literal frame)dir.11
Sonuç olarak, argo da, sanatın bütün formları gibi ancak kendine has yorumcul çerçevesi içinde anlamlı ve işlevsel olabilen
bir sözel sanat olarak oldukça kompleks bir dil mekanizmasının
ürünü ve yaygın olarak cins isimleri sıfatlardan türetme, kelimeleri başka kelimelerin yerine kullanma, arkaik kelimelerden
yararlanma, yabancı dillerden kelime veya ekler kullanma, stan
dart yazı ve konuşma dilindeki kelimeleri çeşitli şekillerde bozarak veya yeni anlamlar yükleyerek ve özellikle de ifadeye renk,
abartı, mizah ve ince bir alay çeşnisi (Devellioğlu 1955) kullanmak suretiyle gerçekleştirilen, içinde yaratıldığı sosyal zemini
ve zihniyeti yansıtıp dışa vuran çoklu işlevsel bir yapıya sahip
bir türdür ve gerek birey ve gerekse sosyal grup bazında sözlü
edebî yaratıcılığın en zengin kaynaklarından birisidir.

11

Burada yüklenen anlam itibarîdir. Bu tür bir çerçevenin "mutlak" anlamda olamayacağı tartışması için bk. Burns 1972 ve Goffman 1974.
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Dilbilim Yöntemleri Işığında
Argonun İncelenmesi

Kutlay Yağmur
*

Hendrik Boeschoten

1

Giriş
Argo nedir birkaç örnek verir misin diye sorsanız herhalde
çoğunlukla kaba küfür türünden sözler duyardınız. Ancak konuşma diline yerleşmiş deyim türü sözlerin ve argo kullanımının
küfürden çok farklı kullanımı, amacı ve oluşum şekilleri vardır.
Argo kullanımının nedenlerine ilişkin birçok şey söyleyebiliriz
ancak yine de kapsamlı ve bütüncül bir tanım yapmamız mümkün olmayabilir. Biz bu makalede argo kullanımına kapsamlı bir
tanım önereceğimizi veya etkin bir araştırma-inceleme yöntemi
sunacağımızı iddia edemeyiz. Ancak argo kullanımı ile ilgili birkaç yanlış düşünceyi belirttikten sonra anlambilim ve dilbilimsel açıdan argo kullanımının nedenlerine, kullanım şekillerine,
oluşumlarına ve varoluş sebeplerine bakmak istiyoruz.

Argo Kullanımının Nedenleri
Ölçünlü dil kullanan kişilerin hiç hoşuna gitmese de aslında
argo kullanımı, tıpkı şiir dilinde olduğu gibi üst düzeyde yaratıcı
*
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yetenek ve dil kullanma gücü ve esnekliği gerektirir. Aynı şekilde başkalarının anlamaması için küçük gruplar tarafından kullanılan "sır" dilinde (secret language) olduğu gibi yaratıcılık ve
beceri gerektirir. Ve ölçünlü dil dışında kullanım bilgisi olmayan
bir kişinin argo dil kullanımını anlaması o kişiye dil içi çeviri
yapılsa dahi çok güçtür. Argo olarak kullanılan sözcükler bir yan
anlamla kullanılsın veya kullanılmasın, aynı dili konuşan bir insanın bile argonun çıktığı sosyal grupla ilgisi yoksa ve bu argoyu
daha önce hiç duymamışsa bu kullanımı anlamayabilir. Kaldı ki
dili yabancı dil olarak öğrenen birisinin, öğrendiği dili ne kadar
iyi bilirse bilsin argo kullanımları anlamakta çok büyük zorlukları olacaktır. Daha doğrusu çoğu zaman da bu tür kullanımlar
anlaşılmayacaktır. Çünkü argo bir yerde sözcüklerin anlamlarıyla oynamaktır. Argo sözün kullanımı ister yan anlamlı (connotative) olsun, ister düz anlamlı (denotative) olsun kullanıcının
ait olduğu sosyal gruba yabancı birisi bu terimin anlamsal ve
edimbilimsel gücünü kavrayamayacaktır. Elbette yan anlamlı
terimlerin sezdirim zorluğu dile özgü özelliklere, gönderimsel
(referential) anlama ve de konuşmacının tutumsal ve iletişimsel
amaçlarına bağlıdır. Özellikle konuşmacının tavır ve tutumlarını dile getiren, bir meslek grubu veya marjinal bir grup tarafından kullanılan argoyu anlamak oldukça zordur.
Biz burada her ne kadar dilbilimsel yöntem açısından kuramsal bir çerçeve çizmeye çalışsak da sunacağımız tartışmayı yeri
geldiğinde örneklerle desteklemeye çalışacağız. Özellikle de sosyo kültürel bağlamın argo kullanımı üzerindeki etkisini göstermek için de Hollanda'da Türk göçmenler tarafından kullanılan
argolardan örnekler vereceğiz. Ancak kullanılan terimin ne zaman argo, ne zaman ödünçleme, veya ne zaman bir değişke (aykırı kullanım) olduğunu ayırt etmek oldukça güç olabilmektedir.
Kaba bir genelleme yapacak olursak tuhaf karşılanan sözcük
kümeleri ve argo kullanımının arkasındaki tercihin çoğunlukla
tabu kavramlarla ilgili olduğu söylenebilir. Ayrıca konuşmacının kendini diğer insanlardan herhangi bir şekilde ayırt etmek
istediğini ve bunun için de dili ayırt edici etken olarak kullandığını öne sürebiliriz veya bireyler sadece dille oynamaktan, söz
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oyunları yaratmaktan zevk aldıkları için argo kullanıyor olabilirler. Argo kullanımının en önemli belirleyici nedenlerinden birisinin dille oyun oynama, espriler yaratma olduğu sıkça vurgulanmıştır (Sornig, 1981). Tüm bunların yanı sıra elbette gizlilik
ve bazen de korku yani düşünceleri üstü kapalı olarak dolaylı
söyleme duygusu argonun sebeplerinden olabilmektedir. Elbette
dil kullanıcısının bireysel amaçları seçtiği sözcükleri, yapıları ve
ürettiği metnin anlamsal örgüsünü belirlemektedir. İşte bu yapı
ve örgü üzerindeki oyunlar, değişiklikler argonun dilsel temelini oluşturmaktadır. Kullanıcının amaçladığı söz kümesi ancak
dinleyici veya okuyucu tarafından anlaşıldıktan sonra anlam
kazanmaktadır. Dolayısıyla argonun sosyal ve iletişimsel bir nitelik kazanabilmesi için anlaşılırlığının yanı sıra belli bir grup
tarafından da kullanılabiliyor olması gereklidir.

Argo Küfür müdür?
Bir söz toplum içinde "ayıp" diye nitelediğimiz kaba unsurlar
içerse de argo nitelemesine uyan söz oyunları ve yapılış şekilleri içerdiği sürece argodur. Bir sözün argo olması o sözün küfür
olması anlamına kesinlikle gelmez. İnternette uluslararası argo
sözlüğünün Türkçe bölümüne baktığımızda 'kaba küfür' olarak
nitelediğimiz birçok sözün "argo" olarak sıralandığını görüyo
ruz. Her ne kadar tabu diye nitelendirdiğimiz kavramların ak
tarılmasında argo sözler kullanılsa da argonun küfür olmadığı
bir gerçektir. Küfür argodan çok farklı kullanım yeri, yöntemi ve
amacı olan, kusurlu iletişimin (veya iletişimsizliğin) tepki olarak
dışa vurumudur. Küfürün dilbilimsel ve toplumdilbilimsel olarak incelenmesi de argodan farklılıklar göstermektedir. Kısacası
argonun küfür olmadığını kolaylıkla söyleyebiliriz.

Argo Hangi Şekillerde Ortaya Çıkmaktadır?
Farklı anlam alanlarında kullanımda olan sözcüklere yeni
anlamlar yükleyerek (içlem [sense] gösterge [sign] ilişkisini değiştirerek) argo üretmek oldukça yaygın görünmektedir. Bu
durum çoğu zaman benzetme şeklinde ortaya çıkabilmektedir.
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Örneğin, diğer dillerde olduğu gibi Türkçe'de de bitki ve hayvan
isimleri insanların bazı davranışlarını veya doğrudan bazı bireyleri nitelemede kullanılabilmektedir. Türkçe'de özellikle aptallığı ve inatçılığı simgelediğine inanılan hayvan isimleri argo kullanımlarda öne çıkmaktadır (eşek, kaz, öküz vb.) Bitki isimlerinden de 'hıyar', 'ot' ve 'sap-saman' ilk göze çarpanlardandır. Argo
kullanıcıları bu terimleri seçerken dilin olağan kullanımında
bu sözcüklerin içlem-gösterge ilişkilerine kültürel özelliği olan
yan anlamlar ve zihinsel imalar eklemektedirler. Bir insan "kaz
kafa" olarak nitelendiğinde, o kişinin kafasının fiziksel olarak
kaza benzediğinden değil 'kaz' sözcüğünün Türkçe konuşan insanların kafasında oluşturduğu imge doğrultusunda söz konusu
kişiye "aptal" dendiğini biliyoruz. Etimolojik olarak "kaz" sözcüğünün 'aptal' imgesini nasıl kazandığını (bu makalenin yazarları olarak) bilmiyoruz ancak sözcüklerin kökenleri incelendiğinde
bazı ilginç sapmalar ve değişikliklerin olduğu ortaya çıkmaktadır. Örneğin, Dede Korkut'ta "kaz gibi kızlar" uzun gerdanlı,
güzel ve gösterişli nitelemesiyle kullanılmıştır. Ama günümüz
Türkçesinde "kaz" aptal nitelemesini nasıl kazanmıştır?
Oluşan yeni imaj ve imgelere dilden dile aktarım veya bir yazar, bir film yol açabilmektedir. Örneğin, Kemal Sunal filmleri
sonucunda "hanzo" sözcüğünün yaygın bir şekilde "bilgisiz, beceriksiz, ve aptal" nitelemesi yapmak için kullanıldığını görüyoruz.
Almanya'da ise "hanzo" sözcüğünün "hanso" şeklinde kullanıldığını ve "vurdumduymaz, ilgisiz, cahil" göçmen işçi anlamında
kullanıldığını görüyoruz. Bu sözcüğün etimolojik gelişimiyle ilgili olarak Sornig (1981: 15) sözcüğün ilk şeklinin "Hasan" olduğunu ama özellikle Kürtçe konuşan bireyler arasında bu sözcüğün
gruba has bir şekilde "Hasso" şeklinde kullanıldığını ve daha
sonra bu sözcüğün Almanca özel isim olan "Hans" sözcüğü ile
bağdaştırılarak "Hanso" şeklinde ortaya çıktığını belirtmektedir.
Sornig (1981) her ne kadar "Hans" ve "Hasso" sözcüklerinin nasıl bağdaştırıldığı konusunda hiç bir ayrıntı vermese de, Türkçe
konuşan insanlar arasında "Hans" sözcüğünün sadece bir özel
ismi nitelemediğini biliyoruz. Genelde Almanları basmakalıp
bir şekilde nitelemek için kullanılan bu sözcük "iri yarı, kaba ve
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yabancı olan" anlamı taşımaktadır. Ancak Türkiye'de kullanılan
"hanzo" sözcüğünün Alman "Hans" kavramıyla ilgisi olduğunu
sanmıyoruz. Aynı şekilde Şener Şen filmlerinin etkisiyle "maho"
sözcüğünün "saf, beceriksiz" nitelemesiyle kullanıldığını görüyoruz. Bu durum elbette bu filmlerde ortaya çıkan karakterlerin
sergilediği etkili oyun gücü sayesinde izleyicilerin kafalarında
oluşan imgelerden kaynaklanmaktadır. Bu imgelerin güçlülüğü
ve Türk izleyici tarafından paylaşılması "maho" ve "hanzo" sözcüklerinin yeni anlamlar kazanmalarına yol açmıştır. Ancak bu
sözcükler hiçbir zaman ölçünlü dil kullanımının bir parçası olmayacaklardır. Çok yaygın olarak kullanılıyor olsalar da hiçbir
zaman bu sözcükler Türkçe ders kitaplarında yer almayacaktır.
Aynı şekilde Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen bireyler bu sözcükleri anlamakta çok büyük zorluklar çekeceklerdir.

Jargon mu Argo mu?
Bitki ve hayvan isimlerinin yanısıra Türkçede konuşmacının deneyimleri, çevresi ve mesleği ile ilgili olarak yaptığı benzetmeler de argo kullanımında sık sık karşımıza çıkmaktadır.
Özellikle, belli meslek gruplarının bu yola başvurduğu sıkça gözlenmektedir. Elbette burada 'jargon' ve 'argo' ayrımı önem taşımaktadır. Biz meslek gruplarına özgü terminoloji kullanımından değil, bir kişinin yaptığı işte karşısına çıkan durumlardan
yola çıkarak günlük yaşamda oluşturduğu argo nitelikli betimlemelerden bahsediyoruz. Örneğin, dolmuş şoförlerine has argo
kullanımı mesleğe özgü 'argo' kullanımı için çok iyi bir inceleme
alanıdır. Her ne kadar biz bu konuda ayrıntılı bir alan çalışması
yapmış olmasak da daha önceden aldığımız notlardan yola çıkarak bu konuda birkaç saptama yapabiliriz. Örneğin, bir sürücünün muavinine söylediği aşağıdaki tümceye bakalım:
Patlak lastik gibi sallanma goçum!
Bu tümceyi, Türkçeyi yabancı dil olarak çok iyi öğrenmiş birisine sorduğumuzda sözcüklerin tek tek anlamlarına bakıp bir
sonuca varmaya çalışmaktadır. Burada tümcenin edimbilim değeri "yürüme" eyleminin nitelenmesiyle ilgilidir. Yürüyen kişiye
yapılan bir uyarı söz konusudur. Yapılan uyarı, uyarının neden
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yapıldığına ilişkin bilgiyi de benzetme yoluyla vermektedir.
Yapılan benzetmenin ölçünlü dil kullanımında yeri olmadığı için
ve insan davranışı "patlak teker"e benzetildiği için bu tümceyi
'argo' olarak niteliyoruz. Ancak bu benzetmenin temelinde yatan anlambilimsel ögelere baktığımızda, tümceyi kullanan kişi
kendi anlam evreninden yola çıkarak 'patlak teker'in arabanın
çok yavaş gitmesine yol açtığı hatta yol almayı engellediği gerçeğinden yola çıkarak muavinin çok 'yavaş' yürüdüğünü ve acele
etmesi gerektiğini vurguluyor. Burada 'yürüme' veya 'acele etme'
ile ilgili hiçbir sözcük bulunmadığı halde, kullanılan tümcenin
anlam bileşeni bu sonuca varmamıza yol açıyor. Elbette burada tümceyi söyleyen ve söylenen kişinin birbirleriyle olan altüst ilişkisi sarf edilen argonun niteliğini belirliyor. Eğer bu sözü
muavin sürücüye sarf etmiş olsaydı, tümcenin edimbilimsel etkisi tamamen farklı olurdu. Ortaya argo nitelikli bir 'uyarı' değil,
iletişimin gerçekleşme kurallarına çok aykırı (felicity conditions)
'hakaret' nitelikli bir tümce çıkardı. Aynı tümcenin hakaret değil
de uyarı olarak algılanmasının yegâne nedeni ise konuşmacılar
arasındaki işçi-işveren ilişkisine dayalı 'alt-üst' ilişkisi ve 'yaş'
etkenidir.
Yine yürümenin nitelenmesine dayalı aşağıdaki tümcenin bir
deyim mi, yoksa argo mu olduğunu belirlemek çok zor olsa da
tümcenin edimsel etkisi 'yürüme'yi çok daha farklı bir şekilde
nitelediği için ilginç bir örnek olmaktadır:
Yıkık duvar gibi geçen mi?
Konuşmacıya oradan geçen birisiyle ilgili bir soru sorulur.
Konuşmacı geçip giden kişinin yürüme eyleminin bir duvarın
yıkılması gibi "paldır küldür" ve çok hızlı olduğunu belirtmek
için bu tümceyi kullanmıştır. Elbette burada yürüme eyleminin
tanımlanmasından öte, konuşmacının yürüyen kişinin yürüme
eylemine yaklaşımı, o eylemi nasıl algıladığı ve tutumu ile ilgili
belirleyici konular ön plana çıkmaktadır. Burada argo diye nitelediğimiz sözün konuşmacının tutumunu yansıttığını görüyoruz.
Aynı şekilde dolmuş sürücüleriyle ilgili örneklerle argonun anlambilimsel ve edimbilimsel kullanımını incelemeye
devam edelim. Başlangıçta argo kullanımı ile ilgili gerekçeleri
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sıralarken, argonun dolaylı iletiler vermek için kullanıldığından da söz etmiştik. Uyarı eyleminin 'dozu' ve 'gücü' farklılıklar
göstermektedir. Argo kullanımında da konuşmacıların vermek
istedikleri iletinin edimbilimsel gücüyle orantılı olarak değişik
yöntemlere başvurduklarını görüyoruz. Aşağıdaki örneklerden
yola çıkarak bunu inceleyebiliriz:
Dörtle! Haydi Dörtle!
Burada konuşmacı sürücü bir diğer sürücünün birlikte oturdukları çay ocağını terketmesini istiyor. "Çık git" yerine, diğer
sürücünün oradan ayrılma eylemini bir arabanın yolda gitmesi
eylemine benzeterek ve gitme eyleminin hızının dördüncü vitesle olmasını da vurgulayarak oradan hızlı bir şekilde ayrılması
talebinde, daha doğrusu uyarısında bulunmaktadır. Konuşmacı
bu argo söz yerine "Kalk git" veya "Çık git şuradan" deseydi,
konuşmacının uyarısından ziyade tartışmaya belki de kavgaya
yol açabilecek dilbilimsel açıdan sertçe bir emirden söz ediyor
olurduk. Tüm bunların yerine "Defol git" denseydi, bir meydan
okuma ve ayrılma uyarısının büyük olasılıkla sert bir sürtüşmeye dönüşmesi söz konusu olabilirdi. Yine terketme talebi olarak:
Düdük ötme de gazla!
Yani çok ve gürültülü konuşmayı bırakıp burayı terk et bakalım. Kişi "düdük" nesnesine, konuşması düdüğün "ötme sesine" benzetildikten sonra, motorlu taşıtın hareket edebilmesi için
gaza basılması gereği olarak da "gazla" denmiştir.
Benzer şekilde aşağıdaki argo söylemler de konuşmacının bir
diğerinin bulunulan ortamdan ayrılmasını talep eden, bazen yumuşatılmış bazen de çok sert bir şekilde emreden ve genellikle
sadece sürücü grubu tarafından kullanılan ve anlaşılabilen argo
sözler olduğunu görüyoruz. Yukarıda motorlu taşıt benzetmesine ek olarak eskiden kullanılan at arabası veya kağnı arabası
benzetmeleri de zaman zaman kullanılabilmektedir. Örneğin,
Lan at arabası dingilini gırdırmadan dütle bakııım!
Buradaki ayrılma talebi tehdit içermektedir. Eğer diğer kişi
bulunulan yerden ayrılmazsa fizikî güç kullanılarak dışarı atılacaktır. Bir at arabasının dingili kırılırsa hareket etmesi söz konusu olamaz. Konuşmacı karşısındaki kişiye oradan ayrılmadığı
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takdirde hareket edemeyecek hâle gelinceye kadar dayak yiyeceğini vurgulamaktadır. Burada konuşmacının ve bu tehdite maruz kalan kişinin birbirlerini algılamaları, birbirlerinin fiziksel
güçlerini tahmin edebilmeleri veya bilmeleri böyle sert bir uyarının arkasındaki etkenler olabilir. Ancak yine de bu uyarının
argo nitelikli yapılmasının bile bir yumuşatma işlevi gördüğünü
bir dolaylı anlatım kattığını iddia edebiliriz.
Benzer şekilde,
Yaylan bakalım
Çek arabanı
gibi argo söylemler genellikle herkes tarafından bilinen argo kullanımlardır. Herkes tarafından bilindiğine göre bu argo mudur?
Yine konuşmacının diğerinden bulunulan yerden ayrılmasını talep ettiği çok ilginç bir argo kullanım da hiçbir benzetme yoluna
gidilmeden ama sezdirme yöntemine dayalı dolaylı anlatımın
kullanıldığı aşağıdaki örnek çok ilginçtir:
Hadee yürrü de ense traşını görelim moruk!
Burada konuşulan kişinin 'yaşlı' bir kimse olduğu akla gelse de hem konuşmacı hem de konuşulan kişi oldukca genç insanlardır. Konuşmacı diğerini "moruk" diye niteleyerek fiziksel
güç gerektiren işleri yapamayacağı varsayımından yola çıkarak
'aşağılama' amaçlı konuşmuştur. Oradan ayrılmasının şeklini
ise ilginç bir şekilde "ense traşını görelim" sözüyle ifade etmiştir.
Yukarıdaki örneklerde de görüldüğü üzere argo kullanımını
anlambilim ve edimbilim açısından tümcenin anlatım gücüne ve
işlevlerine göre inceleyebiliriz. Aynı şekilde başlangıçta sunduğumuz argo kullanımının nedenleri çerçevesinde de bir inceleme
yapabiliriz. Bunları yaparken elbette alan çalışmasına dayalı
çok zengin bir veri tabanının (corpus) bulunması bu incelemeyi
çok yönlü ve kapsamlı kılabilir.

Kültürel Bağlam
Sosyo kültürel ortamın dil kullanımını etkilemesi kaçınılmazdır. Hollanda'da yaşayan iki dilli Türk gençleri arasındaki argo
kullanımına baktığımızda Türkçede tabu kabul edilen konularda Hollandaca sözcüklerin kullanıldığını görüyoruz. Çoğu zaman
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Hollandaca sözcüklere Türkçe ekler eklenerek ilginç bir karışım
ortaya konmaktadır. Örneğin,
Helgalaşma lan!
Türkçe'de 'aptallaşma' der gibi, 'Helgalaşma' diyerek konuşmacı diğerine "fahişe gibi davranma" demek istiyor. Alman argosunda 'fahişe' anlamına gelen 'Helga' ismi büyük olasılıkla da
Almancadan Hollanda Türkçesine aktarılmıştır. Bir dildeki argo
bir diğerine aktarılarak verilen mesaj sadece iki dilli grup tarafından anlaşılabilir hale gelmektedir. Aynı şekilde,
Tavuk cennetine girip pakken yaptık
tümcesinde de 'tavuk cenneti' kızların çok olduğu yer; ve 'pakken
yapmak' da 'cinsel ilişki' anlamına gelmektedir ki Hollandaca argosunda da aynı anlamla kullanılmaktadır. Aslında sözcük anlamı olarak pakken "ele geçirmek, yakalamak" anlamına gelmektedir. Diğer taraftan birinci kuşak göçmenlerin argo kullanımı
ikinci kuşağınkinden daha farklıdır ve genellikle ikinci kuşak
tarafından pek anlaşılmamaktadır. Örneğin:
Avıhurluk yapma! (Hollandacası: ouwehoeren)
ouwehoer "yaşlı hayat kadını" anlamına gelmektedir, ama
'ouwehoerluk yapma' tümcesi 'boş boş konuşma' anlamında kullanılmaktadır. Diğer taraftan birinci kuşaktan olanlar yasal
çalışma izni olmayanları yani kaçak işçileri nitelemek için de
"plakasız" sözcüğünü kullanmaktadırlar.

Argoda Yapı ve Eyletim
Yöresel ağızlardan ve lehçelerden farklı olarak argo kullanımında dilin yapısal özellikleri değişikliğe uğramaz. Argoda karşımıza çıkan en önemli özellik argo kullanıcılarının sözcüklere
yan anlamlar vererek anlam kaymaları ve söz oyunları yaratmalarıdır. Yapının argonun yaratıcı özelliğinden etkilenmemesi
oldukça normaldir, çünkü gramer kuralları sözcüklerde olduğu
gibi eyletime (manipulasyona) izin vermezler. Konuşmacının en
rahat iletişimde bulunduğu alan sözcüklerdir. Konuşmacı duruma ve ortama göre sözcüklerin anlamlarıyla oynayarak yeni
anlamlar yaratabilmektedir. Bazen bir sözcükde bir sesbirimin
değiştirilmesiyle anlamla oynanabilmektedir. Örneğin,
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Ankara Kaz Lisesinde sana bunları mı öğretiyorlar?
tümcesinde, kız sözcüğünün "ı" sesbirimi "a" yapılarak "Kız
Lisesi", "Kaz Lisesi" şekline dönüştürülmüş ve hem kuruma hem
de o okula giden öğrenciye şaka yollu bir eleştiri yöneltilmiştir.
Başlangıçta da belirttiğimiz gibi bu yapılırken "kaz" sözcüğünün
kazandığı "ahmak - aptalca" imgesi bu sesbirim değişikliğinin
başlıca nedenini oluşturmaktadır. Yine aynı şekilde,
Alçaklara kâr yağıyor (Özünlü, 1991: 127)
örneğinde olduğu gibi kalıplaşmış olarak kullanılan "alçaklara
kar yağıyor"un sözcüklerinden "kar"ı "kâr" yaparak ve 'alçak'
sözcüğünün çift anlamlılığından faydalanarak anlam kaydırmaya dayalı bir argo elde edilmiştir. Bu ve benzeri örnekleri çoğaltmak elbette mümkündür.

Sonsöz
Argo kullanımı toplumsal olarak ölçünlü dil kullanan bireyler tarafından kabul edilmese de varoluş koşulları ve kullanım
şekilleri her türlü dil kullanımında olduğu gibi gereksinimden
kaynaklanmaktadır. Bazen dille oyun oynama isteğinden, bazen
dolaylı iletiler verme niyetinden, bazen de dil kullanıcısının tabu
olarak nitelenebilecek kavramları daha gizli bir dille anlatma
ihtiyacından argo kullanımı tercih edilir. Anlambilim açısından
dilde gösteren, gösterilen ve gösterge arasındaki geleneksel anlam ilişkisini zorladığı için ve bu ilişkiyi çok yaratıcı bir şekilde
kullandığı için argo, üzerinde çalışılmaya değer bir alandır. Her
ne kadar argonun genel olarak toplumun "aşağı tabakasında"
kullanıldığı öne sürülse de (Aksan, 1995: 89), aslında argo toplumun her kesiminde kullanılmaktadır. Anlambilim açısından,
argo çalışmaları toplumun her kesiminde yaygın olarak kullanılan argo kullanımları derleyerek anlambilim ve argo çalışmalarına yeni bir boyut getirebilir.
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Anlam Bilimi Açısından Argo
Nesrin Altun*
Dilbilgisi ve dil bilimi terim sözlüklerinde argo tanımlanırken
"Ortak dildeki kelimelere özel anlamlar vermek… suretiyle oluşturdukları… deyimlerden oluşan, gereğinde mecazlı anlamlara
da yer veren özel dil veya söz dağarcığı… özel anlamlı kelime ve
deyimlerin yer aldığı… dil…"1, "… eğretilemelerin büyük yer tuttuğu… sözcük ve deyimlerden oluşan özel dil…"2, "… dildeki kelimelere farklı anlamlar yükleyen, mecazi anlamların önemli yer
tuttuğu özel dil…"3, "… kendine özgü sözcük, deyim ve deyişlerden oluşan özel dil…"4 gibi ifadelerle anlam açısından gösterdiği
özelliklerle de açıklanmaya çalışılmıştır. Biz de bu tanımlardan
yola çıkarak argo sözlüklerine5 girmiş Türkçe kelimelerin anlam6
açısından göze çarpan özellikleri üzerinde durmayı amaçladık.
*

Yrd. Doç. Dr. Nesrin Altun, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli.
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Zeynep Korkmaz, Gramer Terimleri Sözlüğü. Türk Dil Kurumu yayınları (Ankara, 1992), s. 13.
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Berke Vardar ve diğerleri, Açıklamalı Dilbilim Terimleri Sözlüğü. ABC Kitabevi
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3
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1992), s. 18.
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Önce argonun kavram alanıyla ilgili dikkat çeken özelliklerini; sonra ortak dilin kelimelerinin argoya geçerken uğradığı
anlam değişikliklerini, anlam bilimi açısından izlediği yolları,
ortak dilin kendi içinde izlediği yollarla karşılaştırarak göstermeye çalıştık. Son olarak da argonun kendi içinde oluştuğunu
düşündüğümüz anlam olayları ile ilgili birkaç örnek verdik.
Özel diller başlığı altında, bir grubun dili olarak tanımlanan7
argonun kavram alanına baktığımızda en geniş alanı kaplayan
kavramın cinsellik olduğunu görüyoruz. Cinsellik kapsamında
bulunan bütün kavramlar türlerine ayrılıp ilgili en ince ayrıntılarına kadar adlandırılmış, en çok eş anlamlı kelime ve deyim de
bu alanda oluşturulmuştur. Uyuşturucu, içki, sarhoşluk, dolandırıcılık, hırsızlık, yalancılık, hile, aldatma, kumar, yenmek, yenilmek, küfretmek, kovmak, dövmek, yaralamak, öldürmek gibi
kavramlar da yine türleri ve ayrıntılarıyla ilgili eş anlamlı kelime
ve deyimlerinin çok olması dolayısıyla argonun temel konularıdır.
Argonun alanı içindeki kavramların dikkat çekici bir özelliği de çoğunluk tarafından olumlu kabul edilenlerin yok denecek
kadar az olmasıdır. Mesela küfretmek için yirmi kadar; yalan ve
dolandırıcılıkla ilgili onlarca örnek olduğu halde övmek, doğruluk, dürüstlük gibi kavramlar için oluşturulmuş deyim veya kelime yok denecek kadar azdır. Kaba kimse için kırk kadar kelime
kullanılırken kibarlıkla, zarafetle ilgili kelime sayısı onu bulmaz.
Bunların çağrışımları ve duygu değerleri de gravatlı, hanım evladı, muhallebici, pandispanya, tereyağlanmak örneklerinde görüldüğü gibi hiçbir zaman kibarlığı onaylar mahiyette değildir.
Şoförlük, denizcilik ve futbol gibi bazı kavram alanlarıyla ilgili kelimeler argo içinde dikkat çekecek kadar geniş yer tutar.
Şoförlükle ilgili: sollamak, frenleri boşaltmak, far, şaft, dikiz,
gazlamak, gaz kesmek, gaza gelmek, gazlamak, selektör yapmak, taksi çalışmak… Futbolla ilgili: pas vermek, paslaşmak,
pasını almak, penaltı yakalamak, şutlamak, firikik (vermek, ya
kalamak), faul vermek, şutlamak… Denizcilikle ilgili: alarga (etmek, durmak, gelmek), palamarı çözmek, palamar vermek, alt
7

Doğan Aksan, Her Yönüyle Dil. c. 1, Türk Dil Kurumu yayınları (Ankara, 1990),
s. 89-90.
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güverte, bordalamak, dalga geçmek, dalgaya düşürmek, demir
(atmak, almak), demirlemek, fora (etmek, edilmek), iskele (yapmak, olmak), kefal, palamut, flamasız… gibi birçok örnek vardır.
Argo, geniş oranda, ortak dilin kelimelerini kendi kavram
alanlarıyla ilgili yeni anlamlar yükleyerek kullanım alanına
sokmaktadır. Bu durumda argonun dağarcığı içinde kullanılan
ortak dilin kelimeleri için temel anlam söz konusu değildir.
Kaba konuşmada kullanılan birtakım kelimelerin, özellikle
organ adlarının ve bu adların temel anlamıyla oluşturulan deyimlerin, argo olarak nitelendirilmesi argonun ortak dilin kelimelerini temel anlamında kullanmama özelliğine göre doğru
gözükmemektedir.
Acın kabadayısı, hır çıkarmak, ırgalamak gibi halk tarafından kullanılan bazı deyimleri de argo sözlüklerde görmek, kaba
konuşma, argo ve halk ağzı terimlerinin sınırlarının çok kesin
çizilmemiş olduğunu belki de bu sınırların çizilmesinin çok zor
olduğunu düşündürmektedir. Konuşma dili ürünü olmak, yazıya
çok dar çerçevelerde geçmiş olmak ve sözlüklerde yer almamak
özelliği argo gibi halk ağzı ve kaba konuşma için de geçerlidir.
Bu yüzden bazı kelimelerin yerlerini, anlamlarını doğru olarak
tespit etmek zorlaşmaktadır. Mesela halk tarafından kullanılan
gırnav demek "evlenmek istemek", argo sözlüklerde: gırnavlamak "cinsel ilişkide bulunmak(?)"; tınmamak "aldırış etmemek;
ses çıkarmamak", argo sözlüklerde "açmak, bahsetmek; söz etmek, açıklamak(?)" anlamlarıyla karşımıza çıkmaktadır.
Kelimelere yan anlamlar katarken ortak dilin genellikle organ adlarını doğaya uygulama yolunu argo da izlemiş, fakat bunları kendi temel kavram alanlarından biri olan cinsel organların
bölümleri için ad olarak veya deyimlerin içinde kullanmıştır: dil,
kafa, göz, baş,… gibi.
Somut kavramlara yeni somut ve soyut kavramlar ekleme yolu
ortak dilde olduğu gibi argoda da çok tutulan bir yoldur. Bu yolla
oluşmuş örnekler: ampul "göğüsler", asit "LSD adlı uyuşturucu",
badem "tabanca kurşunu", çarık "cüzdan, lastik", pekmez "kan"; kıl
(kıllık, kıl atmak, kıl kapmak) "kılığı ve görünümünden, davranışlarından hoşlanılmayan", saksı "baş, kafa, düşünme yetisi, zeka",
salatalık "aptal, salak; değersiz, beceriksiz" gibi kelimelerdir.
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Aşağıda örnekleri görüleceği üzere ortak dilde olduğu gibi argoda da somutlaştırma ve bu yolla oluşmuş deyimler geniş yer
tutar. Kafiyeli deyimler ve deyim niteliği kazanmış benzetmeler vardır. Ancak ortak dilde pek görülmeyen bir özellik olarak
gerçek anlamının tam tersini ifade eden deyimlere de rastlanır.
Somutlaştırma ve bu yolla oluşmuş geniş yer tutan deyimler:
simit "sıfır numara", dolma "yalan, hile, dalavere", sermek "bırakmak, meşgul olmamak, ihmal etmek", yağcı "dalkavuk", sızdırmak "korkutarak birinden para koparmak", yazmak "önemi
olmak, değeri olmak, bir anlam taşımak", paraşütçü "açıkgöz,
herhangi bir yere bedavadan, davetsiz gitmek."; parazit yapmak,
midye çıkarmak, horozuna gravat takmak, ibiğini kaldırmak, jeton düşmek, kalk gidelim yapmak(etmek, olmak), mektebe başlatmak, kuruçeşmeye taşınmak, asma sakal- takma bıyık, kenef sazlığı, it bilmez bağlaması çalmak, tozunu almak. Kafiyeli deyimler: S..imden aşağıya Kasımpaşa, istikbali parlak kıçı yuvarlak.
Deyim niteliği kazanmış benzetmeler: Taze ot görmüş eşşek gibi
sırıtmak, iyot gibi açığa çıkmak. Gerçek anlamının tam tersini
ifade eden deyimler: İyilik düşünmek "tuzak kurmayı, kötülük
etmeyi tasarlamak", palabıyık "sakalsız, bıyıksız, tüysüz kimse",
piyango "olumsuz ve beklenmedik durum, kötü rastlantı", okşamak "dövmek", nağme yapmak "ağlayıp sızlanmak".
Deyimlerin bazıları ortak dilin deyimlerini çağrıştırır: sepetlemek, sepet havası çalmak > Tak sepeti koluna herkes kendi yoluna; horozuna gravat takmak, ibiğini kaldırmak > horozlanmak;
serin gelmek > kızma(ma)k; tereyağı > yağcılık, yağ yakmak; iplemek, ip takmak > bağ, bağlılık; midye çıkarmak > dalmak; sıfır
numara > bir numara; sekiz köşe olmak > dört köşe olmak; kütük,
kereste, sobalık > odun gibi örnekler ortak dilin somutlaştırma
ürünlerinden ve deyimlerinden ilham almıştır.
Ortak dilde az rastlanan soyuta yeni somut ve soyut kavramlar ekleme şeklindeki yan anlam kazanma yoluyla oluşmuş
kelimeler argoda oldukça fazladır: yarım "Alman para birimi.",
prenses "bin lira, bin liralık banknot.", sultan "reşat altını",
yumuşak "afyon; fahişe; edilgin eşcinsel erkek", parlak "güzel
yüzlü", poz "rol, yapmacık davranış, afi", şen "eşcinsel, edilgin
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eşcinsel erkek", şeriat "kabadayılığın, gangsterliğin uydurduğu
kurallar bütünü", yamuk "beğenilmeyen, olumsuz, kural veya
ahlak dışı (davranış, iş, kimse)" gibi.
Ad aktarması örnekleri de oldukça fazladır. Randevu evi için
mektep, üniversite, dükkân; fahişe için tüccar, esnaf; randevu
evinde çalışan için sermaye; Arap para birimi riyal için hacı, hurma; bira yerine arpa suyu; hırsız için gece işçisi; çalmak, el koymak, bir şeyi çalıp başkalarının istifadesine sunmak anlamında
kamulaştırmak; Amerika yerine zengin, aldırış etmemek, önem
vermemek anlamında reçete yazmamak; Reşat altını için kullanılan sultan gibi.
Argonun temel kavram alanlarından biri olan hırsızlıkla ilgili
terim niteliğindeki kelimeler de ad aktarması yoluyla türetilmiştir: Babacımcılık, vay babacımcı, vayvaycı, jiletçi, tırnakçı, camici, cepçi, otelci, tükürükçü… gibi örnekler hırsızlığın yapıldığı
yer ya da vasıta dolayısıyla hırsızlık türlerinin adı olmuşlardır.
Ortak dilin aksine argoda, sayılar ve bitkilere de yan anlamlar yüklenmiş ve çok kullanılmıştır: Binyediyüzonbeş, beş, beşlik,
beş numara, sekiz çizmek (olmak), ellisekiz, otuzbir çekmek, elliiki, ellialtı, ellialtıya kalkmak, altmışdokuz, on sekiz, on sekize
girmek, doksan dokuz, …; zerzevat, dut gibi, ayva, elma, enginar,
kereviz, fasulye, fıstık, kabak, kestane geçmek, muz, karanfil, incir dolması, ıspanak, hıyar, salatalık, mantar…
Argo sözlüklerini ortak dilin kelimelerinin argoya geçerken
uğradığı anlam olayları açısından incelerken bir yön daha belirdi: Argo içinde oluştuğunu düşündüğümüz anlam olayları:
çalmak için kullanılan götürmek, yürütmek, kaldırmak, kalk
gidelim yapmak; uçurma, uçurtma, kanatlandırmak kelimeleri
tek kelimeden gelişmiş görünmektedir. Fahişe için kullanılan
defterli, diplomalı kelimelerine vesikalı deyiminden ulaşıldığı
düşünülebilir. Salatalık, hıyar kelimesinin alayla karışık kibarlaştırılmışı izlenimini vermektedir. Kütük, kereste, meşe odunu,
sobalık kelimlerinin anlamları da aşağı yukarı aynıdır.
Sirkaf kelimesinin "hile" anlamında sinkaf olarak kullanılması yerlileştirme, nataşa, helga, alyon kelimeleri ise genelleşme örnekleridir.
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Argo Sözlükleri

Gülden Sağol Yüksekkaya*

Argonun tanımı, ortak dilden ayrı olarak daha çok kendini
gizlemek isteyen belli topluluklar tarafından kullanılan, herkesçe anlaşılmayan, genellikle kaba dil olarak kabul edilen, yabancı
dillerden aynen veya bozularak alınmış kelime ve deyimler yanında ortak dildeki kelimelere farklı anlamlar yükleyen, mecazî
anlamların önemli yer tuttuğu özel dil olarak yapılabilir. Hırsız
argosu, asker argosu, öğrenci argosu, artist argosu gibi çeşitleri
vardır (Topaloğlu: 29). Osmanlıcada "lisân-ı erâzil", "lisân-ı hezele" terimleriyle karşılanan, halk arasında "külhanbeyi, tulumbacı veya ayak takımı ağzı" denen ve yine eski lügatlerde "hırsız
dili" anlamında "kayış dili" tabirleriyle karşılanan argoyu, halk
dili, kaba dil, teklifsiz konuşma ve zaman zaman meslekî jargondan ayırmak oldukça zordur. Özellikle de argo ile halk dili
arasına kesin bir sınır çizmek imkânsız gibidir. Çünkü bugünün
argosu yarının halk diline karışabilir.
Argonun söz dağarcığı, genel dildeki kelimelere özel anlamlar
verilerek, bazı kelimelerde bilinçli değişiklikler yapılarak, aynı
dilin lehçelerinden, ağızlarından veya yabancı asıllı unsurlardan
yararlanılarak, bazen de eskimiş unsurlar diriltilerek meydana
getirilir. Bu meydana getiriş sırasında özellikle de toplumda
*
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hüküm süren modalardan yararlanılır ki bundan dolayı rahatlıkla her devrin bir argosu vardır denilebilir.
Argonun temelinde gizlilik vardır. Yazıya geçirildiğinde bu
gizlilik ortadan kalkar, argo kelime anlaşılır olunca da argo olmaktan çıkar. Ama bir yandan hem de büyük bir hızla yeni argolar üretilir, kelimeler bir taraftan yok olurken, diğer taraftan
yeni kelimeler eklenir. Hulki Aktunç'un da belirttiği gibi aslında
hiçbir sözlük argoya yetişemez (Aktunç: 377). Bugün artık araklamak, çakmak, kodes, zokayı yutmak gibi kelimeler argodan
silinmeye yüz tutarak genel dile, daha doğru bir ifadeyle halk
diline girmişlerdir.
Biz argonun ilk izlerini Türkçenin ilk sözlüğünde, Kaşgarlı
Mahmud'un Dîvânü Lûgati't-Türk adlı eserinde buluruz.1
Kaşgarlı Mahmud burada argo olarak nitelendirilebilecek kelimeleri –bu kelimelere kesin olarak argodur demek mümkün değildir, bunlar için halk dili veya kaba dil denilmesi daha doğru
olabilir– diğer kelimelerden ayırma yoluna gitmeden verir. Biz
Türkçenin argo malzemesini 1307/1889-90 tarihine kadar, müstakil argo sözlüklerinde değil de kimi Türkçe sözlüklerde bu şekilde veya "avam lisanı" gibi şekillerde görürüz.
Bilinen ilk müstakil argo sözlüğü A. Fikri'nin 1307/1889-90
tarihli Lügat-i Garîbe adlı kitabıdır. 28 sayfadan ibaret olan sözlükte oldukça az sayıda kelime yer almaktadır ki biz bunun sebebini kitabın 26 Şubat 1305 tarihli "ifade-i muhsusa" kısmında
yazarın kendi ağzından buluyoruz (s. 2). Bu kelimelerin "hoppa,
hafif mizaçlı kişiler tarafından kullanıldığını" belirten A. Fikri,
sözlüğüne sadece meşhur olan kelimeler ile umumî âdâba aykırı
olmayanları aldığını bizzat kendisi bize bildirmektedir.
Söz konusu sözlükte kelimeler yer yer cümlelerle örneklendirilmiştir, ama bu örnekler tanıklı değildir. Zaten yazar bu çalışmayı bu kelimeleri kullanan kişilere müracaat ederek oluşturduğunu kendisi de belirtmektedir (s. 2).
Sözlükte argo olarak değerlendirilemeyecek kelimelere de yer
verilmiştir: "Eğlenmek, tahkir etmek" anlamında alay kelimesi (s. 4), "seri, çabuk" anlamında arı kelimesi (uşaklar arı gibi:
1

Bu sözlükteki argo sayılabilecek kelimeler için bk. Aktunç: 17-19.
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uşaklar seridir, s. 5), "bayağı, âdi, edna" anlamında aşa kelimesi
(Aşanın işi: pek âdi, s. 6) "canını tehlikeden sakınmayan, canı
tez" anlamında atak kelimesi (s. 6), "kabadayı, yiğit" anlamında
efe kelimesi (s. 8) gibi.
Aynı anlamda kullanılan kelimelerin belirtilerek bu tür kelimelerin sadece bir yerde manalandırıldığı sözlükte [andavullu (abullabut). Bak (s. 4).], yardımcı fiillerle kurulan birleşikler
için ayrı maddeler yapılmadığı, bunların söz konusu fiilin altında sıralandığı görülmektedir, mesela almak maddesinin içinde
bununla teşkil edilenler gösterilmiştir: alaya almak "eğlenmek",
göz hapsine almak "gözünü birinde ayırmayıp canını sıkmak"
gibi. Üstelik bunları argo olarak değerlendirmek de aslında
mümkün değildir (s. 7).
Bu sözlükte yer aldığı halde bugün unutulan veya genel dile
giren kelimeler de bulunmaktadır: asma "deyn, borç. Asma dikmek: borç edip de vermemek" (s. 5) [asma kelimesi Devellioğlu'nun
sözlüğünde asma dikmek "borcunun vermemek" şeklinde yer almaktadır (s. 59), ama daha sonra asma ve asma dikmek unutularak günümüzde bu anlamda asmak kullanılmaktadır (Aktunç:
45)]. Candan sevilenlere hitapta kullanıldığı belirtilen anam babam (s. 5) ifadesi ise - her ne kadar Türkçe Sözlük'te argo olarak
değerlendirilmişse de - [anam babam argo teklifsiz bir seslenme
(s. 102)] bugün için artık argodan çok halk dili unsuru olarak
bakabileceğimiz bu kullanım Hulki Aktunç'un sözlüğünde yer
almamaktadır, Devellioğlu'nun sözlüğünde ise vardır.]
Tarih itibarıyla ikinci argo sözlüğü O. Cemal Kaygılı'nın Argo
Lugati adlı çalışmasıdır, bu çalışma, 24 Temmuz-20 Ağustos
1932 tarihleri arasında Haber gazetesinde tefrika edilmiş ve
şimdiye kadar kitap olarak basılmamıştır. 600 civarında kelime kadrosuna sahip olan bu sözlükte kelimeler, cümlelerle
örneklendirilmiştir.
Üçüncü argo sözlüğü ilk baskısı 1941'de, son baskısı 1980'de
olmak üzere toplam altı kere basılan Türk Argosu adlı sözlüktür.
Ferit Devellioğlu tarafından hazırlanan bu sözlükte bütün madde başlarının yanında kelimenin kökeni, türü (isim, sıfat vb.) ve
biliniyorsa hangi grup tarafından kullanıldığı belirtilir (öğrenci
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argosu, şöför argosu vb.). Genellikle kelimeler cümlelerle örneklendirilir, ama bu örnekler birkaç istisna dışında tanıklı değildir.
İki bölüm hâlinde düzenlenen kitabın ikinci bölümü kavramlar
indeksine ayrılmıştır.
Yer yer sıralama bozukluklarına rastlanılan kitapta [akrep
(s. 55) kelimesinin ardından ahtapot (s. 55) kelimesinin yer
alması gibi], günümüzde yaşamayan argo malzemeyi de buluruz: Mesela, "Yalana, dolana, hiyleye kanmak" anlamında afiş
yutmak ifadesi (s. 54), Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan Türkçe Sözlük'te vardır ve diğer deyimlerden fark gözetilmeksizin verilmiştir [afiş yutmak yalana dolana kanmak (s.
29)], Hulki Aktunç'un sözlüğünde ise yer almamaktadır. Her ne
kadar bugün için afiş yutmak argo olarak nitelendirilmese de
Türkçe Sözlük'te genel dile ait bir kelime gibi verilmemesi daha
iyi olurdu. Bunun dışında bildiğimiz kadarıyla bugünkü argoda
bulunmayan "yanına yaşlı bir kadın düşmek" anlamında amorti
çarpmak (s. 56), "kadınlı erkekli bir eğlencenin dönüşünde [şöför] arabayı yıkamak veya yıkatmak" anlamında aptes aldırmak
[arabaya] (s. 58), "yabancı şöför, arabada bir kaç saat çalışmak"
anlamında arabayı sallamak (s. 58), "yalan dolan, palavra" anlamında asma sakal-takma bıyık (s. 59), "çalmak, habersiz almak,
hırsızlık etmek" anlamında aşıremento etmek (s. 59), "hafifmeşrep kadın, fahişe" anlamında aynalı pembe (s. 61), "ufaktefek, çelimsiz kimse" anlamında az gelişmiş ülke (s. 61), "soygunculuk"
anlamında bulgurculuk (s. 66) gibi kelimeleri ihtiva etmektedir
ki bunlar genel dile de girmemişlerdir.
Elimizdeki dördüncü argo sözlüğü Seyfettin Şimşek'in hazırladığı 1958 tarihinde basılan Argo Lügatçesi adlı kitaptır.
Seyfettin Şimşek, bu kitabı Eylül 1954 tarihini taşıyan önsözünde de belirttiği üzere umumî yerlerde duyduğu argo tabirleri toplayarak oluşturmuştur.2

2

"İşte bunun gibi kahvede, sinemada, otelde, tramvayda, takside, vapurda, parkta v.s. umumî yerlerde her gün duyup birçoklarının manalarını çözemediğimiz
argo tabirlerinin mukabillerini araştırarak (pis argo hariç) bu küçük lugatçeyi
meydana getirebildim." s. 3.
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Kitap 19 sayfadan oluşmaktadır ki zaten Seyfettin Şimşek
kendisi de bu çalışmaya tamam gözüyle bakmadığını, tespit edemediği daha pek çok argo tabirin bulunabileceğini belirtmektedir (s. 3). Ayrıca kitapta yer yer argo olarak nitelendirilemeyecek kelimelerin de bulunduğu görülmektedir: anca ["her zaman
birlikte. Anca beraber kanca beraber (s. 4)], argo ["aynı meslek
veya aynı topluluk sınıfı arasında kullanılan özel anlatım (s. 4)]3,
çilingir sofrası ["üzerine mezeler konmuş derme, çatma içki sofrası. O her akşam çilingir sofrasına çöker" (s. 6)], omuzdaş ["meslekdaş, arkadaş, hempa, hampa" (s. 12)], slang ["İngiliz argosuna
verilen isim" (s. 15)].
Genellikle kelimelerin cümlelerle örneklendirildiği sözlükte, bazen örneklerin madde başı olarak ele alınan kelimelerden
değil de onların türemiş şekillerinden verildiği görülmektedir:
aval [Sersem, budala. Bu günlerde çok avallaştın. (s. 4)], makas [Yeter, kâfi, kısa kes. Fazla konuşma biraz makasla. (s.
10)], piyastos [Yakalanmak, ele geçmek. Pilakiyi dün piyastos
edivermişler (s. 13) (Burada ayrıca anlamlamada da hata var:
piyastos etmek "yakalamak" anlamına gelmeli. Bk. piyastos, piyastos etmek, piyastos olmak, Aktunç: 242.)], sıfır [İflas etmek.
Sıfırı tüketti. (s. 15)]; sıfır [Ölmek (s. 15) (Bu madde aslında sıfırı
tüketmek olarak verilmeliydi)]; tav [Oyunda karşısındakini oyun
oynamıya heveslendirme. Herifi bir tav'a aldık, papelleri sökülüverdi (s. 16)], tav [Bir kimsenin cömertlik mizacını okşıyarak
para koparan veya sızdıran dolandırıcı (s. 16)]; toka [Vermek.
Paraları toka etti (s. 17)], zâr [Keyf, sarhoş. Herif artık zâr olmuş
3

Seyfettin Şimşek kitabının önsözünde argonun tanımını şöyle yapar: "Hemen
bütün milletlerin (Argo) denilen bir külhanbeyi dili vardır. Buna (Külhanbeyi
Dili) veya (Kayış Dili) de denilmektedir. Türkiye'ye Argo Dilini en başta Latinler, Cenevizliler ve Çingeneler getirmişlerdir. Bizim külhanbey dilini Latince,
İtalyanca ve Çingenece ile biraz da Ermeni ve Rumcadan alma tabirler teşkil
etmektedir. Fakat bugün (Külhanbeylik her ne kadar ortadan kalkmış sayılırsa
da) sırf türkçe olarak külhanbey dili moda olmuş gibidir. İki üç arkadaş bir araya gelince sanki güzel bir gösterişmiş gibi argo dilini kullanmayı tercih etmektedirler. Bu hiç de güzel bir şey olmamakla beraber devam etmektedir. Güzel türkçemiz varken, argo tabirlerinin kullanılması tavsiye edilemez. Bununla beraber
büyüklü, küçüklü edep dışı tabirleri yüz kızartıcı ağır küfürleri ihtiva eden pis
argo'dan sarfınazar, zararsız olanlarının kullanılması bir dereceye kadar mazur
görülebilir." s. 3.
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(s. 18)], zımbırtı [Çalgı, saz, musiki âleti. Şunu bir zımbırdat bakalım! (s. 19)].
Sözlükte anlamlanlandırmada da yer yer yanlışlık yapıldığı
görülmektedir: yalan söylemek (Civalı zar hakkında kullanılır)
İstenilen sayının gelmesi. Öküzleri koştum. Düşeş gelecekti yalan söyledi, s. 18 (Mana "istenilen sayı gelmemek" şeklinde verilmeliydi.); sağdırmak Hile ile parası alınmak, s. 14 (Kelimenin
manası "hile ile parasını al(dır)mak" şeklinde verilmeliydi.).
Ayrıca bu sözlükte bu günkü argo sözlüklerinde yer almayan
maddeler de bulunmaktadır: aynacı [Hileci, şu aynacılığı artık
bıraksak iyi olacak, s. 4 (Devellioğlu'nun sözlüğünde de bulunmayan bu kelime, Türkçe Sözlük'te mecaz açıklamasıyla yer almaktadır: aynacı 2. mec. Hileci, işine hile karıştıran, s. 177)]; caddeyi
tutmak [Çekilip gitmek. Artık fazla oldun, caddeyi tut bakalım,
s. 5 (Devellioğlu'nun sözlüğü ile Hulki Aktunç'un sözlüğünde yer
almayan bu kelime, Türkçe Sözlük'te mevcuttur: caddeyi tutmak
2) argo (korkulu bir durumda) başını alıp gitmek, uzaklaşmak,
s. 375)]; canına okumak [Bozmak, berbat etmek. Dolu ekinlerin
canına okudu, s. 5 (canına okumak tkz. berbat ve perişan etmek,
Türkçe Sözlük: 382)]; canına yandığımın [Sevgi, hayranlık, öfke
gibi türlü duyguları anlatır. Canına yandığımın kadını, s. 5
(Türkçe Sözlük'te canına yandığım (veya yandığımın) argo sevgi,
hayranlık veya öfke gibi türlü duygular anlatır, s. 382)]; cavlaklık
[Parasız ve eli boş oluş, s. 5. Bu kelime Türkçe Sözlük'te "cavlak
olma durumu, çıplaklık" anlamında yer almaktadır, s. 388]; cevabı dikmek [Ters ve karşısındakinin beklemediği bir cevabı vermek. Ona bu gün cevabı dikiverdim, s. 5. Bu ifade aşağı yukarı
aynı anlamla ve "halk ağzında" açıklamasıyla Türkçe Sözlük'te
yer almaktadır, s. 399]; ceviz [Kadın. Cevizime söz yok, s. 5]; cıva
[Hiç kullanılmamış, yepyeni, s. 5]; çakır pençe [Yolsuz veya zorla
mal veya para elde etmeyi âdet edinmiş kimse, s. 5. Bu kullanım
Türkçe Sözlük'te hiçbir açıklama yapılmaksızın "tuttuğunu koparan, giriştiği veya ele aldığı her işi başaran, becerikli (kimse)" anlamıyla yer almaktadır, s. 425]; çek arabanı [Savuş git karşımdan. Kavgaya mı geldin? Çek arabanı bakalım, s. 6. Bu kullanım
Türkçe Sözlük'te "hakaret yollu" açıklamasıyla yer almaktadır,
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s. 455]; çekiver kuyruğunu [Artık ondan hayır bekleme. O işden
vaz geç, s. 6. Bu kullanım Türkçe Sözlük'te "argo" açıklamasıyla
yer almaktadır]; çıngıraklı değirmen [Asma saat. Omuzdaşlar
çıngıraklı değirmen kaçı vurdu, s. 6]; doğrulmak [(Para hakkında) Sağlanmak, temin edilmek. Bizim gündelik ancak bugün doğrulabildi, s. 6. Bu kelime Türkçe Sözlük'te "halk ağzında" açıklamasıyla yer almaktadır, s. 612]; efkâr [Tasa, kaygı. Babalık bugün efkârlı görünüyorsun, s. 7. Devellioğlu'nun sözlüğünde de var
olan bu kelime, s. 80, bu anlamıyla Türkçe Sözlük'te "teklifsiz
konuşmada" açıklamasıyla yer almaktadır, s. 673]; efkârlanmak
[Tasalanmak, s. 7. Devellioğlu'nun sözlüğünde de bulunan bu kelime, s. 80, Türkçe Sözlük'te "teklifsiz konuşmada" açıklamasıyla
yer almaktadır, s. 674]; efkârlı [Tasalı. Omuzdaş seni pek efkârlı
görüyorum, s. 7. Türkçe Sözlük'te "teklifsiz konuşmada" açıklamasıyla yer almaktadır, s. 674]; ekmek kaybetmek [Ziyan etmek,
israf etmek, düşürmek, s. 7]; filinta [Güzel, yakışıklı, s. 7.
Devellioğlu'nun sözlüğünde filinte şeklinde yer alan kelime, s. 85,
Türkçe Sözlük'te de "argo" açıklamasıyla yer almaktadır, s. 787];
fit [Razı olmak. O bir liraya da fittir, s. 8. Devellioğlu'nun sözlüğünde var olan kelime, s. 85, Türkçe Sözlük'te İng. fit "uygun"
kelimesinin "ödeşme, razı olma" anlamında kullanıldığı, fit olmak "ödeşmek, razı olmak"ın ise argo olduğu belirtilmiştir,
s. 791]; fiyaka [Gösteriş, çalım. Kabadayılık. Fiyaka satmak, çalım satmak, s. 8. Devellioğlu'nun sözlüğünde de bulunan bu kelime, s. 85, Türkçe Sözlük'te fiyaka satmak "gösteriş yapmak, caka
yapmak, çalım satmak" olarak "argo" açıklamasıyla verilmiştir,
s. 792]; galantor, kalantor [Zengin adam. Zenginliğini her vesile
ile gösteren kimse. Şu gelen çok galantordur, s. 8. Devellioğlu'nun
sözlüğünde kalantor şeklinde yer alan kelime, s. 101, Türkçe
Sözlük'te ise hiçbir açıklama yapılmadan verilmiştir, s. 1163];
kapsalak [Sersem, hışır, aptal, s. 9]; kimseye eyvallahı olmamak
[Minneti olmamak, ihtiyacı olmamak. Onun kimseye eyvallahı
yoktur, s. 10. Bu kullanım Türkçe Sözlük'te hiçbir açıklama yapılmadan yer almaktadır, s. 750]; kolaçan [Etrafı dolaşma.
Gezinme ve gözden geçirme. Şöyle bir kolaçan edeyim dedim,
s. 10]; kolaçan etmek [Bir yeri dolaşıp gözden geçirmek, s. 10.
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Bu madde Türkçe Sözlük'te hiçbir açıklama yoluna gidilmeksizin
verilmiştir, s. 1342]; köroğlu [Nikâhlı karı, s. 10. Bu kelime Türkçe
Sözlük'te "halk ağzında" açıklamasıyla verilmiştir, s. 1383]; lânet
[Nikâh, akit. Lânet halkası boğazına geçmiş, s. 10]; macun [Süzme
afyon, s. 10. Bu kelime Devellioğlu'nun sözlüğünde de mevcuttur,
s. 116]; makina [Otomobil, s. 10. makine maddesi Devellioğlu'nun
sözlüğünde "iyi tabanca" anlamında, s. 117 ile Hulki Aktunç'un
sözlüğünde "silâh, özellikle tabanca; cinsel organ. -(özellikle fahişe için) dişilik organı; hile, düzen, oyun" anlamında yer almak
tadır, s. 203-204, Türkçe Sözlük'te ise kelime Seyfettin Şimşek'in
verdiği anlam "halk ağzında" açıklamasıyla bulunmaktadır,
s. 1492]; makinayı bozmak [Barsakları bozmak, s. 10. makineyi
bozmak şeklinde Devellioğlu'nun sözlüğünde var olan kelime,
s. 117, Türkçe Sözlük'te ise "şaka" açıklamasıyla yer almaktadır,
s. 1492]; mal [Para, s. 10. Devellioğlu'nun sözlüğünde kelimenin
bu anlamının yanı sıra başka anlamları da var, s. 117. Hulki
Aktunç'un sözlüğünde ise bu madde bulunmakla birlikte "güzel
kız, kadın, oğlan; özellikle cilveli, işveli, hafifmeşrep kız ya da
kadın; orospu, fahişe; (insanda) bacak, kalça, göğüs; cinsel organlar; kaçak madde niteliği taşıyan eroin, silâh, tabanca vb., s. 204];
malın gözü [Kötülükte eşsiz, aşağılık ve zararlı kimse, s. 10. Bu
kullanıma Devellioğlu'nun sözlüğünde de yer verilmiştir, s. 117];
mikrop [Polis, jandarma. Mikroplar etrafı sardı, s. 11]; oksi [altın
lira, s. 12. Devellioğlu'nun sözlüğünde oksi maddesi "yürü, bas,
defol, çek arabanı!" anlamında yer alan kelime, s. 126, Hulki
Aktunç'un sözlüğünde ise okso ~ oksi ~ oksu şekillerinde aşağı
yukarı Devellioğlu'nun sözlüğündeki anlamla bulunmaktadır,
s. 224]; ökçesiz [Korkak, tabansız kimse. Onu ben bilirim, ökçesizin biridir, s. 12. Bu kelime Devellioğlu'nun sözlüğünde de mevcuttur, s. 128]; paçavra [Bulaşık, sulu, arsız; kötü kadın, s. 13.
Devellioğlu'nun sözlüğünde de Seyfettin Şimşek'in verdiği ilk anlama yakın bir anlamla yer alan kelime, s. 129, Türkçe Sözlük'te
ise "mecaz" açıklamasıyla "değersiz ve iğrenç şey veya kimse" anlamında yer almaktadır, s. 1752]; pnagados [Budala, sersem kimse, s. 13. Kelime pangados veya pangodoz olarak düzeltilmeli, bk.
Devellioğlu'nun sözlüğü, s. 130, Hulki Aktunç'un sözlüğünde,
96

I / Argonun Anatomisi

s. 233]; pardon [(Alay makamında) aşkolsun, bravo. Bunu senden
beklemezdim, pardon, s. 13]; patini [Piyade, yayan. Oraya patini
mi gideceğiz, s. 13]; patiniyi tutmak [Yayan yola çıkmak, 13]; sarı
kız [Altın lira, s. 14. Devellioğlu'nun sözlüğünde "altın lira" anlamının yanı sıra "esrar" anlamına da gelen kelime, s. 138, Hulki
Aktunç'un sözlüğünde sadece "uyuşturucu madde olarak kullanılan esrar; yüksek nitelikli esrar" anlamına gelmektedir, s. 254];
sarkıtız [Altın lira, s. 14]; suyun başı [Bir işi yürütmek için en çok
fayda görülecek kimse veya makam, s. 15]; şıkırdatmak [Birine
para vereceğini, avucundaki maden paraları sallayarak anlatmak. Biraz şıkırdat da bak nasıl göbek atar, s. 15. Kelime Türkçe
Sözlük'te "halk ağzında" açıklamasıyla yer almaktadır, s. 2091];
şıpınişi [Hemen, derhal, s. 15. Devellioğlu'nun sözlüğünde de yer
alan kelime, s. 142, Türkçe Sözlük'te "halk ağzında" açıklamasıyla "kolayca ve çabuk yapılan" anlamında bulunmaktadır, s. 2092];
tav [tava almak] [Oyunda karşısındakini oyun oynamıya heveslendirme. Herifi bir tav'a aldık, papelleri sökülüverdi, s. 16. Bu
madde bu günkü sözlüklerde tava getirmek, tavına getirmek şeklindedir, Devellioğlu: 145, Aktunç: 276-277, Türkçe Sözlük: 2154];
tinyoloz [Miskin, çelimsiz, kılıksız, s. 17]; velet [Piç, s. 17. Kelime
Devellioğlu'nun sözlüğünde "küçük çocuk" anlamındadır, s. 155];
yabani hıyar [Ahmak, avanaklara söylenir (Kanser ilâcı mukabili
söylenilir.), s. 18].
Ayrıca bu sözlükle diğer argo sözlükleri karşılaştırıldığında
argo unsurların zaman içinde uğradıkları anlam değişiklikleri
de ortaya çıkmaktadır: makina [Otomobil, s. 10. makine kelimesi
Devellioğlu'nun sözlüğünde "iyi tabanca" anlamında, s. 117, Hulki
Aktunç'un sözlüğünde ise "silâh, özellikle tabanca; cinsel organ.
-(özellikle fahişe için) dişilik organı; hile, düzen, oyun" anlamında yer almaktadır, s. 203-204]; mal [Para, s. 10. Devellioğlu'nun
sözlüğünde kelimenin bu anlamının yanı sıra başka anlamları da
vardır: 1. Güzel, yakışıklı kadın veya kız. 2. Para. 3. (bk. Beyaz,
Horain, Orain, Toz). 4. (öğr. arg.) Cıgara, s. 117, Hulki Aktunç'un
sözlüğünde ise bu madde bulunmakla birlikte başka anlamları
içermektedir: Güzel kız, kadın, oğlan; özellikle cilveli, işveli, hafifmeşrep kız ya da kadın. Orospu, fahişe. (İnsanda) Bacak, kalça,
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göğüs; cinsel organlar. Kaçak madde niteliği taşıyan eroin, silâh,
tabanca vb. Para, s. 204]; oksi [Altın lira, s. 12. Devellioğlu'nun
sözlüğünde oksi maddesi "yürü, bas, defol, çek arabanı!" anlamında yer alan kelime, s. 126, Hulki Aktunç'un sözlüğünde ise
okso ~ oksi ~ oksu şekillerinde aşağı yukarı Devellioğlu'nun sözlüğündeki anlamla bulunmaktadır, s. 224]; perdahlamak [Küfür
etmek, s. 13. Aslında perdahlamak maddesi Devellioğlu'nun sözlüğünde yer alıyor ve kelime bu anlamının yanı sıra "birisini sözlerle kandırmaya çalışmak" anlamına da geliyor, s. 132, Hulki
Aktunç'un sözlüğünde ise kelime sadece "(birisini) parlak sözlerle inandırmak; kandırmak; yalan söylemek" anlamında geçiyor, s. 238, Türkçe Sözlük'te ise kelimenin "birini asılsız sözlerle
kandırmaya çalışmak" ve "sövmek, küfretmek" anlamları "argo"
açıklamasıyla yer almaktadır, s. 1790]; piyiz kaymak [Birinin
içki sofrasına davetsiz olarak çökmek, s. 14. Devellioğlu'nun sözlüğünde de kelime bu anlamla geçmekle birlikte, s. 134, Hulki
Aktunç'un sözlüğünde ise "rakı içmek, içki içmek" anlamında yer
almaktadır, s. 243]; rampa [Birinin içki sofrasına dâvetsiz olarak
çökmek. Piyiz kaymak, s. 14. Devellioğlu'nun sözlüğünde de aynı
anlamla yer alan bu kelime, rampa etmek ve rampalamak olarak
Hulki Aktunç'un sözlüğünde de yer alıyor, ama "yaklaşmak, yanaşmak" anlamındadır, s. 248. Türkçe Sözlük'te ise rampa etmek
maddesinin birinci anlamı "taşıt bir yere, bir şeye veya bir başka taşıta yanaşmak"tır, ikinci anlamı ise "argo" açıklamasıyla
verilen "birinin içki masasına çağrılmadığı hâlde oturmak"tır,
s. 1844]; sarkıtmak [Sağlama gitmek, s. 14. Devellioğlu'nun sözlüğünde "vurmak, indirmek" anlamında yer alan kelime Hulki
Aktunç'un sözlüğünde ise "etmek, eylemek" ve "vermek" anlamlarındadır, s. 254, Türkçe Sözlük'te ise "bir şeyin sarkmasını
sağlamak" anlamının yanı sıra mecazen "asmak, dar ağacına
çekmek" anlamı verilmiştir, s. 1914]; sipi [Abaza, otuzbir, meniyi elle getirmek, s. 15. Bu kelime Hulki Aktunç'un sözlüğünde
"sigara" anlamına gelmektedir, Devellioğlu'nun sözlüğünde ise
"sigara" anlamında sipsi mevcuttur, s. 260]; su yolu Ferç, s. 15.
Bu kullanım Hulki Aktunç'un sözlüğünde "cadde, anayol" anlamındadır, s. 265, Devellioğlu'nun sözlüğünde de aşağı yukarı
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Hulki Aktunç'un sözlüğünde yer alan manayla bulunmaktadır,
s. 141]; şıkırdım [Utanılacak zevklere kullanılan oğlan, s. 15.
Kelime Hulki Aktunç'un sözlüğünde "oğlan, yeni yetme erkek
çocuk, genç erkek" anlamındadır, s. 268, aşağı yukarı aynı anlamla Devellioğlu'nun sözlüğünde de bulunmaktadır, s. 142]; temize havale etme [Bitirivermek. Kısa yoldan halletmek, s. 16.
Bu kullanım Hulki Aktunç'un sözlüğünde "öldürmek; (birisini)
kumarda yenerek bütün parasını almak" anlamına gelmektedir, s. 279, Türkçe Sözlük'te Seyfettin Şimşek'in verdiği birinci
anlam hiçbir açıklama yapılmaksızın, ikinci anlam ise "argo"
açıklamasıyla verilmiştir, s. 2186]; tırlamak [Savuşmak, s. 16.
Bu kelime Hulki Aktunç'un sözlüğünde iki ayrı madde olarak
yer almakta ve Seyfettin Şimşek'in verdiği maddeye paralel olan
birinci maddenin anlamları şunlardır: "Yellenmek. (Kumarda)
Bütün parasını yitirmek. (Öğrenci) Sınıfta kalmak. Ölmek",
s. 282]; yalak [Oğlan, s. 18. Bu kelime Hulki Aktunç'un sözlüğünde şu anlamlarda yer almaktadır: (Dişilik organı ve anus
için) Gevşek, gevşemiş. (Kişi için) Fahişe. Müptezel. Dişilik organı, vagina. Bön, aptal. (Oyunda) Sürekli yenilen kimse, takım,
s. 303. Kelime Türkçe Sözlük'te diğer anlamlarının yanı sıra
"mecaz" açıklamasıyla "boşboğaz, söz taşıyan" anlamına gelmektedir, s. 2372]; zımbalamak [Cima etmek. Geçenlerde onu zımbalamışlar, s. 19. Bu kelime Hulki Aktunç'un sözlüğünde "(birisini)
bıçaklamak, özellikle tabancayla yaralamak, öldürmek; vurmak"
anlamlarında geçmektedir, s. 303. Türkçe Sözlük'te de kelime
Hulki Aktunç'un verdiği anlamla aşağı yukarı aynı anlamla ve
"argo" açıklamasıyla yer almaktadır, s. 2509. Devellioğlu'nun
sözlüğünde ise kelime hem Seyfettin Şimşek'in verdiği anlamla, hem de Hulki Aktunç'un verdiği anlamla yer almaktadır,
s. 161]; zirman [Zıpır. Aman şu zirmandan vaz geçiver, s. 19.
Bu kelime Hulki Aktunç ile Devellioğlu'nun sözlüğünde "iri yarı,
iri kıyım kimse" anlamındadır, Aktunç: 317, Devellioğlu: 162];
zula [Hırsızlık. Zulaya alışmamalıdır, s. 19. Bu madde Hulki
Aktunç'un sözlüğünde "Hapishanede yasak nesnelerin saklandığı yer. Gizli saklı köşe" anlamına gelmektedir, s. 318. Türkçe
Sözlük'te ise "argo" açıklamasıyla aşağı yukarı Hulki Aktunç'un
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verdiği anlamla aynı anlamla yer almaktadır, s. 2521. Ayrıca bk.
Devellioğlu: 162]; zula etmek [Çalmak, aşırmak, dün lokantada
tuzlukları zula ederlerken yakalandılar, s. 19. Bu madde Hulki
Aktunç'un sözlüğünde "saklamak, gizlemek" ve "(bıçağı, kamayı)
batırmak, sokmak" anlamlarındadır, s. 318. Türkçe Sözlük ile
Devellioğlu'nun sözlüğünde ise kelime Seyfettin Şimşek'in verdiği anlamın aynısıyla yer almaktadır, Türkçe Sözlük: 2521,
Devellioğlu: 162).
Tarih itibarıyla son yayınlanan müstakil argo sözlüğü
Hulki Aktunç'un hazırladığı Türkçenin Büyük Argo Sözlüğü
(Tanıklarıyla)dır. İlk baskısı 1990'da, ikinci baskısı ise 1998'de
yapılan sözlük şimdiye kadar yayınlanan sözlüklerin içinde en
kapsamlısıdır.
Bu sözlük hazırlanırken önceki argo sözlüklerinin yanı sıra
gazete, dergi, kitap taraması yapılmış, ayrıca gözlem ve görüşmeler neticesinde elde edilen malzeme de bunlara ilave edilmiştir. Maddelerin hemen hemen hepsi için tanık cümleler yer almaktadır. Aktunç'un da belirttiği gibi sözlükte yer yer jargon,
kaba dil, küfür de yer almıştır (s. 22).
Bu sözlükte her madde için şu yol izlenmiştir: Madde başı
kelime, türü (isim, sıfat, zarf vb.), biliniyorsa kaynağı, anlamı,
tanık cümlesi, varsa diğer kullanım şekilleri. İki kısım hâlinde
düzenlenen sözlüğün ikinci kısmı "Kavramsal Dizin"e ayrılmıştır (s. 321-373).
Sözlükte artık genel dile geçmiş bazı kullanımlara da yer
verildiği görülmektedir: kelek [Aptal, budala (kimse) ve başka
anlamları olan kelime, s. 173-174. Türkçe Sözlük'te de argo olduğu belirtilerek yer almakta (kelek 5. argo Aptal, s. 1264]; kereste
[İri yapılı, iri yarı (kimse). • Görgüsüz, kaba (kimse) … s. 175.
Aynı kelime Türkçe Sözlük'te 2. mec. Kaba saba kimse, kalas…
s. 1275]; keriz [s. 175. Aynı kelime Türkçe Sözlük'te keriz 2. argo
Kumar. 3. argo Kolayca kandırılabilen oyuncu, aptal. 4. argo
Eğlenti. s. 1276]; sıfırı tüketmek, s. 256; Türkçe Sözlük'te hiçbir
belirtme yoluna gidilmeksizin verilen (s. 1961) bu madde Hulki
Aktunç'un sözlüğünde yer almayabilirdi.]; tava getirmek [s. 276.
Türkçe sözlükte "mecaz" açıklamasıyla yer alan (tav 3. mec.
En uygun durum ve zaman. (işi) tavına getirmek işi en uygun
100

I / Argonun Anatomisi

duruma getirmek, s. 2154) bu madde Hulki Aktunç'un sözlüğünde yer almayabilirdi.].
Bu sözlüklerin yanı sıra bir de yöresel argo malzemenin bulunduğu çalışmalar vardır ki Özdemir Kaptan (Arkan)'ın Beyoğlu:
Kısa Geçmişi, Argosu adlı kitabı bunlardan biridir. Birinci baskısı 1988'de yapılan ve 1998'e kadar beş kere basılan kitap üç
bölüm halinde düzenlenmiştir: 1. bölüm: Beyoğlu, 2. bölüm:
Beyoğlu'nun Kısa Geçmişi, 3. bölüm: Beyoğlu Argosu (Beyoğlu
Argosu'nda, Kökeni Bugünkü Avrupa Ülkeleri'nde Konuşulan
Birinci Anadillere Dayanan Sözcüklerden Oluşan Bir Derleme).
75 sayfalık üçüncü bölüm Beyoğlu argosuna ayrılmıştır. Derleme
kısmı ise toplam 52 sayfadan ibarettir.
Beyoğlu argosunda, kökeni bugünkü Avrupa ülkelerinde
konuşulan birinci anadillere dayanan kelimelerden oluşan bir
derleme niteliği taşıyan bu bölümde Özdemir Kaptan, Beyoğlu
argosunda yer alan yabancı kökenli kelimeler içinde Grekçe Rumcayı da kapsamaktadır - ve İtalyanca kökenli kelimelerin
çoğunlukta olduğu, bunları Fransızca kökenli sözcüklerin izlediği sonucuna ulaşmıştır.
Özdemir Kaptan kendisi de Beyoğlu argosunda kökeni
Türkçe ve Almanca, Arnavutça, Bulgarca, Çekçe, Felemenkçe,
Fransızca, Grekçe, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Macarca,
Norveççe, Portekizce, Romence, Rusça, Sırpça dışındaki dillere
dayanan kelimeler de bulunduğunu belirtmekle birlikte (s. 231),
o bu çalışmayı Beyoğlu argosundaki yabancı kökenli kelimelerin zenginliğinin bir bölümüne tanıklık etmek için hazırlamıştır
(s. 232).
Özdemir Arkan'a göre artık Beyoğlu argosunda İngilizce kökenli kelimeler bu kuralın dışında tutulduğu takdirde yabancı
kökenli kelimeler azalmaktadır (s. 221). Arkan'ın kitabındaki
derleme mekân yönünden sınırlandırıldığı gibi, zaman yönünden de sınırlandırılarak, 1950'lerde ve izleyen yıllarda, yani 20.
yüzyılın ikinci yarısında konuşulan Beyoğlu argosunda yer alan
sözcükler derlenmiştir. Bu derlemeye giren sözcüklerin seçimi
yapılırken Beyoğlu argosuna özgü sözcüklerden olmaları gerekli
görülmeyerek Beyoğlu argosunda yer almaları yeterli sayıldığı
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için derleme kapsamındaki kelimelerin bir kısmı, sadece Beyoğlu
argosuna özgü olmakla birlikte, bir bölümü ülkemizde konuşulan
başka argolarda ve genel argoda da yer almaktadır. Bu kitapta
kural olarak, cinsel organ ve eylemlerle ilgili argo sözcükler derlemeye alınmış, ancak böyle sözcükler için örnek verilmemiştir.
Çok özel cinsel eylem, biçim ve durumları anlatan sözcükler ise
derlemeye alınmamışlardır. Ayrıca ağır küfür ifade eden sözcükler de derlemenin dışında bırakılmışlardır.
Kitapta kökeni bu derlemenin kapsamına giren yabancı
diller olan argo sözcükler tırnak işareti içinde yazılmıştır, takılar da aynı işaretin içine alınmıştır. Ses değişikliği ile aynı
anlamda kullanılan kelimeler varsa bunlar [-] işareti ile birbirinden ayrılıp aynı madde içinde değerlendirilmişlerdir. Argo
kelimelerin kökenleri kelime ve deyişin ardında () ayraç içinde
belirtilmiş, Türkçe bir ek alsalar da kelimeler yabancı olarak
değerlendirilmişlerdir.
Sözlükte açıklamaların ardından, kelimeler genellikle, cümlelerle örneklendirilmişlerdir, ama bu çalışma özellikle müşahedeye dayandığı için örnekler tanıklı değildir. Argo kelime ve
deyişlerin birden çok anlamı olduğu hâllerde her anlam için ayrı
bir cümle örneği yazılmıştır.
Örnek vermek amacını taşıyan cümleler içinde bu derlemenin kapsamına giren başka argo sözcükler bulunduğu takdirde,
bunlar siyah harflerle yazılmışlardır. Bu sözcüklerin anlamları,
kendi maddelerinde açıklanmıştır ("duziko" (Gr) Rakı- Duziko içmenin bir raconu vardır, s. 250). Örnek vermek amacını taşıyan
cümleler içinde, bu derlemenin kapsamına girenlerin dışında
kalan argo sözcükler bulunduğu takdirde, bunların anlamları,
hemen arkalarından tırnak içinde açıklanmıştır ("figüran" (Fr)
Önemli olmayan etkinliği az kişi- Deliğe "hapishaneye" girenlerin tümü figüran, bunu böyle bil, s. 254).
Türkçenin argo malzemesi, müstakil sözlüklerin yanı sıra,
bazı Türkçe sözlüklerde bir açıklamayla veya açıklamasız olarak yer almıştır: Mesela Şemseddin Sami'nin Kamus-ı Türkî'si
(1900) ile Mehmed Bahaeddin [Toven]'in Yeni Türkçe Lügat'inde
(1. baskı, 1912; 2. baskı 1924) "avam lisanı" açıklamasıyla,
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Ebuzziya Tevfik'in Lügat-ı Ebuzziya'sında (İstanbul, 1306)
"ıstılahat-ı avam" olarak, Kâmûs-ı Türkî'nin sadeleştirilmiş ve
genişletilmiş baskısı olan Temel Türkçe Sözlük, 1-3'te (İstanbul,
1985) "argo sözü" açıklaması ile, Server İskit ile Sadun Galip'in
katkılarıyla hazırlanan Alaeddin Gövsa'nın Resimli Yeni Lugat
ve Ansiklopedi'sinde [İstanbul, 1947-54], "argo" açıklamasıyla
verilmiştir.
Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan Türkçe Sözlük'te
ise biz artık genel dile geçmiş, hemen herkes tarafından bilinir
hale gelmiş malzemenin argo açıklamasıyla veya argo olmaktan çıkarak, halk dili, teklifsiz konuşma veya mecazî kullanım
olarak değerlendirildiğini görmekteyiz. Ayrıca bu malzemenin
edebî olmamakla birlikte hiçbir belirtme yoluna gidilmeden de
verildiğine rastlamaktayız: araklama [argo Araklamak işi, çalma, aşırma (s. 125)]; araklamak [argo Çalmak, aşırmak (s. 125).
Kelime Hulki Aktunç'un sözlüğünde de yer almaktadır, s. 42)];
aynacı [2) mec. Hileci, işine hile karıştıran (s. 177). Şimşek: 4,
Aktunç: -, Devellioğlu: -]; caddeyi tutmak [2) argo (korkulu bir
durumda) başını alıp gitmek, uzaklaşmak: … (s. 375). Şimşek: 5,
Aktunç: -, Devellioğlu: -]; canına okumak [tkz. berbat ve perişan
etmek:… (s. 382). Şimşek: 5, Devellioğlu: -, Aktunç: -]; canına
yandığım (veya yandığımın) [argo sevgi, hayranlık veya öfke gibi
türlü duygular anlatır:… (s. 382). Şimşek: 5]; çakır pençe [tuttuğunu koparan, giriştiği veya ele aldığı her işi başaran, becerikli
(kimse) (s. 425). Şimşek: 5]; çekiver kuyruğunu [argo artık ondan
hayır bekleme (s. 455). Şimşek: 6]; filinta [2. argo Güzel, yakışıklı. filinta gibi genç, ince uzun boylu, çevik, yakışıklı (kimse)
(s. 787). Bk. Özdemir Kaptan (Arkan), Beyoğlu Argosu, s. 254;
Ferit Devellioğlu, Türk Argosu, s. 85]; fit olmak [argo ödeşmek,
razı olmak, s. 791. Devellioğlu: 85, Aktunç: -, Kaptan: 255]; fiyaka satmak [argo gösteriş yapmak, caka yapmak, çalım satmak, s. 792. Devellioğlu: 85, Aktunç: -, Kaptan: 255]; fos [argo
Çürük, temelsiz, boş, kof. fos çıkmak bir işin sonu gelmemek,
boş çıkmak, s. 799. Aktunç: 116, Devellioğlu: 85]; hapçı [Afyon
vb. uyuşturuculara alışmış olan (kimse) (s. 942). Devellioğlu:
93, Aktunç: 133]; harbi [2. s. mec. Doğru, hilesiz, temiz, mert
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(945). Devellioğlu: 93, Aktunç: 133]; harbilik [1. Doğruluk, temizlik, mertlik (945). Aktunç: 134, Devellioğlu: 93]; kalantor [İt.
galantuomo Gösterişi seven, varlıklı (kimse) (s. 1163). Kaptan:
260, Devellioğlu: 101, Aktunç: -); kelek [5. argo Aptal (s. 1264).
Devellioğlu: 107, Aktunç: 173-174. Buna mukabil "kaba saba
kimse, kalas" anlamındaki kereste kelimesi Türkçe Sözlük'te
mecazî kullanım olarak gösterilmiştir: kereste 2. mec. Kaba saba
kimse, kalas… (s. 1275). Aktunç: 175, Devellioğlu: 107]; keriz
[2. argo Kumar. 3. argo Kolayca kandırılabilen oyuncu, aptal. 4.
argo Eğlenti. (s. 1276). Aktunç: 175-176, Devellioğlu: 107]; külyutmaz [Aldanmaz, kolay inanmaz. (s. 1437). Aktunç: 195 kül
yutmak Yanılmak, hileye aldanmak, oyuna kanmak]; makineyi bozmak şaka bağırsakları bozulmak, ishal olmak (s. 1492).
Şimşek: 10 makinayı bozmak, Devellioğlu: 117]; okutmak [4. argo
Satarak elinden çıkarmak (s. 1676). Aktunç: 225, Devellioğlu:
126]; sıfırı tüketmek [1) gücü kalmamak; 2) yoksul duruma gelmek, yoksullaşmak; 3) ölmek (s. 1961). Aktunç: 256, Devellioğlu:
139]; tav [3) mec. En uygun durum ve zaman. (işi) tavına getirmek işi en uygun duruma getirmek, s. 2154. Aktunç: 276 tava
getirmek, Devellioğlu: 145 tavına getirmek]; toka etmek 4) argo
vermek (s. 2229). Aktunç: 284, Devellioğlu: 148]; torpillemek
[2. argo Sınıfta kalmak (s. 2241). Şimşek: 17, Devellioğlu: 149);
vızıldamak [2. mec. Hafif sesle ve bezdirici biçimde yakınmak,
sızlanmak (s. 2347). Şimşek: 18, Devellioğlu: 155].
Deyim sözlüklerinde de argo malzemeye rastlanmakta, bunlar bazen argo oldukları belirtilerek verilmekte, bazen hiçbir
belirtme yoluna gidilmeden ele alınmaktadırlar. Mesela: Yusuf
Çotuksöken'in hazırladığı Deyimlerimiz kitabında argo deyimler bir ayırım gözetilmeden verilmiştir: fos çıkmak -1. (Birinin)
Bir işe yaramadığı anlaşılmak. -2. Bir iş, beklenen sonucu vermemek (s. 119) (Türkçe Sözlük'te de bulunan fos kelimesi argo
olarak verilmiştir, fos çıkmak deyimi de aynı madde içinde yer
almaktadır: fos argo Çürük, temelsiz, boş, kof. fos çıkmak bir işin
sonu gelmemek, boş çıkmak (Türkçe Sözlük: 799), yandan çarklı
-1. Kollarını çok sallayarak ya da bir omzu düşük olarak yürüyen
(kimse). -2. Şekeri yanına konmuş (kahve). -3. Çok ağır giden
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taşıt (s. 269) (Bu deyim Türkçe Sözlük'te argo olarak verilmiştir:
yandan çarklı argo 1. Her iki yanında birer çarkı bulunan ve bu
çarklarla ağır hareket eden vapur. 2. Şekeri yanına kuymuş olan
kahve veya çay (s. 2382), zokayı yutmak Aldatılmak (s. 284) (Bu
deyim Türkçe sözlükte argo olduğu belirtilerek verilmiş: zokayı
yutmak argo aldatılıp zarara sokulmak (s. 2518), zom olmak Çok
sarhoş olmak (s. 284) (Türkçe Sözlük'te: zom argo 1. Olgun (kimse). 2. Çok sarhoş olan. zom olmak çok sarhoş olmak (s. 2518)
gibi.
Ali Püsküllüoğlu'nun hazırladığı Türkçe Deyimler Sözlüğü'nde
deyimler alay yollu (al.), argo (arg.), eski (esk.), halk ağzı (ha.),
hakaret olarak (hkr.), kaba (ka.), mecaz (mec.), şaka yollu (şaka),
senlibenli konuşmada (tkz.) kullanıldıkları belirtilerek verilmiştir. Kitapta mes. balgam atmak mec. (kaba) bir konuda ya da yapılmakta olan bir işle ilgili olarak kuşku uyandırıcı bir düşünce
ileri sürmek (s. 137) kelimesi kaba olarak verilmiş, ama bunun
yanı sıra harcını vermek arg. ağzının payını vermek, azarlamak
(s. 428) argo olarak değerlendirilmiştir, içine sıçmak (bir şeyin)
arg. 1 (bir işi, durumu) çok kötü biçime sokmak, düzelmez duruma getirmek. 2 (bir eşyayı vb.) kullanılamaz duruma getirmek,
parçalamak, bozmak (s. 465) argo olarak değerlendirilmiştir.)
Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanan Bölge Ağızlarında
Atasözleri ve Deyimler adlı kitapta da argo olarak değerlendirilebilecek deyimlere rastlanmaktadır ki bunlar da hiçbir belirtme yoluna gidilmeksizin ele alınmışlardır: yalını kaşımak Birine
pohpohlayıcı sözler söylemek (Yavuzköy Şavşat-Ar.) (s. 171); zurna ıslanmak 1. Küçük çocuk sürekli ağlamak. 2. Kadın yaygara
yapmak. (s. 175). H. Fethi Gözler'in Büyük Deyimler Sözlüğü ile
Ertuğrul Saraçbaş'ın Türkçe Deyimler Sözlüğü'nde ise argo malzeme, argo oldukları belirtilerek sunulmuştur.
Ayrıca ağız sözlüklerinde de argo kullanışlara yer verildiği
görülmektedir, ama genellikle bunlar argo oldukları belirtilmeden ele alınmışlardır. Mesela Urfalı Kemal Edip'in Urfa Ağzı
adlı kitabının sözlük kısmında biz argo malzemeye yer verildiğini görürüz: zırrıkı Zırzop (s. 145), zingîllî ziyarat Paramparça
elbiseli (adam) (Argomsu) (s. 145).
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Aynı durum Selahattin Olcay, A. Bican Ercilasun ve Ensar
Aslan tarafından hazırlanan Arpaçay Köylerinden Derlemeler
adlı kitapta da mevcuttur. Burada da argo malzemenin bulunduğu, ama argo oldukları belirtilmeksizin verildikleri görülmektedir: ayah Kadın, bk. kanayak, çoluh çocuh ayah (s. 389);
cahil Genç, delikanlı (s. 390) (Bu kelimenin bu manası Türkçe
Sözlük'te halk ağzında kullanıldığı belirtilerek verilmiştir cahil
3. hlk. Deneysiz, genç, toy (delikanlı veya kız)… (s. 376); ganahlı
kan ayaklı Kadın, kız vb. (s. 391); lotu Boşboğaz, çok konuşan
(s. 394).
Aynı durum Selahattin Olcay tarafından hazırlanan Erzurum
Ağzı: İnceleme-Derleme-Sözlük adlı kitapta da görülmektedir,
burada da sözlük kısmında argo kullanışlar, argo oldukları belirtilmeksizin verilir: aşna fişne ol- Sevişmek (s. 113) (aşna fişne
argo 1. Gizli dost. 2. Gizli dostluk (Türkçe Sözlük: 153) (Aktunç,
Devellioğlu: -); bizim gaşıh ortaği, bizim gonci yağli, bizim köroğli, bizim ömür törpüsi Koca karısı için söyler (s. 114) (kaşık düşmanı şaka Kadın, eş (Türkçe Sözlük: 1233); köroğlu hlk. Kocanın
karısına verdiği ad … (Türkçe Sözlük: 1383); ömür törpüsü Uzun
ve üzücü iş (Türkçe Sözlük: 1729); çıltih Sürtük, orospu (s. 116);
ferik Piliç, genç kız (s. 118); fittoz Oynak, cilveli (s. 119).
Bu sözlüklerin dışında biz çeşitli kitaplarda da argo malzemeyle karşılaşırız ki Gelibolulu Mustafa Âli'nin Mevâidü'nNefâis fi Kavâidi'l-Mecâlis adlı kitabı bunlardan biridir. Kitabı
iki cilt halinde yayınlayan Orhan Şaik Gökyay, ikinci cildine
"Söz ve Terim Dizisi" adı altında bir sözlük ilave etmiştir (s. 319430) ki bu sözlükte argo malzeme argo oldukları belirtilmeksizin
sıralanmıştır. Mesela: adam mezelemek Alaya almak, alay etmek, eğlenmek (s. 319), iki zevkliler Hem fail, hem meful olanlar
(s. 357), meleme Beceriksiz, çapaçul (s. 372), kenar beylerbeyileri
Önemsiz beylerbeyileri, tuttukları mevki bakımından pek itibarlı olmayan beylerbeyileri (s. 364)., derneksiz Derme-çatma, yolyordam bilmeyen, görgüsüz (s. 336), beze Fakir, nasipsiz, umutsuz, yoksul (s. 327).
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Bu kitabın yanı sıra biz daha sınırlı argo malzemeyi T[ahir]
Alangu'nun 1943 tarihli Çalgılı Kahvelerdeki Külhanbeyi
Edebiyatı ve Numuneleri adlı kitabında, Mehmet Halit [Bayrı]'nın
1934 tarihli İstanbul Argosu ve Halk Tabirleri kitabı ile ikinci
baskısı 1972 tarihinde yapılan İstanbul Folkloru adlı kitabında,
O. Cemal Kaygılı'nın İstanbul'da Semai Kahveleri ve Meydan
Şairleri adlı kitabında, Ergun Hiçyılmaz'ın Eski İstanbul Hayatı:
Yosmalar-Kabadayılar kitabında (İki bölüm hâlinde düzenlenen kitabın birinci bölümünde "yosmalar", ikinci bölümünde
ise "kabadayılar" anlatılmaktadır. Bu bölümlerin ardından 9197 sayfaları arasında argo malzemenin verildiği küçük bir sözlük yer almaktadır.), Arslan Kaynardağ'ın 1984 tarihli "Tarihi,
Değişen Yönleri ve Gizli Diliyle İstanbul Bitpazarı / Bitpazarı'nın
Gizli Dili ve Argosu" adlı makalesinde, Hulûsi Kodaman'ın
Zar-Kâğıt Oyunları ve Hileleri adlı kitabında, Reşad Ekrem
Koçu'nun Patrona Halil: Devlet Gücünü Zedelemiş Bir Serserinin
Romanlaştırılmış Hayatı (Bu kitabın 60-62 sayfaları arasında
"Lehçe-i Külhânî" risalesi yer almaktadır. Koçu, külhan beylerinin kendilerine mahsus dillerini göstermek üzere seksen kelimelik bu risaleyi kitabına alırken müstehcen kelimelerin karşılığını
vermemiş ve kelimeleri bugünkü Türk alfabesine göre tasnif etmiştir.), Mikhail Mikhailov'un argo malzeme ve Osmanlı Türkçesi
halk tabirlerini ele aldığı 1930 tarihli makalesinde buluruz.
Aslında bir mecaz sözlüğü olmakla birlikte yer yer argo sözlüğü hüviyeti taşıyan bir eser olan Lehçetü'l-Hakâyık' tan da söz
etmeden geçmek istemiyorum. Tam bir sözlükten çok, ince ve
zarif bir mizah çalışması olarak değerlendirmekle birlikte argo
unsurları da barındıran bu eserin yazarı Düyun-ı Umumiye'nin
direktörlüğünü yürütmesi sebebiyle Direktör Âli Bey olarak
tanınan tiyatro yazarı ve gazeteci Mehmet Âlî Bey'dir (18441899).4 İlk baskısı 1896'da yapılan bu kitapta toplumun kusur
ve zaafları hicvedilir. Türkçede kelimelere ters ve mizahî an4

Âlî Bey'in doğum tarihi kesin olarak bilinmiyor, sadece 1899'da Malûmat gazetesinin çıkardığı yıllıkta Âli Bey'in ölümünden bahsedilirken "Tahminen elli beş
yaşlarındaydı" cümlesine dayanılarak hemen hemen bütün kaynaklarda doğum
tarihi 1844 olarak verilmektedir (Lehçetü'l-Hakâyık: 9).
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lam verme sistemi edebiyatımıza ilk defa Lehçetü'l-Hakayık
ile girmiştir.5 Âli Bey, kitabını zeki ve ince bir nükte anlayışıyla kaleme almıştır. Hiçbir kaba ve çirkin ifadenin bulunmadığı bu kitabın ikinci baskısının yapılmasına izin verilmemiştir.
Bu sebeple ikinci baskısı Mısır'da, üçüncü baskısı ise ancak II.
Meşrutiyetten sonra 1908'de İstanbul'da yapılmıştır. Basın sansürünün yoğunlaştığı dönemlerde baskısının yapılmasına izin
verilmeyen Lehçetü'l-Hakayık'ta Âli Bey, özellikle kadınlara zarif esprilerle takılmıştır. Söz konusu kitap, diğer birkaç eseriyle bir arada Şemsettin Kutlu tarafından Tercüman 1001 Temel
Eserleri arasında neşredilmiştir.
Âli Bey'in bu gazetedeki yazıları devlet hizmetinde bulunan bir kişinin bir mizah organında yazması hoş karşılanmadığı için imzasız olarak yayınlanıyordu ve Âli Bey'in Lehçetü'lHakayık'taki maddelerinin bir kısmı ilk olarak yine bu gazetede
yayınlanmıştı.
ahlâk Akıl polisi (s. 23); akça (para) Milyon tohumu (s. 25);
altın Anahtar (s. 25); atlas Güzel kadın derisi (teni) (s. 24); badana Saykal-ı der ü divâr ve cilla-yı rûy-i dildâr "kapıya, duvara ve sevgilinin çehresine parıltı veren araç, cilâ". Daha çok
fazla allık, düzgün kullanan kadınlara taş atılıyor (s. 26); bâkir
Beyaz sahife (s. 27); balkon Âşık tüneği (s. 27); balo fistanı (elbisesi) İncir yaprağı (s. 27); balon Uçucu, geçici şöhret (s. 27); bâtıl
inanç (boş inan) Zihin kanseri (s. 50); cephane arabası Top kileri
5

İlk Türkçe mizah gazetesini kuran Teodor Kasap Efendi, 1870'de Diyojen'i çıkarmaya başlamıştır. Bu gazetenin başlığında İskender ile Diyojen'in bir karikatürü vardır. Söylentiye göre İskender Diyojen'in derbeder ve perişan halini görünce onun yanına gider ve filozofun bir fıçı içinde barındığını görünce "Niçin böyle
sefil halde yaşıyorsun? Ben bütün dünyaya hâkim, kudretli bir hükümdarım.
Benden nasıl bir yardım istersen, hemen yapayım" der. O anda hava güneşli,
fakat soğuktur. Ayakta duran İskender, fıçının içinde oturan Diyojen'in önünde
durduğu için güneş ışınlarının onun üstüne gelmesine, dolayısıyla ısınmasına
engel olmuştur. Bundan dolayı İskender'e eliyle işaret ederek "Sen hele güneşten çekil, gölgeni üstüme düşürme; başka bir lutuf ve yardımına ihtiyacım yok"
cevabını verir. Teodor Kasap gazetesine başlık olarak bu karikatürü koyarken
Diyojen'in İskender'e cevabını derli toplu özetleme görevini de Âli Bey'e vermiştir. Âli Bey, Diyojen'in cevabını fâilâtün fâilâtün fâilün vezninde "Gölge etme
başka ihsan istemem" biçimli bir mısra hâline getirmiştir (Lehçetü'l-Hakâyık:
10-11). İşte Âli Bey'in bu mısraı o zamandan sonra dilimize atasözü gibi yerleşmiştir.
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(s. 30); çorap bağı Bacak bileziği (s. 31); darb-ı mesel (atalar
sözü) Kira arabası (s. 38) "kira arabasını herkesin kiralayıp kullanması gibi darbımeselleri de herkesin sık sık kullanışı birbirine benzetiliyor"; diken Gülün bekçisi (s. 34); dul Kiralık boş ev
(s. 39); don (külot) Sır yoldaşı (s. 39); gamze (göz kırpma, göz
ucuyla bakma, nazlı nazlı işaret etme) Mitralyöz, telgraf
(s. 40); hatar-i azîm (büyük tehlike) Güzel kadın (s. 33); hayırdua Ucuz hizmet (s. 33); hissedar Koca (s. 32); iskelet İnsan kanaviçesi (s. 24); korse (burada sütyen) Turunç mengenesi (s. 42);
kurşun tanesi Muharebe şekerlemesi; mücellit (kitap ciltleyen
kimse) Kitap terzisi (s. 45); mezar Son yatak (s. 45); mukaddeme (önsöz, işe başlama) El öpmek (s. 47); mumya İnsan çirozu
(s. 48); nedâmet (pişmanlık) Vicdan hazımsızlığı (s. 48); nikâh
Boşanmanın önsözü, başlangıcı (s. 49); peder Kitabın üstüne
yazılan yazar adı (s. 27); pire şakacı (s. 28); şair Söz kantarcısı
(s. 37); şeytan Kadınların vefakâr dostu (s. 38); tarih Kurt masalı. Züğürtledikçe eski defter karıştırmak (s. 28); türbe Aile dolabı
(s. 29); tokat Tesirli delil, belge (s. 30)
Bunların yanı sıra bir de Fransızca-Türkçe, İngilizce-Türkçe
gibi iki dilli argo lügatleri bulunmaktadır.6

6

Erdem Özdoğan, İngilizce-Türkçe Argo Sözlüğü, İnkılap Kitabevi (İstanbul,
1986); Tahsin Saraç, Fransızca-Türkçe Argo Sözlüğü (Ankara, 1966); vd.
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ARGO ALAN VE MEKÂNLARI

Okey Oyuncuları Argosu
*

Erdal Şahin

Okey, iskambil kâğıdı yerine plastik, tahta gibi malzemelerden yapılmış taşlar ve bunları dizmeye yarayan ıstakalarla en
az iki, en çok dört kişi tarafından on beşer taşla oynanan bir
oyundur.
Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi'nde, "Jokeri saptamak üzere yere açılan taşı elinde bulundurana bir, tüm taşlarını
gruplayıp yere açana iki, yere joker atarak ya da aynı renk ve tür
taşları ikili gruplar halinde yan yana getirerek oyunu bitirene
dört birim para ödenir. Sıra tekrar ilk dağıtana geldiğinde tur
bağlanır ve oyunu kaybeden kazanana iki misli para öder."1 şeklinde bir tür kumar oyunu olarak izah edilen oyunun en yaygın
türü kahvehane, çay bahçesi, ev gibi yerlerde veya bilgisayar ortamında2 arkadaşlar arasında eğlenmek amacıyla oynananıdır.
Oyunun bu türünü oynayanlardan derlediğimiz argo kelime ve
deyimlerin kolay anlaşılabilmesi için oyunun temel kurallarını
kısaca vermek istiyorum.

*

Doç. Dr. Erdal Şahin, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

1

Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, "Okey" mad., c. 17, Milliyet yayınları
(İstanbul, 1986).

2

Örnek olarak: www.okey.gen.tr
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Oyunun başlangıcında, iki kez atılan zardan çıkan birinci sayı sırasında olan balya üzerinden zardan çıkan ikinci sayı
sırasındaki taş alınır ve ters çevrilerek balyanın üzerine açılır.
Açılan bu taşa gösterge veya gösterme denir ve bu taş jokeri belirler. Joker, göstermeyle aynı renkte, göstermeden bir sayı fazla
olan taştır. Dağıtıcı, kendinden sonraki oyuncuya on beş, kendi de dâhil olmak üzere diğer oyunculara on dörder taş verir.
Dağıtıcının sağ yanında bulunan ve on beş taşı bulunan oyuncu
elindeki fazla taşı sağ tarafına masanın üzerine açık bırakmasıyla oyuna başlanır. Oyun, masanın üzerindeki belli balyadan
taş çekmek ve masanın üzerine bir taşı açık bırakmak suretiyle,
bir oyuncunun elindeki on dört taşı en az üçerli olmak üzere sayılarına veya renklerine göre gruplayarak ya da aynı renk ve rakamlı taşları ikili gruplar halinde yan yana getirerek açmasına
kadar devam eder. Oyunda mavi, kırmızı, siyah, yeşil olmak üzere dört tür renkten on üç sayısına - on üç dâhil - kadar rakamlı
ikişer adet taş vardır.
Oyun esnasında diğer eğlence oyunlarında olduğu gibi çeşitli vücut uzuvlarının hareketleriyle beden dilini kullanarak da
anlaşan okey oyuncularının samimî; fakat ilginç konuşmaları
dikkat çeker. Bu ilginçlik bilinen kelimelerin anlamlarının veya
kısmen de şekillerinin değişitirilmesiyle oyun dışındakiler tarafından anlaşılmamalarından ileri gelir.
Argo, başkalarınca anlaşılmamak, farklı bir anlaşma biçimi
sağlamak üzere aynı meslek veya topluluktaki insanların ortak
dildeki kelimelere özel anlamlar vermek, bazı kelimelerde değişiklik yapmak, dilin lehçelerinden, eskimiş unsurlarından ve
yabancı kökenli şekillerinden de yararlanmak suretiyle oluşturdukları herkesçe anlaşılmayan kelime ve deyimlerden oluşan,
gereğinde mecazlı anlamlara da yer veren özel ve kısmen kaba
dil veya söz dağarcığıdır.3
Okey oyununda okey, okey takımı, renkli okey, renksiz okey,
eşli okey, eşsiz okey, joker, zar, taş, ara taşı, ıstaka, parti, zar tutmak gibi herkesçe bilinen terimler ve deyimler dışında kullanılan
3

Zeynep Korkmaz, "Argo ve Gizli Dil maddeleri," Gramer Terimleri Sözlüğü,
Türk Dil Kurumu yayınları (Ankara, 1992).
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ve oyuncu gruplarına göre değişebilen kelime ile deyimler okey
oyuncularının argosunu teşkil eder.
Eğlenmek amacıyla okey oynayan çeşitli meslek grubuna
dâhil kişilerden topladığım argo kelime ve deyimleri ifade ettikleri anlamlara göre beş grupta incelemek mümkündür:

1. Oyunun Oynandığı Yerle İlgili Argo Kelimeler
Oyunun oynandığı kahvehane, çay bahçesi, ev vb. için genellikle "buluşulan veya oyun oynanılan yer" anlamında mekân
veya mekânhane kelimeleri kullanılır. Mekânhane, "kahvehane"
kelimesi şekil ve anlam yönünden örnek alınarak, yakıştırma
yoluyla bu kelimeye benzetilerek Arapça mekân ve Farsça hane
kelimelerinin birleştirilmesiyle anlam yönünden hatalı; fakat
muzipçe oluşturulmuş bir birleşik kelimedir.

2. Oyun Malzemeleriyle İlgili Argo Kelime ve Deyimler
Okey oyununun oynanması için dört adet ıstaka, yüz altı adet
okey taşı, oyun sonunda oyuncuların aldıkları puanların yazıldığı bir kâğıt ve kalemin bulunması yeterlidir. Oyuncular kullanılan bu malzemelerin yazı dili sözlüklerinde yer alan isimlerini
kullandıkları gibi bu isimlerin yerine kendilerinin uydurdukları
argo kelime veya kelime gruplarını da kullanırlar.
Taşların dizildiği nesne olan ıstakayla ilgili olarak 'ıstaka' an
lamındatakoz veya mitra4; oyunun temel malzemesi olan taşlarla
ilgili olarak "okeyin tespiti için açılan siyah veya kırmızı gösterge
taş" anlamında çiçek5 veya kaymak; "joker taş" anlamında çocuk,
kuku6 aspirin7; "aslında joker olarak belirlenen ve üzerinde "joker" yazılı olan ve okey oyununda genel olarak joker olarak tespit edilmiş taşın sayısını temsil eden taş" anlamında sahte okey
veya piç; "kişinin oyunu için en önemli taş veya joker" anlamında
4

Yunanca "döl yatağı, rahim".

5

Açılan taşın rengi düşünülmüştür.

6

Çingene dilinde "kadının cinsel organı".

7

Her tür rahatsızlık için kullanılabildiği düşünülmüştür.
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ana, baba, yavru, şukar veya şeytan8; "eksik peri veya tamam
iki ayrı peri birleştiren taş" anlamında amın içi; "işe yaramayan
taş" anlamında göt, sakat veya hurda; "joker olan taştan bir sayı
büyük olan taş" anlamında okeyin ablası, okeyin abisi veya bir
ayağı uzun; "joker olan taştan bir sayı küçük olan taş" anlamında okeyin kardeşi veya bir ayağı kısa; "joker olan taşla aynı rakamlı siyah taş" anlamında kararmış okey, "jokerle aynı rakamlı
mavi taş" anlamında morarmış okey, "jokerle aynı rakamlı sarı
taş" anlamında sararmış okey, "jokerle aynı rakamlı kırmızı taş"
anlamında kızarmış okey; "farklı renkte aynı rakamlı taşların
yan yana getirilmesiyle yapılan per" anlamında kazık9 veya erkek10; "siyah on bir rakamlı taş" anlamında Amokachi; "kırmızı veya sarı bir rakamlı taş" anlamında Taffarel; "kırmızı veya
sarı dokuz rakamlı taş" anlamında Hakan; "kırmızı veya sarı on
rakamlı taş" anlamında Tanju; "ıstakada dizili perlerin her iki
tarafındaki uç nokta" anlamında kafa gibi kelime ve deyimler;
oyun bitiminde alınan puanların yazıldığı kâğıtla ilgili olarak
isetabela veya defter gibi kelimeler kullanılır.

3. 	Oyununun Türlü Aşamalarıyla İlgili Argo Kelime
ve Deyimler
Okey oyununun başlangıcından bitişine kadar birçok aşaması vardır. Bu aşamalar için herkes tarafından anlaşılan ve yazı
dilinde kullanılan kelime veya kelime grupları kullanıldığı gibi
bazı oyuncu gruplarında genellikle argo kelime veya deyimlerin
tercih edildiği görülür.
Oyuncular "okey oynamak" anlamında fayans döşemek, fayans çizmek, karo döşemek, duvar örmek, kare yapmak, kare
kurmak, dörtlüyü tamamlamak, oyun çevirmek; kurul kurmak,
kurul toplamak, akademik kurul, akademik kurulu toplamak11;
8 Şans anlamında düşünülmüştür. Oyun oynayanlara "Şeytanın bol olsun!" denir.
9 Bu tür perler en çok dört taşla yapıldığından ve değişmediğinden "çakılmış" anlamında düşünülmüştür.
10

En çok dört taştan oluştuğundan yeni perler "doğuramayacağı" düşünülmüştür.

11

"Akademik kurul" ve "akademik kurulu toplamak" deyimleri üniversite mensupları tarafından kullanılır.
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"yenmek istenilen kişiyi sağ tarafa oturtmak" anlamında koltuğa almak, "bir oyuncunun sağ tarafına oturmak" anlamında koltuğa geçmek; "üç oyuncu diğer dördüncü oyuncuyu yenmek için
anlaşmak" anlamında makasa almak veya ablukaya almak; "taş
karıştırmak" anlamında harç karmak; "taşları rakamlarını bilerek hileli bir şekilde dizmek" anlamında taş kurmak; "siyah veya
kırmızı taş açılmak" anlamında çiçek açmak; "oyun esnasında
elinde joker olduğunun söylenmesi" anlamında erken uyarı sistemi; "bir önceki oyunda çok gerekli olduğu halde bulunamayan
taş sonraki oyunda ikisi birlikte gelmek" anlamında özür dilemeye gelmek; "masanın üzerindeki balyadan taş almak" anlamında asılmak veya çekmek; "ara taşı gelerek yaramak" anlamında lehimlemek, lehim yapmak veya kaynak yapmak; "masanın
üzerindeki balyadeki taşı tercih ediş" anlamında yerde arslan
yatar veya yer zengindir; "taşları dikkatle seçip sağdakine taş
vermemek" anlamında taşlamak veya ezmek; "solundaki oyuncudan yarar taş alamamak" anlamında taşlanmak veya ezilmek;
"sağdaki oyuncuya çok yararlı taş vermek" anlamındadüşmek;
"soldan aldığı taşı sağa vermek" anlamında taşeronluk yapmak;
"sağa taş vererek oyunu devam ettirmek" anlamında gelmek;
"sağ taraftaki rakip oyuncuya devamlı, yarayan taşlar vermek"
anlamındayaşatmak,beslemet veyayayla esmek1212; "beklediği
taşın bir üstünü veya altını atarak soldakini yanıltarak taş vermesini sağlamak" anlamında mektup yazmak veya çağrı yapmak;
"soldaki oyuncu yaramaz düşüncesiyle beklenilen taşı vermek"
anlamında mektup okumak, mektuba cevap vermek veya çağrıya cevap vermek; "ara taşı vermek" anlamında kanala düşmek
veya lağım çukuruna düşmek; "aynı renkte, aynı rakamlı iki taşı
yere bırakmak" anlamındaöldürmek; "taş atmakta kararsız ve
endişeli olmak" anlamında makasta olmak; "aynı rakamlı, farklı
renkli taşlarla per yapmak" anlamında el erkeğe gitmek, el kazık
olmak; "taşları çift çift toplama oyun düzeni kurmak" anlamında
çifte gitmek; "sıra kendisine geldiği halde oynamadan bekleme
durumu" anlamında ağır çekim; "oyun her taraftan biterlik durumda olmak" anlamında on üç kafa tek olmak; "taşları alışılage12

Sağdaki oyuncuyu "rahatlatmak, serinletmek" düşünülmüştür.
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lenden değişik şekilde dizmek" anlamında sanat yapmak; "rakip
oyuncunun ıstakasındaki taşlara bakmak" anlamında temaşa
etmek; "rakip oyuncunun ıstakasındaki taşlara bakmaktan vazgeçmek" anlamında tezgâhı toplamak; "bütün perlerini tamamlayıp elinin biter duruma getirdiği halde, bitmeyip okey atmak
için oyunu birkaç kez devam ettirmek" anlamında dönmek; "oyunu bitirmeyip birkaç kez devam ettiren oyuncudan başka bir rakip oyunu bitirmek" anlamında dönmeyi toplu yemek veya okeyi
kıçında patlatmak; "bir bitişlik sayısı kalmak" anlamında potaya
girmek; "taşları göstererek oyunu bitirmek" anlamında mayna,
mayna etmek veya açmak; "taşları ıstakalardan tekrar masanın üzerine bırakmak" anlamında dökmek, devirmek veya yıkmak; "oyunu kazanmak, yenmek" anlamında bırakmak, koymak
veya çocuğu koymak; "oyunu kaybetmek, yenilmek" anlamında
morarmak, mort olmak veya göt olmak; "yazıcı sayıları yanlış
yazarak oyunu kendi lehine çevirmek" anlamında tabelada yenmek veya tabeladan geçirmek, "yazıcının hileli yazışının kurbanı olmak" anlamında tabelada yenilmek veya tabeladan geçmek;
"oyunu çok iyi bildiğini iddia etmek" anlamında kitabını yazmak
gibi argo kelime ve deyimler kullanırlar.

4. Oyuncularla İlgili Argo Kelime ve Deyimler
Oyuncular tarafından kendilerini veya diğer rakip oyuncuları ifade ederken "sağ taraftaki rakip oyuncu" anlamındakoltuk13
veya koltuk altı; "taşların karıştırılmasını abartan oyuncu" anlamındaçamaşırcı, çamaşırcı kadın veya çamaşır makinesi; "şanslı" anlamındaballı; "sağındaki oyuncuya devamlı yarayan taşlar
veren oyuncu" anlamında bavul, asker bavulu, çanta, asker çantası, çuval, yayla veya besleme; "soldaki rakipten aldığı taşı sağdakine veren oyuncu" anlamındataşeron14; "sağdaki rakibe devamlı
1, 2, 3 gibi küçük rakamlı taş atan oyuncu" anlamında fındıkçı;
"yavaş oynayarak bekleten oyuncu" anlamında istasyon, durak
13

Bu kelime aslında "kayırma" anlamında düşünülmüştür; ama genellikle kelimenin asıl çağrıştırdığı anlam "kayırılmayacak rakip"tir.

14

Bu argo kullanılırken kelimenin bünyesindeki 'taş'tan hareketle Türkçe taş ve
taşı- düşünülmüştür.

120

II / Argo Alan ve Mekânları

veya Himmet Dede Durağı15; "taşlardan ikisini çıkartarak birini sağ tarafına diğerini sol tarafına bırakan oyuncu" anlamında
merdaneli çamaşır makinesi; "bütün perlerini tamamlayıp elinin
biter duruma getirdiği halde, bitmeyip okey atmak için oyunu
birkaç kez devam ettiren oyuncu" anlamındaSüleyman Pervane16
veya Mevlâna17; "oyunu kazanan, yenen" anlamında Del Piyero18;
Balatlı Mişon19, kral, hakan veya profesör; "oyunu iyi oynayamayan ve devamlı yenilen oyuncu" anlamında ango20, angora21, yeşil
ördek, fiks, kefal, kek, üzümlü kek, sandalye, masa, duvar veya
takoz; "puanları yazan oyuncu veya seyirci" anlamında tabelacı
gibi argo kelime ve deyimler kullanılır.

5. Oyunu Seyredenlerle İlgili Argo Kelimeler
Seyirciler için ise "çayları masadan bedava içen seyirci" anlamında beleşçi; "masaların köşe yanlarına oturarak oyunu izleyen seyirci" anlamında yancı22 veya balkon23 argo kelimeleri
kullanılır.

15

Sivas ve Kayseri arasında yer alan bu istasyonda tren özellikle kömür veya su
almak için uzun süre beklermiş.

16

1"Geceleri ışık çevresinde dönen küçük kelebek ve döndüğünde bir mekanizmayı
işleten bir eksene dikey olarak bağlanmış, iki veya ikiden çok kanattan yapılmış
alet" anlamları düşünülmüştür.

17

Mevlana'nın "sema yapma"sı düşünülmüştür.

18

Ünlü İtalyan futbolcu.

19

Çok iyi okey oynadığı bilinen kişi.

20

Angut kelimesinin ilk hecesi muhafaza edilmiş, ikinci hecenin de ilk sesi durumunda bulunan konsonantı alınmış ve arkasından Zeyno, Hüso, Haso, Cemo vb.
örneklerinde olduğu gibi küçültme eki +o getirilmiştir (Bk. Emine Gürsoy-Naskali, "Kelime Gövdesinde Ses Değişmesi ile Yapılan Küçültmeler ve Bir Ablaut
Örneği," 3. Uluslararası Türk Dil Kurultayı 1996, Türk Dil Kurumu yayınları
(Ankara 1999), s. 493.).

21

Yunanca "hıyar".

22

Seyircilerin yanda bulunmaları ve bazen yanlarındaki oyuncuların oyununa yardım etmek amacıyla müdahele etmeleri düşünülmüştür; zira Türkçe Sözlük'te
bu kelimenin gerçek anlamı "düşmana karşı ilerleyen bir kuvvetin yandan gelebilecek baskınlardan korunmak amacıyla çıkardığı emniyet birliği"dir.

23

Kelimenin "tiyatro ve sinema gibi büyük salonlarda asma kat" anlamı düşünülerek kullanılır.
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Okey oyuncuları argosu söz hazinesinin bir bölümü, yazı dilinde kullanılan kelime ve deyimler ile argo sözlüklerinde yer alan
argo kelime ve deyimlerden oluşur. Yukarıda, oyunda kullanıldıkları yerleri ve anlamlarını vermeye çalıştığımız yüz kırk argo
kelime ve deyimden ablukaya almak, bavul, bırakmak, çamaşır
makinesi, çamaşırcı, çanta, çiçek açmak, çocuk, dökmek, durak,
düşmek, erkek, ezilmek, gösterge, gösterme, hakan, kaynak yapmak, masa, profesör, sandalye, takoz, taşeron, taşlamak, taşlanmak, yancı, yaşatmak, yayla gerçek veya mecazî anlamlarıyla
sadece yazı dili sözlüklerinde, angora, beleşçi, çocuğu koymak,
göt olmak, kuku, makasa almak, mitra, şukar türlü alanlarda
değişik anlamlarıyla sadece argo sözlüklerinde, açmak, asılmak,
aspirin, baba, ballı, çekmek, çiçek, çuval, devirmek, duvar, düşmek, ezmek, fındıkçı, göt, hurda, istasyon, kafa, kaymak, kazık,
kek, koltuk, koymak, kral, lehimlemek, mayna etmek, mayna,
mekân, öldürmek, sakat, şeytan, tabela, tabelacı, yavru, yıkmak
gerçek veya mecazî anlamlarıyla yazı dili sözlüklerinde ve argo
anlamlarıyla argo sözlüklerinde okey oyuncularınkinden farklı
anlamlarda yer almaktadır.
Bunların dışında okey oyuncuları argosunda yer alan, ağır
çekim, akademik kurul, akademik kurulu toplamak, amın içi,
ango, asker bavulu, asker çantası, bir ayağı kısa, bir ayağı uzun,
çağrı yapmak, çağrıya cevap vermek, çamaşırcı kadın, çifte gitmek, dörtlüyü tamamlamak, el erkeğe gitmek, el kazığa gitmek,
erken uyarı sistemi, fayans döşemek, harç karmak, kanala düşmek, karamış okey, kare kurmak, kare yapmak, kızarmış okey,
kitabını yazmak, koltuğa almak, koltuğa geçmek, kurul kurmak,
kurul toplamak, lağım çukuruna düşmek, lehim yapmak, makasta olmak, mekânhane, mektuba cevap vermek, mektup okumak, mektup yazmak, merdaneli çamaşır makinesi, morarmak,
morarmış okey, mort olmak, okeyin abisi, okeyin ablası, okeyin
kardeşi, on üç kafa tek, oyun çevirmek, özür dilemeye gelmek, potaya girmek, sahte okey, sanat yapmak, sararmış okey, tabeladan
geçirmek, tabeladan geçmek, tabelada yenilmek, tabelada yenmek, taş kurmak, taşeronluk yapmak, üzümlü kek, yayla esmek,
yer zengindir, yerde arslan yatar gibi kelime ve deyimler gerek
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gerçek veya mecazî anlamlarda yazı dili sözlüklerinde ve gerekse
değişik argo anlamlarda argo sözlüklerinde bulunmamaktadır.
Okey oyuncuları argosunda, yazı dilinden veya başka alanların argosundan alınmış veya oluşturulmuş kelime ve deyimlerin yanında Amokachi, Balatlı Mişon, Del Piyaro, Hakan,
Himmet Dede Durağı, Mevlâna, Süleyman Pervane, Tafferel,
Tanju gibi özel adlar da adı oldukları kişilerin belirgin özellikleri düşünülerek oyunla ilgili yeni anlamlar yüklenmek suretiyle
kullanılmışlardır.
Okey oyununcuları argosunda tek başına veya bir deyim ya
da kelimenin bünyesinde bulunan Arapça asker, beleş, cevap,
harç, kafa, kitap, lehim, makas, mekân, mektup, merdane, özür,
sakat, sanat, sandalye, şeytan; Farsça çamaşır, çift, çuval, duvar, fındık, hakan, hane, hurda, sahte, zengin; Fransızca akademik, aspirin, fayans, fiks, istasyon, kanal, kare, per, profesör,
sistem, taşeron; İtalyanca abluka, bavul, makine, masa, mayna,
mort, tabela; Yunanca angora, lağım, mitra, takoz; İngilizce
okey, kek; Çingenece kuku, şukar; Slavca kral gibi yabancı kelimeler okey oyuncuları tarafından yazı dili ya da argo sözlüklerindeki şekilleriyle alınarak değişik anlamlar yüklenerek kullanılmıştır. İncelememize göre okey oyuncuları argosunda doğrudan doğruya bir yabancı dilden alınarak kullanılmış kelime
bulunmamaktadır.
Türkçe argo sözlüklerinde birçok kelime, bir anlam olayı ve
aynı zamanda bir söz sanatı olan deyim aktarması yoluyla yer
almıştır. Okey oyuncuları argosunda kullanılanağır çekim, amın
içi, ana, ara, aspirin, baba, balkon, bavul, çamaşır makinesi, çamaşırcı kadın, çamaşırcı, çanta, çiçek, çocuk, çuval, durak, duvar, erkek, fındıkçı, fiks, göt, hakan, hurda, istasyon, kafa, kazık, kek, koltuk, kral, masa, merdaneli çamaşır makinesi, mitra,
profesör, sakat, sandalye, şeytan, tabela, tabelacı, takoz, taşeron,
üzümlü kek, yancı, yavru, yayla gibi kelimelerde deyim aktarımı
sözkonusudur.
Sonuç olarak, okey oyuncuları gelişmiş, oldukça zengin ve
nükteli bir argoya sahiptirler.
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Okey Oyuncuları Argo Kelime ve Deyimlerinin
Alfabetik Listesi

ablukaya almak
açmak
ağır çekim
akademik kurul
akademik kurulutoplamak
amın içi
Amokachi
ana
ango
angora
asılmak
asker bavulu
asker çantası
aspirin
baba
Balatlı Mişon
balkon
ballı
bavul
beleşçi
besleme
bırakmak
bir ayağı kısa
bir ayağı uzun
çağrı yapmak
çağrıya cevap vermek
çamaşır makinesi
çamaşırcı kadın
çamaşırcı
çanta
çekmek
çiçek
çiçek açmak
çifte gitmek
çocuğu koymak

çocuk
çuval
Del Piyero
devirmek
dökmek
dörtlüyü tamamlamak
durak
duvar
düşmek
el erkeğe gitmek
el kazık olmak
erkek
erken uyarı sistemi
ezilmek
ezmek
fayans çizmek
fayans döşemek
fındıkçı
fiks
göt
hakan
Hakan
harç karmak
Himmet Dede Durağı
hurda
istasyon
kafa
kanala düşmek
karamış okey,
kare kurmak,
kare yapmak,
kaymak
kaynak yapmak
kazık
kek
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kızarmış okey
kitabını yazmak
koltuğa almak,
koltuğa geçmek
koltuk
koymak
kral
kuku
kurul kurmak
kurul toplamak
lağım çukuruna düşmek
lehim yapmak
lehimlemek
makasa almak
makasta olmak
masa
mayna
mayna etmek
mekân
mekânhane
mektuba cevap vermek
mektup okumak,
mektup yazmak
merdaneli çamaşır
makinesi
Mevlâna
mitra
morarmak
morarmış okey
mort olmak
okeyin abisi
okeyin ablası
okeyin kardeşi
on üç kafa tek olmak
oyun çevirmek
öldürmek
özür dilemeye gelmek
potaya girmek
profesör
sahte okey

sakat
sanat yapmak
sandalye
sararmış okey
Süleyman Pervane
şeytan
şukar
tabela
tabelacı
tabelada yenilmek
tabelada yenmek
Taffarel
takoz
Tanju
taş kurmak
taşeron
taşeronluk yapmak
taşlamak
taşlanmak
temaşa etmek
üzümlü kek
yancı
yaşatmak
yavru,
yayla
yer zengindir
yerde arslan yatar
yıkmak
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Argoda Kadın
Aylin Koç*
Bu çalışmada argoda kadın için kullanılan kelimeleri toplu
olarak ele almakla birlikte bir bütün olarak argoda kadına bakış
açısını incelemeye çalıştım. Çıkış noktası olarak argo malzemesinin toplu olarak bulunduğu sözlükleri değerlendirdim. Bildirim
sözlük malzemesiyle sınırlıdır.
İletişim karşılıklı olarak bir mesaj alış verişidir. Bu mesaj
alış verişinde argo, iletişimin sınırlı bir topluluğa özgü kalması ihtiyacından doğmuştur. Bu topluluğa ait grup üyeleri sadece
kendilerinin anladığı sözcük ve deyimleri kullanarak özel bir dil
oluşturmuşlardır. Öğrenciler, şoförler, uyuşturucu kullananlar,
hırsızlar, yankesiciler, cinsellik konusunda geçerli kuralların
dışında kalanlar, bu özel dilin en belirgin kullanıcılarıdır. Bu
kullanıcılar aynı zamanda genel argonun alt yapısı olan alan argosunu da meydana getirmişlerdir. Kumar argosu, asker argosu,
cinsel argo, şoför argosu gibi. İnceleyecek olduğum argoda kadın konusu Türkçenin Büyük Argo Sözlüğü'nde "Cinsel dünya"
başlığı altında incelenmiştir. Bu kitapta 'cinsel dünya'nın üç alt
başlık altında ele alındığını görmekteyiz:
a. Cinsel argo,
b. Eşcinsel argosu,
c. Fuhuş (genelev, fahişe, genelev müşterisi) argosu
*

Doç. Dr. Aylin Koç, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
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Tek başına argo malzemesini konu alan sözlüklerde argo kelimeler listeler halinde verilmiştir. Örneğin; Ferit Devellioğlu'nun
Türk Argosu'nda genel argoya ait bütün kelimelere rastlamak
mümkündür. Ancak son argo sözlüğüne1 baktığımızda en fazla cinsel argoya ait malzemenin ön plana çıktığını görüyoruz.
Burada bir problem var demektir. Bunun sebepleri ne olabilir?
Toplumda kadına bakış açısında değişen bir şey mi var? Yoksa
sözlüklerin beslendiği kaynaklar mı bu özelliği taşıyor? Neden
bu kadar cinsellikle ilgili kelimeler ön planda? Türk argosunu
belirleyen cinsellik argosu mu; yoksa yazarın taradığı alanlarla
mı ilgili? Lugat-i Garibe'nin önsözünde A. Fikri "edebe mugayyir
olmayanları aldım" diyor. Aynı şekilde Mecaz ve Argo Lugatçesi
adlı sözlüğün önsözünde Seyfettin Şimşek "Kahvede, sinemada,
otelde, tramvayda, takside vs. umumi yerlerde her gün duyup
bir çoklarının manalarını çözemediğimiz argo tabirlerinin mukabillerini araştırarak (pis argo hariç) bu küçük lugatçeyi meydana
getirdim" diyor. Belki o zamanda cinsellik ve kadına dayalı argo
kelimeler vardı ancak uygun görülmediği için alınmamış olabilir. Önceki sözlükler belirli bir sınırlama getirirken H. Aktunç bu
sınırlamayı koymamış. Bu bir anlayış farkı! Argo tabiatı gereği
genellikle erkek dünyasına hastır. Erkek egemen kültürde kadının malzeme olarak kullanılmış olması bir dereceye kadar doğal
sayılabilir. Tam tersine, kadınların erkekleri farklı bir bakış açısıyla değerlendirip, kendi aralarında erkekler için sözler üretmiş olmaları mümkün müdür? Bununla ilgili olarak örneklere
rastlamak çok zor. Bunun sebebi olarak erkeklerin toplu olarak
bulunduğu ve bu sözcükleri oluşturacak ortamların yaygınlığına rağmen kadınların ev ve iş dışında herhangi bir toplumsal
grubu oluşturamayışına bağlayabiliriz. Belki daha derinlemesine bir araştırma yapılırsa genelev gibi kadınların toplu olarak
bulunduğu bir ortamda erkekler için argo kelimelerin oluşumuna rastlamak mümkün olabilecektir. İlk argo sözlüğümüz
olan Lugat-i Garibe'de 3 kelime tespit etmişken, argo ile ilgili
son eser Türkçenin Büyük Argo Sözlüğü'nde ise tespit ettiğim
kelimelerde kadına dair sözlerde müthiş bir artış dikkatimizi
1

H. Aktunç, Türkçenin Büyük Argo Sözlüğü (Tanıklarıyla), YKY (İstanbul, 1998).
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çekiyor. Özellikle kadını cinsel bir meta olarak değerlendiren
sözler çoğunlukta. Argo sözlükleri bu gözle değerlendirdiğimizde
şu sonuçları çıkarmak mümkün olmaktadır:
1. Argonun ilgili malzemesi dikkate alındığında, kadına bakış
açısında ciddî farklılıklar göze çarmaktadır.
2. Bu farklılıklar, kadının toplumsal hayatta, eskiye nazaran
daha aktif bir rol oynamasından ileri geliyor olabilir. Örneğin, kadın eskiden çoğunlukla "evinin kadını" dır. Salâh Birsel'in 'Bulut
Geçti' şiiri de kadının bu pozisyonunu destekler niteliktedir:
Sen şimdi kocanın evinde oturursun
Ve saçların artık eskisi gibi değil
Geceleri yemekten sonra
Çorap söküğü dikersin
Belki de ellerin soğan kokar
Senin kocan bir suratı çirkin adam
Ağzı açık uyur
Ve senin vücudun bozulur çocuk doğurdukça
Günümüzde ise kadın özellikle iş hayatında olması dolayısıyla daha göz önündedir. Hatta feniminizm gibi kadın hareketleri
bu durumu biraz da mücadele havası içinde keskinleştirmektedir. Zaten büyük çapta erkek egemenliğine dayalı bir toplumda, eğitim seviyesini de hesaba katarsak böyle bir sonuç kaçınılmazdır. Zira cinsel argonun kullanıldığı çevrelerin "varoş"
tabir edilen ve statü olarak toplumun alt kesimlerinden ibaret
çevreler olduğunu söylemek yanlış olmasa gerek. Öte yandan
kadını cinsel bir meta olarak değerlendiren argo malzemesinin
beslendiği kaynakları da sağlıklı olarak değerlendirmekte yarar
var. Durumu saptamak bakımından yalnızca yazılı ve görüntülü
medyayı ele alacak olursak, Hıbır, Leman gibi kimi mizah dergi
leri, "boyalı basın" adı verilen ve bir süre ciddî tirajlar elde edebilen Tan, Bulvar gibi birkaç gazete, 1980 sonrasında sayılarında
artış gözlenen erotik dergiler, kimi romanlar, bazı televizyon dizileri ve hatta özellikle Türk pop müziğinde daha sık rastlanan
"Yatağıma gel", "Kız hepsi senin mi" gibi bazı parçaların sözleri,
ya bu bakış açısında kırılmada rol oynamışlar, ya da söz konusu
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argo malzemesine katkı sağlamışlardır. En yakın örnek olarak
gazetelerimizin bir tanesinde Adnan Hoca'nın hareminde bulunan ve konusunda deneyimli olan kadınlara 'motor' denildiğini,
televizyonda Reyting Hamdi programında da Hamdi Alkan'ın
kadını döverken 'kevâşe' ifadesini kullandığını gördük.
Çalışmamın sonunda dilimizde yazılmış bütün argo sözlükler taranarak uzun bir liste halinde kadın için söylenen sözlere yer verilmiştir. Ancak zaman dolayısıyla bildiri sınırlarını
aşacağı için bunlara yer verilmemiştir. Listede argo kelimelerin
açıklaması sözlüklerde karşılık olarak verilen anlamlara bağlı
kalınarak aynen alınmıştır. Tarafımdan herhangi bir ekleme
yapılmamıştır. Argoda kadın için kullanılan kelimelerde bütün
sözlüklerden derlediğim listede 186 madde başı var. Bunlar kadına bakış açısına göre şu şekilde tasnif edilebilir:
a. Cinsellik (andon, bilezik, kova, vs.): Bu tür kelimeler kadının para karşılığında cinsel ilişkiye girmesini karşılayan
kelimelerdir.
b. Dış görünüş (bıldırcın, boyalı, döküm, vs.): Kadının fizikî
özelliklerine göre değerlendirildiği kelimeleri karşılar.
Örneğin; bıldırcın "kısa boylu, etine dolgun kadını veya
kızı", boyalı "makyajlı kadını", kakanoz "şark masallarında
kaknüs olarak geçen iri kuştan hareketle çirkin ve sevim
siz kadını", meflaket "fazla etli, şişman kadını" niteler.
c. Unvan, statü, saygınlık (boliçe, helga, haraşo,vs.): boliç
Yahudi kadınlarına, haraşo Rus kadınlarına, helga Alman
kadınlarına verilen unvanları karşılar.
d. Cinsellik dışındaki meslekleri ön plana çıkaran sözler
(abla, cımbız,falcı): falcı "falcı gibi dolaşıp, yakınlık kurduğu kişiyi o anki fırsata göre dolandıran ya da soyan kadın",
giyinik "kadınlar hamamında hizmet eden ve müşterileri
yıkayan kadın", cımbız "öğrencileri sürekli olarak tedirgin
eden, iğneleyen kadın öğretmen" için kullanılır.
e. Genel olarak kadın için kullanılan tanımlamaları ifade
edenler (ceviz, cıvır, çatlak, çay, çıtır, vs.): ceviz, çatlak genel
olarak kadını, çay, çıtır genç kızı karşılayan kelimelerdir.
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Argoda kadın ile ilgili kelimelerde karşılık olarak hayvan
isimlerinin benzetme yoluyla yoğun bir şekilde kullanıldığını
görmekteyiz:
Masum, toy, genç kız kelimelerini karşılamak üzere bıldırcın,
kuş, kuzu, serçe, piliç, keklik, yavşak "bit yavrusu, sirke", civciv
kelimeleri kullanılmıştır.
Fizikî özelliklerine bağlı olarak çirkin ve uygunsuz meslekle
uğraşan kadın için marya "geçkin dişi koyun", lakerda "palamut,
torik gibi balıklardan dilim dilim kesilerek yapılan salamura",
paçoz "platerina balığının küçüğü", kaşalot "ispermeçet balinası", kançık "dişi köpek" gibi kelimeler kullanılmıştır.
Kadınla yiyecek isimleri arasında da bağlantı kurularak isimlendirmeler yapılmıştır. Bunlar kadının fiziki özellikleri, çekiciliği, güzelliği düşünülerek kullanılmıştır: Lokum, kadayıf, köfte,
ballı, pandispanya. fıstık, fındık, kokoroz, kurabiye…
Şoför argosundan geçtiği anlaşılan otobüs, tam dizel, patlak
istepne, motor, tanker, kamyon, istepne, ıskoda, dalgamotor, dört
patlarlı dizel motoru, dizel gibi kelimeler de toplumda ahlakî
yönden geçerli meslekler dışında çalışan kadın için kullanılmış
kelimelerdir.
Cinsel argoya ilave olarak diğer alan argolarında da Türkçenin
dışında İtalyanca, Ermenice, Yunanca, Arapça, İbranice,
İspanyolca, Rusça Farsça, Fransızca, Almanca, Çingenece gibi
diller Türk argosuna katkıda bulunmuştur. Bu kelimeler ya o
dilde kullanılan manasıyla olduğu gibi geçmiş ya da Türçede anlam değişikliğine uğratılarak kullanılmıştır. Örneğin, lezbiyen
Fransızcadan geçmiş bir kelime olarak kadınlar arası eşcinselliği karşılayıp o dilde geçerli olan manasıyla yer almıştır. Türk
argosunda eksiltili kullanımla "les, lesboş, lezzo" olarak yer almıştır. İtalyancada siyasî bir terim olarak kullanılan "faşizm"
Türkçede de yapılan bir uydurmayla "faşige" şeklinde faşizm
yanlısı kadını karşılamıştır.
Türkçede anlam değişikliğiyle kullanılan örnekler de bir
hayli fazladır. Yunanca rahip manasını taşıyan kaloger "Türk
argosunda evde kalmış kız" manasını taşır. İtalyancada bir çeşit Venedik kumaşı olan iskerlet Türk argosunda "lezbiyen"
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anlamındadır. Rusçada iyi, güzel anlamını taşıyan haraşo Türk
argosunda "Rus kadını" demektir.
Türkçeye diğer dillerden girmiş olan kelimeler veya Türkçe
olan kelimeler argoda mecaz yoluyla da farklı anlama büründürülmüştür. Örneğin, jandarma "nikâhlı kadın", çiçek "istek
uyandıracak güzellikte genç kız", battaniye "özellikle otellerde
çalışan fahişe", tamir atelyesi "uygunsuz kadın" … gibi.
Sonuç olarak "argoda kadın" konusu, kendine has bir takım
özellikler taşımakla birlikte, bir bütün olarak genel argonun
yapısına ait bir çok özelliği de bünyesinde bulundurmaktadır.
Bu konuda cinsel argonun; daha belirleyici bir ifadeyle fuhuş argosunun hâkimiyeti ise, ya toplumsal yapımızda kadına bakış
açısının değişmesi ile veya bu konudaki sözlüklerin beslendiği
kaynakların tipiyle ya da her iki etkenin tesiriyle açıklanabilir.
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Dizin2
kaynak dil,3 grup ve madde
T. akrabalık abla: 1. Öğrencilere
yakınlık gösterip bol not veren
kadın, öğretmen (Devellioğlu)
/ 2. Genelev, randevu evi gibi
yerlerde, yaşça daha büyük
olan daha deneyimli fahişe,
çaça (Aktunç)
T. genel ablacı: 1. Eşcinsel (kadın ya
da kız) (Aktunç), (Devellioğlu)
T. genel açık kapı: Bâkire olmayan, erdenliği bozulmuş; kadın
(Aktunç)
Yun. genel aftos: 1. Sevgili, nikahsız kadın, metres / 2. Kadın ya
da kız (Aktunç), (Devellioğlu),
(Şimşek), (Halit)
T. meslek ağır işçi: Fahişe, para
karşılığı cinsel ilişkide bulunan
kimse (Aktunç), (Devellioğlu)
Erm. genel ahçik: 1. Yabancı kadın, kız; yabancı turist / 2.
Ermeni kızı (Aktunç)
T. genel alıcı: 1. Fahişe (kadın) / 2.
Değişik erkeklerle sık sık cinsel
ilişkiye giren kadın (Aktunç)
T. genel alışık: Eskiden beri fahişelik eden (kadın ya da erkek)
(Aktunç)
T tic. marka anadolu: Oynak kadın, aşüfte. (Aktunç)

T. akrabalık abla: 1. Öğrencilere
yakınlık gösterip bol not veren
kadın, öğretmen (Devellioğlu)
/ 2. Genelev, randevu evi gibi
yerlerde, yaşça daha büyük olan
daha deneyimli fahişe, çaça (Aktunç)
T. genel ablacı: 1. Eşcinsel (kadın
ya da kız) (Aktunç), (Devellioğlu)
T. genel açık kapı: Bâkire olmayan, erdenliği bozulmuş; kadın
(Aktunç)
Yun. genel aftos: 1. Sevgili, nikahsız kadın, metres / 2. Kadın
ya da kız (Aktunç), (Devellioğlu), (Şimşek), (Halit)
T. meslek ağır işçi: Fahişe, para
karşılığı cinsel ilişkide bulunan
kimse (Aktunç), (Devellioğlu)
Erm. genel ahçik: 1. Yabancı kadın, kız; yabancı turist / 2. Ermeni kızı (Aktunç)
T. genel alıcı: 1. Fahişe (kadın) /
2. Değişik erkeklerle sık sık cinsel ilişkiye giren kadın (Aktunç)
T. genel alışık: Eskiden beri fahişelik eden (kadın ya da erkek)
(Aktunç)
T tic. marka anadolu: Oynak kadın, aşüfte. (Aktunç)

2

Burada yer alan malzeme "kullanılan argo sözlükleri" kısmında belirtilmiştir.

3

"Kaynak dil" başlığı altındaki dil kısaltmaları şöyledir: T. (Türkçe); Fr. (Fransızca); Erm. (Ermenice); İt. (İtalyanca); Ar. (Arapça); Yun. (Yunanca); Far. (Farsça); Rus. (Rusça); İbr. (İbranice); Alm. (Almanca); İng. (İngilizce); Çing. (Çingenece); Rum. (Rumence).
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genel anasının kızı: Kız
(bâkire) olmadığı halde öyleymiş gibi davranan ya da kız
sanılan kadın (Aktunç)
Yun. genel andon: Uygunsuz kadın, fahişe (Aktunç)
T. akrabalık anne: 1. Genelev yöneticisi kadın, mama (Aktunç)
T. genel anoş: (Erm.) (T. ana'dan)
sevgili, dost (Devellioğlu)
Erm. genel antin: ("değerli", "kadın") Kötü, uygunsuz kadın,
alüfte (Devellioğlu), (Aktunç),
(Halit)
Erm. yer adı avanos: (Nevşehir'e
bağlı ilçe merkezi; Erm. avan,
"kasaba" dan) Kocasına bağlı,
sevgilisen sadık (kadın, kız)
(Aktunç)
Far.(-lı)+Far. genel aynalı pembe: Hafifmeşrep kadın, fahişe
(Devellioğlu)
T. genel ballı: Fahişe (Aktunç)
Ar. eşya battaniye: Özellikle otellerde çalışan fahişe (Aktunç)
T. genel beçel: Sünnet edilmiş kadın (DLT)
T. hayvan bıldırcın: Kısa boylu,
etine dolgun kadın veya kız
(Devellioğlu), (Aktunç), (Halit)
T. eşya bilezik: Fahişe (Aktunç)
İbr. unvan boliçe: Yahudi kadınları unvanı (Özön), (Aktunç)
İt. pat. madde bomba: Çok güzel,
cinsel bakımdan çekici (kız,
kadın) (Aktunç)
T. eşya boru: Fahişe (Aktunç)
T. genel boyalı: Makyajlı (kadın,
kız) (Aktunç)
Ar. yiyecek ceviz: kadın (Şimşek)

Yun. eşya cımbız: Öğrencileri sürekli olarak tedirgin eden, iğneleyen kadın öğretmen (Devellioğlu)
T. genel cıvır: Kadın (Derleme Sözlüğüne göre 'cıvır' halk dilinde
-Denizli, Aydın, Eskişehir- aynı
anlamlarda kullanılır) (Aktunç)
T. yansıma cime: Sevilen kız ya
da kadın (Aktunç)
T. hayvan civciv: 1. Yaşı küçük
kız ya da oğlan / 2. Toy, dene
yimsiz, kolayca aldatılabilecek
kız ya da kadın / 3. Genç fahişe (Aktunç)
T. genel conbik: (Erkek için) Metres, dost tutulmuş kadın, aftos
(Aktunç), (Şimşek)
Yun. akrabalık çaça: (Yun. tsatsa,
"abla" dan) 1. Bir işte deneyimli, kıdemli olan kimse / 2. Genelevde yaşlı, deneyimli fahişe;
mama yardımcısı (Aktunç)
T. genel çalışkan: Fahişe; sık sık
cinsel ilişkiye giren kimse
(Aktunç)
T. genel çatlak: Kadın, kız (Aktunç)
Çing. cinsiyet çay: (Çing. tsai, çai
"kız, genç kız"dan)Kız, kız çocuğu, genç kız (Aktunç)
T. yansıma çıtır: Çok genç kız ya
da kadın (Aktunç)
T. bitki çiçek: İstek uyandıracak
güzellikte genç kız (Aktunç)
T. yansıma çufçuf: 1. Fahişe; gezip dolaşarak müşteri arayan
fahişe / 2. Telekız; telefon yoluyla müşteri bulan fahişe
(Aktunç)
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T. genel çürük: 1. Ahlâksız kadın
(Devellioğlu) / 2. Yaşlı, yaşlanıp çirkinleşmiş (kadın) (Aktunç) / 3. (Erkek için) İlişkide
bulunulan kadın ya da kız
(Aktunç)
Erm. genel dacik: Kadın, kız (Aktunç)
Çing. akrabalık dale: Anne (Aktunç)
T. genel dalga: İlgi kurulan kadın, kız; sevgili (Aktunç), (Devellioğlu)
T.+Fr. genel dalgamotor: Dost,
sevgili, metres (Aktunç), (Devellioğlu)
Ar. genel dava: Sevgili, flört, metres (Aktunç)
Ar. müzik al. davul: Çok şişman
kadın öğretmen (Devellioğlu)
Yun. cinsiyet despinis: Bayan,
genç bayan; kız (Aktunç)
Yun. mek. parça dinamo: (Yun.
dynamis "güç" ten) Çok çalışan, aşırı sayıda müşteri kabul eden fahişe (Aktunç)
Alm. mek. parça dizel: Ahlâkı
zayıf kadın, fahişe (Ahlâkının
çok veya az zayıf olduğunu ifade eden "tam dizel, yarım di
zel"" gibi karşılıklar da kullanılır.) (Devellioğlu), (Aktunç)
Fr.+T. meslek doktor bey: Kadın,
hanım, zevce, aftos (Kaygılı)
T. genel döküm: Çirkin kadın
(Devellioğlu)
T.+Alm.+Fr. mek. parça dört patlarlı dizel motoru: Tecrübeli
eski fahişe (Devellioğlu)
T. hayvan dul karı enciği: Çenesi
düşük kız (Devellioğlu)

T. eşya elek: Fahişe, her önüne
gelenle cinsel ilişkide bulunan
kadın (Aktunç)
Ar. meslek esnaf: Ahlâksız kadın
(Devellioğlu)
T. hayvan ev pilici: Ellenmemiş,
bakire, genç kız (Devellioğlu),
(Aktunç)
T. hayvan ev tavuğu: Ev kadını,
evli kadın (Aktunç)
Ar.+T.(+cı) meslek falcı: Bir tür
kadın yankesici; dilenci, bohçacı, falcı gibi dolaşır ve yakınlık kurduğu kişiyi o anki
fırsata göre dolandırır ya da
soyar (Aktunç)
Far. genel fallaş: Yaşlı (fahişe),
müptezel (orospu). (Aktunç)
Far. meslek faraş: (Far. ferrâş
"oda hizmetçisi"nden) Yaşlı
müptezel fahişe (Aktunç)
İt. siy. terim faşige: (İt. fascio
"birlik) Faşizm yanlısı kadın
(Aktunç)
Yun. yiyecek fındık: Başkalarının
cinsel ilgisini çekecek davranışlar yapan, ama ilişkiye
yanaşmayan kimse (özellikle
kız, kadın) (Aktunç)
Ar. yiyecek fıstık: Güzel kız, kadın (Aktunç)
T. genel foldurfoş: Uzun zamandır çok sayıda erkekle ilişkiye
girmiş (fahişe ya da edilgen
eşcinsel) (Aktunç)
Yun.+T.(+luk) mekân folluk: (Yun.
pholia "yuva") Fahişe (Aktunç)
Fr. giyim fularcı: Erkek travestilerle (ya da transseksüellerle)
cinsel ilişkiye girmekten hoşlanan (kadın veya kız) (Aktunç)
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Çing. genel gaco: (gacı, gace,
gaca) Kadın, dost, metres (Devellioğlu), (Aktunç), (Şimşek),
(Fikri)
Ar. genel ganayim: Metres (Aktunç)
T. giyim giyinik: natır; yıkayıcı
kadın (Aktunç)
T. maden gümüş: Kadın; evli bulunan kadın, zevce (Aktunç),
(Devellioğlu)
T. dinî hacı anne: (Özellikle Anadolu kentlerinde) genelev yöneticisi kadın; mama (Aktunç)"
Rus. genel haraşo: (Rus. horoşo
"iyi", "güzel") Rus kadını (Aktunç)
Ar.+ Çing. genel has gacı: Gerçek
kadın, erkekten dönme, travesti ya da transseksüel olmayan (kadın, fahişe) (Aktunç)
Ar. genel haşmet: dost, sevgili
(Kaygılı)
Ar.+T.(-lı) genel helallı: Sevgili,
dost (Devellioğlu)
Alm. özel isim helga: Herhangi
bir Alman kızı ya da kadınını
belirtmek için kullanılır (Aktunç)
Erm. genel hoşur: Şişman, iri yarı,
etine dolgun, beyazca, kara
kaş, kara göz, Ermenice 'hoşur' tabirine mâsadak (Özön)
Far. yiyecek hurma: Esmer güzeli
(Aktunç)
Ar.+T. özel isim Hüsniyânım:
Kendini beğenen, kendini öven
(kadın, kız) (Devellioğlu)
İt. tic. marka ıskoda: 1. Eğri dizli kimse (genellikle kadın) /

2. Bakımsız, çirkin olmadığı
halde zevksiz giyinen, kılıksız
kadın ya da kız (Aktunç)
T. genel indiren: (Erkekte) cinsel
isteğin sönmesine yol açacak
kadar çirkin, olumsuz davranışlı kadın ya da kız (Aktunç)
İt. giyim iskerlet: Sevici kadın,
lezbiyen (Aktunç)
Fr. mek. parça istepne: Baldız
(Aktunç)
Yun. genel isteryo: 1. Kadınlarla
da erkeklerle de cinsel ilişkiye
giren biseksüel (kadın, erkek)
/ 2. Anal ilişkiye giren kadın
(Aktunç)
T. meslek işçi: Fahişe (Aktunç)
T. genel işlek: Fahişe, birçok kişiyle sürekli cinsel ilişki kuran
(kadın, edilgen eşcinsel erkek)
(Aktunç)
İt. eşya işporta: Gezgin fahişe,
sürtük (Aktunç)
İt. askerî jandarma: Zevce, refika,
nikahlı kadın (Kaygılı)
Ar. yiyecek kadayıf: Hoş, güzel
alımlı kız (Aktunç)
Far. hayvan kakanoz: Çirkin, sevimsiz kadın (Aktunç)
T. genel kaknem: Uzun boylu, zayıf, elmacık kemikleri çıkık,
koca burunlu, biçimsiz kadın.
(Kaygılı)
T. genel kaldırım kargası: Zayıf,
nahif, biçimsiz sürtük kadın
(Kaygılı)
Ar.+T. meslek kaleci: (Herhangi
bir) kız ya da kadın (Aktunç)
Yun. dinî kaloger: (Yun. kaloyeros, "keşiş"; kaloria, "rahibe")
Evde kalmış kız (Aktunç)
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Ar.+Yun. özel isim Kâmil Efendi:
Zevce, refika, hanım (Kaygılı)
Fr. vasıta kamyon: Cinsel bakımdan, toplumda geçerli kurallara uygunsuz kadın, fahişe (Aktunç), (Devellioğlu)
T. hayvan kançık: 1. Kadın (Devellioğlu) / 2. Bir kadına sövüldüğü zaman dişi köpeğe benzetilerek kançık denir. (DLT)
T. genel kaparna: (kapa-'tan)Dost,
metres, kapatma (Devellioğlu)
Fr. hayvan kaşalot: (Fr. cacholot
"ispermeçet balinası") İri yarı,
çok şişman kimse (özellikle kadın) (Aktunç)
T. yiyecek kaşar: Yaşlı fahişe (Aktunç)
İt. eşya kavanoz: (İt. campanas
"küçük vazo" dan) Fahişe (Aktunç)
T. hayvan keklik: 1. Toy ve güzel
genç kız, genç kadın (Aktunç)
/ 2. Süratli yürüyen, yürürken
seker gibi adım atan çevik,
gürbüz ve genç kadın (Kaygılı)
Çing. genel kelav: Orospu, fahişe
(Aktunç)
Çing. genel kevâşe: Orospu, fahişe
(Aktunç)
T. genel kırık: Dost, metres, sevgili (Aktunç), (Fikri)
T. cinsiyet kız: İlgi duyulan hanım, sevgili, âşıkdaş (Aktunç)
T. genel kocakarı: 1. Eş, zevce
(Aktunç) / 2. Anne, valide (Aktunç), (Şimşek), (Kaygılı)
Rum. unvan kokoniçe: 1. Hristiyan bayanı (Nihat Özön) / 2.
Kız, genç kız (Aktunç)

İt. yiyecek kokoroz: (İt. coccola
"koçanıyla birlikte mısır") Çirkin (özellikle) kadın (Aktunç)
Fr. unvan kontes: Herhangi bir
kadın hoca (Devellioğlu)
Yun. cinsiyet koriça: (Yun. koritsaki "kız, küçük kız") Musevi
kadın (Aktunç)
Fr. mekân koridor: Fahişe (kadın)
(Aktunç)
T. eşya kova: Fahişe (kadın) (Aktunç)
T. eşya kovan: Fahişe, fuhuş yapan kadın (Aktunç)
Far. yiyecek köfte: (Far. kûfte
"ezilmiş"ten) 1. Genç kız / 2.
Şişkin dudaklı, ablak kimse
(özellikle kız ya da kadın) (Aktunç)
T. özel isim Köroğlu: nikahlı kadın (Şimşek)
T. yiyecek kurabiye: (Kız ve kadın
için) genç, güzel, çekici (Aktunç)
T. genel kuru: Çok zayıf kadın öğretmen (Devellioğlu)
T. hayvan kuş: Masum, toy genç
kız (Aktunç)
T. hayvan kuzu: Genç kız (Aktunç)
İt. genel laçka: (İt. lasciare
"bırakmak"tan) Yaşlı fahişe
(Aktunç)
Yun. hayvan lakerda: Yaşlı fahişe
(Aktunç)
Fr. genel lantoş: İri ve çirkin vücutlu uygunsuz kadın (Devellioğlu)
Fr. cinsel les: (Fr."lesbien" den kısaltma) Sevici, eşcinsel kadın
(Aktunç)
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Fr. cinsel lesboş: (Fr."lesbien" den
kısaltma) Sevici, eşcinsel kadın (Aktunç)
Fr. cinsel lezzo: (Fr. "lesbien" den kısaltma) Eşcinsel kadın (Aktunç)
Ar. yiyecek lokum: 1. Çok güzel
çekici insan (Aktunç) / 2. Öğrenciye kendini çok sevdiren,
yumuşak huylu, notu bol, halim selim kadın öğretmen (Devellioğlu)
Ar. genel mal: Güzel ve yakışıklı
kadın veya kız (Devellioğlu),
(Aktunç), (Şimşek)
İt. akrabalık mama: Genelev işleticisi kadın (Aktunç)
Yun. yiyecek manita: (Yun. manitari "mantar" dan) Sevgili,
flört, dost (Aktunç)
İt. genel mantenot: (İt. mantenimento "elde tutma, koruma";
mantunita, mantinota) Kapatma, metres (Aktunç), (Devellioğlu)
İt.+T.(+cı) genel markacı: Fahişe
(Aktunç)
Yun. hayvan marya: (Yun. margia
"geçkin dişi koyun" dan) Yaşlı
fahişe; genelev yöneticisi kadın, mama (Aktunç)
Far. genel mayhoş: Metres (Aktunç)
Ar. genel meflaket: Fazla etli, şişko kadın (Devellioğlu)
Fr. mek. parça motor: Herkesle
düşüp kalkan, kendini cinsel
yönden kullandıran kimse, fahişe (Aktunç), (Devellioğlu)
Ar.+T.(+ci) genel muameleci: Fahişe, orospu (Aktunç)
T. genel nannik: Kapatma, metres
(Devellioğlu), (Şimşek)

Rus. özel isim nataşa: 1. Rus kadını, Rus kızı / 2. Rus fahişesi
(Aktunç)
T. yansıma of of: Bir erkeğin ilgi
duyduğu, âşık olduğu kızı ya
da kadını belirtmek için kullanılır (Aktunç)
T. genel ohşagu: Oyuncak. Kadınlara da 'ohşagu' denir. (Osmanlıcada fars. bâziçe, 'oyuncak', fahişe anlamında kullanılmıştır.) (DLT)
Fr. vasıta otobüs: Fahişe (Aktunç)
T. genel oynaş: Başka biriyle sevişen kadın (DLT)
T. genel öyle öyle: (Kadın için) Fahişe (Aktunç)
Yun. genel paçavra: Kötü kadın
(Şimşek)
Yun. hayvan paçoz: (Yun. patsos'tan)
Uygunsuz, orta malı kadın, met
res (Aktunç), (Şimşek), (Kaygılı)
Far. genel pakize: Genç kız, genç
kadın (Aktunç)
İt. yiyecek pandispanya: Genç,
güzel kız (Aktunç)
Far. genel parça: Şık, güzel, çekici
kadın (Devellioğlu), (Şimşek),
(Kaygılı)
Yun. giyim patik: (Yun. patsos,
"basmak"tan) Kadın, kız (Aktunç)
T.+Fr. mek. parça patlak istepne:
Ahlâksız kadın (Devellioğlu)
T. hayvan piliç: Genç ve güzel kız
ya da kadın (Aktunç), (Devellioğlu), (Şimşek)
Far. genel ruspik: Orospu, fahişe
(Aktunç)
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T. giyim saçaklı: Giyinişine özen
göstermeyen kadın öğretmen
(Devellioğlu)
T. genel sapsız: Yalnız kadın, yalnız kız (Aktunç)
T. hayvan serçe: Küçük kız (Aktunç)
Far. genel sermaye: Fahişe, genelevde çalışan kimse (Aktunç)
T. genel sevici: Eşcinsel kız ya da
kadın (Aktunç)
T. giyim sırma: Fahişe (Devellioğlu), (Aktunç)
T. genel şellafe: 1. Fahişe, orospu
/ 2. Özellikle küçük yaştaki fahişe (Aktunç)
T. genel şorulu: Güzel kız (Devellioğlu)
T.+ Alm. mek. parça tam dizel:
Fahişe (Aktunç)
T.+Fr. mekân tamir atelyesi: Uygunsuz kadın (Devellioğlu),
(Aktunç)
Fr. müzik tango: Züppe kadın
(Devellioğlu), (Şimşek)
İng. vasıta tanker: Hapisteki kocası, sevgilisi adına çalışan, iş gören kız, kadın fahişe (Aktunç)
T. hayvan tavuk: 1. Ev kadını, evli
kadın (Aktunç) / 2. Hayat kadını (Aktunç)
Fr.+T meslek tele-kız: Müşterilerin telefon yoluyla bağ kurduğu fahişe 'call girl' (Aktunç)
Fr.+T.(+cu) meslek telefoncu: Telefonla haberleşerek müşterisiyle buluşan fahişe, callgirl,
tele kız (Aktunç)
Ar. genel temiz: Sağlıklı, herhangi
bir hastalığı olmayan (fahişe)
(Aktunç)

Fr.+T.(+cı) giyim trikacı: Sakallı,
bıyıklı "kıllı" erkeklerden hoşlanan (kız, kadın) (Aktunç)
T. vasıta uçak: Fahişe (Aktunç)
T. genel uçuşçu: Fahişe (Aktunç)
T. giyim üç etek: Bohçacı, gezgin
satıcı kadın (Aktunç)
Ar.+T.(+lı) genel vesikalı: Genelevde çalışma izni olan (kadın)
fahişe (Aktunç), (Şimşek)
T. yansıma vır vır: Fahişe (Aktunç)
T. genel yalak: Fahişe (Aktunç)
T. meslek yatık: 1. Kendini kullandıran (kadın ve erkek) (Devellioğlu) / 2. Elde edilmesi kolay
kadın, kız (Aktunç) / 3. Fahişe
(Aktunç)
T. hayvan yavşak: Kız çocuk (Aktunç)
T. genel yelli: Rahat kız, rahat
davranışlı, hafif meşrep (kadın) (Aktunç)
T. genel yelloz: Rahat davranışlı, hafifmeşrep (kız, kadın) (Aktunç)
T. genel yinçü: İnci. Cariyelere
dahi "yinçü"" denir. (DLT)
T. genel yollu (kadın): İffetine güvenilmeyen, o yolun yolcusu
olan (kadın) (Devellioğlu)
T. genel yumuşak: Fahişe (Aktunç)
T. genel zamazingo: Dost, metres,
nikahsız eş (Aktunç), (Devellioğlu)
T. genel zamkinos: Arkadaş, dost,
metres gibi kimseler (Devellioğlu)
Far.+Ar. yiyecek zerzevat: Uygunsuz kadın (Devellioğlu)
Ar. genel zürefa: Eşcinsel kız ya
da kadın (Aktunç)
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At Yarışı Argosu

Göksel Öztürk*
Tarihimizde ve kültürümüzde çok önemli bir yeri olan at, kendisiyle ilgili kültürü de oluşturmuştur. Gerek savaş aracı olarak
gerekse günlük hayatın her anında son günlerini yaşadığımız
asrın ortalarına kadar at hep yanımızda olmuştur. Günümüzde
ise, Anadolu'nun birçok yerinde meraklılarının özverili çabalarıyla at kültürü yaşatılmaya çalışılmaktadır. Bu bağlamda
"Türkiye Cirit Ligi"nin kurulması önemli ve sevindirici bir gelişmedir. Ancak, şehirlerde tek tük ve gittikçe yok olmaya yüz tutan koşum atlarının dışında atları görebileceğimiz yerler hipodromlar ve atlı spor kulüpleridir. Yurdumuzda bugünkü anlamda
ilk resmî at yarışları İzmir'de II. Abdüllmecit zamanında 1857
yılında düzenlenmeye başlanmıştır. Bundan önce Orta Asya'dan
günümüze kadar türlü vesilelerle Türkler arasında at yarışlarına dayalı çeşitli sporların ve koşuların yapıldığı bilinmektedir.1
Bugün İstanbul, Bursa, Adana, İzmir, Şanlı Urfa ve
Ankara'daki hipodromlarda Türkiye Jokey Kulübünün katkı ve
yönetiminde resmî at yarışları yapılmaktadır. Bu yarışlara sayıları on binlerle ifade edilen yarışsever iştirak etmektedir.
*

Yrd. Doç. Dr. Göksel Öztürk, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

1

Mustafa Alver, "Türkiye'de İngiliz Atı Yetiştiriciliği ve Haralar," Türk Kültüründe At ve Çağdaş Atçılık, haz. Emine Gürsoy-Naskali (İstanbul, 1995), s. 332-334.
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Bilindiği üzere yarışlara iştiraklerde esas amaç kazanmaktır.2 Bu nedenle yarış sahası, jokeylerin durumu, hava durumu,
koşan atların antrenmanları, önceki koşularında elde ettikleri
dereceler, hırçın olup olmamaları, bakımlarının yapılıp yapılmaması, yem yeme ve sağlık durumları gibi birçok hususun iştirakçilerce bilinmesi büyük önem arz etmektedir. Bütün iştirakçiler
bu bilgilere ulaşmaya çalışır. Bu bilgiler bugün bir sektör haline
gelmiş bulunan bağımsız yarış bültenleri ve günlük gazetelerin
çoğunluğunda yayınlanan yarış programlarıyla iştirakçilere büyük ölçüde ulaştırılmaktadır. Ancak bu bilgilerle yetinmeyen
bazı iştirakçiler özel ilişkilerinden faydalanarak seyislerden,
antrenörlerden, jokeylerden, at sahiplerinden veya hipodrom
çalışanları aracılığıyla daha fazla bilgiye ulaşmak istemektedirler. Bu bilgi alış verişleri kazancı paylaşmamak için genellikle
başka göz ve kulaklardan uzak yapılır. İşte tam burada, bu alış
verişlerde kullanılan kelime, deyim ve ifadeler argo, jargon, terim veya benzetme olmaları bakımından sempozyum konumu
zun içine girer.
Argonun kaynaklardaki tarifine baktığımızda genellikle külhanbeyi, kabadayı, hırsız, serseri dili gibi yakıştırmalarla toplumun dışladığı gruplara mal edildiğini görürüz. Bu sebeple at
yarışlarıyla ilgili argo konusuna girmeden önce genel olarak argodan bahsetmenin doğru olacağı kanısındayım. Argonun yapılmış tarifleri içinde aşağıda verilen üçüne göz atarsak argonun ne
kadar geniş bir alanı kapladığını, sadece yukarıda belirttiğimiz
sosyal gruplara ait olmadığını, genel dil içerisinde bir alt dil olduğunu, yukarıda zikredilen grupların da kendilerine ait argolarını oluşturduklarını görürüz.
Vecihe Hatipoğlu'na göre argo, "kullanılan ortak dilden ayrı olarak, belirli toplulukların ses bilgisi, yapı bilgisi,
2

Türkiye Jokey Kulübünün 1999 yılında devletin çeşitli kurumlarına yaptığı
ödemeler toplamı 146 trilyondur. Bunun 55 trilyonu KDV, 36 trilyonu Savunma Sanayii Destekleme Fonu, 3.6 trilyonu Olimpiyat Fonu, 12 trilyonu Yüksek
Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, 11 trilyonu Türk Tanıtma Fonu, 16 trilyonu Belediye Eğlence Vergisi, 98 milyarı, Kızılay, 98 milyarı Cumhurbaşkanlığı,
12,5 trilyonu Eğitime Katkı Payı+Deprem Vergisi olarak tahsil edilmiş olup genel kazancın %59,3'üdür.), TJK Web sayfası.
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sözdizimi ve anlam bakımından özellikler gösteren dili veya sözcük dağarcığı…"dır.3
Ana Britannica Genel Kültür Ansiklopedisi'ndeki tarife göre,
"bir toplumda geçerli genel dilden ayrı, ama ondan türemiş olan,
yalnızca belirli çevrelerce kullanılan, toplumun her kesimince
anlaşılmayan, kendine özgü sözcük, deyim ve deyişlerden oluşan
özel dil"dir.4
Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi'ndeki tarife göre,
"kendi sosyal çevreleriyle sınırlı yaşayan ve toplumun geri kalan
kesimlerinden ayrılmak ve/veya korunmak isteyen bir grubun
benimsediği özel sözcükler bütünü"dür.5
Bunlardan hareketle argo, sadece kaba söyleyişlerden ibaret
olmadığı gibi, sadece toplumun dışladığı grupların da dili değildir. Argo kısaca örtülü ifadedir ve toplumun her kesimince herhangi bir sebeple kullanılabilir.
Yukarıda değindiğimiz gibi sayıları on binleri bulan iştirakçiler yarışlarla ilgili bilgi alış verişlerinde kendilerine has jargon,
argo ve terimlerini oluşturmuşlardır. Bunlardan jargonlara çok
dar bir kesimce (jokeyler, seyisler, at sahipleri ve bazı hipodrom
çalışanları) kullanıldıkları için ve biz de bu kesime yabancı olduğumuzdan ulaşamadık. Böylece çalışmamız toplumun her kesimince bilinmeyen ancak at yarışları ile ilgilenenler meraklılarca anlaşma vasıtası olarak kullanılan at yarışı argosu üzerine
yoğunlaştı. Fakat yarış meraklılarının oldukça ketum olduğunu
gözlemledik. Bazı argoların ise yaygınlaşarak terimleştiğine şahit olduk.
Derlediğim argo söz ve söz öbeklerini atlarla ilgili olanlar,
ganyan ve bahislerle ilgili olanlar, jokeylerle ilgili olanlar ve yarışın başlangıcından sonuna kadarki bölüm içerisinde meydana
gelen olay ve durumlarlarla ilgili olanlar olmak üzere dört bölümde inceledim. Bu çalışmaya, at yarışlarıyla ilgili olan ancak,
sözlüklerde yer aldıkları için argo olma özelliklerini kaybeden
3

Vecihe Hatipoğlu, Dilbilgisi Terimleri Sözlüğü, 2. baskı, Türk Dil Kurumu yayınları (Ankara, 1972), s. 15.

4

Ana Britanicca Genel Kültür Ansiklopedisi, c. II, s. 266.

5

Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, c. II, s. 778.
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"nal toplamak", "nal toplatmak", "banko" gibi kelime ve deyimler
alınmadı.6

a. Atlarla İlgili Olanlar
Bu bölüme alınan argo kelime ve deyimlerde atlara ait özellikler, davranışlar ve atlarla ilgili durumlar ifade edilmektedir:
arızalan- (At için) Hastalanmak veya sakatlanmak.
bomba Yarışı kazanması beklenmeyen, kazanması sürpriz
olan at.
çok bomba Kazanması çok sürpriz olacak at.
duvar Koşu sırasında seslerden etkilenerek ürkmemesi ve
huysuzluk yapmaması için kulaklıkla koşan at.
eşek Yarış kazanamayan kalitesiz at.
feet durumda ol- (At için) Her an kazanabilecek durumda olmak, formda olmak.
kaçak Çok hızlı koşan at.
mama Atlara verilen dopingli yem veya ilaç.
mamala- Ata dopingli yem veya ilaç vermek.
mamalı Dopingli yem veya ilaç verilen at, yahut dopingli yem
veya ilaç verildiğine inanılan at.
pilotunu bul- (At için) Çok iyi anlaşabileceği ve yarış kazanacağı jokeye kavuşmak.
rok yap- (At için) Koşudan önce sinirlilik, sertlik veya huysuzluk göstermek.
sinir yap- (At için) Huysuzlaşmak, hırçınlaşmak ve sertlik
göstermek.
sütçü beygiri Yarış kazanamayan kalitesiz at.

b. Ganyan ve Bahislerle İlgili Olanlar
Bu bölümde kazanıp kaybetme, oyun kuponları, oyunlara hazırlanma, oyunun başlangıcında, esnasında veya sonunda meydana gelen olayları ve durumları ifade eden argolar yer almaktadır. Bu bölümde yer alan "çocuğu koymak", "yatmak" gibi bazı
6

Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük, 2 c. (Ankara, 1998).
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argo söz ve söz öbeklerinin başka veya yakın anlamlarla genel
argoda da kullanıldığı görülmektedir.7
altılı yap- Altılı ganyan kuponu doldurmak, hazırlamak.
altılıyı koy- Altılı ganyanı bilmek.
bitmiş ikili Daha yarış öncesinden kazanılacağına kesin gözüyle bakılan ikili bahis kuponu.
çocuğu koy- Altılı ganyanı bilmek, kazanmak.
ders çalış- Yarış ile ilgili bilgileri gözden geçirip değerlendirmek ve yarış kuponu hazırlamak.
gider yap- Hangi atın kazanacağı üzerine seyirciler kendi aralarında kupon yatırmaksızın sözlü iddiaya girmek.
gümle- Oynanan altılı ganyan kuponu tutmamak.
kafadan takla ol- Altılı ganyanın daha ilk ayağında başarısız
olmak, kaybetmek.
karakolluk program Çok zor ve çekişmeli geçeceği tahmin edilen yarış programı.
kurma yarış Yarışseverlerin sonucunun daha önceden belli
olduğuna inandıkları yarış, şikeli yarış.
mislilik altılı Çok kolay kazanılacağına inanılan altılı ganyan
programı.
patates ol- Oynanan altılı ganyan kuponu tutmamak.
siktirme makinesi Yanlış tüyo veren.
simitçi altılısı Herkesin bulabileceği, basit altılı ganyan
programı.
taklaya gel- Altılı ganyanın üçüncü ayağından sonra kaybetmek, başarısız olmak.
tek geç- Bir yarışta kazanacağına kesin olarak inanılan bir
tek atın üzerine oyun oynamak.
tek oturt- Bir yarışta kazanacağına kesin olarak inanılan atı
kupona tek başına yazarak bilmek.
tutmuş altılı Daha yarış öncesinde kazanılacağına kesin gözüyle bakılan altılı ganyan kuponu.
7

Hulki Aktunç, Türkçenin Büyük Argo Sözlüğü, Yapı Kredi yayınları (İstanbul,
1998).
Bunlardan "yatmak" fiili Türkçe Sözlük'te 14. anlam karşılığında "olumsuz veya
başarısız bir sonuç almak" anlamıyla yer almaktadır: Türk Dil Kurumu, Türkçe
Sözlük, c. 2 (Ankara, 1998).
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tüyo al- Yarışlarla ilgili herkesin bilmediği gizli sayılabilecek
önemli bilgileri edinmek.
tüyo ver- Yarışlarla ilgili herkesin bilmediği gizli sayılabilecek
önemli bilgileri vermek.
yat- Dördüncü veya daha sonraki ayaklarda kaybetmek.
zevk yap- Altılı ganyanın ilk beş ayağını bilmek ve son ayakta da bütün atların işaretlenmiş olmasıyla daha beşinci ayakta
altılı ganyanı kazanmayı garantilemek. Dolayısıyla bu rahatlık
içerisinde heyecanlanmadan son koşuyu seyretmek.

c. Jokeyler ile İlgili Olanlar
Bu bölümde yer alan argolarla da jokeyler veya jokey yamaklığı yapan aprantiler ile ilgili durum ve olaylar ifade edilmektedir. Bu bölümde de "acemi", "çocuk", "pilot", "taze" gibi bazı argoların başka anlam yüklenmiş olarak genel argoda kullanıldıkları
görülmektedir.
acemi Apranti, jokey yamağı.
çocuk Apranti, jokey yamağı.
pilot Jokey, binici.
taze Acemi jokey, daha çok da apranti.
altılı yap- (Jokey) Aynı gün, üst üste altı yarışı kazanmak.
(Yarışseverlerden duyduğum kadarıyla bugüne kadar yalnızca
Süleyman Akdı aynı gün üst üste altı yarışı, Dede Mutlu ise bir
günde üst üste yedi yarışı kazanmıştır.)

d. Yarışla İlgili Olanlar
ayna Bitiş, varış çizgisi. (Bazı yarışların sonuçları fotofiniş ile
tespit edilebilmektedir. Bu nedenle bitiş noktalarında tribünlerin karşısında üzerinde ayna bulunan bir direk bulundurulmaktadır ki, bu ayna sayesinde bitiş anındaki atların ters taraftan
da görüntüleri alınabilmektedir.)
ayrıl- (At için) Gruptan ayrılıp arayı açmak.
ayrılıp gel- (At için) Gruptan ayrılarak bitişe yaklaşmak.
bastırıp geç- (At için) Güçlü ataklarla öndekileri geçmek.
baş farkı Yarışan atlar arasındaki mesafe farkının bir at başı
kadar olması.
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bay bay de- Rakiplere uzak ara fark atmak.
beyaz bayrak Yarışın başlangıç yeri. (Yarış hakemlerinin yarışın başlaması için beyaz renkli bayrak kullanmalarından).
beyaz bayrak ayna yap- (At için) Başından sonuna kadar yarışı önde götürmek ve kazanmak.
bir boy Yarışan atlar arasındaki mesafe farkının bir at boyu
kadar olması.
boş koşu Altılı ganyan harici, üzerine kupon oynanmayan
yarış.
boyun farkı Yarışan atlar arasındaki mesafe farkının bir at
boynu kadar olması.
burun farkı Yarışan atlar arasındaki mesafe farkının bir at
burnu kadar olması.
dağılmak (At için) Yarışın sonlarında bütün gücünü yitirmek
ve yarıştaki iddiasını kaybetmek.
dil bağı Kantarma. Bazı sinirli ve hırçın veya azgın atların
yarış sırasında dillerini ısırmaması için atın dilini bastırmak
için kullanılan metal.
el salla- Rakiplere uzak ara fark atmak.
etliye sütlüye karışma- (At için) Başka yarışlara hazırlanmak
veya gücünün denenmesi amacıyla kazanma gayesi olmadan
yarışmak.
fedai koş- (At için) Kendisi için değil de başka bir atın kazanması için koşmak.
götü çatla- (At için) Koşu sırasında çok zorlanmak.
götü çık- (At için) Koşu sırasında çok zorlanmak.
götü düş- (At için) Koşu sırasında çok zorlanmak.
güneş gözlüğü (Kapalı gözlük) Sert, sinirli, hırçın veya ürkek
atların koşu sırasında diğer atlardan etkilenip yarış dışı kalmaması için başına geçirilen ve gözlerini sadece ileriyi görmesini
sağlayacak şekilde yanlardan kapatan gözlük.
hakim ol- (At için) Koşu sırasında gücünü diğer atlara hissettirmek ve yarışı önde götürmek.
ibrikçi Koşu sonunda dereceye giren atların doping kontrolü
için sidiklerini alan görevli.
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kafa kafaya Üzerine bahis oynanacak atların şansları hakkında görüş bildirirken şansların eşit olduğunu belirtmek üzere
kullanılır.
kafa kafaya ol- Başa baş mücadele etmek, yarışta dengeyi
sağlamak.
kafayı al- Koşu sırasında öne geçmek, yarışın liderliğini ele
geçirmek.
kayıp koş- Atların başka yarışlara hazırlanmak veya güçlerinin denenmesi amacıyla kazanma gayesi olmadan ve zorlanmadan koştukları yarış.
kenter Hafif dörtnal antreman.
kop- Atın topluca koşan gruptan güçlü ataklarla ayrılması,
arayı açması.
kopup gel- (At için) Topluca koşan gruptan güçlü ataklarla
ayrılmak, arayı açmak ve bitişe yaklaşmak.
lüt İki atın gruptan ayrılıp birlikte koşması.
numarayı al- Yarışı önde götürmek, lider olmak.
Osmaniye'ye gitmezse kazanır Bu deyim bize at eğer kulvar dışına çıkmazsa kazanır şeklinde izah edildi. Ancak, İstanbul Veli
Efendi Hipodromunda ve çevresinde yaptığımız araştırmalarda
hipodromun hemen yanında "Osmaniye" mahallesini gösteren
tabelayı gördük. Konum itibarıyla Osmaniye mahallesi pistin
dış kulvarlarına yakındır. At yarışlarında ise iç kulvardan koşan
atların şansı daha fazladır ve genellikle iç kulvardan koşan atlar
kazanır. Buna göre bu ifade "iç kulvardan koşarsa kazanır" anlamına geliyor olmalıdır.
paralı galop Atın başka ve önemli bir yarışa hazırlanmak
maksadıyla antreman için katıldığı yarışı kazanması.
pota Bitiş çizgisi.
potala- Yarışı birinci bitirmek.
potaya girmek Yarışta dereceye girmek
resm-i geçit Seyircilerini yarışı uzak arayla önde götüren atı
asker gibi selamlamaları (Devir isimli at için söylenmiş).
saldırmak (At için) Yarışı kazanmak amacıyla bütün gücünü
ortaya koyarak ataklar yapmak.
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sallan- (At için) Koşu sırasında yarış disiplinini kaybetmek,
temposunu düşürmek.
sınıf değiştir- (At için) Bilinen gücünün çok üstünde performans göstermek, gücünü aşmak.
sidik zoruyla kazan- (At için) Yarışı zorlukla, güç bela
kazanmak.
tabelaya gir- Yarış sonunda ilk dört sıradan birini almak, ilk
dörde girmek.
taraklama gir- En az üç at birlikte gruptan ayrılarak yarışı
bitirmek.
tek at ol- (At için) Yarış sırasında izleyenlere bir tek at gibi
görünecek şekilde yan yana koşmak.
tuta tuta kazan- (At için) Katıldığı yarışı hiç zorlanmadan
kazanmak.
uzak ara Yarışan atlar arasındaki farkın beş at boyundan fazla olması.
uzak çek- (At için) En az beş boy farkla yarışı kazanmak.
yarım boy Yarışan atlar arasındaki farkın bir at boyunun yarısı kadar olması.
yarışa gitme- (At için) Başka yarışlara hazırlanmak veya güçlerinin denenmesi amacıyla kazanma gayesi olmadan ve zorlanmadan yarışa katılmak.
yarışı forse et- (At için) Koşuyu önde götürmek, yarışın temposunu tayin etmek.
yem kenteri (At için) Yarışı çok rahat bir biçimde, zorlanmadan kazanmak.
Yukarıda gruplandırılarak sıralanan at yarışlarıyla ilgili
argo kelime veya kelime gruplarının bazılarının bugün gerek yarış bültenlerinde, gerekse TRT tarafından yayınlanan at yarışı
programlarında terim olarak kullanıldıkları göze çarpmaktadır.
Bunlar şöylece sıralanabilir:
ayrıl-, ayrılıp gel-, bastırıp geç-, baş farkı, beyaz bayrak ayna
yap-, beyaz bayrak, boy farkı, boyun farkı, burun farkı, forse et-,
hakim ol-, kafa kafaya ol-, kenter koş-, kopup gel-, pota, potala-,
potaya gir-, tabelaya gir-, tek at ol-, uzak ara, yarım boy,
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Yine, potaya girmek, potala-, tabelaya gir-, kafa kafaya olgibi bazılarının diğer spor türlerinin terimleri arasında yer aldığı, hatta genel argo çerisinde kendilerine kullanıcı bulabildikleri
gözlenmektedir.
Yukarıda verilen bilgiler ve örnekler ışığında jargon > alan
argosu > terim > genel argo > genel dil (ortak dil) doğrultusunda
bir alışveriş veya yayılma daha doğrusu bir akış olduğu görülmektedir, yani küçük toplulukların kendilerine has yarattıkları
özel dilleri olan jargonlar, bu toplulukla ilişkiye giren biraz daha
geniş topluluklar tarafından kabul görüp kullanılarak alan argosu haline gelmekte, oradan da genel argoya geçerek daha geniş
bir kullanıcı sayısına sahip olmaktadır. Bazıları terimleşme özelliği de gösteren bu kelime veya kelime grupları daha sonra genel
dile geçmekte ve argo (özel dil) olma özelliğini kaybetmektedir.
Yine sıralanan örnekler arasında kaba sayılacak pek fazla
kelimenin yer almayışı, argonun kaba dil olarak vasıflandırılamayacağının, bu tür ifadelerin kaba ifadeli argo olarak adlandırılmasının daha doğru olacağının göstergesidir. Argo, külhanbeyi veya hırsızların dilidir demek yerine külhanbeyi veya hırsız
argosundan bahsetmek en doğrusudur.
Sonuç olarak, yarışseverlerin kendi aralarında anlaşmayı
sağlamak üzere yine kendilerine mahsus bir dil oluşturmuşlardır. At yarışı argosu olarak adlandırabileceğimiz argo zengin sayılabilecek söz dağarcığına sahiptir.
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Satıcı Argosu

Fahrünnisa Bilecik*

1

Argo, toplumda belli bir gruba veya belli bir sosyal sınıfa
mensup olan insanların, kendi aralarında konuştukları dili, başkalarının anlamaması düşüncesiyle oluşturdukları kelimeler
dağarcığıdır.
Argo tabiri, Türkçeye yakın zamanlarda girmiştir. Önceleri
"lisan-ı erazil", "lisan-ı hezele" gibi terimler mevcuttu, halk arasında da külhanbeyi, tulumbacı veya ayak takımı ağzı denirdi.
Yine eski lügatlerde "hırsız dili" yani hırsızların başkasının anlamaması için kendi aralarında konuştuğu özel dil anlamında
kayış dili tabiri vardır. Ayrıca, Anadolu'nun bazı yerlerindeki
yörüklerin kendi aralarında konuştukları gizli bir dil vardır ki,
bu da bir çeşit argo sayılabilir (abdal dili). Argo, dar anlamıyla
hırsız veya ayak takımı dili için kullanılır, daha geniş anlamıyla
da "öğrenci argosu, esnaf (satıcı) argosu, şoför argosu, denizcilik
argosu" gibi belli zümrelerin kendine mahsus terimleri olan dilini karşılar.
Bu tebliğde, aynı zamanda bir zümre dili olan argonun, satıcılara âit kısmı ele alınacak, satıcı veya esnaf argosunun; pazar
satıcıları, seyyar satıcılar, eskiciler ve döviz satıcılarına mahsus
bölümü incelenecektir.
*

Dr. Fahrünnisa Bilecik, İstanbul.
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Pazar satıcısı argosu; semt pazarı ve bit pazarı argosu olmak
üzere ikiye ayrılır. Semt pazarlarındaki satıcılar, mallarının rağbet görmesi amacıyla, sattıkları malın özelliğini ve biçimini de
göz önüne alarak insanların ilgisini ve dikkatini çekecek kelime
ve tabirler kullanırlar. Günlük hayatı, insanların problemlerini, hafızalarda yer etmiş olayları, dizileri, sanatçıları mizahî bir
şekilde sattıkları mal ile bütünleştirirler. Müşterileri genellikle
kadınlar olduğu için, onlara yönelik kelime ve söyleyişler pazarcı
argosunda daha çok yer tutar.
Muşmula veya döngel isimli meyveyi almak üzere tezgaha
yaklaşan hanım müşteri yaşlı ise, satıcı "muşmula" diye bağırmaya başlar. Ancak genç ve güzel bir hanım, müşterisi olacaksa,
bu defa aynı satıcı, "döngel, döngel" diye seslenir. Gözünün tutmadığı erkek bir müşteri salatalık alacaksa "hıyara bak, hıyara"
veya "beton gibi bunlar" diye bağıran satıcı, genç bir kız, müşterisi olacaksa, aynı salatalıklar için "kütür kütür", "taze taze",
"kurabiye bunlar", "badem gibi", "ilik gibi" diye seslenir. Giyim
eşyası satan pazarcıların ise zaman zaman "Allı verelim, morlu
verelim, şu bayanlara sarılıverelim" sözleriyle karşılaşırız. Semt
pazarlarında orta yaşlı ve yaşlı müşterilere "anne, abla, teyze"
söyleyişi çok yaygındır. Genç kız veya genç hanımlara ise doğrudan hitap edilmez, malının cinsine veya şekline göre "çiçek gibi",
"fıstık gibi bunlar" tarzında ifadelerle yaklaşılır.
Malının çok ucuz olduğunu belirtmek isteyen satıcı, "batan
geminin malları bunlar!" tabirini kullanırken, seracılığın çok
fazla gelişmediği dönemlerde pazardan kalkacak bir meyve veya
sebze için "gelin oldu" ifadesiyle ya da satılacak malın çok az kaldığını belirten "bir dostluk kaldı" söyleyişiyle karşılaşırız.
Pazarcılar için genel problemler, gündelik hayat çok önemlidir. Gelin kaynana problemini; bir balıkçının, balıklarını satarken "gözleri kaynanamın gözü gibi" tabiriyle, pazardaki bir
çiçekçinin kaktüsleri için "kaynanamın dili gibi" söyleyişiyle
hatırlar, cinsel problemlere deva olacak şeyi "aganigi maganigi"
tabiriyle öğreniriz. Beğendiği sanatçıları sattığı malın cinsi veya
şekli ile bütünleştirerek "Sibel Can gibi balıklar", "Marianna
gözlü balıklar bunlar!" diye bağıran Pazar balıkçısıyla kendimizi
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televizyonun önünde gibi hisseder, "bunların fiyatı 7.5 abla" diyen bir başka satıcı ile yakın zamanda yaşadığımız ve milletçe çok
üzüldüğümüz deprem felaketine mizahî bir şekilde yaklaşırız.
İnce bir zekâ ve espri anlayışının ürünü olarak "Haydi çay
şekeri bunlar!" diye bağıran pazarcının karpuz sattığını, "Derya
kuzusu burada" diyen satıcının ise balıkçı olduğunu anlamakta
zorluk çekmeyiz.
Pazar satıcısı argosunda, satılan malın yetiştiği yer de önemli
bir malzeme konusudur. "Beykoz'un Ayşesi" ile fasulye, "Çengel"
ile salatalık, "Kavak" ile incir kasdedilmesi gibi.
Pazar esnafı argosunda; faul hata, fort sürtünme, fortçu müşteri olmadığı halde sırf kadınlara sarkıntılık edebilmek için
pazara gelen erkek, harbiden hilesiz, dandik kötü, damlamak
gelmek, enginarı çalıştırmak düşünmek, gasgallamak, kaskallamak itelemek ve iteklemek çürük mal sokuşturmak, kafa koparmak kazıklamak, kazık atmak, kakalamak ve kelek yapmak bir
malı fahiş fiyatla satmak, kazıkçı bir malı fahiş fiyatla satmayı
âdet haline getiren kimse, kazık marka fahiş fiyatlı mal, kokoz
işlerin durgunluğu, katakulli hile yapma, kapik ve asker para,
sakal siftah, sakal atmak siftah sağlamak, havada katlamak ezici bir üstünlük sağlamak, hava civa değersiz, helalinden iyi, güzel mal, kafadan doğrudan, ayazlamak işler kötü gitmek, aynen
hemen, derhal, tırnakçılık esnafın yaptığı hırsızlık, beleş bedava,
bodoslama önüne bakmadan, bordadan yan taraftan, borda etmek yanaşmak, cavalacoz değersiz, caz yapmak gevezelik etmek,
coğrafya dış görünüş, bakıcı alıcı olmayan, vakit geçirmek için
mala bakan kimse, kıyışmak pazarlık, dehlemek, mektebe başlatmak, mektep, mektep etmek ve okutmak ise satmak anlamına
gelir. Bu tabirler, seyyar satıcı argosunda da vardır. Pek çoğu da
gündelik hayatımıza girmiştir.
Bit pazarı argosu ise, semt pazarı argosuna göre daha dar bir
çevre içinde gelişmiştir ve bu sebeple bit pazarları ve açık arttırmalar haricinde kullanılmamaktadır.
Bu argoda; çay içmek bir alışverişten caymak, adım ve evlek
para, Anadolu aptal, taşralı, bitlemek yeni alınmış bir malı karıştırmak, işe yarar şeyler olup olmadığını araştırmak, dürtmek
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alışverişte hileli, çürük, değersiz malı diğerlerinin arasına karıştırmak, hamıstaş bir işten ne kâr ne de zarar etmek, hayvan terli
olmak mal umulanın üstünde fiyat bulmak, imşa olmak ortak
olmak, diş çekmek açık arttırmada maldan anlamadığı halde pey
sürüp çekilmek için avanta istemek, dişçi açık arttırmada maldan anlamadığı halde pey sürüp çekilmek için avanta isteyen
esnaf, haraza almak kâr almak, alışverişten pay almak, haver
bir işin birlikte yapıldığı kimse, ortak, kallüp etmek bir malın
fiyatını tahmin etmek, bir mezattan önce ya da sonra malın ederini belirlemek, karadeniz mezatlarda korkusuzca pey süren esnaf, kaskaslamak bir nesneyi ederinden fazlaya satmak, kesmek
ortaklaşa alınan bir malı açık arttırma yaparak küçük kârlarla
satmak, kilometre koymak bir malın girdisini, maliyetini yüksek
göstermek, koymak açık arttırmada malın fiyatını kasıtlı olarak
yükseltmek, parmağım içinde bu işe ortağım ifadesi, tavcı açık
arttırmada ortalığı karıştıran esnaf, urpu turpu içinde kârı da
zararı da var, boka salmak açık arttırmada konudan anlamadığı
halde fiyat önerisinde bulunmak, doldurmak satılmak istenen
bir mala ederinden çok fazla fiyat biçip satıcıyı aldatmak, eminoğlu paraca güçlü, kefili olan esnaf, horozoğlu açık arttırmada
bilir bilmez pey süren esnaf, kaleminden açmak bir açık arttırmayı izleyen ikinci ve aynı malla ilgili açık arttırmayı erbabı arasında malın yükselmiş olduğu fiyattan açmak, namaza gitmek
açık arttırmada malın daha pahalı satılması için çabalamak, namazdan çağırmak veya telefondan çağırmak açık arttırmada çok
pey süren esnafı uyarmak, topçu iflas etmiş esnaf, topu atmak
iflas etmek, ustama danışayım bunu şimdi alamam ifadesi, yatmak ortak olmak anlamına gelmektedir.
Seyyar satıcı argosu da semt pazarı argosu gibi geniş bir çevrede kullanılmaktadır. Bilhassa büyük şehirlerde çok yaygındır.
Belediyeler tarafından yasaklanmasına rağmen hemen her köşe
başında bir seyyar satıcıya veya diğer bir tabirle işportacıya
rastlamak mümkündür. Bu argoda, günlük hayatımızda kullandıklarımızın yanı sıra bize hiç de tanıdık gelmeyen ifadeler de
mevcuttur.
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Seyyar satıcı argosunda; koltukçu dükkânsız esnaf, yani işportacı, kulak çok kazançlı mal, manita çalıntı malı indirim yapar gibi satma, yorgun hırpalanmış mal, turna aldığı malın bozuk olduğunu anlayıp geri getiren müşteri, yalı direği (kazığı)
patlıcan, salatalık, kabak, havuç, pırasa, ikizlere takke (başlık)
sütyen, kebap patlamış kestane, nallı kuzu (fatma) at veya eşek
eti, baro paralı müşteri, tıkır peşin anlamındadır. Seyyar satıcıların kâbusu olan zabıta memurlarına ise aynasız, bıyıklı, dayı,
gestapo, kaldırım kargası, zarbo, makineli, kalpakçı, patburun
denilmektedir. Rüşvet ise Ahmet çavuş, anahtar, çorba, eşantiyon, mama, köfte ve yem kelimeleriyle karşılanır.
Eskici argosu, eskiden çok yaygın olan eskicilik mesleğinin
artık büyük şehirlerden ziyade, küçük şehirlerde rağbet görmesiyle dar bir alanda yaşama şansı bulmuştur. Bu argoda; mahalleci sırt eskicisi, üç etek bohçacı kadın, tahta kurusu mal sahibi
anlamında kullanılmaktadır.
Döviz satıcısı argosu ise, bugün çok kullanılmamakla beraber
tedavüldeki paralar; şekillerine, üzerindeki resimlere ve renklerine göre isim aldıkları için önemlidir. Yabancı paralar; Alaman,
çeyrek mark, asker herhangi bir para, çekik Japon parası, yen,
çıngıraklı moruk oskisi Fransız frangı, çukulata İsviçre frangı,
gaco oskisi sterlin, gül gulden, hacı, hurma riyal, kraliçe, kız
sterlin, pound, makarna liret, papaz Batı Alman markı, şil, şilte
şilin, tam, yeşil, yeşil paçaroz dolar, yoğurt, yugo Yugoslav para
birimi şeklinde isimlendirilirken, Türk parası, Memet, sipari,
mangiz, mangır, pul, tıngır, Turgut, Köprülü, Konyalı, kayme,
kınalı gibi isimler almıştır.
Argonun yalnızca bir bölümünü oluşturan satıcı argosunu,
hayatımızdaki yeri itibariyle düşünecek olursak, genel anlamda
argonun sadece bir ayrıntı olamayacağı gerçeğiyle karşılaşırız.
Belli topluluklar ve meslek grupları var olduğu sürece argo da
var olacaktır. Günlük yaşayışımızda önemli bir yeri olan aynı
zamanda da halkımızın zekâ ve espri anlayışını yansıtan argo,
dikkatle incelenecek olursa, kültürümüze ayna tutacaktır.
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Askerî Okul Argosu
Nurgül Yıldız*

2

En gelişmiş bildirişim sistemi olan dil vasıtasıyla duygu, düşünce ve isteklerini ortaya koyan insanlar, kendilerini ortak dilden farklı bir şekilde ifade edebilmek için jargon, argo gibi özel
diller oluşturmuşlardır. Bu özel diller içinde yapısı bakımından
genel dilden ayrılmayan, genellikle gündelik kelimelere olağan dışı anlamlar yüklenerek oluşturulan argo, ayrı bir öneme
sahiptir.
Çoğunlukla toplumun aşağı tabakası tarafından kullanıldığı
düşünülen, hatta kimi zaman küfür diye algılanıp kültürsüzlük
belirtisi olarak nitelendirilen argo, aslında hemen hemen her kesimden insan arasında kullanılmakta ve gelişip değişmektedir.
Disiplinli bir eğitimden geçen ve hafta sonları hariç okullarından dışarı çıkamayan, çoğunluğu orta öğretimden beri birlikte
olan Tuzla Deniz Harp Okulu öğrencileri, gerek eğlence ve gerekse gizlilik sebebiyle ortak dildeki kelime ve kelime gruplarına
yeni anlamlar yükleyerek veya yeni kelime ve kelime grupları
oluşturarak sadece kendilerinin anlayabileceği bir argo geliştirmişlerdir. Ben burada söz konusu okulun öğrencilerinin kullandıkları argo ifadeleri incelemeye çalışacağım.
Bu okulun öğrencileri tarafından kullanıldığını tespit ettiğim
argo kelime ve deyimleri şöyle gruplandırabilirim:
*

Dr. Nurgül Yıldız, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
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a. Öğrencilerin okuldaki konumlarını ortaya koyan
argolar
Tuzla Deniz Harp Okulu öğrencileri, okuldaki konumlarını
dikkate alarak birbirleri için çeşitli argo kelimeler kullanırlar.
Lisenin hazırlık bölümünden beri öğrenim gören arkadaşlarına orijinal, hazırlık okumadan lise birinci sınıfa başlayanlara
kabak, sınıfta kalarak tecrübe ve özel kıdem edinmiş olanlara
dede, üniversite sınavıyla okula gelenlere ultra kabak, yabancı
öğrencilere de tırışka derler. Öğrenciler yeni gelenler için kabak, ultra kabak, tırışka gibi acemilik ifade eden argo kelimeler kullanırken, grubun içinde eskiden beri bulunanlar için ise
bunların tecrübelerine dikkat çekmek amacıyla dede, orijinal
gibi ifadeleri tercih ederler. Bu argo kelimelerden kabak "aptal,
salak, bön", tırışka "önemsiz, değersiz", dede "sınıfın en yaşlı
öğrencisi" anlamlarıyla argo sözlüklerinde bulunurken orijinal
kelimesine yer verilmediği görülmektedir. Bunlardan başka arkasına (kıçına) deniz suyu değmek "ilk defa seyir yapmak", ettiği pislik denize varmamak (sıçtığı bok denize varmamak) "yaptığı işte yeni olmak" deyimleri de yeni öğrencilerle ilgili olarak
kullanılmaktadır.

b. 	Okul, sınav, öğretmenler ve ders ortamı ile ilgili
argolar
Öğrencilerin korkulu rüyası olan sınavlar için kullanılan argo
kelimeler, bu korku duygusunu ifade eder niteliktedir. Sınavların
zorluğunu belirten matkap, boru, kazık kelimeleri sadece askerî
okul öğrencileri tarafından değil, genel olarak bütün öğrenciler
tarafından da sıkça kullanılmaktadır. Fakat boru kelimesinin
argo sözlüklerinde farklı anlamda olduğu, matkap kelimesine ise
yer verilmediği görülmektedir.
Öğrenciler, çok ders çalışan arkadaşları için inek veya otlangaç, derslerde kendilerini sıkan öğretmenleri için narkoz,
sınıfta kalmak anlamında ise gümlemek kelimesini kullanırlar.
Otlangaç kelimesinde öğrenciler arasında bütün dünyası ders
çalışmak olan ve dersin dışında kalan sosyal hayatı ihmal eden
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arkadaşlarını eleştirme fikri yatmaktadır ve bu kelimenin türetilmesinde -gaç ekinin mizahî algılanışının da tesiri olmuştur.
Argo sözlüklerinde "boşa gitmek, heder olmak ve sınıfta kalmak"
anlamında kullanılan gümlemek fiili genel argoyla ortak kullanılan bir fiildir. Bunların yanı sıra Osmanlıca söz diziminden
benzetim yoluyla kişisel olarak üretilmiş haşırt the mübalağa,
müsabaka-i ahiret, topyekûn temaşa, mevki-i artistik kabiliyet
söyleyişleri dikkat çekicidir. Haşırt the mübalağa İngilizce sınavları için, müsabaka-i ahiret final sınavları için, topyekûn temaşa
dersin yapılmasını önlemek amacıyla yapılan haraketler için,
mevki-i artistik kabiliyet revir için kullanılan söz gruplarıdır.

c. Hoşnutsuzluk, bezginlik bildiren argolar
Öğrencilerin hoşnutsuzluk ve bezginliklerini ifade etmek için
başvurdukları feriştahı kaymak, şaftı kaymak, şaftı dağıtmak,
folloş olmak, şanzımanı dağıtmak deyimleri "dünyadan bezmek,
sersemleşmek, kötü duruma düşmek" anlamlarındadır. Okulun
öğrencileri genel argoda kullanılan feriştahını şaşırmak deyimini, feriştahı kaymak biçiminde kullanarak yeni bir deyim oluşturmuşlardır. Günlük konuşmalarda duyduğumuz; fakat argo
sözlüklerinde yer almayan şaftı kaymak, şaftı dağıtmak, şanzımanı dağıtmak argoları öğrencilerin dilinde sıklıkla rastlanan
deyimlerdir. Bu argo deyimlerin fiilleri hariç, tamamı yabancı
kökenli olup feriştah ve folloş Farsçadan, şaft İngilizceden, şanzıman Fransızcadan alıntıdır. Yine başka alanlarda da kul
lanıldığını bildiğimiz; fakat argo sözlüklerinde bulunmayan
gözünde patlamak "kötü duruma düşmek", tınlamamak/çok da
tın "umursamamak" anlamındadır. Tınlamamak fiili öğrenciler
tarafından genellikle bu şekliyle, yani olumsuz olarak kullanılmaktadır. Tilt olmak ve kıl olmak "sinir olmak", tırlatmak "delirmek", sallamak "önem vermemek" göt olmak "kötü duruma
düşmek" ise genel argoyla ortak kullanılan argo sözcüklerdir.
"Ceza alıp izne çıkamamak" anlamındaki İstanbul'u dürbünün
tersinden görmek deyimi sadece bu okulun öğrencileri tarafından
kullanılan ifadelerden biridir.
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d. Korku ifade eden argolar
Öğrenciler arasında kullanılan ve korku ifade eden argo kelimeler ve deyimler cof "korkak", cofur cofur "korka korka", cofsi "korkan kişi", coflamak "korkmak", cofurdamak "korkmak",
uçuklamak "korkmak", uçuk uçuk atmak "korkmak"tır. cof "korkak" anlamında yansıma bir kelime olup, cofur cofur, cofsi, coflamak, cofurdamak kelimelerinin hepsi cof isminin türevidir.
Korku bildiren bu argo kelime ve deyimler argo sözlüklerinde
bulunmamaktadır. Bunların dışında genel argoyla ortak olarak
kullanılan tırsmak, tırsık, yusuflamak, yusuf yusuf atmak, yusufçuk atmak, üç buçuk atmak gibi argo ifadeler bu gruba girer.

e. Ast-üst ilişkileriyle ilgili argolar
Öğrencilerin iki kardeş olarak gördüğü Arapça kökenli abbas
ve cabbar, üstleri için kullandıkları argo kelimelerdir. Abbas disiplinli, sert mizaçlı üst sınıflar için, cabbar ise kötünün iyisi diyebileceğimiz üst sınıf öğrencileri için söylenir. Abbas ve cabbar
kelimelerinde her harf bir şifre gibi kullanılarak kelimeler bir
araya getirilir ve sadece askerî öğrencilerin anlayabileceği bir
cümle oluşturulur. Abbas kelimesinin karşılığı; "arar bulur, bulduğu anda s…", cabbar kelimesinin karşılığı ise; "coflatır, arar
bulur; bulduğu anda rapor eder"dir. Bunların yanında alabanda yemek "(üstünden) azar işitmek", geçirmek "(üst) cezalandırmak", çarpmak "(üst) azarlamak, cezalandırmak" gibi argo fiillere de rastlarız. Bunlardan alabanda İtalyanca bir kelime olup
denizcilik terimidir. Öğrenciler tarafından kullanılan alabanda
yemek deyimi genel argoyla ortaktır. Ortak yazı dilinde kullanılan geçirmek, çarpmak fiilleri ise yeni anlamlar yüklenerek öğrenciler tarafından kullanılmıştır.

f. Sigara ve sigara içimiyle ilgili argolar
Öğrenciler, bu grupta at bir tek, dallanmak, orospu yapmak,
çevirmek, kaburga ifadelerini kullanırlar. At bir tek "sigara içmek", dallanmak "sigara içmek", orospu yapmak veya çevirmek
"bir sigarayı elden ele dolaştırarak hep beraber içmek", kaburga
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"sigarası olmayan kişinin başka birinden sigara alması" anlamlarında kullanılır. Kaburga kelimesiyle aynı anlamda kullanılan
diğer bir kelime de otlanmak'tır. "Sigara izmariti" anlamında
argo sözlüklerinde yer alan gotik kelimesi, öğrenciler tarafından
aynı anlamda, başta g>k değişikliğiyle kotik şeklinde kullanılır.

g. 	Davranışlarıyla dikkat çekenler için kullanılan
argolar
Bir grup içinde kendini belirgin kılan insanlar için daima
çeşitli yakıştırmalar yapılır. Deniz Harp Okulu öğrencileri de
kendini öne çıkaran arkadaşları için anten, çanak, çıkıntı kelimelerini kullanırlar. Anten ve çanak genel argoda da kullanılan;
fakat öğrenciler tarafından farklı anlamlar yüklenmiş kelimelerdir. Sibop, maddenin beşinci hâli, moron, spastik, embesil argo
sözlüklerinde yer almayan; fakat öğrencilerin konuşmalarında
geçen argo kelimelerdir. Öğrenciler bu argo kelimelerden moron,
spastik, embesil terimlerinin anlamlarını daraltarak kullanmışlardır. Sibop "önemsiz, değersiz", maddenin beşinci hâli, spastik
"anlamayan" moron ve embesil "olmayacak yerde yapılmaması
gereken hareketleri yapan" kişiler için kullanılır. Öğrenciler
arasında, çevreyle ilişkileri zayıf arkadaşları için genel argoyla
ortak olarak "sosyal yaşantısı az ve duyarlığı eksik olan" anlamında odun veya ot kelimeleri kullanılır.

h. Gereksiz konuşmalar için kullanılan argolar
Gereksiz ve uzun uzadıya yapılan konuşmalar için genellikle
geyik yapmak, geyik muhabbeti deyimleri kullanılır. Öğrenciler bu
iki argo deyimin yanında geyik kelimesinin son iki sesini düşürüp
-mek fiil ismi ekini getirerek bu iki deyimle aynı anlamda geymek
şeklinde yeni bir fiil meydana getirmişlerdir. Bunlardan başka genel argoda da rastlanan ve gereksiz ve boş konuşanlar için kullanılan goy goy yapmak, goy goycu öğrenciler tarafından da kullanılır.

ı. Kendi aralarındaki ilişkilerle ilgili argolar
Öğrenciler, kendi aralarındaki ilişkilerle ilgili olarak çeşitli
argo kelime ve deyimler kullanırlar. Makaraya almak ve kafa
161

Argo

bulmak "eğlenmek, alay etmek", göt altına gitmek "suçsuz yere
suçlu duruma düşmek" deyimleri ve hacılamak "bir kişinin eşyasına el koymak" fiili genel argoyla ortak kullanılan kelime ve deyimlerdir. Lodoslamak "çalmak", artistik patinaj ile şekil yapmak
"büyüklenmek, gururlanmak", şebeklik yapmak "komiklik yaparak insanları eğlendirmek", göt ayağı çekmek "yalan söylemek",
fikslemek "belirlediği bir kişi hakkında kötü şeyler düşünmek",
kaynak yapmak "ortalığı karıştırmak", hoşaf "ahlaken iyi olmayan hanım", bot "yürürken ya da koşarken vücudun sallanması",
gül bahçesi "kızların çok olduğu yer" ise argo sözlüklerinde bulunmamaktadır. Öğrenciler Çingene dilinde "çocuk" anlamına gelen
şopar kelimesine -mak fiil ismi ekini getirerek "şımarmak" an
lamında şoparmak fiilini oluşturmuşlardır. Genel argoda "farklı
davranmaya çabalamak anlamındaki tiriplere girmek deyiminin
yardımcı fiilini değiştirerek aynı anlamdaki tirip yapmak deyimini tercih etmişlerdir. Yine genel argoda "bir işi yapmaya yeterli
olmak, cesareti olmak" anlamındaki sıkmak fiilini gündelik hayatta "yalan söylemek" ve çoktan seçmeli sınavlarda da "bilmediği sorunun cevabını sallamak" anlamlarında kullanmışlardır.
Sonuç olarak, Tuzla Deniz Harp Okulu öğrencileri argonun
oluşumuna ve bu kavramın genel tarifine uygun olarak, yaşadıkları özel alanların ve sivil hayattan farklı ortamların niteliklerine göre gerek genel argodaki kelimelere yeni anlamlar yüklemek
suretiyle, gerekse tamamen kendilerine özgü argo kelimeler türeterek incelemeye değer "askerî okul argosu" oluşturmuşlardır.
Dilin, o dili konuşan insanların tarihini, kültürünü, yaşantısını, yaşam biçimini, yaşamı algılamasını çok kesin ve açık biçimde yansıttığını söyleyebiliriz. Din, gelenekler, ahlak kuralları, yönetim tarzı ve buna benzer etkenler dili - dolayısıyla dildeki
kelimelere yüklenen anlamları - belirler. Toplumu her sınıftan
ve her kesimden insanların toplamı oluşturduğuna göre bu sınıfların kendilerine özgü bir özel dil geliştirmeleri ve kullanmaları
normaldir. Bu bazen kültür dili dediğimiz dilin kullanım olanaklarını genişleten ve sınırları zorlayan edebî yazı dili biçiminde
ortaya çıkar, bazen de dilimizin yaramaz çocuğu diyebileceğimiz
argo biçiminde.
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Alkol ve Madde Alt Kültürü Argosu

Özcan Köknel*

1

Argo sözcüğü Fransızca "argot" sözcüğünden dilimize aktarılmıştır. Fransa'da 1690 yılına kadar, hırsızlık yapan insanlar
için kullanılan sözcük, bu yıldan sonra "Toplumda belirli bir alt
kültüre, gruba, toplum kesimine ait olan, genel dilden ayrılmış,
asalak, uydurma, yakıştırma sözcüklerden oluşan dil" karşılığında kullanılmıştır. 1740 yılında, Fransız Akademisi tarafından
kabul edilen "argot" sözcüğünün kökeniyle ilgili olarak Fransız
kaynaklarında değişik yorumlar yer almıştır. Sözcüğün kökünün eski Yunan efsanesinde yer alan "Argo" adlı gemiden geldiğini ileri süren yorumlar yanında, bu sözcüğün İtalyanca hırsız
dili anlamına gelen "gergo"dan geldiğini ileri süren yorumlar da
vardır.
Argo, bir toplumda, içe dönük olarak yaşayan, toplumun geri
kalan kesimlerinden ayrılmak ya da korunmak isteyen bir grubun, alt kültürün, özel sözcüklerden oluşturduğu dil olarak tanımlanmıştır. Argonun amacı, dil bağıyla alt kültürün sürdürülmesini sağlamak, gizlilik, sır ortamı yaratarak alt kültürü kuvvetlendirmektir. Bütün argo sözcükler yapma dil (langue artifici
elle) ya da başka bir deyişle özel dil (langue speciale) içinde yer
alır ve argo bir dilin belirli insan grupları, toplum kesimleri, alt
*
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kültürleri tarafından kullanılan, içinde özel sözcükler, deyimler
bulunan biçimidir.
Argoda yer alan sözcükler, çoğunluk tarafından anlaşılırsa
argo olmaktan çıkarak konuşulan dilde yer alan bir sözcük konumuna gelir.
Argo konuşanlar, konuşmalarında argo sözcük kullananlar,
ana dillerini bilirler ve konuşurlar. Argo ana dil içinde sonradan
türetilmiş özel bir dil olup, ana dil içinde belirli bir alt kültürden
kaynaklanan yardımcı dil, yapma dil olarak düşünülebilir.
Hangi çağda, dilde ve zamanda olursa olsun, argoyu oluşturan sözcükler hırsızlık, dolandırıcılık, yağmacılık, soygunculuk,
kavga, dövüş, yaralama, öldürme gibi suç ve şiddet; alkol ve
madde kullanımı gibi bireye ve topluma zarar veren davranışlardan, tutumlardan, eylemlerden kaynaklanmıştır.
Türkiye'de Osmanlı İmparatorluğu döneminde argonun "aşağılık ya da kaba dil" bölümüne eskiden lisan-ı erazil "reziller dili"
ya da lisan-ı hezele "şaka dili" denilirmiş. "Aşağılık ya da kaba
dil" argosunu kullananlar, ilgili oldukları alt kültürlere göre
birbirinden farklı ayaktakımı, külhanbeyi, tulumbacı ağızlarını
yaratmışlardır.
Günümüz Türkçesinde "aşağılık ya da kaba dil"in tam karşılığı olarak kayış dili deyimi kullanılmakta, "kaba, çirkin sözler kullanılarak konuşulan dil" anlamına gelmekte ve Türk Dil
Kurumunun 1998 yılında basılan Türkçe Sözlük'ünde yer almaktadır. Ayrıca aynı sözlükte argoda "aldatma, kandırma" karşılığında kayışa çekmek deyimine de yer verilmiştir.
Osmanlı İmparatorluğu döneminde, imparatorluğun geniş
toprakları üzerinde konuşulan dillerden Türkçeye argo olarak
girmiş birçok sözcük bulunur ve o dönemde, İstanbul'da en çok
argo konuşulan yerlerin başında Aksaray, Beşiktaş, Çeşme
Meydanı, Galata, Karagümrük, Kasımpaşa, Kumkapı, Tophane,
Üsküdar, Yenikapı yer almıştır.

Alt Kültür Argosu
Her alt kültürde kullanılan maddeler için özel deyimler,
sözcükler türetilmiş, alkol ve madde argosu (jargon), başka bir
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deyişle alt kültür dili yaratılmıştır. Bir toplumda ya da ülkede,
alkol ve madde kullanımının süresi uzadıkça, alt kültür yayıldıkça, alt kültür dili zenginleşmiş, renklenmiş, simgesel derinlik
kazanmıştır. Ayrıca kullanılan maddelerin her alt kültüre özgü
kullanım biçimi, yolu, yöntemi oluşmuştur.
İnsanlık tarihi boyunca bütün toplumlarda yaygın olarak kullanılan, kullanımı toplumsal nitelik kazanmış olan, toplumun
kültürü içinde yer alan alkol, çay, sigara gibi maddelerin kullanımı alt kültür olmaktan çıkmış olduğundan, bunlarla ilgili özel
bir alt kültür dilinden söz edilmesi olanaksızdır.
Bilindiği gibi, bir maddenin kullanımı ilk kez hangi toplumda, ülkede başlamışsa, kullanılan maddeyle ilgili deyimler ve
sözcükler o ülkenin dilinde adlandırılmış, başka toplumlara, ülkelere aynı biçimde yayılmıştır. Başka bir deyişle, alt kültür dili,
maddelerin kaynağı ve yayılışına ilişkin temel verilerin başında
yer alır.
Bu bölümde bazı maddelerin ülkemizdeki alt kültür dilinden
ve kullanım biçimlerinden örnekler vermek istiyorum.
Tarih boyunca ülkemizde şarap ve rakı gibi alkollü içkilere,
afyon ve esrar gibi maddelere ilişkin, geleneksel alkol ve madde
alt kültürü ve bu alt kültürlerden kaynaklanan argo oluşmuştur. Osmanlı İmparatorluğu döneminde, Kumkapı istasyonu yakınında bulunan sokaklarda, ara sokaklarda, her türlü argonun
konuşulduğu meyhaneler, argonun üretilmesinde ve yayılmasında önemli rol oynamıştır.
Türkiye'de rakı Osmanlı İmparatorluğunun ilk dönemlerinden beri bilinmekte ve yapılmakta olup, Padişah Kanuni
Sultan Süleyman (1495-1566, padişahlık dönemi: 1520-1566)
ve Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa döneminde Batı ile yakınlaşma ve savaşlar yüzünden yaygınlaşmış, İstanbul'da özellikle Hristiyanların oturduğu mahalle ve semtlerde, evlerde ve
meyhanelerde rakı ve şarap yapılması, satılması, içilmesi artmıştır. Türkiye'de ilk rakı fabrikası ise 1912 yılında İzmir'de
Halkapınar'da Bomonti-Nektar şirketi tarafından kurulmuştur.
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Alkol Alt Kültürü Argosu
Kâbe (bol ve ucuz içki satan), küplü: Meyhane.
Çomar: Meyhaneci (İhtiyar).
Antifiriz, anzorat, carmak, carmakcur, duziko, gençlik suyu,
imam suyu, istim, mazot, pırna, pırne, pırnı, piyiz, tabanca, ustura, yaş: Alkol (içki).
Ustura: Keskin içki.
Ağzını ıslatmak, çakmak, has işlemek, istimini almak, piyiz
kaymak, rampa etmek, mazotu yerinde olmak, mideyi ateşlemek,
papaz uçurmak, parlatmak, piyizlenmek, vurmak, yakıştırmak,
yapındırmak, vuruşturmak: Alkol (içki) içmek.
Tütsülü: Alkollü (içkili).
Ayyaş Bekri, küplü, pangodol: Alkol bağımlısı.
Anzarot, carmak, carmakcur, duziko, imam suyu, istim, kıravatlı, pırna, pirne, pırnı, piyiz: Rakı.
Çakmak, papaz uçurmak, parlatmak, piyizlenmek: Rakı
içmek.
Papaz uçurmak, piyizlenmek: Rakı âlemi yapmak.
Bulut, dut, elli dirhem otuz, filispit, fitil, kandil, kandilli,
küp, küplü, mastor, mastur, matiz, pestil, tekel bayii, turşu, tütsülü, vapur, yüklü, zom: Sarhoş.
İstimini almak, mastorlaşmak, masturlaşmak, matiz olmak,
pilot olmak: Sarhoş olmak.
Bulut, dut, filispit, fitil, kandil, kandilli, küp, leyla, matiz,
peygamber, turşu, vapur, yüklü, zom: Çok sarhoş.
Peygamber olmak: Çok sarhoş olmak.

Afyon Alt Kültürü
Anadolu'da yaşayan Türklerin Osmanlı İmparatorluğu döneminden önce de haşhaş ekimi, afyon üretimi ve kullanımını
bildikleri kabul edilmekle birlikte, afyonun kullanımını anlatan
yazılara milattan sonra XIV. yüzyılda rastlanmaktadır. Anadolu
Selçuklularının yıkılmasından sonra kurulan Karamanoğulları
döneminde afyon kullananların bulunduğu, hatta Karamanoğul
larının son hükümdarlarından Ali Bey'in oğlu II. Mehmet'in
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(1424) içinde baharat, bal, afyon ya da esrar bulunan macun-ı
müferriha "iç açan, ferahlık veren macun" adı verilen bir macuna
alışık olduğu bilinmektedir.
Osmanlı İmparatorluğu döneminde, Anadolu'da afyon kullanımının ve afyon bağımlılığının arttığı, divan şairlerinden birçoğunun, kimi şehzadelerin, hatta padişahların afyon kullandığı
yazılmıştır.
On iki yaşında tahta çıkan IV. Murat (1612-1640) döneminde,
devlet düzenindeki bozukluk, hazine giderlerindeki artma, iç ve
dış sorunların baskısı, toplumu ve Yeniçeri Ocağını tedirgin etmiştir. Yolsuzluğun ve rüşvetin alabildiğine arttığı bu dönemde,
sık sık ayaklanan Yeniçeriler padişahtan istediklerini kolayca
elde edebiliyorlardı. Devleti uzun süre annesi Kösem Sultan'ın
isteklerine, direktiflerine göre yöneten IV. Murat, yirmi yaşına
gelince bütün kötülüklere karşı savaş açtığını ileri sürmüştür.
Yeniçerilerin baş kaldırmasının, devlet düzeninin bozulmasının,
kötü söylentilerin çıkmasının şarap, esrar ve afyon satan yerlerden kaynaklandığını düşünerek bunların kökünü kazımak amacıyla İstanbul'daki bütün kahvehaneleri, meyhaneleri, esrar ve
afyon satan dükkânları kapattırmış, içki, tütün, esrar ve afyon
satılmasını ve kullanılmasını yasaklamış ve bu yasaklara karşı
çıkanları hiç düşünmeden astırıp ibret olsun diye halka göstermiş, bu sebeple İstanbul'da binlerce insan idam edilmiştir.

Madde Alt Kültürü Argosu
Cephane, hap, macun, siyah, şıra, toprak: Afyon.
Hapçı: Afyon çeken.
Afyon başına vurmak (mecazî anlamda): Aşırı davranışlarda
bulunmak, öfkelenmek.
Afyonu patlatmak (argoda): Birinin keyfini bozup onu
öfkelendirmek.
Afyonkeş: Keyif için afyon yutan kimse.
Afyonlamak: 1. Afyon vererek uyuşturmak. 2. (Mecazi anlamda) telkin yoluyla doğru düşünmeyi önleyerek zaralı bir yola
sürüklemek.
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Afyonlamak: 1. Afyon yutmuş gibi uyuşmak. 2. Uyuşuk duruma getirmek.
Afyonlu: 1. İçinde afyon bulunan. 2. Afyon yutmuş. 3. (Mecazî
anlamda) afyon yutmuş gibi dalgın, uyuşmuş, uyuşuk (kimse).
Beyaz, çekim, horain, mal, orain, prez, toz, zom: Eroin.
Yumulmak: İçine çekmek (tütün-eroin).

Esrar Alt Kültürü
Anadolu'da yaşayan Türkler, Osmanlı İmparatorluğu döneminden önce de Hint keneviri ekimini biliyorlarmış ve esrar
kullanıyorlarmış.
1611-1682 yılları arasında yaşayan Evliya Çelebi,
Seyahatname'sinde, İstanbul'da esrar yapan ve satan
dükkânların bulunduğunu yazmıştır. "Esnafi Benkçiyan" denilen bu dükkânların sayısı on altı olup, buralarda altmış "nefer"
çalışmaktaymış. En çok Süleymaniye'deki Tiryakiler çarşısında
bulunan bu dükkânlardan kolayca "esrar macunu" sağlama olanağı varmış.
IV. Murat'tan sonra da, zaman zaman yasaklar çıkmasına
karşın, İstanbul'da Batı ve Güney Anadolu'da esrar kullanımı
yayılmaya devam etmiştir. O dönemlerde, özellikle Bursa bölgesinde yetişen Hint keneviri, günümüzde bile en iyi cins olarak
kabul edilmiştir. Hint keneviri daha sonra, Konya Ovasında da
yetiştirilmiştir. Orada bu bitkiye verilen ad "ban otu" ya da sadece "ban"dır.
Bazı Bektaşî tekkelerinde esrar kullanıldığı hakkında dolaşan söylentiler ve esrarkeşlerin Hacı Bektaş-ı Veli'yi kendilerine "pir" kabul etmeleri, o dünya görüşüyle arasında sıkı bir
bağlantı olduğunu doğrular niteliktedir. Hacı Bektaş-ı Veli'nin
(1247-1337) kurduğu Bektaşîlik, bir Batınîlik türüdür. Bektaşî
tekkelerinden bir bölümü zamanla esrar tekkesi durumuna gelerek çevreyle ilgisini kesen dervişlerle dolmuştur. Bektaşîler
arasında "Bektaşî taslağı" diyebileceğimiz bazı dervişler, şeyhler, babalar arasında da esrar kullananlar bulunmaktadır; hatta bunların bazıları müritlerine esrar çekmeyi öğütlemişlerdir.
Esrarı anlatan bir Bektaşî tekerlemesi şöyledir:
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Aşere kimden kaldı?
Pirimiz Sultan Bektaş Veliden
Kabak kimden kaldı?
Serendibli Şeyh Uryaniden
Dalga kimden kaldı?
Kal'ai Kahkahâ'da Dalyan Baba Zındâniden
Duman kimden kaldı?
O dahi Şeyh Zındâniden
Şorola yar kimden kaldı?
Eflâtûni ilâhiden
Kavga kimden kaldı?
Hâbil ile Kabilden.
Yakup Kadri Karaosmanoğlu (1889-1974) Nur Baba adlı
romanında bir Bektaşî tekkesinde şeyhle, evli bir genç kadın
arasındaki ilişkiyi anlatmış, bir yandan Bektaşî yaşayışına ve
âyinlerine ilişkin bilgi verirken, öte yandan genç kadının alkol,
esrar ve uyuşturucu maddelere bağımlı duruma gelişini, bu durumu hazırlayan bireysel ve çevresel etkenleri ortaya koymuştur.

Esrar Alt Kültürü Argosu
Ampes, cigaralık, cuk, çayşekeri, dalga, dem, diş, duman, fino,
gogo, gubar, hanteriş, hurda, ıhı, kabza, kapakeyif, keçi, kâmil,
konca, keyif, kuru, mal, nefes, ot, paspal, sarıkız, toprak: Esrar.
Ampes: Küçük parça esrar.
Baygın: Esrarın verdiği keyif durumu.
Boş kafa: Esrar ya da başka bir uyuşturucu almamış olan
bağımlı.
Cigaralık: Parça esrar.
Cila: Esrar içtikten sonra etkisini artırmak için tatlı yemek.
Cuk: Parça esrar (küçük parça esrar).
Çalışmak: Esrarlı sigara sarmak.
Çarşaf: Sigara kâğıdı.
Çıkıntı yapmak: Ortaya esrar çıkarmak.
Çift kâğıt: İki sigarayı bozup sarılan esrarlı sigara.
Dalga: Esrarın verdiği keyif durumu.
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Davul tozu: Esrarın verdiği rahatlık.
Diş: Tütüne sarılmak üzere kırılmış esrar parçası.
Fino: Orta cins esrar.
Giye: Esrar.
Gonca: En iyi cins esrar.
Harman: Esrar yoksunluğu.
Hurda: Küçük parça esrar.
İmzalı: Esrarcıyı yakalamak için polis tarafından numaralanmış parça.
İşi kesmek: Kafayı tam olarak bulmak.
Jilet gibi olmak: Kafayı iyice bulmak.
Kafayı kırmak: Kafayı biraz bulmak.
Kafa çayı: Esrar ya da afyon alındıktan sonra içilen çay.
Kaynar: Esrar.
Kubar: Toz halinde esrar.
Kırmak: Esrar plakasını sarmaya hazır hale getirmek.
Kayıntı: Esrar içildikten sonra yenilen yemek.
Keyif: Esrar.
Mastor: Esrarkeş, esrar bağımlısı.
Minare gölgesi: Esrarın verdiği keyif.
Muamele: Esrar.
Muhabbet: Esrar ya da afyon çekildikten sonra koyulaştırılan
sohbet.
Nal gibi olmak: Tam kafayı bulmak.
Nefes: Esrar içmek, keyif durumu.
Ot: Kötü cins esrar.
Öldürmek: Esrarlı sigarayı söndürmek.
Sakal yapmak: Ortaya esrar çıkarmak.
Sarı kız: İyi cins esrar.
Soğutmak: Esrarlı sigaranın ateşinin küçülmesini beklemek.
Tek kâğıt: Küçük esrarlı sigara.
Taş gibi olmak: Esrardan kafayı bulmak.
Toprak: En kötü cins esrar.
Torbacı: Esrar ya da başka uyuşturucu satan kişi.
Uçmak: Kafayı bulmak.
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Yatıştırmak: Esrarlı sigara sarmak için açılan sigara
kâğıtlarının uçlarını eklemek.
Zıvana: Esrarlı sigaranın ucuna takılan küçük karton.
Palamut: Esrarlı sigara (kalın sarılmış).
Nefesleşmek, ot yemek: Esrar içmek.
Dumancı, mastor, mastur, metizmenos: Esrar sarhoşu.
Bitirim, tekke: Esrar içilen yer.
Seyyar tekke: Esrar içilen otomobil.
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Argo ve Beyoğlu Argosu
*

Özdemir Kaptan Arkan

Giriş
Öncelikle, aşağıda sunduğum görüşlerin, konuya ilgi duyan
bir derlemecinin değil; daha yerinde bir deyişle, bir gözlemcinin
gözlemleriyle sınırlı olduğunu, bunun ötesinde bir iddia taşımadığını vurgulamak isterim. Belki de, konuya ilişkin işlevimi
tanımlamak açısından, gözlemcilik bile, abartılı bir tanımlama
sayılabilir. Sanırım, bu işlevi, tanıklık yapmak diye nitelemek,
daha yerinde ve daha doğru bir yaklaşım olacaktır.
Konuya ilişkin ve bundan yaklaşık on beş yıl öncesine dayanan çalışmanın başlarında yazdığım şu açıklamayı, burada da
yinelemek isterim: "Bu derlemenin amacı, tanıklık yapmaktır.
Bilirkişilik yapmak değil. Bu nedenle, konuşulanlara kulak kabartmakla yetinilmiştir. Duyduklarımız, sorduğumuz sorulara
verilen cevaplarla birlikte, unutulmasınlar diye, kağıda aktarılmıştır. İleride, yanlışını, doğrusundan ayıranlar çıkar, ama tanık bulmak zor olur diye düşünülmüştür."1
Bilindiği gibi, argo sözlü bir dildir, yazılı örnekleri çok azdır. Bu nedenle, hızla değişmeye ve unutulmaya mahkumdur.
Argonun bu özelliği, tanıklık yapmaya itilmemin temel nedenidir. Tanıklığım, yakından tanıdığım, "Beyoğlu Argosu" diye
*

Av. Özdemir Kaptan Arkan.

1

Arkan, 222.
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adlandırabileceğimiz, çok çeşitli dillerden aldığı değişik sözcüklerle dikkat çeken yerel bir argoya, onu konuşanlara ve konuşulduğu dönemlere ilişkindir.
Bilimsel bir kaygıyla değil, zamanın, bu yerel ve özel dili,
özellikle onu konuşanları ve onun konuşulduğu dönemleri, tümüyle silmesinden ürkerek yola çıkılmıştır. Kuşkusuz, tanık
olunanları yazarak, zamanın akışını ve yok edici gücünü engellemek olası değildir. Ama yazmak, gene de, tümüyle yitip gitmeye,
unutulmaya karşı, bir zaman kazanmadır. Unutulmaya karşı
kazanılan zamanlar ise, bizim zamanlarımızdır. Bizim elimizden
gelen de, ancak, bize ait zamanların süresini uzatmaktır. Zaten,
biliriz ki, asıl olan, yok olmaktır. Var olmak, yok olmaya karşı
zaman kazanmaktan başka nedir ki?
Doğrusunu isterseniz, tanıklığa dayanan küçük derlememin
ilk çekirdeği hazırlanırken, bunun bir yararı olup olmayacağını bilmediğim gibi, yayımlanabileceği de aklıma gelmiyordu.
Ayrıca, bazı yanlışlıklar da yapabileceğimi düşünüyordum.
Çalışmanın demek istemem ama, konunun uyandırdığı ilgi, ilk
kez Tarih ve Toplum adlı dergide, "Beyoğlu Argosu'nda İtalyanca
ve Grekçe Kökenli Sözcükler" adıyla yayımlanan çalışmayı biraz daha geliştirmeme ve Beyoğlu adlı kitabın ikinci baskısından itibaren, bu kitabın son bölümü olarak kitaba eklememe yol
açtı. 1950'li yıllardan, 1980'li yılların ortalarına kadar süren dönemde, Beyoğlu'nda geçerli olan argonun yalnızca yabancı sözcüklerden oluşan bölümünü içeren çalışmayı, o sıralarda, daha
kapsamlı bir tanım ile, "Beyoğlu Argosu'nda Kökeni Bugünkü
Avrupa Ülkelerinde Konuşulan, Birinci Ana Dillere Dayanan
Sözcüklerden Oluşan Bir Derleme" diye niteledim.
Beyoğlu'na Özgün Yerel Bir Argo Var mıydı?
Beyoğlu'nda yakından tanık olmak olanağını bulduğum bir
döneme ilişkin argonun, düşündürdüklerini ve bendeki izlenimlerini aktarmadan önce, "Beyoğlu Argosu" diye ayrı ve yerel bir
argonun olmadığı konusunda karşılaşılmış olan eleştirilere değinmem gerekiyor. Görüşüme göre, Beyoğlu'nda konuşulan argonun kapsadığı sözcüklerden belli bir bölümü, İstanbul'un ve
hatta ülkemizin başka yerlerinde konuşulan argolarda da yer
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almış olmakla birlikte, bu sözcüklerin argo olarak kullanılmaya
ilk başlandığı alan, genellikle Beyoğlu ve Beyoğlu'nun o dönemlerdeki alt kültürünün uzantıları olan; Galata, Tophane, Tatavla
(günümüzdeki Kurtuluş) olmuştur. Ayrıca, çok açıktır ki, argo
bir yana, uzun dönemler boyunca, Beyoğlu'nda konuşulan dil
bile, önemli özellikler ve farklılıklar içermiştir.
Örneğin, Stefanos Yerasimos, 19. yüzyılın ortalarında
Beyoğlu'nda konuşulan dil için şöyle yazmaktadır: "Burada
Rumca, Ermenice, Fransızca, İtalyanca, ama daha çok da, bütün
bu dillerin birbirine karışmasından meydana gelen garip bir dil
konuşulur."2
Bu noktada, Ahmet Rasim'in Fuhş-i Atik adlı yapıtının, o dönemlerdeki Galata'da "Dore" adlı bir meyhaneyi anlatan bölümünden birkaç satır alıntılamak isterim:3
"- Ha.. kaloyni… İki kadeh de bira…
"Hristo döndü, bağırıyordu:
"Ena bukali duziko… ke diyo bires!..
"Hoş sevimli, kanı sıcak bir adam!.. Yine bize doğru eğildi:
"- Lüferaki, fresko…
"Yap…
"(Arkasına dönerek) Ena lüferaki!.. (Garsona) Kitakse,
Pandeli! Ena lüferaki fresko!..
"Burası Maksut'a, hele Sirkeci'deki Madamın, Çatal Sakalın
birahanelerine asla benzemiyordu. Hem kalabalık, hem de
velveleli.
"- Bankos!..
"- Oriste!..
"- Amesos!..
"- Tora!..
"- Buyurun Efendum.
"- Diye ([sic], doğrusu 'diyo' olacak) bukali mastika… ke triya
duziko!..

2

Yerasimos, II, 617.

3

Rasim, 175-176.
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"Gibi herkesin bildiği Rumcalarla beraber kadeh, bardak şakırtıları, iri iri konuşmalar birbirine karışıyor, limandaki vapur,
mavna, kayık, sandal hareketleri gözü okşuyordu."
Sözlük:
Kaloyni: İyidir
Ena: Bir
Bukali: Şişe
Duziko: Sakız rakısı olmayan rakı
Ke: Ve
Diyo: İki
Bires: Bira -çoğul olarakLüferaki: Lüfer-cik
Fresko: Taze

Kitakse: Bak!
Bankos: Tezgâh
Oriste: Buyrun
Amesos: Derhal, hemen
Tora: Şimdi
Diye: [Doğrusu Diyo olmalı] İki
Mastika: Sakız rakısı
Triya: Üç

Görüleceği üzere, Ahmet Rasim, Fuhş-i Atik adlı yapıtının tek
sayfa bile tutmayan bir bölümünde, yirmiye yakın Rumca sözcük
kullanmakta ve bunların, "herkesin bildiği Rumcalar" olduğunu
ileri sürmektedir. Sözü edilen yapıtın, ilk olarak 1922 yılında basıldığını4 düşünürsek, bir dönemdeki Beyoğlu meyhanelerinin,
Beyoğlu'nda konuşulan dile ve Beyoğlu argosuna ne çok Rumca
sözcüğün girmesine yol açtığı, hemen anlaşılır.
Beyoğlu meyhaneleri ve eğlence yerleri, Beyoğlu argosuna
Rumca sözcüklerin girmesine ve yerleşmesine yol açmakla kalmamış; bu argoya, başta İtalyanca, Fransızca, İngilizce, Rusça
olmak üzere, başka dillerden de sözcüklerin girmesine neden
olmuştur. Birçok yabancı sözcük, argo anlamları ile, ilk olarak
Beyoğlu'nda kullanılmaya başlanmış, daha sonra bu sözcüklerin
bir bölümü, Beyoğlu'ndan, başka yörelere de yayılmıştır.
Böyle bir sürecin oluşmasının temel nedenleri, Galata'nın,
yüzyıllar boyunca, Doğu Avrupa'nın en önemli limanlarından birisi olmasının yanı sıra, çok ünlü bir eğlence merkezi oluşudur.
Çeşitli Avrupa ülkelerinden gelen gemicilerin, aylarca Galata'da
kalıp, buradaki eğlence yerlerini tek tek harmanlamalarıdır.
Robert Mantran, Avrupa'dan İstanbul'a gelip, Galata'da kalan
4

Özkırımlı, II, 61.
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gemicilerin, buradaki kalışlarının uzamasından şikâyetçi olmadıklarını belirtmekte ve şunları yazmaktadır: "İki ay ve daha
uzun bir süre Galata'da kalmak, onlar için, tüm Akdeniz'e ün
salmış İstanbul tavernalarına ve kabarelerine kavuşma fırsatı
olarak değerlendirilmektedir."5
Ayrıca, Galata ve Beyoğlu'nun, İstanbul'a gelen yabancıların
eğlence merkezi olmalarının yanı sıra, barınma merkezi olduklarını da unutmamak gerekir. 17. yüzyılın ikinci yarısı için Robrt
Mantran, "Galata, İstanbul kentinde 'imansızlar' şehri olarak belirmekte, Türk asıllılar İstanbul(un) merkezi semtlerinde yerleşirken
yabancılar da Galata'da yoğunlaşmaktadır."6 diye yazmaktadır.
Yüzyıllar boyunca İstanbul'a gelen İtalyan gemilerinin gemicileri, yalnız Beyoğlu argosuna değil, günlük konuşma dilimize de, pek çok İtalyanca sözcüğün girmesine neden olmuştur.
Günlük konuşma dilimizin hemen her anında kullandığımız,
"fatura, firma, gazino, marka, mobilya, moda, pirzola, reçete" tümüyle İtalyanca kökenli sözcüklerdir.
Unutmamak gerekir ki, İstanbul'un, Osmanlılar tarafından
alınışını izleyen iki yüzyılı aşkın bir süre, Galata'da özerk bir
Ceneviz topluluğu, "podesta" denilen Cenevizli bir valinin yönetiminde varlığını sürdürmüştür. Galata'daki son Ceneviz temsilcisinin ülkesine dönüş tarihi, 1680 yılıdır.7
İlk anda akla gelenin tersine, Cenevizlilerin Galata'daki
özerkliklerini yitirmesi, bu bölgedeki İtalyan etkisinin azalmasına değil, artmasına yol açmıştır. Osmanlılar, 1669 yılında, Venediklilerden Girit Adası'nı alıncaya kadar, denizlerde
Venediklilere karşı dengeyi sağlamak için, Cenevizlilere ayrıcalıklar tanımak yolunu seçmişlerdir. Bu tarihten sonra, Ceneviz
desteğine gereksinim duymayan Osmanlıların, 1670 yılında
Venedik Cumhuriyeti ile yapılan barış antlaşması sonucu, o
güne kadar Venediklilerle ticaret yapılması konusunda var olan
yasağı kaldırmaları;8 Galata'da Ceneviz etkinliğini azaltırken,
5

Mantran, II, 207.

6

Mantran, II, 206.

7

Mantran, II, 127.

8

Kurdakul, 106.
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başta Venedik, İtalyan cumhuriyetlerinin ve krallıklarının bu
bölgedeki öneminin artmasına yol açmıştır.
Fransızca kökenli sözcüklerin, Beyoğlu argosunda çok önemli yer tutmasının nedenleri arasında, aydınların bu dile karşı
uzun süre duydukları yakınlığı ve Galatasaray'da yıllar boyunca
Fransız öğretmenlerden, Fransızca eğitim gören öğrencilerin etkisini unutmamak gerekir. Levantenlerin ve bir bölüm azınlığın
günlük konuşma dili olarak, Fransızcayı kullanmış olmalarının
etkisi de, hiçbir zaman gözardı edilemez.
Stefanos Yerasimos'un, 1849 yılında İstanbul'da basılan bir
almanağa dayanarak verdiği bilgilere göre, 19. yüzyılın ilk yarısının sonlarında, Beyoğlu'nun ve belki de tüm Osmanlı ülkesinin tarihinde çok önemli bir dönemeç olan Kırım Savaşına az bir
zaman kala; Beyoğlu'nda yaşayan yabancı uyruklu kişilerden en
büyük topluluğu, 6.120 kişi ile Yunan uyruklular; daha sonrakileri sıra ile, 1.983 kişi ile İngiliz uyruklu Maltalı ve İyonyalılar
(İyon Denizi Adaları kökenli kişiler), 1.581 kişi ile Avusturya ve
1.029 kişi ile Fransız uyruklular oluşturmaktadır.9 Daha sonraki
yıllarda, Fransızların ve özellikle Fransızcanın etkisi çok büyük
bir hızla artmıştır.
Kırım Savaşından sonra, o dönemde ülke politikası üzerinde
oldukça etkili Fransızca gazeteler, Beyoğlu'nda yayımlanmıştır.
Yeni Osmanlılar Tarihi adlı yapıtın yazarı olan Ebüzziya Tevfik,
Kıbrıs'a mutasarrıf olarak atanan Ziya Paşa'nın ve Erzurum'a
vali muavini olarak atanan Namık Kemal'in; 1867 yılında, çeşitli
gerekçelerle bu görevlerine gitmeyi erteleyerek, ülkeye daha yararlı biçimde hizmet edeceklerine inandıkları Fransa'ya kaçmalarını planladıkları yer olan Courrier d'Orient gazetesinin merkezinin, Beyoğlu'nda Asmalımescid Sokağında, dört katlı kâgir
bir bina olduğunu yazmaktadır.10 Cumhuriyet'in kuruluşunun
ilk yıllarında, bağımsız Fransızca gazetelerin yanı sıra, Akşam
ve Cumhuriyet gibi büyücek Türkçe gazetelerin, azımsanmayacak tirajlarda Fransızca basımları da yapılmaktadır.11
9 Yerasimos, II, 617.
10

Tevfik, I, 62.

11

Tunçay, 232.
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İngilizce kökenli sözcüklerin, Beyoğlu'nda ve Beyoğlu argosunda yer almaya başlaması, geçen yüzyılın ortalarında Kırım
Savaşı ile başlamış; bu yüzyılın ortalarında, 2. Dünya Savaşı ile
hız kazanmıştır.
Yakın dönemlere kadar, İngilizce kökenli sözcüklerin Beyoğlu
argosuna girişi; gemiler, gemiciler ve denizcilerin dili aracılığı ile
olmuştur. Örneğin, "soyunmak" anlamına gelen fayrap etmek'in
İngilizcesi fire up olup, kömürlü gemilerde, kazanın alevinin ve
sıcaklığının en yüksek noktaya getirilmesi için verilen bir gemici
emridir. Argoda "içki" anlamına gelin istim, gene gemicilik dilinden gelmiş olup, kömürlü gemilere hareket yeteneği veren buharın İngilizcesi olan steam'den alınmıştır.
Sir Henry Felix Woods (Woods Paşa) bu konuda şöyle yazar:
"1867 ve bunu takibeden uzun yıllar zarfında Türk zırhlıları ile
iki saltanat yatının baş makinistleri ve yardımcıları hep İngiliz
idi. Hatta Boğaz ve Adalar arasında sefer yapan yandan çarklı gemilerin makinistleri de İngiliz olduğu gibi (…) Bu nedenle gemilerin makine dairelerinde hep İngilizce konuşulurdu."12
Woods, gemilerin Türk personelinin, İngilizce direktiflere harfiyen uymalarının, kendisi için ilk zamanlar şaşırtıcı olduğunu
da ekler.13
Yakın dönemlerde, sporla ve özellikle futbol ile bağlantılı İngilizce sözcükler de, argo anlamlar kazanarak, ülkemizde
konuşulan genel argonun yanı sıra, Beyoğlu argosunda da yer
edinmeye başlamışlardır. Örneğin, argoda "bir kadının bacaklarını donuna kadar görmek" anlamına gelen penaltı yakalamak;
futbolda kaleci ile, topa vuracak karşı takımın oyuncusunun,
doğrudan karşı karşıya yer alacakları ve aralarında kimsenin
olmayacağı bir ceza atışının karşılığı olan ve "ceza" anlamını
taşıyan penalty'den gelmektedir. Argoda, "bir kadının bacaklarının üst bölümlerinin görüneceği biçimde oturması" anlamına
gelen frikik vermek; gene bir futbol ceza atışı olan, "tekme ile
serbest vuruş" anlamını taşıyan, İngilizce free kick'ten gelmektedir. Pas vermek, gene kökeni İngilizce olan bir spor terimidir ve
12

Woods, 152-153.

13

Woods, 153.

181

Argo

argoda, "bir kadının davranış ya da bakışları ile bir erkeğe umut
vermesi" anlamına gelmektedir. Topla oynanan çeşitli takım
oyunlarında, oyunculardan birisinin, topu, kendi takım arkadaşlarından birisine geçirmesinin karşılığı olan pass sözcüğünden
oluşturulmuştur.
İngilizce kökenli sözcükler, çok yakın yıllara kadar, argo bir
anlam kazanarak, Beyoğlu argosuna girmeyi sürdürmüşlerdir.
Örneğin, Abdurrahman Color, sözcükleri, Beyoğlu argosuna
1960'lı yılların ortalarında, Yeşilçam aracılığı ile girmiştir. Film
yapımcılarının, renkli film yapımında, "maksat renk olsun" anlayışı çerçevesinde, ucuz boş renkli filmleri, uygun olmayan banyo
lardan geçirtip, uygun olmayan değişik pozitiflere bastırmaları
sonucu ortaya çıkan, dünyanın hiçbir yerinde var olmayan sonuçları belirten argo tanımlamadır.14 Bir yandan, mesleksel bir
argo olan "Sinema Argosu"na özgü olmakla birlikte, bir yanıyla
da Beyoğlu argosuna özgüdür.
Beyoğlu argosunun yabancı kökenli sözcüklerinin, bir bölümü
de, Rumca, İtalyanca, Fransızca ve İngilizce kökenli sözcükler
kadar yoğun olmasalar bile Rusçadan gelmektedir. Elimizde bu
konularda yeterli kaynak olmaması nedeniyle, 20. yüzyılın başlarında konuşulan Beyoğlu argosunda Rusça sözcüklerin hangi
oranda yer aldığını bilemiyoruz.
Gerçi, o dönemdeki Karaköy'ün, tıpkı 1990'lı yıllarda olduğu
gibi, Rus yolcuların sık uğradıkları ve kaldıkları bir alan olduğunu biliyoruz. 20. yüzyılın başlarında, Karaköy'de, Rus yolcular, tüccarlar ve bu arada Aynaroz'a giden hacılar için yapılmış
hanlar olduğunu, bu hanların en üst katlarında bulunan "Aya
Pantaleymon", "Aya Andre", "Aya Nikola", "Aya İliya" adını taşıyan dört kiliseden birinde düzenli olarak her pazar, bir diğerinde
özel günlerde yapılan dinsel törenlere tanık olmak günümüzde
de olasıdır. 1849 yılında, Beyoğlu'nda yaşayan yabancı uyruklu kişiler arasında, Ruslar, 926 kişi ile; Yunanlılar, İngiliz uyruklu Maltalı ve İyonyalılar, Avusturyalılar ve Fransızlar'dan
sonra beşinci sırayı almaktadır.15 Ancak, biz gene de, 20. yüzyı14

Özön, 16.

15

Yerasimos, II, 617.
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lın başlarında Beyoğlu argosunda yer alan Rusça sözcükler ve
anlamları konusunda güvenilir bir bilgiye sahip değiliz.
Ne var ki, 1917 Rus İhtilalinden sonra, özellikle 1920 yılında,
on binlerce Beyaz Rus sığınmacının İstanbul'a sığınmasından
ve bunların ağır ekonomik zorluklar çeken bölümünün, genellikle Beyoğlu ve çevresine yerleşmesinden sonra, Beyoğlu argosuna pek çok Rusça sözcüğün girdiğini biliyoruz. "Güzel kadın"
anlamına gelen haraşo, "içki" anlamına gelen mazot, "çok dar
giysi"ler için kullanılan zıpka kökeni Rusçaya dayanan argo sözcüklerin, günümüzde de kullanılanlarından örneklerdir.
Beyoğlu argosunda yer alan sözcüklerin kökenleri arasında,
yukarıda değindiğimiz dillerden başkaca diller de bulunmaktadır. Bunların en önemlileri, Arapça, Farsça ve Ermenicedir.
Özetlersek, Beyoğlu argosunda, kökenleri şu dillere dayanan
sözcüklerin yer aldığını söyleyebiliriz: Almanca, Arapça, Arnavutça,
Bulgarca, Çekçe, Çingenece, Elence (Rumca), Ermenice, Farsça,
Felemenkçe, Fransızca, İbranice, İngilizce, İspanyolca, İtalyanca,
Latince, Macarca, Moğolca, Norveççe, Portekizce, Romence, Sırpça.
Beyoğlu'na özgü bir argo olmadığını ileri sürenlere katılmak
kolay değildir. 1990'lı yılların başlarına kadar, Beyoğlu'nun
ve Galata'nın; Kabataş'a, Tophane'ye, Karaköy'e, Haliç'e,
Kasımpaşa'ya, Yenişehir'e inen dar ve dik sokaklarında konuşulan argo, ülkemizde, hatta İstanbul'da konuşulan başkaca yerel
argolardan ve genel argodan farklı özellikler taşımaktadır. Bu
durumun, en az 19. yüzyılın ikinci çeyreğinden, 1990'lı yılların
başlarına kadar sürdüğünü biliyoruz. Burada konuşulan günlük
dilin bile farklı olduğunu ileri sürenlere kulak vermemiz gerekir.
1980'li yılların sonlarına kadar, Beyoğlu argosu diye
tanımlayabileceğimiz yerel bir argonun, Beyoğlu'nun loş arka
sokaklarında varlığını sürdürdüğü gerçeğini kabul etmemek,
temel olarak tek bir nedenden kaynaklanmaktadır. Bu neden,
Beyoğlu deyince, İstiklal Caddesi dışında bir yerlere pek adım
atmamış, atsa da buralardan ürkerek bir an önce çıkmaya çalışmış, son dönemin Beyoğlusever aydınlarının, Beyoğlu konusundaki; yapay, yapmacık, aslı ve kökleri olmayan nostaljik yaklaşımlarıdır. Beyoğlu'nun ve Beyoğlu'nu Beyoğlu yapan sentezin
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farkında bile olmayan Beyoğlusever aydınlar, gerçekte yabancısı
oldukları Beyoğlu'na yapay bir hayranlık göstererek, yapay bir
geçmiş yazmaya kalkışmışlardır.
Can Kozanoğlu, bu konudaki abartılmış yapmacık duyguları
şöyle anlatmaktadır:
"Nostalji edebiyatının büyüsüne kapılanlar, bilmedikleri, yaşamadıkları, daha önce hayalini bile kurmadıkları dönemleri
hasretle anar oldular. (…)"
"1910'ların Pera'sı, mütareke yıllarının Moda'sı, (…) sanatçıların Lebon ve Nisuaz'daki tartışmaları (…)"
"Bir tek serserinin, bir tek garibanın geçmediği, kravatsız erkeğin, parfümsüz kadının görülmediği, hiç küfür edilmeyen,
hiçbir hadise çıkmayan, sütten çıkmış kaşık bir Beyoğlu…
Herkesin giremediği caddelerin niçin özlendiği sorusu (…)
gibi yüzlerce soruyu cevaplamayacak bir tabloydu çizilen (…)
´Beyoğlu'nda kravatsız adam gördüm, az daha düşüp bayılıyordum´ spotuyla pazarlanan yazı dizileri bile hazırlandı ve
'müşteri' buldu. Kendi tarihini kendin yap aydınları anladılar ki, tarihle oynamak zor bir şey değildir. Çok sevinmiş
olmalılar."16

Eski Beyoğlu'nun kimliğine ilişkin olarak yazılan yazı ve anılarla yer alan çelişkiler de, bir bölüm iyi niyetli aydının görüşlerinde karmaşa yaratmakta; Eski Beyoğlu'nun, pekala küfür de
edilen, argo da konuşulan, hatta kendine özgü argosu olan bir
yer olduğunu duydukları zaman, buna inanmakta haklı olarak
zorlanmaktadırlar. Örneğin, ünlü yazar Salâh Birsel, "Nisuaz
Edebiyat Fakültesi"17 başlığı ile yazılar yazıp, "Cumartesileri
Nisuaz'ın arka dilimi tam bir edebiyat fakültesine dönüşür. O
gün oraya edebiyatçılardan başka profesörler de dolar"18 diye tanımladığı ve hatta "Nisuaz Edebiyat Fakültesi Dekanı Mustafa
Şekip Tunç"19 diyerek, ince ve şaka dolu bir biçimde, bir de de16

Kozanoğlu, 102-103.

17

Birsel, 87.

18

Birsel, 87.

19

Birsel, 87.
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kanı olduğunu ileri sürdüğü Nisuaz'daki ünlü toplantılara ait
çelişkili anlatımlar, bunları dinleyenleri şaşırtmaktadır.
Bu toplantılara Sait Faik katılmış mıdır? Katılmışsa, neler
konuşmuştur? Katılmamışsa, toplantılar hakkında ne gibi bir yorum yapmıştır? Beyoğlu ile ilgili yapıtlarda, Sait Faik'in "Nisuaz
Toplantıları"na katılması hakkında oldukça değişik görüşler ileri sürülmektedir. Örneğin, Prof. Dr. Vedia Dökmeci ve Doç. Dr.
Hale Çıracı'nın, Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu tarafından
1990 yılında yayımlanan Tarihsel Gelişim Süreci İçinde Beyoğlu
adlı çok değerli incelemelerinde, şöyle yazılmıştır:
"Nisuaz diğer ünlü Beyoğlu pastaneleri gibi edebiyatçıların ve
ressamların buluşma yeri idi. (…) İkinci Dünya Savaşı günlerinde, Samim Kocagöz, Sait Faik (…) Salah Birsel (…) sık sık
Nisuaz'da buluşurlardı." (…)20

Oysa Sait Faik, Nisuaz'da buluşan yazarlar hakkında, Orhan
Veli'ye tam İkinci Dünya Savaşının ortasında, 14 Mart 1941'de
şöyle yazmaktadır:
"(…) Burada eski tas eski hamam. Cumartesi günleri üdeba
toplanır. Kararlar verilir. Ben ise bir birahane köşesi bulur
üdeba meclislerinin kötü şairlerinin (…)rini (…)rim, bira
içerim."21

Beyoğlu'na özgü bir argo olmadığını ileri sürenler, 1940'lı,
1950'li, 1960'lı yıllarda, İstanbul'un en önemli genelev sokağı olan Abanoz Sokağının, İstiklal Caddesine, 100 metre kadar; o dönemdeki Türk Sinemasına adını veren ünlü Yeşilçam
Sokağına da, 40 metre kadar uzaklıkta olduğunu da bilmemekte,
ya da bilmezlikten gelmektedirler. Dünyada bu kadar çok genelevin, ucuz ve pahalı eğlence yerinin, kumarhanenin ve bunların
arasına serpiştirilmiş; Türkçe, Fransızca, Almanca, İtalyanca,
İngilizce, Rumca, Ermenice dillerinde öğretim yapan yığınla
20

Dökmeci - Çıracı, 53.

21

Abasıyanık, "Orhan Veli'ye Mektup", 134.
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okulun bulunduğu bir alanda kendine özgü bir argonun oluşup,
gelişmemesi düşünülebilir mi?
Peki, Beyoğlu argosunu kim konuşmuştur? Sait Faik'in
"Yorgiya'nın Mahallesi" adlı öyküsünde, Beyoğlu'ndan,
Dolapdere'ye inen yokuşları anlattığı şu satırlar, bu konuyu
açıklamak açısından ipucu niteliğindedir:
"Bir tarafında randevu evlerinin, öte tarafta umumi evlerin
kaynaştığı bölge (…) Karidesçiler, elektrik amelesi, ekmekçi,
sirkeci, marangoz çırağı, garson, berber, akordeoncu, kitaracı,
bar artisti, revü figüranı, terzi çırağı gibi esnafın birbiri üzerine yığıldığı yokuşta, birbirine karışmış her din ve mezhep,
Türk, Rus, Ermeni, Rum, Nasturi, Arap, Çingene, Fransız,
Katolik, Levanten, Hırvat, Sırp, Bulgar, Acem, Efganlı, Çinli,
Tatar, Yahudi, İtalyan, Maltız, daha her türlü milletin birbirine karıştığı bir garip mahalleden sel yatağına her akşam
küçük figüran kızlar iner. Onların ve terzi kızlarının arkasından berber çırakları yürür; berber çıraklarının arkasına da
burma bıyıklı bir Arnavut takılır."22

Bu konuda, bir de aldatıcı nokta vardır. Bu, argonun yapısında olan değişimin ve argolar arasındaki alış verişin hızıdır.
1960'lı yıllarda Beyoğlu argosuna özgü olan bir bölüm sözcük,
1970'li yıllarda diyelim Sulukule ve Ayvansaray argosunda da,
ya da genel argoda da kullanılmaya başlanmış olabilir. Ya da,
tümüyle argo dışına düşebilir. Önceleri 10 liralık, daha sonraları
50 liralık, en sonunda da 1.000 liralık kâğıt bütün paralar için
kullanılan "barbunya", günümüzde, bu anlamlarının tümünü
yitirmiştir ve artık hiç kimse tarafından, hiçbir argonun kapsamında kullanılmamaktadır.
Beyoğlu olgusu, her şeyden önce günlük yaşam kültürü üzerinde yapılanmıştır. Bugün, Beyoğlu'ndaki günlük yaşam kültürü,
içerdiği kozmopolit ögelerin, göreceli ağırlığına karşın; giderek,
İstanbul'un başka yerlerindeki günlük yaşam kültüründen farksız
bir hâle gelmektedir. Bunun da başlıca nedeni, televizyon yayınlarının yaygınlaşması ve televizyonlardaki izlencelerin, geniş kitlelerin gündemlerini ve yaşama bakışlarını belirlemekteki etkileridir.
22

Abasıyanık, "Yorgiya'nın Mahallesi", 163-164.
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Televizyon yayınları, aynı biçimde, günlük konuşma dilindeki
ve argolardaki yerel farklılıkları da, önemli ölçüde azaltmaktadır.
Bu bağlamda, 20. yüzyılın sonunda, artık Beyoğlu'na özgü bir
argonun varlığını sürdürmediğini söylemek, yanlış olmayacaktır.
Ancak yukarıdaki saptamaya, 1964 yılında Beyoğlu'ndaki
insan yapısının hızla değişmeye başlamasından sonra, Beyoğlu
argosunun, önce giderek daralan bir çevre içinde varlığını sürdürmeye başladığını, 1980'li yılların sonuna doğru da, günlük
yaşamdan yok denilebilecek ölçülerde silindiğini eklemeliyiz.
Sonuçta, yaygın iletişim çağının, Beyoğlu'ndan önce, Beyoğlu
argosunun sonunu getirdiği söylenebilir.

Argoya ve Beyoğlu Argosuna İlişkin Saptamalar
1. Her argo bir dile bağlıdır
Öncelikle, her argonun bir dile bağlı olduğunu belirtmemiz
gerekir. Küçük özellikler dışında, her argo, bağlı olduğu dilin
kuralları içinde konuşulur. O dili bilmeyen kişiler tarafından
anlaşılamaz ve konuşulamaz. Beyoğlu argosu da, içerdiği yabancı kökenli sözcüklerin çokluğuna karşın, temelinde Türkçeye ve
Türk Dili kurallarına bağlı bir argodur. Türkçe bilmeyen kişiler
tarafından, düzgün biçimde kullanılması olanaksızdır.

2. Argolar, baştan sona özel sözcüklerden oluşmaz
Argolar pek çok özel sözcük ya da özel anlam taşıyan sözcük
içermekle birlikte, baştan sona özel sözcüklerden oluşmazlar.
Bağlı oldukları dil ile, kendisine özgü anlamlar taşıyan özel sözcüklerin karışımından oluşurlar. Beyoğlu argosu da, günlük konuşma dilinde kullanılan Türkçe ile, kendisine özgü sözcüklerin
birlikte kullanılmasından oluşmaktadır.

3. Argolar, gizli ve özel dillerdir
Herhangi bir argoyu anlayıp, konuşabilmek için, o argonun
bağlı olduğu temel dili bilmek gerekli olmakla birlikte, yeterli değildir. Argoların doğuş nedenlerinin başında, herkes tarafından
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anlaşılmayan bir dile duyulan gereksinim gelir. Argo sözcükler,
herkes tarafından anlaşılır ve kullanılabilir hâle gelince, argo
olmak niteliklerini yitirirler.

4. Argolar, kaba dilden ya da külhanbeyi jargonundan
ayrılırlar
Argolar, kaba dil olmakla ve külhanbeyleri tarafından kullanılan diller arasında yer almakla birlikte; kaba diller, kaba
anlamlar taşıyan sözcükler ve külhanbeyi dilleri (jargonları) ile
aralarında farklar vardır. Bu farklar, şarkı sözlerine kadar her
yerde, kendini belli eder. Örneğin;
"Hani de benim 100 dirhem pastırmam, pastırmam
Konyalı'dan başkasına bastırmam,
Konyalı'm yürü";
ya da "Halime'nin dikiş odası"
kaba dile ve kaba anlamları olan şarkı sözlerine birer örnektirler. Çünkü, kaba dil konuşmaktan çekinmeyen herkes, bu sözlerin arkasında saklı kaba anlamları hemen algılar.
"Karakolda ayna var
Kız kolunda damga var";
Külhanbeyi jargonunda (dilinde) yazılmış şarkı sözü dizeleridir. Çünkü, yeraltı ve kabadayılık dünyasına ait belli bir kültüre
tanış olmayan kişiler, aynalı Beyoğlu Karakolundaki bir kızın
kolunda, hangi nedenlerle damga olabileceğini bilmezler.
"Karabiberim biberim biberim
Top top şekerim şekerim
Zamkinoslar geliyor cızlam edelim";
argo şarkı sözlerinin örneğidir. Argoda, zamkinos'un "polis", cızlam edelim'in "kaçalım" anlamına geldiğini bilmeyen kişiler tarafından anlaşılması olanaksızdır.

5. Pek çok yerde, argo sözcüklerin kullanımı ayıp sayılır
Argolar, kaba dillerden ve külhanbeyi jargonundan farklı olmakla birlikte, tıpkı kaba diller gibi, her yerde kullanılmaları
ayıp sayılır. Argo kullanan kişiler, saygı göstermek istedikleri
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ortamlarda konuşurken, resmî yazışmalar yaparken, bu dili
kullanmazlar.

6. Argolar küfür ve ayıp kabul edilen sözcükler içermekle
birlikte, küfürlü sözcükler ve ayıp sayılan sözcüklerle,
argo sözcükler birbirinden ayrılır
Konuşuldukları çevreye bağlı olarak, argoların bir bölümü,
epey küfür içerirler. Ancak, günlük dildeki küfürlü sözcükler
argo değildirler. Argo küfürler, genellikle bir nükte ya da kara
mizah duygusu taşırlar. Örneğin; Beyoğlu argosunda küfür etmenin karşılığı pansuman etmek'tir. Gene Beyoğlu argosunda,
"tüm akrabaları ile cinsel ilişki kuracağını ileri sürerek" küfür
etmek içinse, yedi sülalesinden bando mızıka geçmek deyişi
kullanılır.
Aynı biçimde, argolar bir hayli ayıp sayılan sözcükler içerseler
de, bunlar günlük konuşma dilinin ayıp sayılan sözcüklerinden
farklıdırlar ve tıpkı küfürlü sözcükler gibi, genel olarak, bir ölçüde nükte ya da kara mizah duygusu taşırlar. Örneğin; argoda
erkeğin cinsel organı için, pantalon balığı sözcükleri kullanılır.

7. Argo sözcüklerin günlük konuşma dilindeki anlamları
farklıdır
Günlük konuşma dilinde yer alan sözcüklerin argo sayılmaları için, mutlaka ikinci bir anlamları olması gerekir. Ancak, bir
sözcüğün iki ayrı anlamının olması ve ikinci anlamının hakaret
ve küfür amaçlı olarak kullanılması, o sözcüğün anlamlarından
birisinin argo olması için yeterli değildir.
Örneğin, günlük konuşma dilinde "dişi sığır" anlamına gelen
inek sözcüğü, aynı zamanda "akılsız, aptal" anlamlarında tıpkı
eşek, domuz gibi hakaret amacı ile kullanılır ama, bu anlamı ile
de argoya değil, günlük konuşma diline girer. Çünkü, inek sözcüğü bu anlamı ile de, herkes tarafından bilinir. Oysa bir sözcüğün
anlamlarından birisinin argo sayılması için, bu anlamının ancak
sınırlı bir topluluk tarafından anlaşılması gerekir.
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İnek sözcüğünün, günlük konuşma dilindeki iki anlamının
yanı sıra, argo olarak da iki anlamı vardır. Genel argoda, "edilgen eşcinsel erkek" anlamına gelir ve argo bilmeyenler tarafından bu anlamıyla kullanılmaz ve anlaşılmaz.
Günlük konuşma dilinde, babası belirsiz kişiler için, aynı zamanda hakaret etmek amacı ile de kullanılan piç sözcüğünün,
argodaki anlamı, "kural tanımadan iş bitiren kişi"dir. Argoda,
günlük konuşma dilindeki anlamı ile piç demek içinse, cumartesi
çocuğu, kapı aralığı, misafir tohumu sözcükleri kullanılır.

8. Aynı sözcük, günlük konuşma dilinin yanı sıra, değişik
argolarda, değişik anlamlar taşıyabilir
Yukarıda belirttiğimiz gibi, genel argoda "edilgen eşcinsel
erkek" anlamında kullanılan inek sözcüğü; öğrenci argosunda,
"aşırı çalışkan öğrenci" anlamında kullanılır.

9. Argolar ürünü oldukları alt kültürü yakından tanımayan
kişilerin ayırdına varmakta zorlukla karşılaşacakları,
çok ince ayrıntılar içerirler
Her argo bir dile bağlı olmakla birlikte, bir dili bilen kişilerin,
o dile bağlı argoların içerdikleri sözcüklerin, sözlüklerde yer alan
günlük konuşma dilindeki karşılıklarını bulmaları, çoğu zaman
argoyu kullanmaları ya da anlamaları için yeterli olmaz. Çünkü
argolar, ürünü oldukları alt kültürü yakından tanımayan kişilerin ayırdına varmakta zorluklarla karşılaşacakları, çok ince
ayrıntılar içerirler.
Örneğin, kökeni Elence olan "aftos" sözcüğünün, günlük konuşma dilindeki karşılığı, "metres, dost, sevgili" anlamına gelir. Argo ve argonun ürünü olduğu alt kültürler konusundaki
bilgisinden hiç kuşkumuz olmayan Ferit Devellioğlu, aftos'un
karşılığı olarak, "dost" ve "metres" sözcüklerini vermektedir.23 Başka argo derlemelerinde de, aftos'un günlük konuşma

23

Devellioğlu, 67.
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dilindeki karşılığı olarak, hemen hemen aynı anlamlar kullanılmıştır.24 Genel sözlük ve ansiklopedilerde de durum farklı değildir. Örneğin, Meydan-Larousse Büyük Lûgat ve Ansiklopedi'de,
aftos'un "metres, dost, oynaş" karşılığı olduğu açıklanmıştır.25
Ne var ki, tüm kaynaklarda, "dost" sözcüğü, aftos'un günlük
konuşma dilindeki karşılıkları arasında yer almakla birlikte; aftos, argoda, insanların kendi erkek ya da kadın dostları ile yaptıkları karşılıklı konuşmalarda, hiçbir zaman bu anlamda kullanılmaz. Ancak, başkalarının kadın dostları için ve yalnızca alay
amaçlı olarak kullanılır.
Şimdi, bu saptamamız doğrultusunda, ünlü tarihçimiz, Prof.
Dr. İlber Ortaylı'nın, İstanbul ile ilgili değerli bilgiler içeren
İstanbul'dan Sayfalar adlı kitabının, "İstanbulluların Dili" adlı
bölümünde yer alan şu bölüme bir göz atmakta yarar görüyoruz:
"Arkadaşını uyaran bitirimin dilindeki şu evrensel renklilik ancak İstanbul argosunda olabilir; 'Aftos, piyango cuntada cızlamı
çekiyor, dikizine cavlarım' yani; sevgili dostum üstünde bit çırpınmakta, dikkatini çekerim, demek istemiş. Öbürü de; 'çaktım'
diye fiskelemiş."26
Oysa, yukarıda da belirttiğimiz gibi, aftos'un günlük konuşma
dilindeki karşılıkları arasında "dost" anlamı yer almakla birlikte; bu argo sözcük, hiçbir zaman, bir erkek dost için kullanılmaz.
Yalnızca kadınlar için kullanılır. Ama hiçbir erkek, kadın dostu
ile konuşurken de, hiçbir zaman ona aftos demez. Sevecenlikle
demeyeceği gibi, kızgınlıkla da demez. Hakaret amacıyla, ulan
esnaf kılıklı karı, pis paçoz, zerzevat, yatık, kancık der ama, aftos
demez. Çünkü, aftos ancak, başkalarının dostları için kullanılır.
Tıpkı mantunita, gaco gibi.
Yukarıda ele alınan metinde, günlük konuşma dilindeki "dikkatini çekerim"in, argodaki karşılığı olarak dikizine cavlarım
sözcükleri kullanılmışsa da; kanımızca, burada da, argonun ayrıntılarının karmaşıklığından gelen bir yanılgı söz konusudur.
Argodaki dikiz!'in günlük dildeki karşılığı olarak sözlüklerde
24

Arkan, 240.

25

Meydan-Larousse Büyük Lûgat ve Ansiklopedi, I, 123.

26

Ortaylı, 21.
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her ne kadar "bak!", "dikkat et!" gibilerden komutlar yer alıyorsa
da;27 dikiz! komutu, daha çok "dikiz et!" ya da "dikizle!" biçiminde ve ancak gizlice, belli etmeden bakılacak nesnelere yönelik
olarak kullanılır. Örneğin, hırsızların gözcülerinin çevreyi gözetlemesi, ya da kadın bacaklarına bakılması için. Tıpkı, iskandil
etmek gibi. Yoksa argoda, gizliden olmayan "bak!" komutu vermek için, kitakse! sözcüğü kullanılır.

10. Argolar, toplum yaşamı içinde özellikler taşıyan
topluluklar arasında türer
Argolar, toplum içinde adacıklar oluşturan marjinal toplulukların üyesi olan kişiler, ya da belli meslekten olanlar arasında
türer. Beyoğlu argosu da, uluslar ötesi, kozmopolit bir topluluğun ürünüdür.

11. Her argo, sözlü bir dildir
Argolar, sözlü diller olup, arada rastlanan yazılı örneklerin
sayısı ve uzunluğu çok azdır.

12. Argolar, sürekli değişirler
Argolar ve özellikle argo sözcükler, sürekli biçimde değişir,
yenilenir ya da unutulur giderler. Bunun bir nedeni, sözlü dil
olmaları; bir başka nedeni, herkes tarafından anlaşılmaya başlanan argo sözcüklerin, argo olmaktan çıkmalarıdır.
Beyoğlu argosu da, yaşadığı ortamı oluşturan insan yapısındaki değişiklikleri yansıtarak, bir hayli değişiklikler göstermiş;
sonunda, konuşulduğu ortamı ayakta tutan insan yapısının yok
olmasına bağlı olarak, yok olmaya yüz tutmuştur.

13. Argolar yapma dil değildirler
Argolar, doğal gelişim göstermeyen, Esperanto gibi yapma dillerden farklıdırlar. Doğal bir gelişim gösterirler. Ayrıca, yapma
27

Devellioğlu, 95.
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dillerin hiçbirisinin doğuştan öğrenilmemesine karşın, argolar,
bağlı oldukları anadilin yanı sıra, doğuştan da öğrenebilirler.

14. Argolar şifreli dil değildirler
Belli bir anadilde, herkesin anlamayacağı bir bölüm değişiklik yapılması ile oluşan Kuşdili gibi şifreli diller, tıpkı yapma
diller gibi doğal gelişim göstermemeleri ve doğuştan öğrenilmemeleri ile, argolardan ayrılırlar.

15. Her argo özel bir dil olmakla birlikte, her özel dil
argo değildir
Belli meslekten ya da belli topluluklardan oluşan kişilerin
aralarında kullanıldıkları, içlerinde özel sözcükler, terimler, deyimler bulunan diller özel dillerdir.
"Gemici Dili", "Tıp Dili", "Hukuk Dili" belli meslekten kişilerin kullandıkları özel dillerin örnekleridir. "Dinsel Diller", belli
topluluktan olan kişilerin konuştukları özel diller arasında yer
alır.
Özel diller, argolar gibi, herkes tarafından anlaşılmayan diller olmakla birlikte, aynı meslek ya da topluluk üyesi kişilerin
tümü tarafından kullanılmak, bilimsel yapıtlara girmek, ağırbaşlı kişiler tarafından tepki ile karşılanmamak gibi özellikleri
ile argolardan ayrılırlar.

16. Her dile bağlı çeşitli argolar vardır
Her dile bağlı olarak, her dilin çevresinde, çeşitli argolar
gelişir.
Bir dile bağlı argoların bir bölümü, konuşulduğu yöreye göre
diğerlerinden ayrılır. Beyoğlu argosu, Sulukule argosu, Adana
argosu gibi.
Argoların bir bölümü de, kendilerini konuşan meslek topluluğuna göre birbirlerinden ayrılırlar. Gemici argosu, hırsız argosu,
şoför argosu gibi.
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Argolar, kendilerini konuşan topluluğa göre de ayrılırlar.
Hapishane argosu, kumarbaz argosu, öğrenci argosu gibi.
Tahtakale Argosu gibi, hem kendisini kullanan meslekten
kişilere (dış ticaret konusunda çalışan tüccarlara), hem de bir
bölgeye özgü argolar da vardır.

17. Beyoğlu argosunun göze çarpıcı özelliklerinden birisi de,
kökenleri değişik dillere dayanan sözcüklerin, aynı anlamı
taşımalarıdır
Beyoğlu argosunun özelliklerinden birisi de, doğduğu ve varlığını sürdürdüğü kozmopolit çevrenin etkisi ile, aynı anlamı
taşıyan, kökenleri ise değişik dillere dayanan, çeşitli sözcükler
içermesidir.
Örneğin, tümü çocuk demek olan şopar Çingeneceden, velet
Arapçadan, bızdık Ermeniceden, kopil Romenceden gelmektedir. İçki ya da rakı anlamında kullanılan istim İngilizce, duziko Elence, mazot Rusça, carmak Ermenice kökenlidir. Helallı
Arapça, mantunita İtalyanca, nannik Ermenice, aftos Elence,
gaco Çingenece kökenlidir ve tümü sevgili, dost, metres an
lamında kullanılır.

Yazılı Argo Metin Örneği
Argoların, genellikle sözlü diller oldukları, yazılı örneklerin
çok az olduğu yukarıda belirtilmişti. Yazılı metinlere örnek olmak üzere, aşağıda, Beyoğlu argosuna ait özgün bir metin ve
günlük konuşma dilindeki karşılığı verilmiştir:
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Hacım,
Sana az bir şey de, Memleket'de
olan son tiyatroları anlatayım.
Kuyumcu Selim, yeni bir mantunita ayarladı. Harbi konuşursak ev
pilici gibi bir kokoniça.
Anca, dişçi Avni, güya bu yavşağı
mektepde gördüğünü söylüyor. Bilirsin, zati, dut yemiş Bulgar götü
gibidir. Eftaminokoftiden Selim
için üzülürmüş gibi yapıyor. Bir
yandan da, morfin atıyor.
Ben, koroydonun bom attığını hemen çakozladım. Bir kere Avni'nin
mektepte ne işi var? Folluk olduğunu Kadıköy kadısı duydu. Ne
olacak, misafir tohumu işte.
Bu ara, "Eski Beyoğlu" canlansın
diye bir dalga çıktı. Bunun için
adamların damarları şaha kalkıyor. Bunlar harbi mi, bizi mi maytaba alıyorlar? Çakoz edemedim.
Eğer harbilerse, bitirimler için kıyak haberler var. Abanoz'un kırmızı fenerleri, turistik olarak yeniden açılacak deniliyor. Lahmacun
yemesi yasak olacak, garibanlar
yesin diye, Belediye, haybeden katavasya balığı dağıtacakmış. Bitirimhaneler yeniden canlandırılacak, kalantorlar keriz için Ada'ya,
Moda'ya klüplere gitmeyecekmiş.
Çok gır kaynattık. Artık taş koyalım. Son haber: Hakkı nalları attı,
bamye tarlasında kemiciklerini
dinlendiriyor. Tabii imam suyundan. Hakkı'yı imam kayığında gören Salih, korkudan mazotu kesti.
Anca, doktorlar, "bundan sonra,
mazotu kesmenin bir yararı olmaz, göte giren şemsiye açılmaz"
diyorlarmış.
Kendine iyi bak. Hadi öperlerim,
imanım benim.

Azizim,
Sana biraz da, Beyoğlu'ndaki son
komik olayları anlatayım.
Kuyumcu Selim, yeni bir sevgili
edindi. Doğru konuşursak gözünü
açmamış bir genç kız gibi.
Oysa ölü dişlerini soymakla geçinen Avni, güya bu kızı genelevde
gördüğünü söylüyor. Bilirsin, zaten
gevezenin biridir. Yalancıktan Selim için üzülürmüş gibi yapıyor. Bir
yandan da, iğneli sözler söylüyor.
Ben budalanın yalan söylediğini
hemen anladım. Bir kere Avni'nin
genelevde ne işi var? Eşcinsel olduğunu duymayan kalmadı. Ne olacak, piç işte.
Bu ara, "Eski Beyoğlu" canlansın
diye bir akım çıktı. Bunu çok isteyen bir kesim var. Bunlar ciddi mi,
bizimle şaka mı ediyorlar? Anlayamadım.
Eğer ciddilerse, külhanbeyler için
iyi haberler var. Abanoz'un genelevleri, turistik olarak yeniden açılacak deniliyor. Lahmacun yemesi
yasak olacak, yoksullar yesin diye,
Belediye, bedava Karadeniz'den gelen yağlı balıklardan dağıtacakmış.
Kumarhaneler yeniden canlandırılacak, zenginler kumar için Ada'ya,
Moda'ya klüplere gitmeyeceklermiş.
Yeterince laf ettik. Artık sözü keselim. Son haber: Hakkı vefat etti,
mezarlıkta yatıyor. Tabii içkiden.
Hakkı'yı tabutta gören Salih, korkudan içkiyi bıraktı. Ancak doktorlar, "bundan sonra içkiyi bırakmanın bir faydası olmaz, artık bunun
geri dönüşü yok." diyorlarmış.
Kendine iyi bak. Allahaısmarladık
der, seni öperim, kardeşim benim.
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Edebiyat Argo İlişkisi
*

Emel Kefeli

Argo her ülkede, her dilde görülen toplum içinde bir kesimin
ya da öbeklerin farklı bir biçimde anlaşmayı sağlamak amacıyla
oluşturduğu bir özel dildir.1
Kişilerin kendi aralarında gizlice anlaşmalarını sağlayan bir
"sözcükler topluluğu" olması argoyu "kapalı dünyaların dili" haline getirir. Kumarhaneler; okul, hapishane, kışla gibi kapalı
dünyalarda belli sınırlar içinde yaşamak zorunda kalan kişilerin; çevrelerine kendilerini yabancı hisseden insanların –eşcinseller, uyuşturucu kullananlar vb.– çocuklarından gizli cinsellik,
anne-babanın başbaşa kalmayı planladıkları bir gezi vb. konularda - konuşmak isteyen ebeveynlerin; öğretmenleri tarafından
anlaşılmasını istemedikleri bir konuda konuşan öğrencilerin sık
sık başvurdukları bir araç, adeta bir sığınaktır argo… Bu sığınak başkaları tarafından keşfedildiği an tüm özelliğini yitirir.
Argo "dilin gizli örgütüdür."2
Bir topluluğun kültür zenginliğini gösteren ve değişken bir
öze sahip sözcük dağarcığı olarak da niteleyebileceğimiz argo dilin yaratıcılığını göstermesi bakımından da önemlidir. Gelişmiş
*

Prof. Dr. Emel Kefeli, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, İstanbul.

1

Doğan Aksan, Her Yönüyle Dil- Ana Çizgileriyle Dilbilim, Türk Tarih Kurumu
Basımevi, Ankara, 1990, s. 80-93.

2

Hulki Aktunç, "Değinmeler 2", Türkçenin Büyük Argo Sözlüğü, YKY (İstanbul,
1998), s. 377-378.
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nükteli yapısı ile de dikkati çeker. Bir topluluğun dünya ile ilişkisi ne kadar geniş ise oluşturacağı argo da o denli zengin olacaktır. Amerikan argosu (özellikle New York argosu) hemen hemen dünyanın bütün dillerinden ödünç alan bir argodur. Büyük
bir İmparatorluk coğrafyasına dayalı olan Türk argosu da aynı
özelliğe sahiptir. Osmanlı/ Türk argosuna ödünç veren diller
arasında Almanca, Arapça, Bulgarca, İngilizce, Romence, Rusça,
Sanscritçe, Slav dilleri gibi birçok dil sayılabilir.3 Dünya ile ilişkisi sınırlanan topluluğun, argosunu oluşturan kelime dağarcığı
da zayıflar.
Edebiyat ile argo ilişkisine gelince; edebiyatın malzemesi dildir. Argo da Victor Hugo'nun tanımıyla "dilin içinde bir dil; bir
çeşit habis ur (excroissance maladive)" olduğuna göre ister istemez edebî eserde yerini alacaktır.
Edebî eserde argonun yüklendiği görevler kısaca şu başlıklar
altında özetlenebilir:
1. Komik durum yaratma, yergi ve gülmece için başvurulan
bir kaynak (karagöz, ortaoyunu, halk tiyatrosu)
2. Günlük hayatı yakından tanıtmak, tespit ve tahlillerde
realiteye uygunluk sağlamak amacıyla gerçekçiliğin bir
unsuru, otantik olmanın bir göstergesi
3. Dilde yeni arayışların bir simgesi, bir başkaldırı, yaşayan
şiir diline ve klişelerine karşı çıkma şekli, bir karşı-anlam
yaratma aracı
4. Yabancılaşmanın, toplumdan dışlanmışlığın göstergesi.
Komik durum yaratma, yergi ve gülmece için başvurulan bir
kaynak olarak argoya Karagöz ve ortaoyununda rastlarız.
Tiryaki - Selâmünaleyküm (Uyur) Hıııh!
Karagöz - Aleykümselâm uykucu baba. Hey bana bak, hemşeri uyuma be!..
T - (Kalkarak) sen salıncakçı mısın?
3

Hulki Aktunç, "Değinmeler 2", Türkçenin Büyük Argo Sözlüğü, YKY (İstanbul,
1998), s. 382.
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K - Evet salıncakçıyım.
T - Beni sallar mısın ?
K - Sallarım. Paran var mı ?
(…)
K - Gel bakalım (Bindirir) Bindin mi?
T - Bindim. Haydi salla bakalım.
(…)
K - Yandıı!
T - (Heyecanla) Aman neresi yandı? (Aşağı atlar) Neresi yandı? Neresi Yandı?
K - Yani sallanmak bitti, ver bakalım paraları.
T - Ödüm koptu, öyle yangın var gibi bağırırlar mı?
(Karagöz, Salıncak Sefası Oyunu)4
Bu örnekte salıncakçılar arasında farklı bir anlam yüklenerek kullanılan (yandı) kelimesi burada komikliği sağlamak için
yararlanılan bir unsurdur.
Realiteye sadık kalma maksadı ile gerçekçiliğin bir unsuru
olarak argodan yararlanma ise Türk yazarlarında olduğu gibi
tüm dünya edebiyatı yazarları arasında da çok yaygındır. XVI.
yüzyıl deneme yazarlarından Montaigne denemelerini argo sözcüklerle süslemekten özel bir zevk duyar.
"Oğlum konuşmayı okulda öğreneceğine meyhanede öğrense
daha çok hoşuma gidecek" (J'aimerois mieulx que mon fils apprinst aux tavernes à parler qu'aux écholes de la parlerie) diyen
Montaigne de halk için yazan ve denemeleri ile halkın felsefî
eğitimini üstlenen ve yine halka serbest düşünmeyi öğreten bir
düşünürdür.
Fransız edebiyatında Victor Hugo Sefiller (Les Misérables),
Notre Dame'ın Kamburu (Notre Dame de Paris), Balzac Goriot
Baba (Père Goriot) ve Kaybolan Hayaller' (Les İllusions Perdues)
isimli eserlerinde argoyu sokaktaki yaşamın gerçek yüzünü yansıtabilmek amacıyla kullanırlar. 19. yüzyılın gerçekçi edebiyatında argo kelimeler eserlerde genellikle italik olarak yazılır ve
dipnotlarda açıklanır, bir başka deyişle tercüme edilir.
4

Muhittin Sevilen, Karagöz, (İstanbul, 1969), s. 293-308.
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Victor Hugo sosyal gerçekçilik akımı içinde yer alan eserlerinde sık sık başvurduğu argoyu "sefaletin, açlığın, çıplaklığın, iki yüzlülüğün arasında dolaşan korkunç bir dil (langue
épouvantable)" olarak tanımlar. Hugo'ya göre argo devrin en
önemli realitelerinden biri olan sefaletin edebî eserlerde işlenmesi sırasında tamamlayıcı bir unsur olarak görev yapmaktadır.
Emil Zola, Huysmans gibi yazarlarda da aynı görevi yüklenmekte olan argo ezilen, bunalan ve sefil bir yaşam süren insanların duygularını ifade ederken yazarın yararlandığı kelime dağarcığıdır. Fahişelerin yaşadıkları ortamı, meyhaneleri ve Paris'in
arka sokaklarında sürüp giden sefil hayatı betimlerken Zola bu
batakhanelerde adeta bir kahraman gibi yaşayan özel dili, bu
mekânların sözcüklerini kullanır. Amacı realiteye uygunluktur.
Türk edebiyatında realiteye sadık kalma amacıyla argonun
kullanıldığı en ilginç örneklerden biri hiç kuşkusuz İstanbul'da
Nuruosmaniye Kütüphanesi nr. 4925'te kayıtlı olan bir mecmuanın 48b-76a sayfaları arasında yer alan bir risaledir. İstinsah
tarihi H. 1132 (M. 1720) olan risalenin müstensihi belli değildir.
Müellifi ve adı kayıtlı olmayan bu risalede5 Osmanlı devletinin
en güçlü olduğu devirde toplumun çöküşünü, bozulmasını izleyen müellifin sosyal tenkidi ile karşılaşırız. Evde, sokakta, işte
yaşamın her anında gözlemlediği "edebe mugayir" davranışları
ve bunlardan duyduğu rahatsızlığı günlük konuşma dili ile ifade
eder. Sanatlı bir dil kullanmayan müellifi halkın kullandığı dili,
zaman zaman da argo ve küfüre müracaat ederek kullanmak
tadır. Yazı dili yerine konuşma dilinin kullanılması ile realiteye
uygun, toplumdaki bozulmaya, çirkinliğe paralel bir dilin kullanılmış olması dikkat çekicidir. Toplumdaki bozulma âdeta metnin dilinde de kendini gösterir.
"(53a) Yeni Kapu'da kirasın pay iderken çekişüp Kadı
kapusu'na giden manavlar; Davud Paşa İskelesi'nde eksik
5

Hayati Develi, eserin adı ve müellifi kayıtlı olmadığı için eserin müellifinin eseri
ile ilgili kendi tanımını dikkate alarak risaleye Risale-i Garibe ismini vermeyi
uygun gördüğünü belirtir. Risale hakkında ayrıntılı bilgi için bk. Hayati Develi,
"İstanbul'a Dair Bir Risale-i Garibe," İstanbul Araştırmaları, 1 (Bahar 1997), s.
95-190.
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çeki taşile odun satan gidiler; Samatya'da meyhanacılar ile
ortak olan püzevenkler; Narlı Kapu'da gümrük kaçıran hayinler ve Yedi Kule'de debbaglar ile ihtilat eden fahişeler ve
puştlar;" (İstanbul'a Dair Bir Risale-i Garibe, s. 104)
"(54b) Ben senin dedügün degilem! deyen başı örtülü zerrak
kösnekler; ve aşıkına dürlü dürlü cefa edüp bir vakiyye şarap içün katırcı ve harmanda önüne domalup g verenler; aşıkı
yanında rakibile kaş göz bazarı eden beşkin atlamış puştlar;
gayet sefih olup eğri ağaca "yayım!" deyen kekezler ve maymun eştahalı düğünde zurnaya hammamda kurnaya aşık
olan muglimler;" (s. 105)6

gibi satırlarda İstanbul halkını tasvir eden müellif gördüğü çirkinlikleri kullandığı dil ile de vurgular. Küfür ve argo örnekleri
ile metni zenginleştirir. Müellifin buradaki yaklaşımı XX. yüzyıldaki modernizm akımını ve "dili de bir roman kahramı olarak
benimseme" eğilimini hatırlatır.
Risalede ayrıca,
"(55b) … ve meyhanadan mihanaya gezüp şarap çaşnesini
yoklayup begenmeyüp geçen sefihler; ve "Baba Nasuh kuşı
mısın? demeyüp aşıkare hokkasına nohud fındık kadar afyon
gıdası koyan sefihler; ve yaran odasına varup: "Ehl-i keyfim!"
deyüp ebreş hokkasının dibin gösteren berşnakler; ve tazeligi aleminde keyfe mukayyed olan sefihler; ve keyf maglubı
olup ayak yolunda pohı ile müsahibet eden burnı taşağında
zeva'idler; …" (s. 105-106)7

gibi meyhane atmosferini yansıtan, afyon tiryakilerinin, esrarkeşlerin "kendilerinden geçerek tuvalette sayıklamalarını" özel
bir dil ile hicveden örnekler ihtiva etmektedir.
6

Başı örtülü zerrak kösnekler: Başı örtülü tabiriyle 17. yy.ın ikinci yarısından
sora ortaya çıkan "civelek"ler kastedilir. Yeniçeri ocağına alınan 15-18 yaşlarındaki eli yüzü düzgün gençlere "civelek, yeniçeri civeleği" adı verilir. Kabadayıların himayesine verilirler. Bunları kötü kişilerin tasallutundan korumak için
yüzleri peçe ile örtülür.

7

Hayati Develi, "İstanbul'a Dair Bir Risale-i Garibe," İstanbul Araştırmaları,
1 (Bahar 1997), s. 142. "Baba Nasuh kuşı mısın" 1718'de vefat eden Halvetî Şeyhi Nasûhî Efendi'ye telmih olabilir.
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Tanzimattan sonra da (1839) kronolojik olarak ele alacak
olursak argo sözcük ve deyimler ihtiva eden birçok örnek ile
karşılaşırız.
Ahmet Vefik Paşa'nın Molière adaptelerinde - biraz da orijinal Molière metinlerinden gelen bir özellikle - bora patlatmak
(kızmak), yuvarlamak (yemek) (Savruk); öperlemek (öpüşmek)
(İnfial-i Aşk); söze ip takmak (önem vermek) (Tartuffe); çözülmek (kaçmak, savuşmak) (Azarya); sızdırmak (para çekmek)
(Merakî); boşlamak (vazgeçmek - peşini bırakmak) (Zoraki
Tabib); yeşillenmek (güzel bir kadına fena gözle bakmak - gönül
eğlendirmek) (Yorgaki Dandini) gibi argo örneklerine rastlanır.
Ahmet Rasim'in Muharrir, Şair, Edip ve Şehir Mektupları
adlı eserleri de argo örnekleri bakımından zengindir. Halka hitap eden ve halkın yaşamından kesitler veren bu eserlerde argo,
halkın yaşamına yakından tanık olma ve gerçekçi bir yaklaşım
sergilemek amacıyla kullanılır. Ayrıca argonun daha çok toplumun alt tabakaları tarafından kullanıldığı düşünülürse halk dili
ile arasındaki yakınlık da dikkat çekicidir.
– "Makine nedir? Tabanca, bıçak… Bizim beylerin
ıstılahlarından…" (Ahmet Rasim, Fuhş-ı Atîk)
– "Öyle olur olmaz makineleri yutmam." (Ahmet Rasim, Şehir
Mektupları)
– Bereket versin ki soyunmadık! Birkaç tane daha parlatık
parlatmadık, sokak tarafından kuvvetlice bir öksürük geldi…"
– Görüyorsunuz ya… ben de ıstılah parlatmaya yelteniyordum." (Ahmet Rasim, Fuhş-ı Atîk)
gibi örneklerde "makine" silah ve yalan olmak üzere iki ayrı
anlamda; "parlatmak" ise içmek anlamında kullanılır.
Türk Edebiyatında Mehmed Akif, tasvirlerinde argoya yer veren ve argoya edebî değer kazandıran yazarlarımızdan birisidir.
– Baba Arif
- Sakallı, gel bakalım…
Yanaş
- Selamün aleyküm
- Otur biraz çakalım…
– Dimitri, hey, parasız geldi sanma, işte para!
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– Ey anladık a kuzum…
- Sar be yoldaşım cigara.
– Aman bizim baba Arif susuz mu içiyor!
– Onun bi dalgası olmak gerek: Tünel geçiyor.
– Moruk kaçıncı kadeh ? Şimdicek sızarsın ha! (Meyhane, s. 32)8
Onun için boşadım. Sen işitmedin mi Halim?
– Kadın lakırdısı girmez kulağıma zâti benim.
Senin karım dediğin adeta pabuç gibidir.
Biraz vakit taşınır, sonradan değiştirilir.
Kadın bu sözleri duymaz, tazallüm eylerdi;
Herif mezar taşı tavrıyle sâde dinlerdi.
Açıldı ağzı nihayet, açılmaz olsa idi!
Taşıp döküldü, içinden şu lanet-i ebedî:
– Cehennem ol seni hınzır orospu, git: Boşsun!
– Ben anladım işi: sen komşu, iyice sarhoşsun;
Ayıltınız şunu yahu!
- İlişmeyin!
- Bırakın!
Herif ayıldı mı, bilmem, düşüp bayıldı kadın ! (s. 35)
Mehmed Akif, bu satırlarda meyhaneyi, bir batakaneyi tasvir
ederken bu mekânda bulunan kişilerin mensup oldukları sosyal
sınıfın dilini kullanmaya - otantik olmaya/aslına uygun olmayaözen gösterir Aynı tavır diğer eserlerinde de görülür. Akif, bu
tavrını edebî musahabelerinde şu sözlerle açıklar:
"Avam arasında muhavereler yürütmek mi istiyorsunuz?
Halkın arasına karışınız; bir taraftan çenesi düşük adamları bilhassa kocakarıları dinleyiniz. Bir taraftan da söylenen sözleri
edasıyla, telaffuzuyla beraber zabtediniz. Vak'ayı da siz malum,
hakiki bir muhite naklediniz."9
8

Mehmet Akif Ersoy, Safahat Eski ve Yeni Harfli Metinler Tenkidli Neşir, Birinci
Kitap, haz. Ertuğrul Düzdağ, İz Yayıncılık (İstanbul, 1991), s. 32.

9

Muhammet Gür, "Mehmed Akif Ersoy'un Edebiyat Anlayışı," Vefatının 60. Yılında Mehmed Akif Sempozyumu Bildirileri, İSAR yayınları (İstanbul, 1997), s.
79-101.
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Bu anlayış dünya edebiyatında natüralizmin temsilcisi olarak nitelenen Emile Zola'nın eserlerine de hakimdir. Realiteyi
bir bilim adamı tarafsızlığı ile işlemeyi amaçlayan yazarlarda
kahramanlarını mensup oldukları sosyal sınıfın dili ile konuşturmak yaygın bir temayüldür. Zola'nın Meyhane (L'Assommoir)
adlı eserindeki bu tavır ile Mehmed Akif'in aynı adı taşıyan şiirindeki tavrı paralellik gösterir.
Oturmadan içi yağ bağlamış bodur masanın,
Yayılmış üstüne birçok kâğıt ki, oynayanın,
Elinde yağlı meşin zanneder görünce adam.
Ya tavlanın kiri? Kâbil değildir, anlatamam.
Harita-vari açılmış en orta yerde dama;
Beyaz mı taşları, yahud siyah mı, hiç sorma!
(…)
– Asıldı bey koza!
- Besbelli, bak sırıttı aval;
– Bacak elinde mi?
- Kır, Hamdi sen de dağlıyı al.
– Ulan! kapakta imiş dağlı… Hay köpek oğlu köpek! (Safahat,
Birinci Kitap, Mahalle Kahvesi, s. 108)
"Asıldı bey koza", "Bacak elinde mi?", "Kır, Hamdi sen de dağlıyı al." "Ulan! kapakta imiş dağlı…" gibi deyişler kahvelerde duyulan kumar argosundan örneklerdir. Mehmed Akif tasvir ettiği
mekâna hakim olan dili kullanarak gerçeği ayrıntıları ile okuruna nakletmek ister.
Edebiyatımızda argodan söz ederken yeni lisan hareketini
başlatan, halka yönelen ve millî hars hareketlerinin doğmasına
sebep olan Ömer Seyfettin'in argo konusundaki görüşlerine de
yer vermek yerinde olur. Yazar, hatıralarında dil konusundan
bahsederken şöyle der:
"Herkes benim lisanımı pek çıplak buluyor. Çünkü ben tabiî
lisanı kendime örnek yapıyorum. Tabiî lisan konuşulan lisandır.
Eski nesrin Arapça, Acemce terkiplerden, tasrif edilmemiş ecnebi kelimelerden aldığı lüzucet tabhii lisanda yoktur. Lisanımızın
bünyesinde med yoktur. Hecelerimiz, hemen umumiyetle
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kısadır, kuvvetlidir. Öyle uzun cümleleri Türk söylemez. Ben
işte Halid Ziya ile Cenab'ın alacalı, terkipli, cafcaflı nesrinden
birdenbire bu ana kadar yazılmamış tabiî lisana döndüğüm için
herkesi şaşırttım. Yakup Kadri ile Falih Rıfkı'da eski tertipli
nesrin bu lüzuceti hâlâ var. Onların lisanı bu lüzucet için beğeniliyor. Halbuki bunu ben bir kusur sayıyorum. Haklı mıyım, değil miyim? İlerde belli olacak. Ben lisanımda, lisanın hususiyetini teşkil eden "türkiyet"leri kullanıyorum. Bunu herkes "argo"
sanıyor.
Argo "külhanbeyi lisanı" demek. Fransızcada bir "argo" var.
bir de "gallicisme" denilen şekiller var. "Gallicisme" bu lisanların
"orneman"ları hükmündedir. Bizim lisanımızda bir "külhanbeyi
lehçesi" var. Fakat kamusu o kadar kısa ki… âdeta elli kelimeyi
geçmez diyebilirim.(…) nın Fransızcadan tercüme ettiği büyük
bir argo kamusunu gördüm. İçinde binlerce kelime var! Onun
için bizim "külhanbeyi lehçesi" ni Fransız argosuna benzetmek
biraz fazladır. Ne kemiyet, ne keyfiyetçe aralarında müşabehet
yoktur. Bizim argo balıkçılarla, tulumbacılar tarafından söylenen beş on tane Rumca yahut Ermenice kelimedir. Fakat bilakis
atasözlerimizle rabıtaları olan o kadar çok "türkiyet"lerimiz var
ki… Bunların mânâlarını yalanız biz biliyoruz. Bunlar külhanbeyi gibi küçük bir zümrenin değil, bütün bir milletin tabirleridir. birkaç misal getireyim:
İşler çatallaştı. İşler sarpa sardı: Müşkilleşti
Karnı zil çalıyor: çok acıkmış
Vurdum duymazın biri: hissiz bir adam
Bu hususiyetleri argo zannetmek pek büyük bir hata. Ama
şimdilik matbuatta bunu anlatmak mümkün değil, işte ben lisanımızın "ornemanları" makamında olan bu hususiyetleri tabiiliğin haricine çıkmayarak kullanmaya çalışıyorum. Argo ile
"gallicisme" (Kurallara aykırı olduğu halde tutmuş bulunan
söz, galat-ı meşhur); "külhanbeyi lehçesi" ile "türkiyet" arasındaki farkı bilmeyenler beni külhanbeyi lisanı kullanıyor sanıyorlar. Biraz hakları var. Çünkü şimdiye kadar tabii lisan, tabii
lisanın hususiyetleri hep âdilik telakki olunmuş! Edebiyattan
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çıkarılmış! Eski uydurma mücerret nesre alışanlara tabii lisanın
hususiyetleri garip geliyor. Bir gün bu tabiî nesre de alışacaklar.
Fakat şimdiden bu argo… bu âdi hükmünü vermeseler."10
Ömer Seyfettin'in bu görüşleri halk arasında yaygınlaşan
kelime dağarcığı ve konuşma dilini yazı dili haline getirme hususundaki dikkatini vurgulamak bakımından önemlidir. Ayrıca
Ömer Seyfettin argo kelimesinin anlamı üzerinde de durur, argo-gallicisme- külhanbeyi lehçesi- türkiyet gibi farklı kavramlar
ve bu kavramlar arasındaki fark ve benzerliklere işaret eder.
Hüseyin Rahmi Gürpınar da eserlerinde sık sık argonun sözcük dağarcığından yararlanır. Hüseyin Rahmi yarattığı halk
tiplerini onlara konuşturduğu dil ve argo ile de zenginleştirir,
gerçeğe yaklaştırır.
– Ah, işte O'dur. Gene Revani'dir. A Beyefendi, birden görünce tanıyamadım. İçime korku koydunuz. Fena saatten uzak olsunlar, zannettim ki, gene onlardan birine rastlandım.
sözleriyle korkusunu anlatan Dudu'nun bu son acaip cümlesine, sarhoşun verdiği cevap burada açıklanamaz. Meryem'in korkusuna şimdi biraz da hiddet karışarak haykırır:
– O uzun dilini içeri çekersin? Beni sarhoş mezesi karılardan
sandın? Cin, şeytan olsan, sana gene çarpılmam.
– Dudu, ben seni mutlak bir akşam çarpacağım ! (Hüseyin
Rahmi Gürpınar, Metres'ten)
Burada "çarpmak", "çarpılmak" fiilleri halktan birinin üslubunu yansıtmak hem de - kelimenin anlam yükü üzerinde düşündürerek- komiği sağlamak amacıyla kullanılır. "Sana gene çarpılmam" diyen Dudu'ya verilen cevaptaki "çarpmak" fiili "mutlak
bir akşam" ibaresiyle de güçlendirilen gizli bir anlam taşır.
Necdet Rüştü Efe'nin "Apaş Manileri" (Külhanbeyi Manileri)
isimli şiirinde argo hakimdir. Külhanbeylerinin adeta felsefini
özetleyen mısralarda bu felsefe yine onların dili ile ifade edilir.
Bir otantiklik örneği, duruma ve devre uygunluk amacı da taşıyan bu kullanım edebiyat-argo ilişkisi bakımından çarpıcı bir
örnektir.
10

İnci Enginün, "Ömer Seyfettin'in Dil Konusundaki Görüşleri," Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları, Dergâh yayınları (İstanbul, 1991), s. 285-294.
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Meze koydum tepsiye
Taze pişti hepsi, ye…
Bizi dünyada var mı
Bastıran mandepsiye
Kız… bana göz kaş etme,
Bu kadar telâş etme!
Beni seviyormuşsun
İnanmam traş etme.
Elimiz elde kalır,
Kolumuz belde kalır!
Apaşlar ölüp gider,
Gözü güzelde kalır.
Var iki yana volta
Olma kimseye balta
Mezesiz rakı olmaz,
Bak şu yediği halta…
Paramız tıpkı çelik,
Fakat cebimiz delik!
İflas ettim ezelden:
Tutmuyorum metelik!..
Kız… çekerim palayı
Sevmem böyle alayı…
Bana kofti yutturma,
Basacağım kalayı…
Aşığı yüz öldürür,
Zengini göz öldürür…
Apaşı bıçak kesmez,
Bir kötü söz öldürür…
Oyunumuz barbuttur,
Zar tut, serseme yuttur…
O kız gökte güneşse,
Apaş yerde buluttur…11
11

Ferit Devellioğlu, Türk Argo Sözlüğü, Bilgi Yayınevi (Ankara, 1970), genişletilmiş 5. baskı, s. 55-56.
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Bir başkaldırı ve yaşayan şiir diline karşı çıkma açısından
argonun kullanımı için ise Suat Taşer'in "Abuzettin Bey" başlıklı
şiiri canlı bir örnektir:
Toriğini çalıştır kaşalot
Gır geçme
Çaparize gelirsin sonra zıngadak
Kasıntıdan denizler bulanıyor
Bamya tarlası mı sandın dünyayı
Bak atı alan Üsküdar'ı dolanıyor
Her gün ağzın dört köşe
Ama çıngırağı çektiğinin resmidir
Kim dedi sana rüzgâra karşı işe
Asma sakal takma bıyık
Behey ıspanakzade
Bu gidişin sonu karanlık
Tenhalarda bocurgat yaparsın
İşin gücün haminto
Bilirim her taşın altında varsın
Fazla viraj alıyorsun ağır ol
Eşekten düşmüş karpuza dönersin sonra
Aheste çek kürekleri kendine gel
Bu devran böyle kalmaz
İmam kayığı yanaştı mı iskeleye
Gözünün yaşına bakan olmaz
Baba mirası değildir hayat
Söylemesi benden
İşlet toriğini bay kaşalot
		

(Uyanış, sy. 5, Ağustos 1955)
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Bu şiirde argo bir araç olmanın yanı sıra amaçtır da. Şair, argodan yararlanarak klişeleşmiş şiir diline bir nevi karşı çıkma,
bir arayış ve bir başkaldırı örneği de verir. Argo burada adeta bir
üst-dil gibidir ve okuyucu metni anlamak için bir sözlüğe ihtiyaç
duyar.12
Renkli kelime dağarcığı ve farklı üslubu ile dikkat çeken
Salah Birsel'in şiirlerinde de argo en güzel ifadesini bulur, estetik bir görünüm de kazanır.
Dört Artı Bir
Behey sersemler salaklar
Üçgen üçgen duruşalım
İki artı bir
Altı eksi üç
Bakıp bakıp gülüşelim
Hırtlar hırbolar bu yana
Akıllılar kazana
Parklarda şiir düzene
Varıp küfür döşenelim
Üç artı bir
Yedi eksi üç
Dörtgen dörtgen sevişelim
Hay angutlar ablavutlar
Kalkıp kalkıp öpüşelim
Dikeye arpa koyanlar
Bıçakla üzüm soyanlar
Behey milyarları sayanlar
Gezip gezip anlaşalım

12

toriği çalıştırmak: düşünmek, zekâsını kullanmak
kaşalot: salak
çapariz: engel
çıngırağı çekmek: ölmek
bocurgat yapmak: burnunu karıştırmak
haminto: avanta
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Dört artı bir
Sekiz eksi üç
Durup durup koklaşalım
Hey bönler hey şapşallar
Beşgen beşgen sarışalım13
(Salah Birsel, Kikirikname 1955-1960)14

Hacivat ile Kamer Hanım
Gecenin ortasında KAMER HANIM
Uykulardan uyku beğeniyor
Dönmüş arkasını bütün düşüncelere
Yatıyor
Hacivat ise bir minderceğizde
Yastıklar yastıklarla boğuşuyor
Yesarî Zade'nin şarkısındaki gibi
Ömrüm seni sevmekle nihayet bulacaktır diyor
Ömrüm seni sevmekle nihayet bulacaktır diyor
Hacivat ateşler içinde
Ama pirelerine karşı memleketin
KAMER HANIM horluyor15
(Salah Birsel, Hacivatın Karısı 1947-1954)

Yabancılaşma ve kendini toplumdan dışlanmış hissetmenin hatta topluma karşı duyulan öfkenin göstergesi olarak da
argo 20. yüzyılda dünya edebiyatında, roman, hikâye, sinema
ve şarkılarda yerini alır. Fransa'da Aristide Bruant şarkılarındaki argo ile meşhur olur. 20. yüzyıl Fransız şiirinin tanınmış
13

hırt: Haddini bilmez
hırbo: Karagöz ve Ortaoyunundaki Anadolulu tipinden gelir. Aptal anlamında
kullanılır.
küfür döşenmek: küfür etmek
angut: budala
ablavut: sersem, aptal.

14

Salâh Birsel, Bütün Şiirleri, Kikirikname, Ada yayınları (1986), s. 50.

15

Memleketin pirelerine karşı uyumak: Derin uyumak anlamında kullanılır.
Umursamazlığı ifade eder.
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isimlerinden Céline şiirlerinde argoyu topluma karşı duyduğu
nefret ve öfkenin simgesi olarak kullanır. Kişi hayata, çevresine karşı duyduğu öfkeyi, nefreti kullandığı argo ile ifade eder.
Kişinin içini dökmesine yardımcı olan, onu psikolojik olarak rahatlatan bir aracı durumundadır.
Argo, kübizm, sürrealizm, fütürizm gibi insanın duygu ve düşüncelerini bir kontrola tabii olmaksızın otomatik olarak ifade
etmeyi amaçlayan avant-garde akımlarda da zaman zaman yararlanılan bir kaynaktır.
Netice olarak; argonun edebiyatta çoğu zaman bir popülizm
hareketi içinde, gerçeği ifade etmek ve realiteye uygunluğu sağlamak amacıyla ya da bir başkaldırı aracı, farklılık göstergesi
olarak kullanıldığını söyleyebiliriz.
Günümüzde televizyon programlarında, basında her an karşımıza çıkan âdeta günlük hayatımızı işgal eden, yaşam biçimimizi, tercihlerimizi etkileyen argo üzerinde sosyolojik, psikolojik,
lengüistik açılardan yapılacak araştırmalar ilginç sonuçlar verecektir. Zira argo belli bir topluluğun iletişim aracı, şifreli dili
ama aynı zamanda da o topluluğun zekâ ve yaratıcılığının, kültür zenginliğinin de önemli bir göstergesidir.
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Modern Türk Şiirinde Argo İki Örnek:
Metin Eloğlu-Salâh Birsel
*

Bâki Asiltürk

I. Argo Kavramına Kısa Bir Bakış
Dil, durağan bir varlık değildir ve kesin bir çizgi üzerinde ilerlemez. Bilindiği gibi dilin en canlı, hareketli kullanımı sokakta,
günlük yaşamda gerçekleşmektedir. Günlük konuşmalarımızda,
yazıya geçmeyen bin bir değişiklik, renklilik, canlılık söz konusudur. Günlük dildeki değişik kullanımlar yazıya geçmediğinden
dilin bu şekildeki kullanımına ilişkin belirlemelerde bulunmak
çok zordur.
Argo da esas itibarıyla yazılan değil konuşulan bir dildir. Bu
bakımdan dilin son derecede canlı bir alanı olan argoda sözcükler
bazen biçimce değişikliğe uğramaktadır, bazen de anlamca; çünkü argo özel bir dildir, dilin özel bir katmanıdır. Ferit Devellioğlu,
argoyu şöyle tanımlar: "Toplumda belli bir gruba veya sosyal bir
sınıfa mahsus olan ve genel dilin koynunda asalak bir kelime hazinesi hâlinde bulunan konuşma sistemlerine argo (Fr. argot) adı
verilir, hırsız argosu, talebe argosu, asker argosu, artist argosu,
umumhane argosu vb. gibi." (s. 14).1 Argonun bir başka tanımı
*

Doç. Dr. Bâki Asiltürk, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

1

Ferit Devellioğlu, Türk Argosu: İnceleme-Sözlük, 7. baskı, Aydın Kitabevi yayınları (Ankara, 1990).
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da şöyledir: "1. Bir toplumda içe dönük yaşayan ve toplumun geri
kalan kesimlerinden ayrılmak, ve/ya da korunmak isteyen bir
grubun kullandığı özel sözcükler bütünü. 2. Kaba, küfürlü söz,
sözcük, deyim."2 Hulki Aktunç da hazırladığı sözlüğün baş tarafında on bir çeşit argo tanımı derlemiştir.3
Araştırmacılar, argo sözcüklerin oluşma, oluşturulma yolları
üzerinde de durmaktadırlar: "Argonun dil mekanizması oldukça
karışık olmakla beraber, bazı genel ilkeler ortaya atılabilmiştir;
cins isimleri sıfatlardan türetme; örtülü kelime ve terim kullanma; eski ve bölge dili sözlerinden faydalanma; genel dildeki kelime şekillerini bozma; önüne sonuna ekleme; iç düzenini alt üst
etme; birbirine karıştırma; kırpma; uzatma; ikizleme ve başka
yollarla; hayvanları ve cansız eşyayı canlı imiş gibi gösterme;
birçok yabancı asıllı kelime kullanma ve yabancı ekleri yaşayan
dildeki kelimelere takma; (…) genel dildeki kelimelerin, anlamlarını kaydırma veya değiştirme; ifadeye renk, (k)abartı, mizah
ve ince alay çeşnisini veren sözler yaratma; (…) yansımalardan
ve çocuk dili kelimelerinden yeni sözler türetme; halk etimolojisi
ve kelime oyunları yapma ve kelimeleri bayağılık duygusu veren
bir yolda söyleme eğilimleri gösterme…" (Devellioğlu, s. 32-33)
Türkçenin argo söz zenginliğinin üç temel üzerine kurulduğunu söyleyen aynı araştırmacı bu üç temeli şöyle belirler: "1.
Bağlı bulunduğu dilin anlamını değiştirmek, yani kelimeyi mecazlaştırmak yoluyla: Acıbadem, ahlat, armut, hışır, leblebi… 2.
Yabancı dillerden aynen veya bozuntu olarak ve bazen de Türkçe
ile birleşme yoluyla: iskandil etmek, ispiyon, racon… 3. Yabancı
veya bağlı bulunduğu dilden uydurma, yakıştırma veya benzetme yoluyla: paçoz, kakanoz, keriz, haniş…" (Devellioğlu, s. 48)"
Argo, edebiyatımızın çeşitli dönemlerinde edebiyat eserlerinde bir söz varlığı olarak kendini göstermiştir. Şair Eşref'in
şiirlerinde, Neyzen Tevfik'in rubailerinde bunun pek çok örneğini görmek mümkündür. Divan şiirinde argo unsurlar tespit
edilmekle birlikte Halk şiirinde argonun yeri çok daha geniştir;
2

Milliyet-Büyük Larousse Sözlük ve Ansiklopedisi, c. 2 (1986), s. 778.

3

Hulki Aktunç, Türkçenin Büyük Argo Sözlüğü: Tanıklarıyla, Yapı Kredi yayınları (İstanbul, 1998), s. 9-11.
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bunun nedeni, argonun zaten "ayaktakımının, sokağın" tercihi oluşudur. Özellikle taşlamalarda dilbilgisel argonun yanı
sıra kaba argonun örnekleri çoktur. Modern Türk şiirinde "sokak dili, ayaktakımı söyleyişi" anlamında argonun ilk örnekleri Mehmet Âkif'te, yaygın kullanımı Garip akımında karşımıza
çıkar. Orhan Veli, Melih Cevdet ve Oktay Rifat üçlüsü, argoyu
şiirde alışılagelmiş ifade tarzına karşı çıkmanın bir yolu olarak
kullanmışlardır. Daha sonra argo hem bu akımı izleyen şairlerin
eserlerinde hem de başka anlayışlarla şiir yazan şairlerin şiirlerinde daha sık görülmeye başlanmıştır. Bunlar arasında, örneğin Can Yücel başlı başına bir argo şairi olarak kendini gösterir.
Argonun, iki şairin, Metin Eloğlu ile Salâh Birsel'in şiirlerindeki kullanımına geçmeden önce, bir şairin, bir büyük şairin argonun anlatım gücü üzerine söylediklerini burada anmak gerektiği kanısındayım. Bu şair, Victor Hugo'dur: "Kimin tarafından
meydana getirildiği anlaşılmayan, türevsiz, ilgisiz, ilintisiz, tek
kalmış, az kullanılır, korkunç kelimeler, bambaşka bir anlatım
gücü taşırlar."4

II. Metin Eloğlu'nun Şiirlerinde Argo
Metin Eloğlu'nun şiirlerinde argo belli bir söyleyiş karakteri
oluşturur. Metin Eloğlu'nun şiirleri belki bütünüyle argo üzerine kurulmuş değildir fakat argo onun şiirinde dikkat çekici bir
yöndür.
Metin Eloğlu'nun, argonun yukarıda belirtilen bölümlerinden hangisine daha çok yaslandığına baktığımızda bazı saptamalarda bulunmamız mümkün olur. Her şeyden önce onun şiirinde içerik ile biçem arasında sıkı bir bağ vardır. Konularını
çoğunlukla sokaktan, sokaktaki insanın yaşantısından alan şair,
söyleyişte de bu seçimine bağlı kalır. Bununla birlikte katı gerçekleri bile bir çeşit ironiyle, mizahla karışık olarak aktarır. Bu
onun tarzıdır. Bu tarzın orijinal olup olmadığı belki tartışılabilir. Çünkü Metin Eloğlu, Garip akımını izleyen şairlerdendir. İlk
4

Ferit Devellioğlu, Türk Argosu: İnceleme-Sözlük, 7. baskı, Aydın Kitabevi yayınları (Ankara, 1990), s. 30 (aktaran).
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şiirlerinden son şiirlerine kadar bu akımın genel özelliklerine
bağlı kalmıştır. Belki de bu yüzden onun şiirlerinde her zaman
bir mizah, alay, taşlama, ironi kendini gösterir: "Eloğlu, elinden
geldiğince, garipçilerin şiir anlayışını uygulamaya çalışır. O da,
onlar gibi, 'teşbihsiz, istiaresiz, cinassız' şiirler yazmaya, şairanelikten, romantizmden, duyguculuktan uzak kalmaya uğraşır.
O da onlar gibi, 'halkın dilini, halkın zevkini' şiire sokmayı düşünür: 'Yeni bir halk şiirine varabilmek için şu ezberlediğimiz cici
şiir öğelerinden, şekil inceliklerinden, mısra hendeselerinden
cayıp; daha yalın, daha özden bir deyiş çeşnisi bulmayı' amaç
edinir."5 Asım Bezirci, Eloğlu'nun konuları ve şiir kişileri hakkında da şu görüşü dile getirir: "Eloğlu, sözü geçen konuları işlerken, kendi deyişiyle, 'çevresindeki irili ufaklı insanların tasalarını, sevilerini, öfkelerini, umutlarını, enayiliklerini' belirtmek
ister. Bunun için de, 'insanoğlunun huylarını, düzensizliklerini,
bir yere gelince toplumun aynası olmaya başlayan durumları
bildik örneklerle ispatlayan' tipler yaratır: Padişah, cariye, işçi,
köylü, canbaz, tezgâhtar, patron, ağa, politikacı, tüccar, mezarcı,
serseri, orospu, şair, sarhoş, âşık, vb…" (s. 11-12). Bezirci'nin,
Eloğlu'nun şiir diline ilişkin belirlemeleri de dikkate değerdir:
"Günlük dille, konuşulan dille yazıyor. Dili zorlamaktan ve değiştirmektense onun imkânlarını sonuna kadar kullanmağı,
'Türkçenin tadını çıkarmağı' uygun görüyor. Bu görüşle, halk
deyimlerine geniş yer veriyor. Gerekirse argoya ve kullanılması
ayıp sayılan sözcüklere bile başvuruyor." (s. 20-21).
Eloğlu'nun tanınmış şiirlerinden biri olan "Xavier Cugat",
şairin argoyu kullanışının önemli örneklerindendir. Bu şiirde
argonun daha çok "kaba söyleyiş" kapsamında değerlendirilen
tanımına uygun olabilecek ifadelere rastlanmaktadır. Şiirde, bugünkü genel argoda "maganda" şeklinde vasıflandırılan bir erkek konuşmaktadır:

5

Asım Bezirci, Metin Eloğlu: İnceleme, Antoloji, Güney yayınları (İstanbul, 1971),
s. 18 (Metin Eloğlu'nun şiirlerinden yapılan alıntıların sayfa numaraları da bu
esere aittir.).
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"Amma da yaptın şıllık kız,
Dağlıysak, insan değil miyiz yani?
Davarları sattık; vurduk üçbini,
Öküzleri sattık; vurduk beşbini,
Bu parayı mezara mı götüreceğiz?
Hele gel, seni vizon pöstekilere saram;
Koluma takıp, Kervansaray'a gidem;
Sana Chat-Noir'lar alam mı;
Kokluyanın burnu düşsün.
Joze Iturbi'den, Xavier Cugat'dan
Sana pilâk alam mı?
O çalsın, sen tepinedur…
Seni eşek sütünden banyolara yatırıp,
Camel'ini binliklerle yakam mı?
Naylonuna ne verem?" (s. 94)

"Çilingir Sofrası" şiirinde Metin Eloğlu sözcüğün anlamında
değişiklik yaratacak bir argo yöntemine başvurur. Bu şiirdeki
"zıkkım" sözcüğü, günümüzde şiirdeki anlamıyla da (rakı) yaygınlaşmıştır, fakat şiirin yazıldığı dönemlerde bu anlamın yaygın olup olmadığı konusunda kesin bir şey söylemek mümkün
değildir. Durum böyle olunca; ilk dizedeki "zıkkım" sözcüğünün
"rakı" anlamında kullanıldığını hatırlatmak belki bugün için ge
reksizdir ama sözcüğün tamamen farklı bir anlamda kullanılarak argolaştırıldığını söylemeden geçmek de eksiklik olur:
"Bu zıkkımın yanında
Arnavut ciğeri ister, bir
Çiroz salatası ister, iki
Cacık ister, üç
Adalet müsavat hürriyet demiye
Sadece yürek ister." (s. 99).

Eloğlu, yine çok tanınmış ve antolojilere girmiş şiirlerinden
olan "Fantiri Fitton"da daha çok kaba söyleyişe ilişkin kullanıma örnek sayılabilecek ifadelere yer verir. Bu şiirdeki "a şırfıntı canak kime, anasının karşısına geçip rakı içer bu kaltak, bir
alay şatıfilliyi eve doldurup fing atarlar, bok mu var Todori'nin
gazinosunda, orospunun biridir diyemezsin ki…" gibi dizeler,
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konuşma üslubunun, sokak dilinin şiire sokulmasında başka bir
şey değildir. Burada dilbilgisel açıdan tanımına göre argonun kesin olarak var olduğunu söylemek belki zordur; bununla birlikte,
dilbilimciler tarafından kesin kabul görmüş olmamakla birlikte
argonun yan anlamlarından birinin de "kaba, küfürlü söz" olduğu hatırdan çıkarılmamalıdır.6 Metin Eloğlu'nun "Fantiri Fitton"
şiirini bu gözle okumak, yerinde olacaktır:
"Akşam üzeri balkona kuruldu muydu
Bacak bacak üstüne atıp cıgarayı da yaktı mıydı
Şeytan diyor ki git saçlarını dola eline
Bir sille bir tarafına bir sille öteki tarafına
Piyango vurduysa vurdu
Kelleyi kulağı düzdünüzse düzdünüz
A şırfıntı cakan kime
Ama olmuyor işte Zeynep hanımın hatırı var
Baksın Fatma'ya baksın Muazzez'e
Reci yollarında kırılıyor zavallılar
Bu hayatın baharındaymış da dünyayı iplemezmiş
Kırıştırdığı kâr kalırmış yanına
Anasının karşısına geçip rakı içer bu kaltak
Bir alay şatıfilliyi eve doldurup fing atarlar
Kadının başına gelenler âhır vaktinde
Gitmesin efendim mecbur eden mi var
Gitmesin Todori'nin gazinosuna
Bok mu var Todori'nin gazinosunda
Otursun evceğizinde anacığına yardım etsin
Tahta silsin kabı kacağı uvsun
Mademki okulu bıraktı başka işi ne
Kıçını kakıp kısmetini beklesin
Ağda tutmasın bacağın kıllısı da iyidir
O nanemollalar ne anlar kıllı bacaktan
Pislik sarısından başka renk mi bulamadı saçlarına
Hele entarisi… kıçı başı meydanda
Oldu olacak bari bilmemnesini de göstersin
Boşversin paraya pula
Ona dost öğüdü hana hamama boşversin
Tahsildar Cafer'in kızı o tacire vardı da ne oldu sanki
6

Bk. İkinci dipnota giren tanım.
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Kime lafını ettimse, kim bu Selma hanım? diye soruyorlar
Orospunun biridir diyemezsin ki
Bu da tutmuş bir mühendis koymuş aklına
Güze doğru evlenecekler de Amerika'ya gidecekler
Ona kitaplar okutmalı şiirler ezberletmeli
Hayvan gelmiş bari hayvan gitmesin" (s. 100-101).

Şairin "To Be Or Not To Be" şiirinde de yine tıpkı "Xavier
Cugat"ta olduğu gibi bir "maganda" söz konusudur. Yalnız o şiirden farklı olarak burada konuşan şairdir. Şiir kişisi şairin bakışı
ve söyleyişiyle betimlenmektedir. Argonun bu şiirdeki yerinin
saptanabilmesi için de yine biraz önceki şiire ilişkin kriterleri
dikkate almak gerekir; yani Eloğlu'nun bu şiirinde de "meslek,
grup, sınıf argosu" değil, "kaba laf, sokak ağzı olarak argo" söz
konusudur:
"Mahmutpaşa'da iki dükkâncığı var topu topu
Balat'ta bir fabrikacığı var işte
Emirgân'da bir yalıcığı var o kadar
Bir karıcığı var, üç tanecik kapatması
Kalbi var azıcık, şekeri var epeyce
Daha daha bir hususiciği
Akşamdan akşama iki okka viskiciği
Mapusda bir mahdumcuğu
Genelevde bir kerimecağzı var
Okur-yazarlığı mı?
Okur-yazarlığı yok." (s. 103)

III. Salâh Birsel'in Şiirlerinde Argo
Salâh Birsel'in şiirlerinde argo önemli bir yer tutar, hatta belki de argo bu şairin şiirlerinde başlı başına bir biçem öğesidir.
Onun, içinde argo sözcük olmayan şiiri yok gibidir. Bütün şiirlerinde bir yolunu düşürüp, bunu bilinçli yaptığından hiç kuşku
duyulmamalıdır. Salâh Birsel'in şiirlerinde "dello, yalel, labaluba, fingirik, faşşadak, tombilik, tımbasık, dosdop, hoşunduk…"
gibi sözcüklere sık rastlanır.
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Esas itibariyle Salâh Birsel de tıpkı Metin Eloğlu gibi Garip
akımının izinden yürüyen bir şairdir. Ne var ki, Salâh Birsel argoyu şiirin sadece bir söyleyiş unsuru olarak bırakmamış, okuyucuyu saran özgün biçemini oluştururken argoyu önemli bir
dilsel alan olarak şiirine sokmuştur. Birsel, argoyu şiir dilinde
yeni renkler, yeni tatlar yaratmak için bir araç olarak kullanmış,
giderek de dizelerin kuruluşundaki sağlamlığı argo ile sağlamıştır. Ayrıca şiirlerinde kullandığı argo sözcüklerin çoğunu kendisinin uydurduğu bir gerçektir.
Devellioğlu, Türkçede argonun üç temel üzerine bina edildiğini söylemiştir ki bu belirlemeyi yazımın baş tarafında aktarmıştım. Salâh Birsel'in şiirlerindeki argo sözcükler bu üç kategorinin üçüne de dâhil edilebilmekle birlikte daha çok üçüncü kategoriye ait argo onun şiirinde boy gösterir. Özellikle ikilemeler,
yansımalar ve ses oyunlarına dayanan sözcük türetmeler dikkat
çeker. Asım Bezirci, Salâh Birsel'in şiirlerinde argonun kullanımına ilişkin şunu söyler: "Salâh Birsel'de mizah folklor verileriyle beslenir, alayla beraber yürür, yer yer de taşlamaya kayar.
Fakat toplumsal ya da siyasal bir amaç taşımaz. Güldürücü durumların tatlı bir anlatımla tasvirinden öteye geçmez."7
Salâh Birsel sözcük türetmeden anlam değiştirmeye, ses olaylarından ikizlemelere çeşitli yollara başvururken argodan geniş
ölçüde yararlanır. Bölümlemelere göre bazı örnekler:

a. Genel dildeki kelime şekillerini bozma,
önüne sonuna ekleme, birbirine karıştırma
fingirik: Genel dilde var olan bir sözcüğe genel dilde olup da
farklı fonksiyonda kullanılan bir ek getirilerek türetilmiş sözcük ("hareketli, oynak" anlamında) "Lunapark" şiirinde geçer
(Varduman, s. 29: "Fingirik bir lunapark").8
ibikgügük: Biri kendi anlamından çıkarılmış öteki uydurma
iki sözcüğün birleştirilmesiyle oluşturulmuş sözcük ("erkeklik
7

Asım Bezirci, Metin Eloğlu: İnceleme, Antoloji, Güney yayınları (İstanbul, 1971),
s. 26.

8

Salâh Birsel, Varduman, Yapı Kredi yayınları (İstanbul, 1993).
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organı?" anlamında) "Krallar" şiirinde geçer (Varduman, s. 39:
"Ya da ötmez olsa ibikgügük").
çığlıkşar, haykırışar: Genel dilde var olan bir sözcüğe genel
dilde olmayan farklı ek getirerek türetilmiş sözcükler ("çığlık atan" ve "haykıran" anlamında) "Maymun" şiirinde geçer
(Rumba da Rumba, s. 21:
"Ağzına alınca öfkeyi
Çığlıkşar haykırışardır").9
hoşamatçı: "hoş-âmed" sözcüğünün sesçe bozulması ve sonuna ek getirilmesi yoluyla türetilmiş sözcük. Sözcüğün bu biçiminin, halk dilindeki söyleyişine bağlı olduğunu da unutmamak
gerekir. ("dalkavuk, herkesi hoş tutan" anlamında) "Maraton" şiirinde geçer (Yaşama Sevinci, s. 25: "Gel hoşamatçı gel / Herkesi
hayhayla herkesi öv")10

b. İkizleme ve başka yollarla sözcük oluşturma
faşal fayrak: Anlamsız sözcüklerin yinelenmesi yoluyla oluşturulmuş argo ifade ("açık açık, açıkça" anlamında) "Poetika" şiirinde geçer (Seçme Şiirler, s. 53:
"Dizeler çoğu zaman sıvışır
Çoğu zaman da önünüze
Faşal fayrak dikilir").

c. Yansımalardan ve çocuk dili kelimelerinden
yeni sözler türetme
pırpırlanmak: Yansımadan türetilmiş sözcük ("pır pır etmek"
yerine) "İzmir" şiirinde geçer (Rumba da Rumba, s. 20: "İlk şiirlerim orda pırpırlandı").
dozurdak: Yansımadan türetilmiş sözcük ("Yüksekten konuşan" anlamında) "Maymun" şiirinde geçer (Rumba da Rumba, s.
21: "Kendini beğenmiştir dozurdaktır").

9 Salâh Birsel, Rumba da Rumba, Adam yayınları (İstanbul, 1995).
10

Salâh Birsel, Yaşama Sevinci, Adam yayınları (İstanbul, 1995).
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kikirik: Yansımadan türetilmiş sözcük ("kikir kikir gülen, çok
gülen" anlamında) "Yaşama Sevinci" şiirinde geçer, ayrıca şairin bir kitabının adı da Kikirikname'dir. (Yaşama Sevinci, s. 9:
"Anaç kikiriklere bayılırım").
kihkihname: "Kih kih" yansımasıyla "name" sözcüğünün birleştirilmesi sonucunda elde edilmiş sözcük ("gülme kitabı, mutluluk yazısı" anlamında) "Kihkihname" şiirinde geçer (Seçme
Şiirler, s. 57: "Dünya bir kihkihname").

d. Genel dildeki kelimelerin anlamlarını kaydırma veya
değiştirme
hoppa, hokka: Genel anlamda değişiklik yapılmak suretiyle
argolaştırılmış sözcükler, "İnce Donanma" şiirinde geçer (Seçme
Şiirler, s. 38: "Benlik hoppaları benlik hokkaları").
ıstampalamak: Sözcüğün kök anlamını değişik bir biçimde
kullanma yoluyla elde edilmiş sözcük ("aşağılayarak damgalamak" anlamında) "Bana Kıymayın" şiirinde geçer (Yaşama
Sevinci, s. 63: "Istampalamayın yüzümü lütfen").

e. İfadeye renk, (k)abartı, mizah ve ince alay çeşnisini veren
sözler yaratma
şapalak: Söyleyişe renklilik ve alay katma yoluyla argolaştırılmış sözcük ("aptal, salak, bön" anlamında) "İnce Donanma"
şiirinde geçer (Seçme Şiirler, s. 38: "şapalaklar gıdıgıdılar").
leşko: İfadede renklilik yaratma ve hakaret yoluyla alay biçiminde kullanılmış sözcük ("yaramaz, değersiz" anlamında) "1
Numara" şiirinde geçer (Seçme Şiirler, s. 44:
"Leşkolar lengeri bozuklar
Köçekler orsa-boca gidenler").

f. Kelime oyunları yapma
tırhallı bir hallı: Sözcük oyunu yapılarak argolaştırılmış ifade
("değişken" anlamında) "Ayşuşe" şiirinde geçer (Seçme Şiirler, s.
46: "Sen tırhallı hep bir hallı").
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Görüldüğü gibi Salâh Birsel, şiirlerinde kullandığı argo sözleri
çeşitli yollarla türetmekte, meydana getirmektedir. Bunu yaparken esasen sözcük türetmeyi değil, şiirine bu yolla farklı bir ses
tonu kazandırmayı amaçlamaktadır. Onun yaptığının doğrudan
sözcük türetme olduğunu ileri sürmek zordur. Çünkü dilde hiç
olmayan sözcükler türetmek değildir onun yöntemi. Daha çok,
var olanı bozup değiştirme, ağızlardaki sözcükleri yeni anlamlarla kullanma, genel dildeki sözcüklere farklı ekler getirme…
yöntemlerini izler.
Şairin "Eski Leyla" şiirinden alınan şu dizelerde söyleyişin
farklılığı biraz da argoya bağlı değil midir:
"şiire kalktınız mı hiç telgraf direklerinde
Biraz daha üzgün biraz daha karanfil
Ellerimi koşturup KÜLTÜR-PARK'ta
Ya ki gelsin ya ki gelmesin
Güvercinlerin dellosu idim
(…)
Aman Allah ben tango
Yıllarca kuru yerde
Dal-satır ah Leyla da
Karşıyaka'da Asancak'ta
Eğer yalel gücücek idim" (Varduman, s. 11)

Salâh Birsel'in "Laleler" şiirindeki söyleyiş tam anlamıyla
argo havasındadır. Bu dizelerdeki "çılçıpar, favul" sözcükleri
Birsel'in argonun kullanımına bakışı hakkında açık bir bilgi verir. "Favul" sözcüğünün argolaştırılmasında aslında futbol terimi olan bir sözcüğün argo alanına aktarılması söz konusudur:
"Olur böyle şeyler amanın
Gecenin ortasında çılçıpar bir aydınlık
Tabancalardan fışkırır laleler
Ay dolunaydı gül dolunaydı
Kılıç sensin boyum kesme
(…)
Şiir benim kekliğimdir
Beni favulla tutamazsınız" (Varduman, s. 13)

225

Argo

Birsel'in "Lunapark" şiirinde bütün söyleyiş argo üzerine kurulmuştur. Şiirdeki "şakşakhelva, laci, fingirik" gibi sözcüklerin
şiire kazandırdığı argo ifade özelliği hemen dikkati çeker. Şiirde
dikkati çeken bir şey daha vardır: Aslında şair, yeryüzünde her
şeyin yerli yerinde olduğunu vurgulamak ister; ama bu yerli yerindelik sıkıcıdır. Sıkıcılıktan kurtulmanın yolu ise bunları argo
ifadelerle anlatmaktır. Bu anlatış o kadar etkili olur ki şiirin sonunda nesneler bile kendileri olmaktan çıkmışlar, bulundukları
yere göre farklı bir kimlik kazanmışlardır:
"Hay ne şanlı çatapat
Kadınlar erkek değil
Kabarmış şakşakhelva
Kırlangıç serçe değil
Bu ne boyalı kurdela
Laciler beyaz değil
Havalanmış hançerbar
Zurnalar davul değil
Hay ne kaş ne göz
Karaşınlar sarı değil
Fingirik bir lunapark
Aynalar ayna değil" (Varduman, s. 29)

"İmbat" şiirindeki "dalburuş kuşlar" tamlaması şairin kendi icadı olan bir sözdür. Burada "dal" sözcüğünün kuşlarla bir
anlam ilişkisi vardır, ancak onunla birleştirilen "buruş" sözcüğünün ne anlama geldiğini kestirmek zordur. Biraz zorlamayla
belki "dalburuş" birleşik sözcüğünün "yaşlı bakire" anlamında
kullanıldığı söylenebilir. Çünkü iki dizelik şiirin ilk dizesi şöyledir: "Görünür ağarmış kızlar görünür". Buradaki "ağarmış kızlar" tamlamasının "evde kalmış, bakire olarak yaşlanmış kızları
anlattığı açıktır; çünkü "ağarmış" sözcüğü "saçların ağarması"
anlamındadır ve bu da yaşlılığı anlatır. Bu tamlamadan yola
çıkılarak "dalburuş" sözündeki "buruş" sözcüğünün "buruşmuş,
ihtiyarlamış, yaşlanmış" anlamına geldiği söylenebilir.
Yine "şanlı Köprü" şiirindeki "langa lunga" sözünün de "gidip
gelmek, geçmek" anlamında kullanıldığını düşünebiliriz. Şiirin
ikinci bölümü şöyledir:
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"Ölüm olurdu yoksa
Ölmeyenlere de dünyada
O şanlı köprüden
Langa lunga boyuna" (Varduman, s. 37)

Şairin "şanlı köprü" dediği, şiirin tamamından anlaşıldığı kadarıyla "ölüm"dür, "bu dünyayla öteki dünya arasındaki eşik"tir.
Buna göre o köprüden, o eşikten devamlı olarak geçmekten söz
ettiği anlaşılır. Onun "Aydınlar" şiirinde argo hem alaycı ifade
olarak hem de sözcük bağlamında dikkati çeker:
"Görürdün bangobozlar her ne yana baksaydın
Herkes sersem zırtapoz her aydın yarı aydın" (Varduman, s. 38)

"Krallar" şiirinde "macık mıcık, keşempe, ibikgügük" sözcükleri göze çarpar. Şair dizeleri eleştirel bir bakışla oluşturur ve
burada içerikteki eleştirel bakışın argo sözcüklerle desteklenmesi söz konusudur:
"Ey krallar olmasa uyruklarınız
Oturabilir miydiniz sofralarda
Tahtınızdan macık mıcık
Salyalarınızı saçabilir miydiniz
Keşempeye düşse de insanlar
Ve de içleri kurusa da
Ya da ötmez olsa ibikgügük
Kulağınızın üstünde
Uyuyabilir miydiniz" (Varduman, s. 39)

Salâh Birsel'in "Cicidan" şiiri, daha adından başlamak üzere argonun kullanımına ilişkin tipik bir örnektir. Şiirdeki "faşal
fayrak, hi hi vikviktir, cicidandır" sözcükleri ilk bakışta şairin
tipik söyleyişini yansıtır. Burada "faşal fayrak" sözü kuvvetle
muhtemeldir ki "sere serpe" anlamında, "vikvik, cicidan" sözcükleri ise "çekici, hoş, güzel" anlamlarında kullanılmıştır:
"Gönlü kıvrak insanlar
Kaynak kaynak gülenler
Kokusu amberler süslü pembeler
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Faşal fayrak yayılmıştır
(…)
Hi hi vikviktir dünya
Bülbüldür cicidandır
N'olur n'olur yollamayın beni
Şiirimin şekerini çıkarayım" (Rumba da Rumba, s. 13)

"Çin Gülü" şiirindeki şu dizelere de anlam ve söyleyiş açısından bakalım:
"Selam sana ey biricik bir
Yıldızım söner karşında
Ardından fıt fıt seyirtsem de
Faşşadak kalırım yolda" (Rumba da Rumba, s. 15)

Buradaki "fıt fıt" ve "faşşadak" sözcüklerinin genel söz varlığımızda yeri olmayan sözcükler olduğu ilk bakışta görülmektedir. Bu sözcüklerin belki tek başlarına açık bir anlamları yoktur;
bununla birlikte şiirdeki bağlamıyla "fıt fıt" ikilemesinin "adım
adım, izinden giderek, takip ederek" anlamlarında, "faşşadak"
sözcüğünün ise "ansızın, öylece, isteğine ulaşamadan" anlam
larında kullanıldığı ileri sürülebilir. Bunlar, alışılmamış yansıma köklerin şair tarafından şiirde kullanımına ve bunlardan
sözcük türetmesine örnek olabilecek kelimelerdir.
"Etkafalar" şiirinde de argo sözcüklere rastlanır. Bu şiirdeki "polim" sözcüğünün "film" sözcüğünden bozma olduğunu ve
halk diline, genel argoya da "hile" anlamında mal olduğunu biliyoruz. Son dizedeki "vahır vahır" ikilemesinin ise "fokur fokur,
fakır fakır" yansımalarının değiştirilmesi yoluyla elde edildiği ve "çok çok, durmadan, aralıksız" anlamlarında kullanıldığı
düşünülebilir:
"Boyuna polim değiştirirler
Biz tahtasakal bekleriz
Onlar hoplarken zıplarken
Biz vahır vahır terleriz" (Rumba da Rumba, s. 16)
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Şairin "Özgürlük" şiirinde argonun bir başka yönü kendini
gösterir. Bu şiirde, bilinen bir alana ait kavramların başka bir
alana aitmiş gibi kullanılarak argolaştırılması söz konusudur.
"Nakavt olmak" birleşik fiili, boks sporu alanından çıkarılarak
"hayata yenik düşmek" anlamında argolaştırılmıştır:
"Nazla yürümeyelim lütfen
Yere düşeriz biraz
İlkin amanin amanin bocalar
Nakavt oluruz sonra" (Rumba da Rumba, s. 17)

Aynı argolaştırma yöntemi "Sonbahar Ağaçları" şiirinde de
karşımıza çıkar. Bu şiirde de "yandan avut olmak, gol yemek,
kale vuruşu kullanmak" gibi futbol alanına ait sözler yine günlük yaşam alanına aktarılarak argolaştırılmıştır. Daha önce
"Laleler" şiirinde "favul (faul)" sözcüğüyle uygulanan bu yöntem
"Sonbahar Ağaçları"nda daha belirgindir:
"Pencereden ayrıldığımda
Yandan avut oluyorum
Aman yine camdayım
Futbolu yeniden sürdürüyorum
Gol yesem de kale vuruşunu
Hemen kullanmıyorum
Sokaktan geçen arabanın
Dekoru boşaltmasını bekliyorum
İyi resim veren bir ozandır
Sonbahar ağaçları
Hey hey seslerinin tonikasını
Yitirirlerse yedi-dokuz ağlıyorum" (Rumba da Rumba, s. 22-3)

"Ayıpençesi" şiirinde şairin toplumsal taşlamayı argoya başvurarak yaptığı görülür. Bu, yeni bir yöntem değildir. Divan şiirinde hicviyelerin, halk şiirinde taşlamaların büyük ölçüde argo
kullanımıyla gerçekleştirildiği bilinmektedir. Bununla birlikte
Salâh Birsel'de yeni olan, bunu yaparken kendisinin de "folyalak, vıngıldatmak" gibi yeni sözcükler türetme yoluna gitmiş
olmasıdır:
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"Laikliğe sırt döner
Barışa yüz vermez
Çokça beklemeyi bilmez
Folyalaktır boşuna vıngıldatılmaz" (Rumba da Rumba, s. 18)

Şairin "Dırdırcı" şiirinde de sözcüklerin değişik eklerle, yeni
görünümlere sokulması yöntemi, argonun oluşturulmasında
kullanılan bir yol olarak dikkati çeker. Aşağıdaki ikinci dizede
yer alan "tepizleseler" eylemi, "tep-mek" fiil köküne farklı ekler
getirilerek türetilmiştir:
"Ha var ha var dırdırcılar
Kafanızı tepizleseler de
Siz kendinizi sıkmayın" (Yaşama Sevinci, s. 28)

Salâh Birsel, benzeri bir yöntemi "Sevecen" şiirinde de kullanır. Bu şiirdeki "yerdenyığma" birleşik sözcüğü "yerden bitme" sözcüğüne benzetilerek ve argolaştırılmış anlam gözetilerek
oluşturulmuştur. Alıntıdaki "pili bitmek" argo-deyime de dikkat
çekmek isterim:
"İstesen de istemesen de
Yakında pilin bitecek
Bodurlar yerdenyığmalar
Seni top tüfeğe yedirecek" (Yaşama Sevinci, s. 30)

"Yalanbilim" şiirinin son dörtlüğünde, vermek istediği anlamı
daha iyi aktarabilmek için yine bu yönteme başvurduğunu ileri
sürmek yanlış olmaz. Dörtlüğün son dizesinde "aptal, gözü kapalı" anlamında kullanılan "şamşırak" sözcüğü bu açıdan dikkat
çekicidir:
"Yalan dolan talan
Bilgilerin temelindedir
Çünkü şimdi uyanık isek
Az sonra pat akıl şamşırakız" (Yaşama Sevinci, s. 39)
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IV. Sonuç Yerine
Modern Türk şiirinden iki şairin şiirleri üzerinde argonun
kullanımına ilişkin bazı belirlemeler yapmış bulunuyorum. Bu
şairlerden ilkinde yani Metin Eloğlu'nda argo daha çok bir kaba
söyleyiş, külhanbeyi ağzı olarak yer bulmuştur. Eloğlu'nun argo
sözcük türettiğini, argo anlamları derinlemesine bir kullanımla
şiirine dâhil ettiğini söylemek zordur. Onun şiirinde argo, belki
de bir karakter yaratma yöntemi olarak kullanılmıştır. Çünkü
narrative (öyküleyici) anlatım biçimiyle oluşturulmuş şiirlerindeki şiir kişilerinin argo ifadeler yoluyla canlandırıldığı görülmektedir. Salâh Birsel'in şiirlerinde ise argonun kullanımı daha
farklıdır. Birsel, yeri geldiğinde sözcük türetmiş, yeri geldiğinde sözcüklere yeni anlamlar yükleyerek, anlam aktarmalarına
başvurarak argoyu şiirine aktarmıştır. Metin Eloğlu'nda olduğu
gibi Salâh Birsel'de de öyküleme tekniği yer yer de olsa kullanılmıştır; fakat daha dar kapsamlı olarak. Bunun sonucu olarak
Eloğlu'nda karakter yaratma, şiir kişisini betimleme yolu olan
argo, Birsel'de biçemin önemli bir öğesine dönüşmüştür. Öyle ki,
Salâh Birsel şiirini argodan soyutlayarak başka bir gözle okumak mümkün değildir. Birsel'in şiiri büyük ölçüde bu özellik
üzerine bina edilmiştir.
Ayrıca her iki şair de başlangıçta izini sürdükleri Garip
akımından zaman içerisinde ayrılarak argonun kullanımında
kendilerine yeni yollar çizmişlerdir. Metin Eloğlu, kaba söyleyişi Garip'in öncülerinde rastlanmayacak ölçüde ileri götürmüş,
Salâh Birsel ise argonun sunduğu imkânlardan yararlanarak
büsbütün kendine özgü bir yöntem yaratmıştır. Metin Eloğlu'nun
argo yöntemi halk ağzının şiire taşınması yoluyla oluşturulan
bir "söyleyiş argosu", Salâh Birsel'inki ise daha özgün bir yaklaşımın ürünü olan "sözcük argosu"dur.
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Ahmed Rasim'de Argo

*

Muhammet Gür

Eserlerinde yaşadığı devir İstanbulunu neredeyse her şeyiyle
söz konusu eden Ahmed Rasim, argoyu çokça kullanan yazarlarımız arasında anılagelmiştir.1
Ünlü eseri Eşkal-i Zaman'ın açıklamalı ve sadeleştirilmiş
baskısını hazırlayan Orhan Şaik Gökyay, bu çok zorlu ve yorucu çalışma sonrasında "Bir tek Ahmed Rasim'i ortaya çıkarmak,
Türkçenin yarı sözlüğünü yapmak olacaktır"2 hükmüne varır.
Gökyay'ın işaret ettiği, bu zengin kelime kadrosunu tespit için
İnci Enginün'ün öncülüğünde başlattığımız projeyi, daha ta
mamlayabilmiş değiliz. Ancak, bu sempozyum münasebetiyle,
henüz yarıya yakınını hazırladığımız orijinal metinlerin de verdiği imkân ve cesaretle Ahmed Rasim'de argo konusunda daha
somut bilgilere ulaşmaya çalıştım.
Argo ele alınırken argonun doğup geliştiği metropolü söz konusu etmemek olmaz. Çünkü metropoller bütün argo odaklarının barınabildikleri merkezlerdir. "İmparatorluk başkentleri,
yüzlerce dil çiçeğinin her mevsim açtığı metropoller, argolar için

*

Prof. Dr. Muhammet Gür, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

1

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (Dergâh yayınları), Büyük Larousse Sözlük
ve Ansiklopedi (İnterpress yayınları) vd. "Argo" maddeleri.

2

Ahmed Rasim, Eşkal-i Zaman, haz. Orhan Şaik Gökyay (İstanbul, 1969), s. I.
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en elverişli ortamlardır."3 Büyük bir cihan devletine asırlarca
payitahtlık etmiş olan İstanbul ise, farklı dil, ırk ve kültürlerin
kaynaştığı, doğu ile batının çok yönlü olarak buluştuğu bir dil
ve kültür metropolüdür. Yirmiden fazla dilden beslenmiş bir
argoya sahip İstanbul'un, Cumhuriyet öncesi son yarım asrından bahsedilirken akla ilk gelen yazarlarımız arasında Ahmed
Rasim'in ayrıcalıklı bir yeri vardır. Çünkü onun yazılarında
İstanbul "manzara ve insanlarıyla sesli ve renkli bir film ha
linde akmaktadır. … Tabaka tabaka, sınıf sınıf, yaş yaş bütün
bir İstanbul, Rasim'in eserlerinde en öz dilleri, şiveleri, argolarıyla konuşurlar."4
Şunu da belirtmeliyim ki; Ahmed Rasim'in, sayıları yüz elliyi
aşan irili ufaklı eserlerinin hacimce yarısını İstanbul'un sosyal
yapısına, folklorüne ve gündelik hayatına ayna tutan eserleri
teşkil etmektedir. Bunlar başta Şehir Mektupları olmak üzere Eşkal-i Zaman, Fuhş-ı Atik, Külliyat-ı Sa'y ü Tahrir, Ömrü
Edebi, Muharrir Bu Ya gibi sohbet-fıkra türündeki gazete yazıları ile gözlem ve anılarından oluşan eserleridir. Bizim, Ahmed
Rasim'in eserlerinde argonun yeri ve rolü ile alakalı tespitlerimiz de ağırlıklı olarak bu eserlere dayanmaktadır.
Ahmed Rasim'in bu eserleri, argoya çokça yer veren yazarlarımızdan olduğu kanaatini doğrulamaktadır. Ancak, onun
kullanımında argo, sonraki bazı edebiyatçılarımızda olduğu gibi
mesela Şair Eşref, Neyzen Tevfik ve takipçilerinde hiciv ve mizah vasıtası veya Kemal Tahir, Orhan Kemal ve benzerlerinde
toplumcu gerçekçiliğin bir göstergesi ya da mesela Orhan Veli'de
"var olan şiir diline, klişelere bir karşı çıkma ögesi" olmaktan,
çok farklıdır. Bu konuda, çağdaşı –ve biraz farklı da olsa Ahmed
Midhat Efendi'nin takipçisi olmak itibarıyla meslekî yoldaşı sayılan– Hüseyin Rahmi'den bile ayrı düştüğü görülür. Her iki yazarımızda da "Argo, günlük yaşam içinde yer almanın, günlük

3

Hulki Aktunç, Türkçenin Büyük Argo Sözlüğü, Yapı Kredi yayınları (İstanbul,
1998), s. 379.

4

Reşat Ekrem Koçu, "Ahmed Rasim'e Dair," Ramazan Sohbetleri (Ahmed Rasim),
Kervan Yayıncılık (tarihsiz), s. 3.
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yaşama daha yakından bakmanın bir tanığı"5 ise de fonksiyonu aynı değildir. Bu farklılıkta iki yazarın "hayat karşısında
aldıkları tavır"ın da belirleyiciliği söz konusudur. Çünkü üslup
bu tavra bağlıdır. Ahmed Rasim'de hayatı aynen tasvir, ve yanlışları objektif teşhir endişesi ağır basarken Hüseyin Rahmi'de
"gaye hayatı aynen taklit değil, okuyucuyu güldürmek" ve kısmen tepeden bakarak yanlışlarla alay etmektir. Aradaki farkı
"gülmek" ile "okuyucuyu güldürmek" arasındaki fark olarak
da belirleyebiliriz. "Güldürmek"te fazladan olarak bir "alay ve
aşağılama" tonu söz konusudur. Bu bağlamda - hayat görüşü ve
üslubunun en açık görüldüğü - Şehir Mektupları6'nın kapağında
yer alan fesli, gözlüklü, paltolu ve bastonlu bir karikatürün altındaki "Mudhikat-ı dehre ben ölsem de tasvirim güler" mısraı
oldukça ilginç ve anlamlıdır.
Kısacası, Ahmed Rasim görebildiğimiz kadarıyla argoyu aşağılama ve reaksiyon katalizörü olarak değil, genelde orijinali
yansıtmak amacıyla ve gerçekçilik endişesiyle kullanmıştır.
Bu bahsi yani Ahmed Rasim'in argoyu kullanma amacıyla
ilgili genel hükmümüzü, Halid Ziya'nın bir tespitiyle tamamlamak istiyorum: Ahmed Rasim, hocası Ahmed Midhat'ın Servet-i
Fünunculara yönelik olarak başlattığı ağır "Dekadan" suçlamasını üstelik "tek atan", "top atan" gibi yakıştırmalarla en fazla
savuran muhaliflerden olmasına rağmen Halid Ziya şöyle diyor:
Ahmed Rasim'in "Ne zaman çimdiğini yesek canımızın acıdığına dikkat etmeyerek dönüp gülerdik. Mizahı o kadar ince,
alayı öyle zarif, itirazı doğru ise o doğruluğu kabul ettirecek öyle
hoş, yanlış ise öyle tuhaf idi ki yazdıklarından en çok zevk alan
yine bizler olurduk."7

5

Hulki Aktunç, Türkçenin Büyük Argo Sözlüğü, Yapı Kredi yayınları (İstanbul,
1998), s. 376.

6

Şehir Mektupları (İstanbul, 1316 [1898]), 1088 s.; (İstanbul, 1328-29 [1912-13]),
208+208+208+160 s. Bu baskıdan yeni harfle sadeleştirilmiş baskı, 1. cilt (İstanbul, 1971), 229 s. Haz. Ahmet Kabaklı; Yeni harfle orijinal metin indeks, 1. cilt
(İstanbul, 1991), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış
Yüksek Lisans Tezi, Fazilet Özenç.

7

Halid Ziya Uşaklıgil, Kırk Yıl, İnkılap ve Aka Kitapevi (İstanbul, 1969), s. 422.
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'Ahmed Rasim'de Argo' dediğimizde üç nokta belirmektedir:
1. Realizm'in yansıması içinde argo.
2. Karagöz ve Ortaoyunu gibi halk tiyatrosu unsurlarından
beslenen üslubundaki, zarif alay ve mizah unsuru olarak
argo.
3. Ve nihayet argoyla aşinalığını hazırlayan aile, mektep,
muhit üçgenine ilave olarak, ince zekâ ve cin fikirlilik isteyen 'seyyar muhabirlik' formasyonundaki bilgi ve tecrübesinin tezahürü olarak argo.
Bu üç noktayı sırasıyla izaha çalışacağız.
1. Bilindiği gibi Tanzimat'ın I. ve II. nesillerinde edebiyatımızda romantizm hâkim konumda iken "ilk Türk pozitivist ve natüralisti" kabul edilen Beşir Fuad'ın da gayretleriyle Realizm'in
etkisi artmaya başlar. Araba Sevdası ve Müşahedat bu etkinin
izlerini taşır.8 Ahmed Rasim'in ilk zamanlar kaleme aldığı "romantik sergüzeştler ile basit aile facialarından ibaret" ve "bi
zatihi birer kıymet olmaktan ziyade devrin hassasiyetine uygun
bir tarz ve üslup ile işlenmiş yerli mevzular"9dan oluşan hikâye
ve romanları da, "realist bir taban üzerine kurulmuş romantik
eserlerdir."10 Rasim'in de mensup bulunduğu Ara Nesil'de giderek kuvvetlenen realizm gerek Servet-i Fünun topluluğunda
gerekse Ahmed Rasim, Hüseyin Rahmi ve Mehmed Akif gibi bağımsız edebiyatçılarımızda en etkili akım haline gelmiştir. Bu
dönem yazarlarımızda görülen teferruatlı ve objektif tasvirlerin
temel nedeni bu realist etkidir.
Nitekim, başarı gösteremediği hikâye ve romanda ısrarcı
olmayarak asıl mecraına yani, gazete muharrirliğine yönelen
Ahmed Rasim, "Türkçesinin, fikir inceliğinin en güzel örneklerini
Şehir Mektupları'nda verir."11 Araştırmacılar, Ahmed Rasim'in,
algıladığı her şeyi yazılarında adeta bir kamera gibi tespit ettiği
görüşünde birleşirler. O, "renkli tasvirleri, en küçük ve uçucu bir
8 Bu konuda geniş bilgi için bk. M. Orhan Okay, Beşir Fuad, Hareket yayınları
(İstanbul, 1969).
9 Sabri Esad Siyavuşgil, "Ahmet Rasim," İslâm Ansiklopedisi.
10

Agah Sırrı Levend, Ahmet Rasim (Ankara, 1965), s. 99.

11

Halid Ziya Uşaklıgil, Kırk Yıl, İnkılap ve Aka Kitapevi (İstanbul, 1969), s. 473.
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hareketi tespit eden kendine has üslubu, tipik bir İstanbul çocuğunun kıvrak zekâsı, ince zevkleri ve pürüzsüz, şakrak dili ile
yaşadığı devri unutulmaktan kurtaran ölmez adamlardan biri
olmuştur."12
Mehmet Kaplan: "Ahmet Rasim günlük gerçeği adeta bir fotoğraf makinesi ve teyp gibi kaydeder. Aşırı derecede realisttir.
Devrine ait bütün teferruatı onda bulabilirsiniz. Fakat yaratıcı
muhayyileden mahrum oluşu, bunları sadece 'ham malzeme' seviyesinde bırakır."13 der.
"Ahmet Rasim yazılarında en ufak bir ayıklama, bir seçme
yapmadan yazar. Tıpkı çarşıdan işe yarasın yaramasın her gördüğünü alıp eve depo eden meraklı ve acayip huylu bir insan
gibi. Bu bakımdan o, okuyucuya kalemden çıkmış bir yazı değil, sanki yığınla malzeme sunmaktadır. Buna orijinallik dense de sanatkârlık denemez. Sanat bakımından zayıf olan eserin
ictimaî, edebî ve tarihî değeri büyüktür."14
Ahmed Rasim'in sanat yönü zayıf, ama "değeri büyük" eserlerindeki sır yukarıda değinilen aşırı realist ve bütün ayrıntıları
resmeden bir objektif hünerine sahip olmasında gizlidir. Cenab
"şiir, elfaz ile resmedilen tablodur" diyordu. Ahmed Rasim'in de
mesela Şehir Mektupları için "elfaz ile resmedilen İstanbul manzaralarıdır" diyebiliriz.15 Argo bu gerçekliğin renkli bir parçası
ve çeşnisi gibidir.
12

Reşat Ekrem Koçu, "Ahmed Rasim'e Dair", Ramazan Sohbetleri (Ahmed Rasim),
Kervan Yayıncılık (Tarihsiz), s. 3.

13

Mehmet Kaplan'dan Seçmeler I, (haz. İnci Enginün-Zeynep Kerman), Kültür ve
Turizm Bakanlığı yayınları (Ankara, 1988), s. 202.

14

M. Necmeddin Hacıeminoğlu, Ahmed Rasim'de Dil ve Üslup (İstanbul, 1972), s. 215.

15

Buna, Haydarpaşa'dan Fenerbahçe'ye kadarki gözlemi ışığında o devrin Anadolu yakasından bir kesit sunan şu satırlar iyi bir örnek sayılabilir. Vapur Haydarpaşa iskelesine yanaşıyor ve banliyö yolculuğu başlıyor: "Bir düdük, bir düdük
daha. Yanaştık. Tren amade. Temiz bir kupa, terbiyeli bir kondüktör. Yola düzüldük. Bütün evrak-ı nabiteye kuş bakışı nazırız. Yeşil bir çimen, uzanmış mor,
sarı, beyaz benekli bir çayır, sütleğenlerle maviliği yeşile meyyal, iri yapraklı
yabanîlerle örtülü bir yar, etrafı pür-nadaret ufak bir cuybar, demir bir köprü.
İki taraf bahçe, ufak büyük beyaz, krem, tuğla renkli, boyasız, önleri bakla tarlalarıyla, enginarlar, salatalar, yine çiçekli ağaçlarla müzeyyen köşkler: Kızıltoprak. Güzelce tarh edilmiş bir iki çiçek bahçesi, baklalar, enginarlar. Beyaz
beyaz donanmış elmalar, armutlar, kirazlar, yeni yaprağa gelmiş idrisler, arpa
tarlaları: Fenerbahçe." Külliyat-ı Sa'y ü Tahrir, Şirket-i Mürettibiye Matbaası
(İstanbul, 1325), c. 2, s. 285.
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2. Ahmed Rasim, karışık ve polemiği bol bir dönemde yaşamış bulunmasına rağmen hiçbir fikrî akım doğrultusunda kalem
oynatmadı. Batıcı, İslamcı, Türkçü tartışmalarının dışında kaldı.16 Takipçisi olduğu Ahmed Midhat Efendi gibi ansiklopedist
ve öğretici bir tavırla her türde ve konuda eserler verdi. Şiirden
tercümeye, daha sonra hikâye ve romana geçen Ahmed Rasim
asıl şöhretini gözlem ve anılarına dayanan sohbet-fıkra türü
günlük gazete yazılarıyla kazandı. Onun hiçbir ayrıntıyı gözden
kaçırmayan gözlem kabiliyeti; güçlü hafızası, ince mizahı, geniş
kültürü ve samimi sohbet üslubuyla birleşerek zevkle okunan
yazılar ortaya çıkarmıştır.
Üslubunun kaynağını günlük halk konuşma dili ve geleneksel halk hikâyeciliği ile halk tiyatrosu oluşturur. Okuyucuya
mutlaka bir şeyler öğretmek amacıyla ve iddiasız, özentisiz olarak yazar. Bu yalınlıkta gazetenin bir günlük ömrü olması ve gazetecinin fazla derinleşme zamanına sahip olamayışı en büyük
faktörlerdendir.
Ayrıca cümle yapısı bakımından da konuşma sentaksının örneklerini verir. Bu cümle yapısı genelde basit ve kısadır. Bazı
uzun, basit cümlelere de rastlanır. Bunlarda bir şeyin bütün
türleri, çeşit veya renkleri ya da isimleri sıralanır. Mesela bıyık, gül, bülbül ya da kıyafetlerden bahseden yazılarında bütün
türlerini, özellik ve renklerini sayar. Keza ünlü mesire, lokanta
ve kahveleri anlatırken bütün ayrıntıyı resmetmeye çalışır. Bu
sebeple sıfatlardan ziyade isimlerin ağırlıkta olduğu gözlenir. Bu
isim ve sıfat bolluğu bir ahenk sağlama amacı taşımaz. Bunlar
çoğu zaman bir yığın intibaı verir, hatta güldürür.17 Ancak, 19.
16

Kendi tabiriyle "mutavassıtin"e dâhil bulunan Ahmed Rasim dil ve edebiyat anlayışı olarak orta bir yol takip eder. Tamamen yerli kalmak gibi büsbütün yabancılaşmak da olumlu değildir. Bu anlayışla Mehmed Emin ve Servet-i Fünunculardan ayrılan Mutavassıtlar "dilde ve edebî düşüncede millî ve yerli olanla,
bir ihtiyacı karşılamak üzere haşka memleketlerden alınan unsurların terkibini
arzular ve bu yolda faaliyet gösterirler." Şerif Aktaş, Ahmed Rasim (Ankara,
1987), s. 183.

17

Bir kavgayı anlattığı şu satırlarda olduğu gibi:
"…
- Senden gelecek belâya hazırım! misillü bir sada çıkar. Aman Allah! İşte kızılca
kıyamet kopuyor. Hele mârrîn ve âbirinden beş on, on beş, yirmi tanesi birikir
ve içlerinden bir iki kıvırcık bey de bulunursa ateş saçağı sarar. Küfür birbirini
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yüzyıl sonu İstanbul Türkçesinin kelime kadrosu ve deyimleri
açısından önemlidir.
Rasim'in bir diğer özelliği de İstanbul folklorünü tanıtmasıdır.
Malumat'ın "seyyar muhabir"i olarak çeşitli semtleri gezerken
karşılaştığı insan portrelerini, olayları, mekânları -günümüzün
canlı yayın ekipleri misali- bütün ayrıntılarıyla tasvire çalışır.
Tespitlerini, ham malzeme halinde adeta "montajsız" nakletmesi, yazarı ve yaşadığı toplumun insanlarını mekânları, âdetleri
ve yaşayışlarıyla tanımamıza da imkân sağlar.18
3. Ahmed Rasim'in meslekî konumunu ve üslup - vokabüleri
özelliklerini sağlayan ve besleyen bir aile, tahsil ve muhit yapısı
dikkat çeker. Bu yapı argo sözlüğünü de şekillendirecektir.
velyederek arada sırada meşhud-ı bâsıra-ı dikkat olduğu üzere yumruklar inmeğe ve eller yakalara sarılıp muamelat-ı cerriyeye germî verilir. … Miyaneye
girenlerden ehl-i salah olanlar:
- Ayıptır, etmeyin! dedikleri hâlde diğer fırka:
- Vur! Vay herife bak! Dızgalı sallandı! Moruğa hampir! diye taltifat-ı mücadeleperveranede bulunur. En nihayet polis ayırır. Son perde hepsinden şıktır:
Soluya soluya biri bir tarafa, diğeri öte tarafa gittikleri hâlde o dönük gözler
muttasıl yekdiğeri takip eder. Bu enzar-ı hiddette her şey mümteziçtir. Dayak,
sille, tokat, şamar, yırtma, tırmalama, tükürme, ayak altına alma, tekme, çifte, çimdik, ısırış, kulağını çekme, burnunu kanatma, kafasını yarma, boğazını
sıkma, boş yerine vurma, kolunu kırma, göğsüne inme, çenesini dağıtma, dilini
koparma, avurdunu yırtma, ciğerini söküp alma, kanını içme, beynini dağıtma,
bağırsaklarını dökme gibi şan-ı vahşete çesban her ne var ise birer birer nazarlardan fırlayıp ortalığa yayılır. İki kafa yekdiğerini ayıran mesafe ile mebsuten
mütenasip olarak sallanır. İki elin şehadet parmakları dahi bu tenasüp dâhilinde
"Sen bunu belle!" işareti çeker…" Şehir Mektupları, haz. Ahmet Kabaklı (İstanbul, 1971), c. 1, s. 72. Ayrıca bk. dipnot 5'te adı geçen tez, s. 42.
18

"Vay, karnaval, vay!.. Lâkin ne surat, ne biçim! Biri kapalı, diğeri açık. Takvimde "rezalet dökümü fırtınası" yazıyor. Sululuk mu dediniz? Derya! Hatta maskeli, maskesiz ne kadar tab'-ı âbdâr sahibi varsa bu mevsimde azıp taşar. Sokakta,
gazinoda, baloda coşar. Kim kimden aşağıya kalır? Maskara seyredeceğiz deyip
de maskara olmadan dönen nevadirden ma'duddur.
Kemeraltı'nın patlıcanrengi yanaklı dilberleri, Çiçekçi'nin burnu düşük
kahpeleri, Derviş'in sebhe-i ruzigâra dizilmiş incileri, francalacının has pideleri, Linardi'nin çaçaları, Timoni'nin gacaları, Yenişehir'in eski malları, Dolabderesi'nin gözü yağlıları, Bülbülderesi'nin kuyruk sallayanları,
Feriköyü'nün sönükleri, Tatavla'nın dönükleri, Ağa Camii'nin beyleri, Fıçıcı'nın
kırık çemberleri, Doğruyol âşikâreleri, Kalyoncu kopukları, Komers'in top-atan
takımı, Kuron'un baş açık güruhu, Turşucu'nun alışmış hovardaları bir kere
meydana dökülmesinler! İşte "rezalet dökümü" diye buna derler. Dümenli dümensiz ne kadar salapurya varsa, baştan kara eder…" Şehir Mektupları, haz.
Ahmet Kabaklı (İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1971), c. 1, s. 215-16. Ayrıca
bk. dipnot 5'te adı geçen tez, s. 131-132.
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Babası posta-telgraf memuru Bahaddin Efendi, her gittiği
yerde yeniden evlenip önceki hanımını boşayan bir tiptir. Annesi
Nevber Hanım Tekirdağ'da iken bu şekilde dul kalır. Halası ile
eniştesi perişan aileyi himayesine alarak Fatih Sangüzel'e yerleştirirler. Âkifi de yetiştiren bu muhit çocukların yetişmesine
elverişli zenginliktedir. Ahmed Rasim, annesini boşayan ve kendisini annesinde bırakarak hiçbir vakit arayıp sormayan ba
basını tanımak istememiştir. Babası Rasim'in biyografisinde bir
gölge bile değildir. Buna karşılık dikiş dikerek Rasim'i büyüten
annesi sonsuz bir sevgi kaynağıdır.
Muhitin falakalı birkaç mahalle mektebinde yoğrulan Rasim,
âlicenap eniştenin ölümü üzerine Darüşşafaka'ya kaydedilir.
Yeni giren öğrenciyi üç ay velisine göstermemek bu mektebin
temel kurallarındandır. Artist çocuk, bu yeni hayata kolay alışamaz. Hatıratında şöyle diyor:
"Artık Darüşşafaka'ya, yetimler mektebine kaydedilmiştim.
Tamam doksan gece buranın o kalın duvarlı, iri pencereli mazbut koğuşlarından birinde karaannesiz, sütninesiz, validesiz,
dar bir karyola uzerinde yalnız yatıyordum."19

Bu gibi çok disiplinli yatılı okullar, kapalı mekânlar çeşitli alan argoları için en münbit zeminlerdir. Nitekim Dünkü
İstanbulda Hovardalık adıyla yeni harflerle de basılan Fuhş-ı
Atik adlı hatıra ağırlıklı eserinde bu hükmü doğrulayan bilgilere
rastlıyoruz: Haftasonu izninden "Galata'da kötü bir yere giden
ve arpasuyu içerken kanunlarca yakalandığı" için dönemeyen bir
arkadaşlarının vukuatı - onca sıkıya rağmen - fiskoslanınca öğrenciler iyice meraklanmışlardır. Müdürün, çaresiz veliye söyledikleri ise olay ve kahramanını büsbütün ilgi odağı haline getirir:
"Bu mektebin ahlakını bozamam. Bunlar millet yetimleridir..
Öyle kötü mahallere giden bir efendi bu mektebe sığamaz!…"20

Artık tılsım bozulmuştur.
19

Reşat Ekrem Koçu, "Ahmed Rasim'e Dair", Ramazan Sohbetleri (Ahmed Rasim),
Kervan Yayıncılık (tarihsiz), s. 4-5.

20

Dünkü İstanbul'da Hovardalık, (Fuhş-ı Atik), haz. Nuri Akalioğlu, Arba yayınları (İstanbul, 1987), s. 8.
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Bu okulu birincilikle bitiren Rasim, Posta idaresi fen kalemi kâtipliğinde başlayan memuriyetini fazla sürdürmez. Bir
süre bazı azınlık mekteplerinde öğretmenlik yapar. Bu sırada
kitapçı Krikor'un selamıyla bir şiir tercümesi Midhat Efendi'nin
Tercüman-ı Hakikat'inde yayınlanınca yazarlığı tadan Ahmed
Rasim, kendisini yeni mesleğine, muharrirliğe adamıştır.
"Gazete Muhabirîni" adlı yazısında bir muhabir için gereken
meziyetleri sayan Ahmed Rasim, kendi portresini çizer gibidir.21
Rasim'in bazı yazı ve hatıralarına hayatının bir parçası olan
akşamcılığın yansıdığı ve onun argo dağarcığının en zengin alanını ifşa ettiği görülmekte22 ise de fuhuş ve kumarla ilgili an21

"Ahval ve keyfiyyatı iyiden iyiye tedkik edilecek olursa gazete muhabirliğinin
bir istidad-ı tabiîye malikiyyet meziyyetine müftekır bulunduğu görülür. Muharrirliği tezyin eden vukuf, ihata-i nazar, sürat-i intikal, hafıza-i kaviyye gibi
meziyyat-ı güzideye muhabirlikte bir his daha inzimam ediyor. Bu his dalgınlıktan külliyen müberra olan ayrı bir incelik, aranılan bir şeyde öğrenilecek tafsilatta kolayca taammuk, bazen ele geçirilen bir vakayı görmüşçesine tahkiye
etmek gibi istirkabata da ihtimali bulunan bir nüfuz-i manevî olsa gerek." "Gazete Muhabirini", Külliyat-ı Sa'y ü Tahrir, c. 1 (İstanbul: Şirket-i Mürettibiye
Matbaası, 1325), s. 251.

22

Mesela: "Bin lira. Ah, ey bin lira!" diye başlayan yazısında piyangodan çıkacak
bin lira üzerine kurduğu hayalleri şöyle anlatıyor:
"Tuhaftır! insan, durup dururken, türlü türlü hülyalarda bulunur. Söz misali
olarak söylüyorum: Acaba o bin lirayı kazanan zat, bu kullarını hatırlar mı?
Mesela: Mektubcu! Al şu elli lirayı. Hazır, karnaval zamanıdır. Balo kapılarında muhzun mahzun, birahane köşelerinde melul melul durma. Ye, iç! Turşucu
Yanko'ya git. Çalgı'da: Efendim severim ben zevk u safayı kantosunu çaldır. Ortaya paldır küldür mecidiye serp. Hırsını alamadın ise, oradan kalk Kuron'a çık.
Orada da çak. Hanendelere birer, sazendelere ikişer mecidiye toka et. Edalı bir
yosma kararım aldı hüseynisini tuttur. Yanında bir, iki tane kıvırcık bulundur.
Gözünün ucuyla işaret et. Kadeh, bardak, sürahi kırsınlar. Hesabımız kaç? der
demez garsonun en kurnazı:
- Alesta beyim! dedikten sonra, "eptamisi, ohto, deka, ikosi" diye sayarak sekiz
yüz doksanda karar kılsın. Onları da ver. Seni kapıya kadar:
Yangınım of baskınım of
Vallah billah severim hovardayım of
diye uğurlasınlar. Çık Doğruyol'a. Haber versinler, iki zurnacı düşsün. Yolda bir
iki gaca çevir:
- Çiftetelli vurulsun!
diye bağır. Onlar çalsın, ötekiler oynasın, keka! Sabaha kadar gümbür gümbür. Sonra, arabaya bin. Gıldır gıldır! der mi, dersiniz. Derse eyvallah, derim!
Demezse, ne diyeyim? Fakat ne yalan söyleyeyim, derse, yok mu? Beyoğlu, ah,
Beyoğlu! Ah, Tokadlıyan'ın üstü! Hiç olmazsa, cicime bir fistan, aman! Belalım
aman! Bayılırım! Cicime bayılırım! Ölürüm! Geberirim!" Şehir Mektupları, haz.
Ahmet Kabaklı, c. 1 (İstanbul: Milli Eğitim Basımevi, 1971), s. 221-222. Ayrıca
bk. dipnot 5'te adı geçen tez, s. 135.
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latımlarında kendisini doğrudan işin içinde pek göremeyiz.23
Kumar kâğıtlarıyla ilgili argo kelimelerin büyük çoğunluğu oyun
esnasında ve canlı biçimde değil, mesela bir süprüntü yığının teferruatını anlatırken çöpe atılmış hâliyle yazıya yansımıştır.
Ahmed Rasim'in argonun en çok geçtiği Şehir Mektupları,
Fuhş-ı Atik, Muharrir Bu Ya, Eşkal-i Hayat vb. eserlerinde tespit edebildiğim iki yüze yakın argo kelimenin alanlara dağılımı
yazarın yetişme tarzına, meslekî ve kültürel çevresine uyan bir
tablo göstermektedir. Hulki Aktunç'un Türkiye argosunun oluşum alanlarını altı ana öbekte (on sekiz alan) toplayan tasni
fini24 esas alırsak
I. Öbek: Suç Dünyası içinde yer alan özellikle "Kabadayı argosu" en çok kelimeyle (1/3 oranında), ilk sırayı alırken onu az
farkla
IV. Öbek: Cinsel Dünya'dan "Fuhuş argosu" (l/3) takip etmektedir.
Genel toplamın 1/5'i nispetinde bir sayı ile de yine I. Öbekten
"Akşamcı (uyuşturucu) argosu" gelmektedir.
V. Öbek "Alış-veriş dünyası (Esnaf, şoför, eğlence yeri) argoları" ise 1/5'in de altında kalıyor ki zaten ana dile en çok geçişin
olduğu alanlar, bunlardır.

23

Fuhuş argosunun çokluğuyla dikkatleri çeken Fuhş-ı Atik çağrışımlarının aksine -ki Dünkü İstanbul'da Hovardalık adıyla yeni harflere aktarılmıştır- bir
pornografik eser olmayıp ahlakî amaç güden bir kitaptır. Bataklığın ürkütücü
boyut ve neticelerine dikkat çekerek her çeşidinden korunma ve kurtulmanın
yollarını göstermeye çalışır. Nitekim eserin başlarında fuhşun bulaşıcılığına
dair şunları anlatır (Sadeleştirilmişini aktarıyorum):
"Benim de görüp işittiklerime güven duyarsanız emin olun ki ahlaksızlığın her
çeşidi bulaşıcıdır. Bulaşma araçlarından başlıcası da "söz"dür. Bu sebeple ister
yüz yüze, ister arkasından olsun evlatların ve yakınların aleyhine:
-Bu çalışmıyor çapkın olacak
-Haylaz olacak…
-Tulumbacı olacak gibi sözleri esirgeyin, söylemeyin. Hatta düşünmeyin. Dedelerimizin.
-Allah ıslah etsin tabirini bile israf eylemeyin. Hatta fuhşa ve avareliğe ait
hikâyeleri ve rivayetleri
-O anlamaz, daha bir yaşında, hükmüyle memedeki çocukların bile yanında anlatmaktan sakının…" Dünkü İstanbul'da Hovardalık, haz. Nuri Akalioğlu, Arba
yayınları (İstanbul, 1987), s. 9.

24

Hulki Aktunç, Türkçenin Büyük Argo Sözlüğü, Yapı Kredi yayınları (İstanbul,
1998), s. 11.
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Nitekim, genel toplamın yaklaşık l/3'ünü oluşturan kelimeler
hayli tanınmış ve ana dile yansımış durumdadır. Bunlar argo
olmaktan çıkmış sayılabilirler.
Görülüyor ki, Ahmed Rasim'in argo sözlüğü kabaca iki öbekte
toplanan üç alan (Kabadayı, Fuhuş, Akşamcı) argosundan oluşmaktadır. Bu çerçeveden bakıldığında Ahmed Midhat Efendi'nin
argo için yaptığı "esafil ve erazile mahsus bulunan kelimat ve
tabirat" tanımının o dönemler için çok da yanlış ve noksan düşmediği anlaşılmaktadır.
Türkçenin Büyük Argo Sözlüğü'nde Ahmed Rasim'in eserlerinden tanıklarıyla beraber zikredilen argo kelimeler yetmiş
civarındadır. Kaynakları sözlükte belirtilmiş olan bu kelimelere göre Ahmed Rasim'in argo kelime kadrosu Türkçe dışındaki dillerden yararlanma bakımından da ilginç bir tablo göstermektedir. Yabancı diller arasında Fuhuş argosunda Yunanca;
Kabadayı argosunda İtalyanca, Akşamcı argosunda ise Ermenice
en çok kelime veren dil konumundadır.
Sonuç olarak şunları ifade etmek mümkündür:
1. Ahmed Rasim, aşırı realist ve objektif bakışı gereği gözlemlediği bazı olay ve insan kümelerinin tabiî bir parçası ve özelliği
durumundaki argoya da yer vermektedir. Nitekim, canlandırmadaki başarısını şahısları, dil zenginlikleri (argo, satıcı dili) ile
birlikte vermiş olmasına da borçludur.
2. Ahmed Rasim'in üslubu, halk tiyatrosu özelliklerinden beslendiği için yazılarında ciddiyet ile mizah iç içedir. Halk tiyatrosunda "komik"i sağlayan önemli bir faktör durumundaki argonun mizaha olan yakınlığı ve katkısı, Ahmed Rasim'in yazılarına
argo kelimelerin rahatça girmesine imkân sağlamaktadır.
3. Ahmed Rasim'in aile ve tahsil hayatı ile ince zekâsı yanında bir argo metropolünde yaşıyor olması onun argo ve yakın kategorilere (kaba dil, esnaf dili, kültür dili vs.) çokça yer vermesini
kolay ve hatta kaçınılmaz kılıyor.
Bu üç ana sebeple Ahmed Rasim'in eserlerine yerleşme fırsatını bulan argo kelimeler sonuçta yazarın, son derece renkli ve
dinamik sosyal yaşantının ortasında ve günlük hayatın nabzını
tutan realist bir gözlemci, tam "seyyar muhabir" olduğunun bir
bakıma göstergesi ve ispatı olmaktadır.
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EK:
Ahmed Rasim'in eserlerinden tespit edebildiğimiz (kaba, küfürlü söz ya da anadile geçerek yaygınlık kazanmış olmayan)
"argo" denebilecek kelimeler:
1. abla (Fuhş-i Atik): tecrübeli, sorumlu fahişe
2. adi madrabaz (Külliyat-ı Sa'y ü Tahrir): bıldırcın avcısı ve
satıcısı.
3. alesta (Külliyat-ı Sa'y ü Tahrir): hazır, tetikte, emre âmâde.
4. apeki (Fuhş-i Atik): şarap
5. arpa suyu (Fuhş-i Atik): bira
6. asmak (Fuhş-i Atik): gitmesi, bulunması gereken yere gitmemek.
7. asorcu (şehir Mektupları): sahne tanzimcisi, dekorcu
8. asorlu (Baskın): sarhoş, alkolik
9. aşikare (Baskın): aşüfte, kötü kadın.
10. atmak (Külliyat-ı Sa'y ü Tahrir): ateş etmek.
11. aval (Fuhş-i Atik): dikkatsiz, bön
12. bacak (Eşkal-i Zaman): oyun kâğıtlarından üzerinde oğlan resmi bulunanı, fanti
13. bamtelleri (Külliyat-ı Sa'y ü Tahrir): sakal
14. batakhane (Fuhş-i Atik): meyhane
15. beykoz (şehir Mektupları): yirmidört ayar altın lira, has
16. birinci nev madrabaz (Külliyat-ı Sa'y ü Tahrir): lokantacı
17. bitirim yeri (Fuhş-i Atik): meyhane, genelev
18. carmakçur yapmak (Fuhş-i Atik): rakı içmek
19. cırcırlı (Fuhş-i Atik): alafranga bir çalgı
20. civelek (Muharrir Bu Ya): oynak; kabadayı
21. curnata (Külliyat-ı Sa'y ü Tahrir): (bıldırcın akını anlamında)
karışıklık, kargaşa
22. çaça (şehir Mektupları): deneyimli fahişe
23. çakanoz (Muharrir Bu Ya): serseri
24. çakılmak (Fuhş-i Atik): sezilmek, anlaşılmak
25. çakır keyf (Fuhş-i Atik): alkollü, sarhoş
26. çakıştırmak (Fuhş-i Atik): İçerken kadeh tokuşturmak
27. çakmak (Fuhş-i Atik): sezmek, kavramak.
28. çakmak (şehir Mektupları): kadeh tokuşturmak
29. çakmak (Muharrir Bu Ya): içki içmek.
30. çapariz (Fuhş-i Atik): engel, tuzak, ket
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31. çekmek (Fuhş-i Atik): fuhuş hayatından kurtarıp, metres-karı
yapmak.
32. çıkmış (Fuhş-i Atik): geceliği ödenerek genelevden çıkarılmış
fahişe.
33. çıngar (Muharrir Bu Ya): kavga, gürültü patırtı
34. çıngarlı moruk oskisi (şehir Mektupları): Fransız frangı, altını
35. çimdik, 76
36. çiroz (Külliyat-ı Sa'y ü Tahrir): zayıf
37. çiroz (şehir Mektupları): çok zayıf, sıska.
38. dalga (Ramazan Sohbetleri): esrarla sarhoş olma, kendinden
geçme
39. dandini: sivrikoz sakal (Külliyat-ı Sa'y ü Tahrir):
40. deng'e koymak (Eşkal-i Zaman): yürütmek, aşırmak, hırsızlamak
41. dızgal (şehir Mektupları): sakal, yaşlı adam
42. dikiz (Muharrir Bu Ya): gizlice izleme, gözetleme
43. dolu (zar) (şehir Mektupları): cıvalı zar
44. dolu (şehir Mektupları): cıvalı zar; silahlı kimse
45. dost (Eşkal-i Zaman): metres
46. dönek (Fuhş-i Atik): başarısızlıktan aynı sınıfı tekrar eden öğrenci.
47. dudu (Muharrir Bu Ya): yaşlı ermeni kadını
48. duziko (Fuhş-i Atik): bir tür anasonsuz rakı
49. düşmek (Fuhş-i Atik): varmak; beraber olmak
50. düz (Fuhş-i Atik): anasonsuz rakı
51. elado (Fuhş-i Atik): gel!, gelsin!
52. enayi boğmak (Fuhş-i Atik): birisinin parasını hileyle almak,
yolmak
53. esnaf (Fuhş-i Atik): fahişe
54. ev tavugu (Hamamcı Ülfet): ev kadını evli kadın (fuhuş yapan
55. fanti (Eşkal-i Zaman): (Eşkal-i Zaman): oyun kâğıtlarından üzerinde oğlan resmi bulunanı
56. fasulye yazmak (Eşkal-i Zaman): kumarhane sahibinin payını
(mano) kaydetmek
57. fıs geçmek (Fuhş-i Atik): duyurmadan söylemek
58. fingirnoz (Fuhş-i Atik): çok hareketli, fıkır fıkır
59. fitil (Fuhş-i Atik): çok sarhoş
60. fiyakacı, 119
61. fora (Fuhş-i Atik): (silah, giysi) çıkarma, çekme
62. fori (Fuhş-i Atik): kantocu veya oyuncu sahneyi terkettikten
sonraki tekrar davet için yapılan tezahürat, alkış
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63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.

gaca (Fuhş-i Atik): metres, kadın
gaco (Fuhş-i Atik): metres
gargılı (şehir Mektupları): ingiliz lirası, sterlin
gato, 112
gır (Fuhş-i Atik): şaka, neşeli söz, nükte
göçürmek (Fuhş-i Atik): 83
gök kandil, 29
gündüzcü (Fuhş-i Atik): gündüzleri içen, daha gündüzden içmeye başlayan kimse
hacamat (Muharrir Bu Ya): kesici aletle yaralama
hacamatçı (Fuhş-i Atik): kesici alet kullanan kabadayı
hane-harab (Eşkal-i Zaman): berduş, serseri
haralop (Fuhş-i Atik): 100
harf atmak (Eşkal-i Zaman): laf atmak, sataşmak
harf-endazlık (Külliyat-ı Sa'y ü Tahrir): sözlü sataşmada bulunma
hepyek (Eşkal-i Zaman): oyun kâğıtlarından biri
hoşor (Fuhş-i Atik): etli, şişman kadın
ipi kırmak (Fuhş-i Atik): kafasına göre gitmek, savuşmak.
iskerlet (Hamamcı Ülfet): lezbiyen, sevici kadm
istim (Fuhş-i Atik): rakı, ispirtolu içkiler
kadeh yuvarlamak (Fuhş-i Atik): içmek
kafayı tütsülemek (Fuhş-i Atik): esrar çekmek
kafayı tütsülemek (Fuhş-i Atik): sarhoş olmak, içki içmek
kanun (Fuhş-i Atik): inzibat memuru
kaparoz (Fuhş-i Atik): havadan sağlanan menfaat, rüşvet.
kaparozcu (Eşkal-i Zaman): rüşvet ve avantayı yol edinmiş kimse.
kapatmak (Fuhş-i Atik): metres tutmak.
karşılama (Eşkal-i Zaman): karşıdan gelen kişiye değerek, çarparak yankesicilik yapma.
keçe külah etmek (Muharrir Bu Ya): ordudan kovmak.
keko (Muharrir Bu Ya): aptal, bön.
kenar dilberi (Muharrir Bu Ya):
keriz (Baskın): köçek oyunu, şarkı.
keriz (Hamamcı Ülfet): çalgı, eğlence
keriz havası (Fuhş-i Atik): köçek havası, köçekçe.
kıkırdamak (Fuhş-i Atik): dondurucu soğukta kalıp çok üşümek.
kıvırcık (şehir Mektupları): fedai
kıvırcık (Fuhş-i Atik): koyun gibi kendi halinde (mahkum).
kıyak (Külliyat-ı Sa'y ü Tahrir): iyi, üstün, hoş (şey, kimse)

246

III / Edebiyatta Argo
100. kıyak (Muharrir Bu Ya): birisinin hoşuna gidecek olumlu
davranış.
101. koltuk (Fuhş-i Atik): randevu evi, gizli birleşme evi.
102. koltuk (Muharrir Bu Ya): küçük meyhane
103. koltukçu (Fuhş-i Atik): randevuya aracılık eden, muhabbet
tellalı.
104. konçine oynamak (Eşkal-i Zaman):
105. kopil (şehir Mektupları): yeni yetme, piç.
106. koriça (Fuhş-i Atik): musevi kadın
107. köftün (Baskın): yaşlı ayyaş, ihtiyar alkolik
108. köşklü (şehir Mektupları): Eski İstanbul'da yangın kulesinde
bekleyen, yangını tulumbacılara haber veren kimse.
109. küp (Eşkal-i Zaman): sarhoş, çok içen kimse.
110. küplü (Eşkal-i Zaman): meyhane, alkolik.
111. lolo (Fuhş-i Atik): söylenenin aldanmayacağını belirtir (bana
da mı lolo?).
112. macar (Eşkal-i Zaman): bit
113. madrabaz (Eşkal-i Zaman): dolandırıcı, sahtekar.
114. makine (Fuhş-i Atik): hile, oyun
115. makine (Fuhş-i Atik): silah, tabanca
116. makine (Muharrir Bu Ya): dalavere
117. makine (şehir Mektupları): hile, oyun, düzen
118. mandepsiye getirmek (şehir Mektupları): tuzağa düşürmek,
aldatmak.
119. manduka (Külliyat-ı Sa'y ü Tahrir): av kuşlarını kaldırmaya
yarayan uzun sırık
120. mano (Muharrir Bu Ya): yasadışı ve kaçak işlerde yardımcı
olana ayrılan hisse, kabadayı payı.
121. mantenot (Fuhş-i Atik): metres kapatma
122. markacı (Fuhş-i Atik): pezevenk, fahişe, mama; vestiyerci
123. meyaneci (Fuhş-i Atik): fuhuş aracısı, pezevenk.
124. mondepsi (Muharrir Bu Ya): tuzak, fak
125. moruk (şehir Mektupları): yaşlı adam, ihtiyar
126. mostra (Külliyat-ı Sa'y ü Tahrir): en iyilerin önde olduğu sergileme düzeni; fiyaka
127. onikiler (Fuhş-i Atik): xx. yüzyıl başlarına doğru İstanbul'da
ünlenmiş on iki kabadayı
128. orya (Eşkal-i Zaman): oyun kâğıtlarından biri, karo
129. oski (şehir Mektupları): altın para, altın lira

247

Argo
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.

palaz (Eşkal-i Zaman): toy, akılsız oyuncu; bıldırcın
palikarya (Eşkal-i Zaman): (ödlek, korkak) rum delikanlısı
parlatmak (Fuhş-i Atik): içmek, kafayı çekmek
pasa parola olmak (Fuhş-i Atik): dile düşmek, herkes tarafından duyulmak
pastıra yapmak (Eşkal-i Zaman):
patakos (şehir Mektupları): çeyrek, bütün 5 kuruş
patalyacı (Eşkal-i Zaman): dolandırıcı yardımcısı, yardakçı
pendi frank (şehir Mektupları): şamar, tokat
pilaçka (şehir Mektupları): yağma, ganimet; beleş, bedava
piyasa etmek (Külliyat-ı Sa'y ü Tahrir): dolaşmak
piyasa olmak (Külliyat-ı Sa'y ü Tahrir): fuhşa başlamak, orta
malı olmak
piyasa (Muharrir Bu Ya): dolaşım, tedavül
racon (Fuhş-i Atik): yöntem, kural
racon kesmek (Muharrir Bu Ya): yöntem dayatmak, kural koymak
raconcu (Muharrir Bu Ya): külhanbeyi, kabadayı
riga (Eşkal-i Zaman): oyun kâğıtlarından biri.
sakal (Külliyat-ı Sa'y ü Tahrir): bahşiş, rüşvet
sallamak (Muharrir Bu Ya): yalan söylemek, uydurmak
sermaye (Fuhş-i Atik): fahişe, genelevde çalışan kimse
sırıklamak (şehir Mektupları): alıp götürmek, çekmek
sızırım yeri (Fuhş-i Atik): meyhane, genelev
sızmak (Fuhş-i Atik): sarhoş olmak, uyuşmak
sifos (Muharrir Bu Ya): çamur, bayağı
tellendirmek (şehir Mektupları): sigara içmek
sokuşturmak (Fuhş-i Atik): hesabı şişirmek, kazık atmak
sulu iftar (Ramazan Sohbetleri): iftarda içki içme, çilingir sofrası
şemsiye şemsiyeye gelmek (şehir Mektupları): çarpıp yankesicilik etmek
terazi aşındıran (şehir Mektupları): nksanından dolayı karamis
toka etmek (şehir Mektupları): vermek, ödemek
tonton (şehir Mektupları): Ahmet Rasim'in Kadıköy vapurlarına taktığı isim
ufaklık (Eşkal-i Zaman): bit
uydurmak (Ramazan Sohbetleri): gizli içmek, ramazanda içki
içmek
vansur (Muharrir Bu Ya): yaça, bravo
varda (Fuhş-i Atik): dikkat edin, savulun
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164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.

varda (şehir Mektupları): savulun, çekilin, yol verin
yadigar (Muharrir Bu Ya):
yadigar (şehir Mektupları): kötü kadın, münasebetsiz
yan çizmek (Fuhş-i Atik): aldırış etmemek, yan çizmek
yangın (Fuhş-i Atik): aşık, abazan
yutturmak (Muharrir Bu Ya): aldatmak, kandırmak
zamkinosu çekmek (şehir Mektupları): gitmek, kaçmak
zıvanalı sigara (şehir Mektupları): esrarlı sigara
zıvanasız (Muharrir Bu Ya): esrarsız sigara
zifos (Eşkal-i Zaman): düşük nitelikli, aşağılık kimse
zom (Fuhş-i Atik): sarhoş, kendinden geçmiş
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Tip Yaratma Tekniği Olarak
Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Romanlarında
Argo

*

Handan İnci Elçi

Türk romanında "şahısların konuşturulması" deyince akla gelen ilk isim, hiç şüphesiz Hüseyin Rahmi Gürpınar'dır. Tereddüt
etmeden söyleyebiliriz ki romanımızda onun kadar canlı, renkli,
lezzetle okunan konuşma bölümleri kaleme alan yazar yoktur.
"Konuşma" Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın romanlarında çok önemli bir bölümü kaplar. Evde, sokakta, pazar yerinde, kahvede,
tramvayda, meyhanede, kapı önünde, vapurda, köprüde onun
roman kişileri mütemadiyen konuşurlar.
Romanlarındaki bol konuşmalı sayfalar Hüseyin Rahmi
Gürpınar'ın edebiyat anlayışının tabiî bir yansıması olduğu gibi,1 teknik açıdan da çok önemli bir rol yüklenmiştir.
Romanlarında, sıradan insanların günlük yaşayış içindeki çeşitli
inanç, davranış ve yaşama biçimlerini göstermek isteyen yazar,
bunun için en verimli yöntem olarak "konuşturma"yı seçmiş, ele
aldığı kişilerinin karakterlerini, düşünce yapılarını, iç dünyalarını onları "konuşturarak" yansıtmıştır. Yani "konuşturma"
*

Prof. Dr. Handan İnci Elçi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, İstanbul.

1

Mehmet Kaplan, "Hüseyin Rahmi'nin Üslubu ve Hayat Görüşü," Edebiyatımızın
İçinden (İstanbul, 1978), s. 990-96.
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onun romanında bir anlatım tekniği olarak ayrı ve önemli bir
işlev yüklenmiştir.
Ancak, "konuşma"nın Hüseyin Rahmi'nin romanında bir başka önemli işlevi daha vardır. Hüseyin Rahmi, dili ve onu kullanış biçimlerini bir "tip yaratma tekniği" olarak da kullanmıştır.
Hüseyin Rahmi, işlediği konular, ele aldığı kişiler ve genel anlamda popülist romancı tavrıyla üstadı Ahmet Midhat Efendi'ye
benzetilirse de, diğer farklı özelliklerinin de yanı sıra, işte en
çok bu noktada, yani kişileri "konuşturma" biçimiyle Türk romanında tam anlamıyla kendine özgü, yeni bir kulvar açmış,
çağdaşı romancıları aşındıran zamana karşı, bu eşsiz "konuşturma" kabiliyeti onu günümüzün bile zevkle okunabilir romancısı
yapmıştır.
Hüseyin Rahmi'nin romanlarında oldukça kalabalık bir şahıs
kadrosu göze çarpar: alafranga-züppeler, dedikoducu yaşlı kadınlar, sokak satıcıları, kaynanalar, gelinler, damatlar, cariyeler,
beslemeler ve kalfalar ile konağın bütün sakinleri, genç kızlar,
hovardalar, sokak kadınları, külhanbeyleri, çingeneler, küçük
memurlar ve çocuklar ile bütün bir şehir halkı, sokak ve ev içi
yaşamlarından canlı sahnelerle Hüseyin Rahmi'nin romanlarını
doldururlar.2 Yazar bütün bu insanları, ait oldukları milliyet,
bölge ve düşünce yapısını aksettirecek şekilde konuşturur.
Hüseyin Rahmi'nin bu zengin şahıs repertuardan özellikle
iki tipi canlandırırken, konuşma biçimlerinden, yani dilden çok
işlevsel şekilde yararlandığını görüyoruz: Alafranga-züppe ve
külhanbeyi. Onun romanlarında, seçilen kelimeler, bunları yan
yana getiriş tarzı ve yüklenilen anlam ile "konuşma", bir anda bu
kişileri farklı bir düşünce yapısı ve yaşama biçiminin "tipikleri"
haline getirir.
"Tip"i "roman dünyasının dışında kalan, dış dünyada mevcut
bir kavramı ya da bir insan türünü temsil eden bir roman kişisi"3
olarak tanımlayan ve bunları sosyal tip, psikolojik tip, entelek2

Önder Göçgün, Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Romanları ve Romanlarında Şahıslar Kadrosu (Ankara, 1993).

3

Berna Moran, "Romanda Tip Olgusu ve Tipin İşlevi," Yazko Edebiyat, nr. 24
(Ekim 1982).

252

III / Edebiyatta Argo

tüel tip olarak üçe ayıran Berna Moran'dan hareketle Hüseyin
Rahmi'nin romanındaki "alafranga-züppe" ile "külhanbeyi" tiplerini "sosyal tip" olarak değerlendiriyorum ve burada "dil"i zihniyet ve yaşama biçiminin en sadık yansıtıcısı olarak kullanan
"külhanbeyi" tipi üzerinde durmak ve Hüseyin Rahmi'nin bu tipi
canlandırırken dilden nasıl yararlandığını göstermek istiyorum.
Çok çarpıcı bir örneğini Karagöz repertuarının "Tuzsuz Deli
Bekir"inde gördüğümüz bu tip, Hüseyin Rahmi'nin de en canlı
işlenmiş roman kişilerinden biri olmuştur.
Külhanbeyi, kalacak yerleri olmadığından hamamların külhanlarında yatan işsiz güçsüz kimseler için kullanılan alaylı bir
kelime olarak dilimize girmiştir. Geçmişi, Fetih sonrası yapılan
ilk hamam olan Gedikpaşa hamamına kadar çıkarılan külhanbeyliği, başlangıçta, adayların bazı sınavlardan geçirilerek kabul edildiği, kendine özgü ritüelleri olan bir yaşama biçimi idi.
Zamanla başlıca geçinme yolları olan dilencilikten haraç, yağma ve hırsızlığa kayınca, zabıtayla karşı karşıya gelen külhanbeyleri, toplumun da gözünde korkutucu bir nitelik kazanır.
Külhanbeylerinin kendilerine has dillerinin yanı sıra farklı bir
giyinme biçimleri de vardır. Beline gelişigüzel doladığı kuşağı,
yana eğik fesi, geniş pantolon ve basık ökçeleriyle dolaşan bu tip,
Cumhuriyetten sonra omuza atılan ceket, top ense saç traşı ve
yumurta topuk ayakkabı ile varlığını sürdürür.
Hüseyin Rahmi, bıçkın, kabadayı, tosun, tulumbacı gibi değişik isimleriyle de andığı külhanbeyini yansıtırken giyinme biçimindeki bu ayrıntılar üzerinde fazlaca durmamakla birlikte,
asıl "alâmet-i fârika"sı olan dile tam anlamıyla bir "tipleştirme"
fonksiyonu yükler, öyle ki birkaç cümlenin ardından tip gözümüzün önünde canlanıverir.
Külhanbeyi argo konuşur. Daha doğrusu argo, külhanbeyi olmanın birinci şartıdır. Diğer bir ifadeyle dil külhanbeyi için başka hiçbir tipte görülmeyecek derecede belirleyici, tanımlayıcı bir
unsurdur. Kendine özgü vücut hareketleri, yürüyüşü ve giyinişi
olsa da, külhanbeyi, kimliğini öncelikle "özel" konuşma biçiminin içinde bulur. Bu da argodur.
Her ne kadar argo için "genel dilden ayrılarak küçük, sosyal
253

Argo

gruplara bağlı kimseler arasında, az-çok gizli düşüncelerin anlatılmasına yarayan ve canlı dillerin ortak mihrakı üstünde gelişen diller"4 tanımı yapılsa da argo esas olarak külhanbeylerinin dilidir. Öyle ki "argo" kelimesi dilimize girmeden evvel, bu
konuşma biçimi "külhanbeyi ağzı", "tulumbacı ağzı", "ayak takımı ağzı" olarak tanımlanırdı. Bugün de "öğrenci argosu", "asker argosu", "esnaf argosu" gibi çeşitli argo sahalarının varlığına
rağmen tek başına "argo" dendiği zaman genellikle "külhanbeyi
ağzı" anlaşılır.
Hüseyin Rahmi'nin o canlı, renkli, geveze insanları içinde argoyu bütün incelikleriyle kullanan külhanbeyleri hemen dikkat
çekerler. Romanlarında zaman zaman farklı kişilere de argo kelimeler sarf ettiren yazar, külhanbeylerine gelince bunu tam bir
üslup meselesi yapar. Argo bu noktada alabildiğine yoğun şekilde ve zengin kelime kadrosuyla işlenir.
Külhanbeylerini romanına çoğunlukla şahıs repertuarını çeşitlendiren, renklendiren bir unsur olarak ilave eden yazar, bazen de onları romanın olay örgüsünü doğrudan etkileyen aslî kişiler hâline getirmiştir. Mesela Şıpsevdi'de Tramvayda bekleyen
kadınlara bedava köfte dağıtan kambur kahveci, Şık'ta Şatırzâde
Şöhret'in köpeği Drol'ün cinsi hakkında sokakta kavgaya tutuşan
sarhoş Ermeni külhanbeyleri, Bir Muadele-i Sevda'da Bedia'nın
Kâğıthane gezisi sırasında kadınlara laf atan Nuri ve arkadaşı,
Son Arzu'da bir Ramazan gecesi Direklerarası'nda gezmeye çıkan Nuriyezdan'a sarkıntılık eden Raşit ve arkadaşları, Ölüm
Bir Kurtuluş mu?da İntihara meyilli insanlara yardım ederek
kurtaracağını ilan eden doktor Nusret Hulki'ye, biraz para koparmak ümidiyle başvuran Çatana Arif, Tebessüm-i Elem'de
Uncu Ahmet'in işlettiği randevuevine baskın düzenleyen mahalleliden Tosun ile Didar Bey'in arkadaşı Karabela Mustafa
külhanî edaları ve argo konuşmalarıyla, bazen komik unsurunu
arttırmak, bazen eserin tezini kuvvetlendirmek, bazen de hiçbir
sebep ve ihtiyaca bağlanmadan karşımıza çıkıverirler.

4

Ferit Devellioğlu, Türk Argosu, 7. baskı (İstanbul, 1990), s. 21.
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Buna karşılık aynı külhanbeyi tipini Tesadüf ve Can
Pazarı'nda romanın merkezinde, olayları yaşayan ve yönlendiren pratogonist kişiler olarak görüyoruz. Tabiî olarak argo da
her iki romanda bol bol kullanılmıştır. Ben burada özellikle bu
iki roman, Tesadüf ve Can Pazarı üzerinde duracağım.
1900'de yayımlanan Tesadüft5, iki bölümlü bir romandır.
Birinci bölümde kocasını eve bağlamak için büyücü Nefise'ye
başvuran Gülsüm ve annesinin başından geçenleri okuyoruz.
İkinci bölümde ise kendi halinde evine bağlı bir adamken tesadüfen tanıdığı Şöhret'e kapılan Mâil'in, karısı Saibe ile "düşük"
bir kadın olan Şöhret arasındaki gidiş-gelişleri anlatılır. İki
kadının da Mâil'i kendilerine bağlamak için birinci bölümdeki
düzenbaz büyücüye başvurması romanın bütünlüğünü sağlar.
Romanın külhanbeyi tipi Hayati ise Mâil'in yakın arkadaşıdır.
Mâil'i Şöhret'le tanıştırması, daha sonra birlikte olmaları için
yaptığı yardımlar ve bu işlerde beceriksiz olan Mâil'i yönlendirmesiyle romanın olay örgüsünde aktif bir rol oynar.
Yazar, kendi tabirince "marize tâ beşikten idman peyda etmiş" Hayati'yi, "uçarı bıçkın, tam tosun" olarak tanıtır. Daha
çocukken her akşam eve "yüzü gözü tırmık, bere içinde" gelen
Hayati, rüşdiyeyi bitiremez ama babasının öptüğü el-etek sayesinde bir kaleme girer. Kalemde hiçbir işe yaramadığı gibi,
garip giyim-kuşamı için mümeyyizin nazikçe yaptığı uyarıları
da "tosunvari bir avurt keserek" umursamaz. Hayati bütün külhaniler gibi eğlenceye düşkündür. Maaşı masrafına yetmediği
halde "cakası yolundadır". Fesinin kalıbı, potininin boyası ihmal
edilmez. Kendi tabirince "kocakarıdan" ne koparabilirse geçinir
gider. (Yazarın, bu tipik külhanbeyini tanıtırken kullandığı argo
kelimeleri, "kendi tabirince" diye ayrımak ve kendisine değil, roman kişisine özgü bir konuşma biçimi olduğunu vurgulamak istemesi çok dikkati çekicidir.) Hayati, az-buçuk parasını cömertçe
harcadığı için de "aftos masarifi" kalmaz. Bu durumda "paralıca
beylere çatar. İşini uydurur. Birkaç çıtkırıldım birkaç zendostun
arasında bir de öyle tosun, kabadayı lazım" olduğu için Hayati
5

Metinde kullanılan alıntılar romanın 1945 yılında Hilmi Kitabevi'nden çıkan
ikinci baskısına aittir.
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hiç yalnız kalmaz, kavganın bol olduğu bu mahallerde derhal ortaya atılır, "tosunca racon keser. Ya döver, ya dayağı yer.."
Hayati ile aynı dairede çalışan Mâil'de ise "fülus kıtir"dir.
Hayati, "dünyalığı" bol, ancak eviyle işi arasında gidip gelen
mazbut bir genç olan Mâil'i hiç olmazsa seyirci olarak, bir gece
eğlencesinde aralarına katılması için kandırır. Mâil "mangizin
her işi yoluna koyduğu" bu "havra" odasında önce rahatsız olursa da bir süre sonra bu evde çalışan Şöhret'in yanına gelmesiyle
değişir, bu güzel kıza tutulur. Ertesi gün Hayati'ye Şöhret'in
durumuna acıdığını ve onunla ilgilenmek istediğini söyleyince
Hayati, "dümbelek gibi avurdunu şişirip üzerine düm diye bir
fiske vurarak:
– O geçmişi kınalılara acımaya gelmez. Onların ince kıyım
kestikleri afilere bakma sen… Hep martavaldır be! (…) Yosman
insana öyle bir ezgili dikiz eder ki, vay anam babam, adam
biter be.." diye Mâil'in gözünü açmak isterse de o, bu güngörmüş külhanbeyine kulak asmaz ve kızı tekrar görebilmek için
Hayati'den yardım ister. Birlikte Şöhret'in çalıştığı eve giderler.
Ancak kız bir mirasyedinin kapatması olarak evden ayrılmıştır.
Ev sahibi, kızın yeni adresini vermekte nazlanınca Hayati atılıp:
"-.. Mangizi fazla uçlanmalı değil mi? Hanım bana bir baksana
(…) Sen piyazın maydanozunu biraz ince kıyım, hem de bolca
geçiyorsun. (…) şöyle bir voli çevir ki, hem senin, hem bizim işimize yarasın. Ev nerde?" diye yüklenirse de "hardallı çorbalar
içmiş", "ağzı idmanlı" kadın, onları sahte bir adresle savar. Evi
bulamayınca kadının kendisine "kantin attığını, (küllüm attığını)" anlayan Hayati, Mâil'i kadının peşini bırakması için zorlarsa da ağzı "fiyongalı" laf yapamadığı için etkili olmaz. Mâil
çoktan "fitili almış"tır. Tam bu sırada Şöhret, Mâil'e bir haberci göndererek kendisini sevdiğini, ancak metresi olduğu Şeyda
Bey'in kıskançlığından korktuğunu, onu bir gece eve beklediğini
bildirir. Hayati, Şöhret'in "hampas"ından çekinse de Mâil'i yalnız göndermez. Bir yandan da kıza "alaka oltasına sağlam yakalandığını çaktırmaması" için Mâil'i işlemektedir. Ancak, korkak
ve beceriksiz Mâil öyle "aynasız işler" yapar ki eve bir sürü "falso
basarak" güç bela girebilirler. Aynı gece komşu evin soyulması
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üzerine mahallelinin toplanmasını baskın zanneden iki kafadar
"çalyaka" edilmemek için apar topar kaçarlar. Öyle ya, "hovardalıktır bu; haritada her şey yazar."
Mâil'in niyeti Şöhret'i kaçırıp kiraladığı bir evde saklamaktır.
Buna yanaşmayan Hayati'yi meyhanede iyice sarhoş ettikten
sonra yardım sözü alır. Hayati'den günah gitmiştir. Şöyle diyor:
"- Mâil Bey, darılma ama çok andavallısın (…) parayı bayıldıktan sonra niçin olmaz?.. Her şey olur. İlk ağızda ben öyle olmaz
derim; kendimi sana satarım; benim dalaverem de öyle götürür;
her yiğidin bir hesabı vardır. Sen buraları pek çakamazsın (…)
şeyda Bey'e gelince… Afos piyos… Kaça alırım öyle iki üç şişeden
sonra kabaran kabadayıları. Senin yiğitlik dediğin tam kıratında olursa o adam sarhoşluğunda da odur, ayıklığında da… (…)
ben varken o sana yaklaşamaz. Katalaviz?"
Nihayet Şöhret, Mâil'in kiraladığı eve kaçar ve Hayati'nin gözetiminde sıkı bir hayat sürmeye başlar. Bu arada Mâil'in karısı
Saibe, onun uzun süreli yokluklarından şüphelenmiş ve kocasını
eve bağlamak için büyücüye başvurmuştur. Mâil'in gizli ilişkisini öğrenen Saibe'nin üzüntüden hastalanması üzerine Mâil,
Şöhret'e tuttuğu eve daha az gitmeye başlar. Bunun üzerine
Şöhret de evlenmeye yanaşmayan Mâil'in kendisinden soğuduğu
endişesiyle aynı büyücüye başvurur. Kadın iki tarafı da ustaca
idare edip para kazanmaktadır.
Bu sırada Mâil Şöhret'i elinden "aşırdığı" Şeyda Bey'den bir
tehdit mektubu alır. Mâil korku içinde kabadayı Hayati'nin yardımına sığınır. Hayati "ortaya bir racon koyup ona göre meseleyi fasleden" bu mektuptaki tehditlere "dişi kesmese" ve Şeyda
Bey'in "matizliği biraz belalı" olsa da heriften korkmaya gerek
görmez. Ancak bu adamdan kurtulmak için Mâil'in Şöhret'le
evlenmesinin tek çare olduğunu söyler. Hayati, tekrar devreye
girer "bir külhanbeyi gibi değil, uslu, akıllı bir efendi ağzıyla"
Şöhret'le konuşur ve Mâil'le evlenmelerini sağlar. Mâil, ona verdiği sözü tutarak Saibe'yi boşar. Bu ayrılık hasta Saibe'nin ölümüne yol açar. Ancak servetini uğrunda feda ettiği Şöhret de
Mâil'e yar olmaz. Onu Hayati ile aldatır ve ayrılırlar. Romanın
sonunda Mâil vicdan azabı ve parasızlıktan sefih ve perişan bir
hâlde gösterilir.
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Şöhret'le Mâil'i birleştiren ve ayıran kişi olarak olayların
akışını idare eden Hayati, kullandığı koyu argoyla da romanın
üslubunu etkilemiştir. Yazar romanın iki yerinde, Hayati'yi eserin bütünlüğüyle hiç ilgisi olmayan konularda da konuşturur.
Esere monte edilmiş havası veren bu sadet dışı konuşmalara
Hüseyin Rahmi'nin hemen her romanında rastlamak mümkündür. Hayati'nin "kabadayı tipi"ni kuvvetlendirmekten öte işlevi
olmayan bu konuşmalarından biri sahibi olduğu dükkânın kirasıyla ilgilidir.
Hayati'nin arada bir "damladığı" bu dükkânda sert bir Acem
olan tömbekçi kiracıdır. Kira istenince kafa tutmaya kalkışırsa
da Hayati "ufaktan beteliyince" onun "belalı" olduğunu anlar,
lafa tenezzül gösterir, ama "- bu kirayı dolan… tâ ötekine gel
ki görem" diye bir masraf "martaval"ı okur. Hayati ise "ona şinanay lisanından cevap verir" ama, çaresiz "o kirayı dolanır".
Ertesi ay yine "damlar". Onu görünce "aval"ın neşesi kaçar. Bir
"çıngar böyle çıkar". Hayati "bir semaveri yakaladığı gibi zıvlar".
İkisinin de suratından, kafasından "sızıntı başlar", yaralanırlar.
Hayati uzun uzun çıkan kavgayı anlatırken arkadaşları tarafında "artık lafa yekûn çekmesi" için uyarılır.
Özetleyerek aktardığım bol argolu bu bölümde, Hüseyin
Rahmi'yi besleyen temel kaynaklardan olan meddah üslubu da
apaçık bir etkiyle hissedilmektedir.
Romanın baş kişilerinin külhanbeylerinin olduğu Can
Pazarı'nda6 Hüseyin Rahmi, sadece argo kelimelere yer vermekle kalmaz, romanın bir yerinde kahramanlarını "argo" üzerine konuşturur da.
Roman, Veysi, Maşuk, Muhsin, Aziz ve muharrir Neşati'den
oluşan "Yavuzlar Çetesi"nin vukuatları üzerine kurulmuştur.
1923'te kaleme alınan roman, savaş sonrası vurgunculukla zenginleşen bir kesimin karşısında, geçim zorluğu içinde kıvranan
çoğunluğun dramından kendilerine "haydutluk" için pay çıkaran
Yavuzlar Çetesinin sadece kanunsuz yoldan para kazananları
hedef seçen, Robin-Hood-vâri soygun ve dalavereleri anlatılır.
6

18 Kasım 1922'de İkdam'da tefrika edilen romanın ilk baskısı 1968'de M. N. Özön
tarafından Atlas Kitabevinde yayımlanmıştır. Alıntılar bu baskıya aittir.
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Mahmutpaşa'da dolaşırken Patlıcan Ahmet çetesinin tavcılık
yaparak büyük bir vurgun vurduklarına şahit olan üç kabadayı, Veysi, Muhsin ve Maşuk, ıssız bir yerde kıstırdıkları tavcıları tehdit ederek kazançlarının yarısını "çırparlar". Kendilerine
"Yavuzlar Çetesi" adını vererek yeni işlere girişirler. Patlıcan
Ahmet çetesiyle baş etmeleri onlara halk arasında korkulu bir
ün sağlamıştır. Önce Patlıcan Ahmet'in yakalanmasını fırsat bilerek onun bağladığı bir cinayet işinde çevirdikleri dalavere ile
büyük para kazanırlar. Ardından harp zengini bir bulgurcunun
oğlunu kaçırıp fidye alırlar. Bu arada aralarına kurnaz bir genç
olan Aziz ile işsiz kalmış derbeder muharrir Neşati de katılır.
Olayların gelişmesi çeteyi tekrar önceki cinayet işine bağlar.
Bu, Şişli'de oturan iki evli çift arasında yaşanan çapraz bir aşk
ve aldatma ilişkisidir. Bu işten de iki yüklü soygunla sıyrılan
Yavuzlar Çetesini polis ele geçiremez. Romanın sonunda tek
ceza gören nutuklarıyla haydutluğun bir nevi propagandasını
yapan Neşati olur.
Roman, Şişli'deki apartman hariç, başından sonuna kadar
külhanbeyleri, tavcılar, genel ev kadınları etrafında ve şüphelilerin toplandığı kahve ve meyhanelerde geçtiği için, bu mekânların
ve insanların tabiî lügatı olan argo, romanın bütününe yayılmış
ve sık sık tekrarlanmıştır. Ancak Can Pazarı romanının "argo"
açısından asıl önemi, Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın romanın bir
yerinde muharrir Neşati'ye argonun kapalılığından şikâyet et
tirdiği kısa bir konuşma yaptırmasıdır.
Yavuzlar Çetesinin bütün mensupları, meyhanede iyice sarhoş oldukları bir vakit dereden tepeden konuşurlarken sözü
muharrir Neşati alır. Güya Ermeni sevgilisi ile başından geçen
macerayı anlatacaktır. Ancak konu dışına çıkıp lafı uzatmaya
başlayınca Veysi'nin "muharrir beyefendi yine Dolap sokağına
sapıttın" uyarısıyla karşılaşır. Bunun üzerine aralarında şu konuşma cereyan eder:
"Neşati – Ulan andavallı, dolap beygiri misin, nesin? Dolap
sokağına sapıttın ne demektir? Ben de biraz bıçkınca çakarım
ama sizin dilinizi hiç anlayamıyorum. Çünkü siz bütün külhanilerden eşkin konuşuyorsunuz.
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Maşuk – Neşati baba, Balaban Ağa sokağına sapmak var,
Saftali sokağına sapmak var, Sormagire sapmak var, Kıztaşı'nda
dinlenmek, Çukurbostanda mola vermek var, Kuruçeşmede gusül etmek, Sulukulede cenabet olmak var. Bunların manalarını
tırtıklayamıyor musun?
Neşati – Sus yetişir artık. Her milletin büyük eserlerini okudum ama, Çingene edebiyatını merak etmedim. Anlıyorum ki
onu da sayenizde çalışmadan öğreneceğim.
Aziz – Haybeden peniz ediyorsam ibadet beçesinin barosu dikizimi hondel etsin.
Neşati – Susunuz. İçimizde hepimizden çingenesi varmış.
Kıptıcayı ana dili gibi söylüyor. (…) Oğlum dilini bize tercüme
et. Ne demek istiyorsun?
Aziz – "Yalan söylüyorsam ulu camilerin ilahı gözümü kör etsin" dedim.
Neşati – "Dikiz"in göz manâsına olduğunu şimdi anladım.
Zaten bizim külhanî dili yüzde seksen Kıptîlerden alınmadır.
Ulan Aziz, madem ki Çingene edebiyatında bu kadar bilgin var
"şark Dilleri" cemiyetine âza yazılsana… Emile Oto'ya mektup
yaz, onun usulünde bir vokabüler tertip ediniz. Kızgınlık zamanlarında ayıcı İbo'nun Falcı Pembe'ye söylediği şiirlerden birkaç
numune koyunuz. Çingene kavgalarından güzel parçalar, çerçeve içine alınacak mensur şiirler… Ahlak düzeltmeye yarayacak,
örnek olacak seçme sayfalar… Sen ona bakarsan bizim ediplerimiz, kritiklerimiz utuştukları zaman yüksek ilhamlarında
İbo'yu gölgede bırakırlar, taşarlar, coşarlar, etrafı berbat ederler. Yalnız zurna, zümbelekleri eksiktir.
Maşuk haykırarak:
– Çekiniz muharririn yularından yine Dolap sokağına saptı.
Neşati – Şimdi Dolap sokağı gibi döne döne yedi sinsileni ha…
Aziz – Muharrir baba, biz çingene ve daha yüksek ne edebiyatı olursa olsun, edebiyat istemiyoruz.
Neşati – Ulan, sizinle Avrupanın son nesil edebiyatına ve
Aynştayn nazariyesine dair konuşulmaz a. Anladığınız dilden,
hoşlandığınız şeyden bahsediyorum.
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Aziz – Biz lafın musluğunu açıyoruz, fakat şırıltın çarpık
akıyor.
Neşati – O kadar çingeneleşiyorsun ki, epeyce idmanım varken laflarını ben de anlamıyorum. "Lafın musluğu" ne demek?
Bu bir sembolismdir. Bu haltı bilerek mi ediyorsun?
Karagöz ve Ortaoyunu geleneğinin konuşma kalıplarını andıran söz oyunlarıyla devam eden bu satırlarda "argo"nun en
önemli özelliği olan, belli bir zümre dışında "anlaşılmamak" endişesinin altı çizilmektedir. Başlangıçta, yasa dışı işler yapan
ayak takımının güvenliklerini sağlamak ihtiyacıyla oluşturdukları bir "gizli dil" olan argo, şifresi çözüldükçe özelliğini kaybe
der. Bundan dolayı, zaman ve argo arasında sıkı bir etki ilişkisi
vardır. Zaman içinde anlaşılma sınırlarını genişleten, saydamlaşan argo kelimelerin bazıları halk diline geçer, daha yaygın bir
kullanım alanı bulur. Hüseyin Rahmi'nin romanlarındaki argo
kelime ve deyimleri gözden geçirdiğimizde bunların büyük ölçüde şifresi çözülmüş, günümüzde, tabir caizse, "açık argo" olarak
kullanılan kelime ve deyimler olduğunu görürüz. Konuşmamı
buna örnek olacak küçük bir listeyle bitirmek istiyorum:
Afillenmek, alesta durmak, aşırmak, aşna-fişne, atışmak, atmak,
aval, avanta, aynasızlanma, azmak, babalı, basılmak, biçimsizlenmek, bitmek, caka, ciro etmek, cünbüş, çakmak, çatmak, çekmek (içmek), çimlenmek, diskur vermek, enselenmek, falso etmek,
fan fin fon, farfara, fitil işlemek, gaco, hantavallı, ipsiz, izbandut, kartaloz, kaşarlanmak, kesat, kıranta, kırışmak, kıyak, kokona, kokoz, kopuk, mangır, mangiz, mariz, martaval, mortoyu
çekmek, moruk, piyazlamak, racon, sıfırı tüketmek, sıvışmak,
sızdırmak, sökülmek, tabansız, tartaklamak, tavlamak, tırtıklamak, toka etmek, tozlamak, uclanmak, uçmak, vartayı atlamak,
voli vurmak, yolmak, yutturmak.
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Sait Faik'in Medar-ı Maişet Motoru Romanı
ve Almanca Çevirisinde Argo Kullanımı

*

İmran Karabağ

Hadumod Bussmann tarafından yazılmış olan Almanca
Dilbilim Sözlüğü (Lexikon der Sprachwissenschaft)'nde, argo
"13. yüzyılda ortaya çıkmış kabadayı ve dilenci dili" olarak tanımlanmaktadır. Bussmann'a göre bu dilin söz varlığı, kısmen
ortak dilin sözcüklerine özel anlamlar vermek suretiyle elde edildiği gibi, genellikle İbranice ile Çingene dillerinden alınmış sözcüklere yeni anlamlar yüklenmesiyle de oluşur.1
Bugünkü argonun gelişip yayılmasında dilencilerin, kabadayıların ve çingene topluluklarının önemli katkıları olmuştur. Argo sözcüklerin önemli bir kısmının bu grupların dillerine
dayanması bu sebeptendir. Argonun en önemli özelliği gizlilik
içermesi, yani herkes tarafından anlaşılır olmamasıdır. Zaten
bu gizlilik olmazsa, argo da olmaz. Bazı argo sözcükler zamanla
herkes tarafından benimsenir ve kullanılır duruma gelir. Bu durumda söz konusu argo sözcük veya deyim argo olmaktan çıkar
ve dildeki yerini alarak genelleşir.

*

Doç. Dr. İmran Karabağ, Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli.

1

Hadumod Bussmann, Lexikon der Sprachwissenschaft, zweite, völlig neu bearbeitete Auflage, Kröner (Stuttgart, 1990).
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Doğan Aksan, "argonun toplum içindeki modalardan, önem
kazanan çeşitli kavramlardan, ilişki kurulan yabancı ülke ve dillerden sürekli olarak yararlanmakta ve değişmekte olduğunu"2
ifade etmektedir.
Genel olarak toplumdaki alt kültür gruplarında ortaya çıkan
ve kulllanılan argo, bugün artık üst kültür gruplarının dilinde
de kendine bir kullanım alanı bulmuştur. Edebiyat alanında ise
argodan, gülünç durumlar yaratma, günlük dile yaklaşma, dile
yeni ve canlı bir boyut getirme gibi amaçlarla yararlanılmıştır.
Türk edebiyatı argo kullanımı bakımından oldukça zengindir.
Ahmet Haşim, Orhan Kemal, Muzaffer Buyrukçu, Kemal Tahir,
Hüseyin Rahmi Gürpınar, Sait Faik Abasıyanık gibi yazarlar
eserlerinde pek çok kahramanlarını argo konuşturmuşlardır.
Ayrıca, argonun Türk edebiyatındaki etkisi Orta Oyunundan
Hacivat Karagöz'e, fıkradan şiire kadar yayılmıştır.
İncelemiş olduğum Medar-ı Maişet Motoru adlı eserde argo
sözcük veya argo deyim kullanılmış yirmi beş cümle tespit ettim. Tespit ettiğim bu argo sözcük ve sözcük gruplarının, romanın Monica Carbe tarafından Ein Lastkahn namens Lebens
adıyla Almanca çevirisindeki karşılıklarının geçtiği cümleleri
vererek argo sözcüklerin Almancaya çevirilerini değerlendirdim.
Romanda en çok kullanılan argo sözcükler tüymek, papel ve tıngırdır. Papel dört, tüymek üç, tıngır ise iki cümlede kullanılmıştır. Geri kalan on altı argo sözcük veya sözcük grubu ise romanda birer defa kullanılmıştır. Bunların geçtikleri cümleler ve bu
eserin Almanca çevirisindeki karşılıkları şöyledir:
1. Papel
a. Şimdi on papel almayı tahmin ettiği aile, pılıyı pırtıyı toplayıp gidecekti. (s. 89)
Jetzt würde die Familie, von der er, wie er schätzte, zehn
Pfund einnehmen würde, ihre Siebensachen packen und davonziehen. (s. 92)

2

Doğan Aksan, Her Yönüyle Dil Ana Çizgileriyle Dilbilim, Türk Dil Kurumu yayınları, c. 1 (Ankara, 1979), s. 90.
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b. Değil on papel, metelik vermedikten başka belki de olur
olmaz laf edeceklerdi. (s. 89)
Abgesehen davon, daß sie weder zehn Pfund noch auch nur
zehn Para gäben, würden sie vielleicht auch alles Mögliche
herumerzählen. (s. 92)
c. – Garip oğlanın biridir. Tıngırına da sen boş ver, Marikaki!
– diye Hikmet'i övmüş, iki papelle, işi geceliğe bitirmişti. (s. 153)
"Das ist einer von den komischen Jungs. Leg nicht soviel Wert
auf seinen Zaster, kleine Marika!" Er lobte Hikmek, und mit zwei
Pfund hatte er die Angelegenheit für die Nacht erledigt. (s. 156)
d. Sekiz papeli de hep beraber yediler. (s. 153)
Und acht Pfund brachten sie alle zusammen durch. (s. 156)
İsim soylu bir sözcük olan papel, Latince papyrus, İspanyolca
papel olup "kâğıt" anlamına gelmektedir. Bu sözcük Türk argosunda "kâğıt para" (eskiden "bir liralık kâğıt para") anlamında
kullanılmaktadır. Ayrıca papel sözcüğü argoda "işaretlenmiş,
'tırnaklanmış', hileli iskambil kâğıdı"3 anlamını da kapsamaktadır. Tespit ettiğimiz dört cümlenin hepsinde de papel sözcüğü
"para" anlamındadır ve bu sözcük Alman argosunda Pfund sözcüğü ile ifade edilerek yapılan çevirilerde denklik sağlanmıştır.
2. Tüymek
a. Tüyeriz bir sinemaya be! (s. 9)
Zieh'n wir uns 'nen Film 'rein, Mann! (s. 7)
b. – Tahsin anam, mazot koy, tüyüyoruz. (s. 26)
"Tahsin, mein Lieber, heiz den Kessel ein, wir fahren an
Land!" (s. 25)
c. – Hadi kalkın başka bir yere tüyelim be! (s. 27)
"Los, steht auf, verdrücken wir uns woandershin!" (s. 26)
Türk argosunda "tüymek" "gitmek, defolmak"4 anlamında kul
lanılmaktadır. Türkçe Sözlük'te ise argo bir sözcük olan tüymek

3

Hulki Aktunç, Türkçenin Büyük Argo Sözlüğü, Yapı Kredi yayınları (İstanbul,
1998).

4

Hulki Aktunç, Türkçenin Büyük Argo Sözlüğü, Yapı Kredi yayınları (İstanbul,
1998).
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fiili "kaçmak"5 anlamını ifade etmektedir. Almanca cümlelerde
kullanılmış fiillerin farklı olmaları bu dilde bu sözcük için birden çok karşılık bulunmasındandır. Ayrıca bu gruptaki ikinci
cümlede bir motorla kaçma söz konusu olduğundan "fahren" fiili
kullanılmıştır. Ancak, buradaki her üç cümle için de Alman ar
gosundaki "abhauen" fiili kullanılmalıydı. Böyle olduğu takdirde
"tüymek" sözcüğü Alman argosundaki tam karşılığını bulacaktı.
3. Tıngır
a. – Garip oğlanın biridir. Tıngırına da sen boş ver, Marikaki!
– diye Hikmet'i övmüş, iki papelle, işi geceliğe bitirmişti. (s. 153)
"Das ist einer von den komischen Jungs. Leg nicht soviel Wert
auf seinen Zaster, kleine Marika! "Er lobte Hikmek, und mit zwei
Pfund hatte er die Angelegenheit für die Nacht erledigt. (s. 156)
b. Tıngırına da sen boş ver, Marikaki! (s. 153)
Leg nicht soviel Wert auf seinen Zaster, kleine Marika! (s.
156)
Bu cümlelerde kullanılmış olan tıngır, Türk argosunda sıfat
ve isim olarak "parasız, züğürt (kimse), yoksul"6 anlamında
kullanılmaktadır. Çeviride kullanılan Zaster sözcüğü bu kelimenin Alman argosundaki "nakit, para" anlamını karşılamaktadır.
4. Saloz
Hadi ulan, ne duruyorsunuz be salozlar? (s. 9)
He, Jungs, warum steht ihr hier noch so blöd 'rum, ihr Dussel?
(s. 7)
Sıfat ve isim soylu saloz sözcüğü, Yunanca salos (salak'tan
sal-oz) sözcüğünden gelmektedir ve "salak, aptal, bön"7 anlamlarında argoda kullanılmaktadır. Alman argosunda Dussel, sözcüğün bu anlamlarını karşılamaktadır.

5

Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük, (Ankara, 1988).

6

Hulki Aktunç, Türkçenin Büyük Argo Sözlüğü, Yapı Kredi yayınları (İstanbul,
1998).

7

Hulki Aktunç, Türkçenin Büyük Argo Sözlüğü, Yapı Kredi yayınları (İstanbul,
1998).
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5. Kösele
Adam, Dimitro'ya:
– Bizim köseleyi bir kazıyıver! – dedi. (s. 9)
Der Mann sagte zu Dimitro:
"Rasier mir mal mein Rindsleder glatt!" (s. 7)
Sıfat soylu bir sözcük olan kösele Farsça menşeli olup, argoda "züğürt, parasız (kimse)"8 anlamlarında kullanılmaktadır. Gerçek anlamı, "ayakkabı tabanı, bavul, çanta yapımında
kullanılan büyük baş hayvanların işlenmiş derisi"9 olan kösele
sözcüğü, bu eserde ikinci bir argo olarak "yüz, surat" anlamında
kullanılmıştır. Alman dilinde aynı anlamda kullanılan bir argo
sözcük bulunmadığından söz konusu sözcük gerçek anlamıyla
çevrilmiştir.
6. Alabora etmek
Her zaman yaptığı gibi bütün ceplerini alabora edecek, … (s. 9)
Wie immer würde er seine sämtlichen Taschen umkrempeln,
… (s. 8)
İtalyanca bir denizcilik terimi olan alburanın Türkçedeki şekli olan alabora sözcüğüne Türkçe Sözlük'te şu anlamlar verilir:
1. Geminin devrilecek kadar yan yatması, 2. Bir serinin yatay
durumdan düşey duruma getirilmesi, 3. Selamlamak için filika küreklerinin yukarıya kaldırılması, 4. Balığı toplamak için
dalyan ağının yukarıya alınması.10 Alabora etmek, burada argo
olarak "cepleri boşaltmak, ters yüz etmek" anlamlarında kullanılmaktadır. Almanca umkrempeln fiili, alabora etmek argo deyimin tam karşılığıdır.
7. Sermayeyi düzmek
Ben sermayeyi düzerim… (s. 16)
Mit dem Kapital, das kriege ich schon hin… (s. 14)
Farsça bir sözcük olan sermaye, Türkçe Sözlük'te "ana mal,
8

Hulki Aktunç, Türkçenin Büyük Argo Sözlüğü, Yapı Kredi yayınları (İstanbul,
1998).

9

Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük, (Ankara, 1988).

10

Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük, (Ankara, 1988).
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kapital"11 olarak açıklanır. Mecazî olarak ise: "a. varlık, servet,
b. konu, c. genel ev kadını"12 anlamlarında kullanılır. Argoda
ise, sermaye sözcüğüne "fahişe"13 anlamı verilmiştir.
Romanda sermayeyi düzmek bir argo deyim olarak "para biriktirmek" anlamında kullanılmıştır. Bu cümlenin çevirisinde
Alman argosunda bulunan "hinkriegen" fiilinin kullanılmasıyla
Türk argosundaki anlam karşılanabilmiştir.
8. Şeytanını öldürmek
Ruhi Kaptan, Hikmet olmasa çocuğu leyli mektebe göndermeye, kızını, karısını süslemeye, rakı içmeye, ara sıra şehirde
şeytanını öldürmeye gidemezdi. (s. 24)
Wenn Hikmet nicht wäre, könnte Kapitän Ruhi seinen Sohn
nicht ins Internat schicken, seine Tochter und seine Frau nicht
herausputzen, keinen Rakı trinken und nicht ab und zu in die
Stadt gehen um seinen Teufel zu töten. (s. 23)
"şeytanını öldürmeye gitmek" Türkçede bir argo deyim olup
"barda veya pavyonda gidip içki içmek ve kadınlarla eğlenmek"
anlamlarını ifade ettiğini bilmekteyim. Bu argo deyim bu anlamıyla sözlüklerde bulunmamaktadır. Bu kısım Almancaya kelime kelime çevrilmiş olup ifade edilen anlam kaybolmuştur.
Burada "um sich mit Frauen zu amüsieren" yapısı kullanıldığı
takdirde anlam tam olarak karşılanabilecekti.
9. Bok içesi!
Bok içesi! (s. 29)
Dreck soll er saufen! (s. 28)
Kaba bir argo terim olan bu söz çok içki içenlere söylenmektedir; fakat sözlüklerde bu deyim de bulunmamaktadır. "Saufen"
sözcüğü bu anlamda Alman argosunda kullanılmaktadır.

11

Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük, (Ankara, 1988).

12

Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük, (Ankara, 1988).

13

Hulki Aktunç, Türkçenin Büyük Argo Sözlüğü, Yapı Kredi yayınları (İstanbul,
1998).
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10. Ağarmadık kılı kalmamak
– Ağarmadık kılın kalmamış, hâlâ koyduğum yerdesin! – diye
sövüp duruyordu. (s. 37)
Und dann schimpfte er mit vollem Mund drauflos:
"Kein Haar ist dir geblieben, das nicht grau geworden ist, und
du stehst immer noch dort, wo ich dich hingestellt habe!" (s. 37)
Ağarmadık kılı kalmamak deyimi Türkçe sözlüklerde gerçek
veya argo anlamlarıyla bulunmamaktadır. Bu deyimle aynı anlamda olmak üzere "yaşlanmak, çok ihtiyarlamak" anlamlarında
kıçının kılları ağarmak14 deyimi argo sözlükte bulunmaktadır.
"Yaşlanmak, çok ihtiyarlamak" anlamındaki bu argo deyim,
Almancaya kelimesi kelimesine çevrilmiş olup argo anlamı kay
bolmuştur. Oysa "Du bist ein richtiger Tapergreis und bleibst
immer noch auf dem selben Platz" şeklinde çevrilseydi anlam
örtüşmesi sağlanmış olacaktı.
11. Gebermek
– Susun be! – diyordu –, geberin! (s. 39)
"Seid bloß still!" rief er. "krepiert!" (s. 40)
Argoda gebermek fiili, "(bir şeye) çok ilgi duymak"15 anlamında kullanılır. Yukarıdaki cümlede ise ikinci bir argo anlamında
kullanılmış olup, "uyumak" anlamına gelmektedir. Kelimenin
bu anlamı argo sözlüklerde bulunmamaktadır. Aynı anlamı
Almanca ifade edebilmek için "geht pennen!" cümlesi kullanılmalıydı. Çünkü çeviride kullanılmış olan krepieren fiili, Almancada
hayvanlar için "gebermek" anlamında kullanılır.
12. Hırt
…, doğrusunu isterseniz biraz hırtım! (s. 84)
…, Wenn Sie es genau wissen wollen, ich bin viel dämlicher,
als Sie denken! (s. 86)

14

Hulki Aktunç, Türkçenin Büyük Argo Sözlüğü, Yapı Kredi yayınları (İstanbul,
1998).

15

Hulki Aktunç, Türkçenin Büyük Argo Sözlüğü, Yapı Kredi yayınları (İstanbul,
1998).
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Sıfat ve isim soylu bir sözcük olan hırt, argoda "anlayışsız,
kaba, incelikten yoksun"16 anlamlarını ifade eder. Almancadaki
dämlich sözcüğünün yerine, plump sözcüğünün kullanılması
Türkçedeki argo anlamını karşılayacaktır.
13. Anası gevremek
Sekiz sene açlıktan, esrardan, hapishaneden anam gevredi.
(s. 90)
Acht Jahr lang wäre ich fast krepiert vor Hunger, am Haschisch
und am Knast. (s. 92)
Türkçede anası gevremek deyimi, "zorluk çekmek, zarar görmek" anlamındadır. Bazı bölgelerde anası gevremek yerine aynı
anlamda imanı gevremek17 deyimi kullanılır. Alman dilinde bu
deyime karşılık olabilecek bir deyim bulunmadığından çeviride
"az kalsın ölecektim" anlamına gelen Ich wäre fast krepiert cümlesi kullanılmıştır.
14. Kodes
Belki kodese tıkarlar, … (s. 151)
Vielleicht sperren sie mich ins Kittchen, … (s. 153)
Yunanca "kümes" anlamına gelen kotetsi sözcüğü, Türk argosunda "ceza evi, tutuk evi, hapishane" anlamlarında kodes18
şeklinde kullanılır. Almancasındaki İbranice kaynaklı Kittchen
sözcüğü kodes in Türk argosundaki anlamını karşılamaktadır.
15. Zıbarmak
Bu gece hasır üstünde zıbaracağım. (s. 151)
Diese Nacht penne ich auf der Matte. (s. 153)
Zıbarmak kaba argoda "1. ölmek, gebermek, 2. uyumak, çok
içip sızmak"19 anlamlarında kullanılır. Yukarıdaki cümlede de
zıbarmak "uyumak" anlamında kullanılmıştır. Almanca çeviride
16

Hulki Aktunç, Türkçenin Büyük Argo Sözlüğü, Yapı Kredi yayınları (İstanbul,
1998).

17

Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük, (Ankara, 1988).

18

Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük, (Ankara, 1988).

19

Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük, (Ankara, 1988).
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kullanılmış olan "pennen" fiili, zıbarmak sözcüğünün Türkçedeki
argo anlamının tam karşılığıdır.
16. Faço
… Façosuna da sen aldırmayıver anam! – demiş. (s. 153)
… Laß dich nur nicht von ihrer Visage abschrecken, mein
Lieber! (s. 156)
Sait Faik, argoda geniş bir anlam yelpazesine sahip olan faça
sözcüğü yerine faço şeklini kullanmıştır. Faça "yüz, çehre" anlamına gelen İtalyanca faccia sözcüğünün Türkçedeki şeklidir. Bu
sözcük Türk argosunda: "1. Yüz, surat, çehre, 2. (Kişide) genel
görünüm, kılık kıyafet, 3. Yüzdeki yara, 4. (Bazı iskambil oyunlarında) Destenin en altına açılan iskambil kağıdı, 5. (Gazinoda)
Sahneye en yakın olan masalar, ön masalar"20 anlamlarında
kullanılmakla birlikte daha çok ilk iki anlamı bilinmektedir.
Almanca çevirideki Fransız dili kaynaklıVisage sözcüğü, "yüz,
çehre" anlamında kullanılan façoyu karşılamaktadır.
17. Motor
– İyi motordur. (s. 153)
"Die ist ein guter Motor." (s. 156)
Türkçede sıfat veya isim olarak kullanılan motor sözcüğü argoda "herkesle düşüp kalkan, kendisini cinsel bakımdan kullandıran (kimse, fahişe)"21 anlamındadır. Ancak yukarıdaki Almanca
çeviride buna dikkat edilmemiş ve sözcük motor şeklinde gerçek
anlamıyla çevrilmiştir. Aslında iyi motordur cümlesinin Alman
argosundaki tam karşılığı Die ist eine gute Helga (Monika)''dır.
18. Zilliği kırmak
– Hadi Mustafa oğlum – derdi, gel, gel de zilliği kıralım! (s. 157)
"Los, Mustafa, mein Junge ", sagte er," komm, komm, wir
schlagen uns auch mal den Wanst voll!" (s. 159)
20

Hulki Aktunç, Türkçenin Büyük Argo Sözlüğü, Yapı Kredi yayınları (İstanbul,
1998).

21

Hulki Aktunç, Türkçenin Büyük Argo Sözlüğü, Yapı Kredi yayınları (İstanbul,
1998).
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Zilliği kırmak argoda "yemek yemek, karın doyurmak"22 anlamına gelir. Almancadaki sich den Wanst vollschlagen yapısı, bu
deyimin argodaki anlamını gayet güzel karşılamaktadır.
19. Yağlı kuyruk
Gelen adam her seferde Hasan'dan alış veriş eden, iki seferde
bir, gidecekleri köyden bir şeyler ısmarlayan, pazarlıksız ödeyen
bir yağlı kuyruktu. (s. 160)
Der Mann, der gekommen war, war ein Kunde, der Hasan
auf jeder Fahrt etwas abkaufte, alle zwei Fahrten auch ein paar
Sachen aus dem Dorf, wohin sie gefahren waren; das war einer,
der bestellte und bezahlte, ohne zu feilschen. (s. 163)
Genellikle sıfat olarak kullanılan yağlı sözcüğü, argoda "zengin adam, paralı adam"23 anlamındadır. Buradaki yağlı kuyruk
deyiminin karşılığı Alman dilinde melkende Kuh'tür. Çeviride
yağlı kuyruk deyimi karşılığı olarak Das war eine melkende Kuh
kullanılmalıydı.
Yukarıda sıralamış olduğumuz argo sözcük ve söz gruplarından papelin Türkçenin Büyük Argo Sözlüğü'ndeki anlama uygun olarak "para"; tüymekin "kaçmak"; tıngır'ın ise "para" anlamında kullanıldıkları görülmektedir. Aynı şekilde gebermek
ve zıbarmak sözcükleri de argo sözlükteki ikinci anlamları olan
"uyumak" anlamlarında kullanılmışlardır. Ayrıca, saloz "salak";
ağarmadık kılı kalmamak (sözlükte kıçının kılları ağarmak)
"yaşlanmak, çok ihtiyarlamak"; hırt "anlayışsız, kaba"; anası
gevremek (sözlükte anası bellenmek) "(olumsuz koşullarda bulunup) zorluk çekmek, zarar görmek"; kodes "ceza evi, tutuk evi,
hapishane"; faço (sözlükte faça) "yüz, çehre"; motor "herkesle düşüp kalkan, fahişe"; zilliği kırmak "yemek yemek, karın doyurmak"; yağlı kuyruk (sözlükte yağlı) "zengin, paralı adam" anlamlarıyla argo sözlüğüyle örtüşmektedir.

22

Hulki Aktunç, Türkçenin Büyük Argo Sözlüğü, Yapı Kredi yayınları (İstanbul,
1998).

23

Hulki Aktunç, Türkçenin Büyük Argo Sözlüğü, Yapı Kredi yayınları (İstanbul,
1998).
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Diğer argo sözcük veya söz gruplarından kösele (sözlük anlamı züğürt, parasız) sözlükte olmayan ikinci bir argo olan "yüz,
surat" anlamında; alabora etmek Türkçe Sözlük'teki normal anlamlarının haricinde argo olarak "boşaltmak, ters yüz etmek";
sermayeyi düzmek (Türkçe Sözlük'te 'sermaye' sözcüğü "ana
para, kapital" anlamında olup argo sözlükte "fahişe" anlamındadır.) argo sözlükteki anlamının haricinde eserde "para biriktirmek" anlamlarını ifade etmektedirler. Bunlardan başka bok içesi
ve şeytanını öldürmek argo sözlükte geçmeyen, ancak eserde kullanılmış olan deyimlerdir.
Sonuç olarak, argonun da yazı dili gibi toplumun örf ve
âdetlerine bağlı olarak genel kültürle geliştiğini ve toplumdan
topluma değiştiğini söyleyebiliriz. Buradaki örneklerde de görüldüğü gibi Türkçe argo söz veya deyimlerin tam karşılığı bir diğer
dilin argo sözlük hazinesinde bulunmayabilir. Bu gibi durumlarda en yakın anlamı verecek çeviri yapılmalıdır. Gerçekte argo
söz ve deyimlerin bir başka dile aktarılması zordur. Bunun için
karşı kültürün çok iyi araştırılması ve bilinmesi gerekir.
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Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın
Şıpsevdi Romanında Argo Kullanımı
Şehnaz Aliş

*

Edebiyat dil ile yapılan bir güzel sanattır. Dilin her türlü kullanımının edebiyatın içinde yer alması tabiîdir. Bu görüş özellikle realizmin tesiriyle yaygınlaşınca; dilin bütün çeşitliliği, zenginliği, argo, küfür ve mahalli söyleyişler de bir üslup özelliği
olarak edebî eserlerde görülmeye başlanmıştır.
Argo1 bir üslup özelliği olmasının yanı sıra, kahramanların
sosyal durumlarını ve karakterlerini göstermesi açısından da
önemlidir.
Ahmet Hamdi Tanpınar, "Türk romanında hakiki konuşma
Hüseyin Rahmi ile başlar. Onda her cins adam ve her cins konuşma vardır. Hüseyin Rahmi'nin büyük kuvveti insan yaratmasını
bilmesidir. Kahramanları kitabın ortasında tabii muhitlerinde
imiş gibi yaşarlar. Vakıa biraz fazla saçılır, dökülürler! Fakat
yaşarlar. O, halkımızı ve hayatımızı tanıyan muharrirlerdendir.
Fakat asıl edebiyatımıza sokak onunla girmiştir."2 der.
*

Prof. Dr. Şehnaz Aliş, Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili
ve Edebiyatı Bölümü, İstanbul.

1

Türk Dil Kurumu Türkçe Sözlük'ünde argo: "1. Kullanılan ortak dilden ayrı olarak aynı meslek veya topluluktaki insanların kullandığı özel dil veya söz dağarcığı. 2. mec. Serserilerin, külhanbeylerin kullandığı söz veya deyim." olarak
tanımlanmıştır.

2

Ahmet Hamdi Tanpınar, "Roman ve Romancıya Dair Notlar lll," Edebiyat Üzerine Makaleler, Dergâh yayınları, 2. baskı (İstanbul, 1977), s. 67.
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Ben bu çalışmada "edebiyatımıza sokağı ve her cins adamı"
sokan Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Şıpsevdi3 romanında argo
konuşan şahısların konuşmaları ile karakterleri ve sosyal durumları arasındaki münasebeti ele alacağım.
Romanın kahramanı Meftun Bey 14-15 yaşlarındayken babası ölünce, amcası tarafından Paris'e tahsile gönderilir. Meftun
Paris'te "kendini üzmeden, zihnini yormadan, kolaylık rüzgârı
beynine lüzumlu, lüzumsuz, faydalı, zararlı neler getirip tıktıysa
onları öğrenir." (s. 58) Hiçbir konuda ciddî bir eğitim almaz. Bazı
fakültelerin önünden geçer, bazılarında ise dinleyici olarak bir
iki derse girer. Dört beş sene Paris'te kaldıktan sonra, amcasının
ölümü üzerine yurda döndüğünde artık tam bir alafrangadır ve
pek çok konuda da uzmandır.
Meftun, Paris'te öğrendiği alafranga yaşam tarzını
Erenköy'deki köşklerinde uygulamaya başlar. Seksen yaşındaki
büyük annesi Şekûre Hanım'dan aşçı Zarafet'e varıncaya kadar
bütün ev halkına alafranga davranışları zorla öğretir. Alafranga
hayatın tuhaf ve gösterişli âdetlerini harfiyen uygulamak isterken maddi sıkıntıya düşen Meftun, zengin ama son derece cimri
bir adam olan komşuları Kasım Efendi'nin kızı Edibe ile evlenir.
Kız kardeşi Lebibe de Kasım Efendi'nin oğlu Meftun'la evlenmiştir. Kasım Efendi son derece dindar görünmesine rağmen faizle
para verip tefecilik yaparak zengin olmuş; çocuklarını da kendi
cimrilik felsefesine göre yorumladığı yalan yanlış dinî bilgilerle büyütmüştür. Birbirinden tamamen farklı bu iki aile paranın
gücü ile bir araya gelirken; roman, bir dizi olay örgüsü içinde
Meftun Bey'in, züppelik ve zıpırlıkları ile ailesini nasıl felakete
sürüklediğini anlatır.
Romanda zengin bir şahıs kadrosu vardır. Meftun Bey'in
annesi Lütfiye Hanım'ın fakir bir esnafla evli olan kız kardeşi
Vesile Hanım ve iki kızı Rebia ve Hasene köşkün daimi misafirlerindendir. Evdeki hizmetkârlar; Bahçıvan Şaban Ağa, Ahçı
Zarafet, Rum hizmetçi Eleni ile Meftun Bey'in arkadaşları Mc
Ferlan ve çevresiyle bu kadro oldukça genişler.
3

Şıpsevdi, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Atlas Kitabevi (İstanbul, 1965), 418 s. (Metindeki sayfa numaraları bu baskıya aittir.)
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Servet-i Fünûn devrinde eser veren ancak Servet-i Fünûn'un
sanat anlayışından tamamen farklı bir yol çizen Hüseyin Rahmi
Gürpınar'ın en önemli özelliği sade bir dille halkın duygu, düşünce ve konuşmalarını dile getirmesidir. Mehmet Kaplan,
Hüseyin Rahmi'nin "roman ve hikâyelerini konuşmalar vasıtası
ile geliştirdiğini"4 söyler. Onun eserlerinde konuşma dilinin bütün inceliklerini görmek mümkündür. Deyimler, atasözleri, mecazlar ve argo; Hüseyin Rahmi'nin mizahî bakış açısıyla birleşir.
Şıpsevdi'de organik bir bütünlük yoktur; ama bir yığın halinde gözler önüne serilen olaylar ve şahıslarla eski İstanbul'un
belirli kesimlerinde yaşayan insanların çok canlı bir panoraması
çizilmiştir.
Romanın başında atlı tramvay durağı, durağın çevresindeki esnaf ve arabanın hareket etmesini bekleyen yolcularla ilgili
uzun bir bölüm vardır. Hüseyin Rahmi özellikle mahalle kadınlarını konuşturmada son derece ustadır. Bu bölümde yer alan
şahısların pek çoğu daha sonra romanda bir daha karşımıza çıkmazlar; ancak bu bölüm; Hüseyin Rahmi'nin üslubunu ve karak
ter canlandırmadaki ustalığını göstermesi açısından önemlidir.
Tramvay durağı esnafından Kahveci Kambur Arif, dükkânın
önüne çıkardığı mangalda cızbız köfte pişirmektedir. Tramvayın
kalkmasını bekleyen hanımlar kokuyu duyup sohbete başlarlar:
"Kucağında kundaktaki çocuğunu emziren kadın kedi gibi etrafı koklayarak:
– Ay kardeş burnuma mis gibi bir şey koktu.. Nedir o?
Kadınlar pencereden dışarı bakıp:
– A… şey bak, bak… Şurada kambur kahveci mangalı
dükkânın önüne koymuş, ızgarada cızbız köftesi pişiriyor.
Kadının biri birkaç defa yutkunduktan sonra:
– Hay yetişmesin pişirmeye… Sokak ortasında böyle şey mi
olur?… Koskoca cadde bu… Fukarası var.. Gebesi var… Aş
ereni var.. Emziklisi var… Kokuta kokuta âlemi böyle imrendireceğine ta dükkânın içinde pişirse de gizlice ziftlense
olmaz mı?
4

Mehmet Kaplan, Edebiyatımızın İçinden, "Hüseyin Rahmi'nin Üslubu ve Hayat
Görüşü", Dergâh Yayınları (Nisan 1978), s. 90.
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Kadının biri emzikliye hitabederek:
– İçin mi çekti kardeş?
Emzikli sıkılarak önüne bakar. Diğer bir kadın onun tarafından cevap verip:
– A, ne demek, hiç emzikli olur da imrenmez mi? Söyle kızım,
söyle, için çekti mi?
Emzikli, biraz kızararak:
– Ne yalan söyliyeyim, çekti… Söylemesi kabalık, böyle göbeğime kadar bir ezinti duydum…
– Vah vah… İşte gördün mü? Zavallı tazenin şimdi sütü
çekilirse?
Diğer bir kadın - Çekilir kardeş, çekilir. Süleymanımı emzirir
ken tıpkı böyle benim de başıma geldi… Bana kokan balıktı.
İstemeye utandım. Ertesi günü memem üfürdü, Hüt dağı gibi
şişiverdi… … Sütüm de kaçtı… Neler çektim, neler…
Öteki kadın - Ay, öyleyse heriften bir parça köftecik isterim
Hatuna günah değil mi?
– Hu, kahvecibaşı.. Kahvecibaşı.. Baksana aslanım.. Burada
emzikli var. Köften mis gibi koktu. Şöyle bir çimdik.. Bir tadımlık verir misin?" (s. 22-23)

Birbirleriyle kırk yıllık dostmuşcasına, mahalle ağzıyla, teklifsiz bir şekilde konuşan kadınların sözleri arasında halk deyişlerinin yanı sıra babalı5, ziftlenmek6 gibi argo kelimeler de yer
almaktadır.
Kahveci Arif; "çenebaz, külhanbeyi, şen, hovarda" bir tiptir;
tam bir külhanbeyi ağzıyla konuşur. "Aftos'unun eski hampasının kendisi gibi mangiz tutmadığını" (s. 27) söylerken kısacık
bir cümlede; aftos7, hampa8, mangiz9 gibi üç tane argo kelime
kullanarak hem karakterinin hem de sosyal çevresinin ipuçlarını verir.

5

babalı: (halk ağzında) zaman zaman sinir nöbeti geçiren.

6

ziftlenmek: (hakaret yollu) yemek.

7

aftos: oynaş, metres.

8

hampa: yoldaş, ayakdaş, yasadışı işlerde arkadaş ortak.

9

mangiz: para.
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Romanımızın esas kahramanı Meftun Bey de hem Türkçe
hem de Fransızca argoya vâkıftır. Meftun Bey, Paris'e gittiği ilk
günlerde dinlediği derslerde bir defter tutmuştur. Bu defter ciddî
notlardan ziyade "argo dili terimleri çeşidinden mânâsızlıklarla"
(s. 59) doludur. Hüseyin Rahmi bu kelimelerin bir listesini verirken10; defterde, "Paris külhanîleri dilinin âdi kelimeleri" ve
"garip terimler"le yapılmış edepsiz cümlelerden bir örnek vermeye kaleminin utanacağını söyler; (s. 60) böylece Meftun Bey'in
Paris'te abesle iştigal ettiğini de göstermiş olur.
İstanbul'daki yaşantısı sırasında Meftun Bey'in Türk argosunu da bildiğini görürüz. Argo lügatı oldukça geniş olan Meftun,
argoyu her zaman rahatlıkla kullanır. Romanın diğer kahramanları, sinirlendikleri ya da yanlış bir davranışta bulundukları zaman argoya baş vurdukları halde argo Meftun'un tabiî lugatında
mevcuttur. O edebiyat hakkındaki görüşlerini dile getirirken de
argoyu kullanır. Kendi eserlerini takdir edeceklerini hissettiği
edebiyatçıları yemlemekten bahseder. (s. 50)
Pehlevizâde ailesinin en küçük ferdi olan dört yaşındaki
Hasene ile seksen yaşındaki büyükanne Şekûre Hanım'ın konuşmalarındaki argo kelimeler ailedeki bozulmayı göstermesi
açısından önemlidir.

10

Nou-nou: sütnine
Moche: çirkin
Môme: keza
Gosse: çocuk
Chigner: ağlamak
Parigot: Parisli
Paf: duramayıp yıkılan sarhoş
Pegre: hırsız
Petit noir: kahve fincanı
Frangine: hemşire
Gago: aval
Rupin: zarif
Sauce: çamur, yağmur
Singe: usta
Taf: korku
Teuf-teuf: otomobil
Tube: yüksek şapka (s. 60)
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Hasene Tophane külhanbeyleri ağzıyla argo konuşarak küfürler eder: "Veririm diye kantin atıyor11 aval12 mıyım ben?" (s. 80).
Hasene'nin konuşması Paris argosuna vâkıf olan Meftun'u bile
şaşırtır; Meftun, "Babası bunu tulumbacı kahvesine mi götürdü?"
(s. 80) diye sorar. Hüseyin Rahmi komik olan hiçbir unsuru kaçırmaz. Argoyu kullanan birinin argo konuşan yeğenine kızması
ironiktir.
Anne Vesile Hanım kızının bu konuşma tarzını hiç yadırgamaz, hatta bunu kızının zekâsının bir delili olarak görür: "Akıllı
ayol, hepsini kendi kendine öğrendi. Sokaktan, kapının önünden
işittiğini hiç unutmaz. Çadırcının oğlu Şahap, o utanmaz oğlan
ne söylerse tekmil bunun ezberinde… Daha neler neler, dilim
varmaz ki anlatayım.." (s. 80). Vesile Hanım kendisinin dile getirmeye utandığı lafları söyleyen kızını "ayol o daha çocuk söylediklerinin mânâsını nereden bilecek?" diye savunur. Hasene bu
kadar "dilli" (s. 75) oluşunu annesinin küçükken kendisine "kanaryanın artık suyunu içirmesine" borçludur. Hüseyin Rahmi
hem bu batıl inanışa, hem de argoya olan menfi tavrını göstererek; bu kanaryanın "ağzı bozuk bir kuş" (s. 75) olduğunu belirtir.
Meftun Bey, alafranga sofra âdabına göre çekirdekli meyvaların nasıl yenmesi gerektiği hususunda ailesini bilgilendirirken,
kiraz, şeftali, kayısı, elma, armut ve muşmuladan bahsedilir.
Muşmula sözünün büyük annesini gücendireceğini söyleyen
Rebia; Şekûre Hanım'dan bir dizi laf işitir:
"– Muşmula bana ne dokunsun? Artık ben üç otuzunda mıyım? Hele postalın13 sözüne bak… Sen benden çıkmadın mı?
Ben muşmula olunca acaba sen ne olursun? Haydi oradan,
muşmulanın torunu kocayemişi…
Meftun – Lahavle.. Artık bitirin canım. Şimdi Rebia da öfke
lenecek, böğürtlen diyecek, sen de ona dam koruğu cevabını
vereceksin, iş uzayacak..

11

kantin atmak: yalan söylemek, uydurmak.

12

aval: saflığı sersemlik derecesine varan kimse.

13

postal: düşkün kadın.
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Kadınnine- Öyle diyeceğine oğlum, kalk da kızın ağzına bir tokat vur. Baksana yelloza14, muşmula deyince ben üzerime alınırmışım. Haydi oradan, mezarlık kozalağı, kara kız.." (s. 99)

Şekûre Hanım bitkilerle başladığı hakaretine mezarlık kozalağı, bayır turbu, bal kabağı, viranelik ısırganı (s. 99) gibi ifadelerle karşılık vermesine rağmen bir türlü hırsını alamaz. Ailenin
en yaşlı ve en çok saygı duyulması gereken ferdi olan Şekûre
Hanım, kızdığı zaman çenesi düşük "bir mahalle karısı" gibi davranır; bildiği argo tabirleri kâfi görmeyerek, aslında argoda ol
mayan kelimelere hakaret mânâsı yükler, âdeta kendi argosunu
oluşturur.
Sokakta erkek çocuklarla düşüp kalkan Rebia "tabiat, ahlak
ve davranışlarınca" onlara benzemiştir. O da birine kızdığı zaman "terbiyeden mahrum mahalle çocuklarından işitildiği gibi
kaba küfürler kullanır." (s. 75)
Dindar bir kız olarak yetiştirilmiş olan Edibe aslında ismiyle
tam tezat teşkil eden bir yapıdadır. "Kaba saba, hantal, görgüsüz" ve terbiyesizdir. Gelin olduğu evde karşılaştığı tuhaflıklar
sonucu başta seksen yaşındaki Şekûre Hanım olmak üzere, kayınvaldesi Lütfiye Hanım'ı, teyze Vesile Hanım ile görümcesi
Lebibe Hanım'ı "Allah'a şükür, din kuvvetiyle" (s. 282) "patak
lamayı" düşünür. Edibe'nin hocası Azize Hanım ise onlarla "dalaşmanın din yolunda savaşa gitmek kadar sevabı olduğunu"
(s. 282) olduğunu söyleyerek Edibe'yi destekler.
Edibe'nin edepten uzak konuşmalarına karşı sözde alafranga terbiye ile yetiştirilmiş Lebibe Hanım'ın da ondan hiç farkı yoktur. Edibe'nin safça sorduğu sorulara cevap verirken;
"Ah alık yârim, sen bu kadar saf, bu kadar bön nerede büyüdün?"
(s. 281) diye sorar; "mankafa", "çapulcu" gibi tabirlerle hitap ettiği Edibe'ye "Buradan başka İstanbul yok. Seni çölde mi peydahladılar karı?" demeyi de ihmal etmez.
Hizmetçi Eleni, Rum şivesi ile konuşurken sözlerinin arasına
argo kelimeler de katar. Lebibe Hanım'ın "Er aksam demiryolu

14

yelloz: ahlaksız, hafifmeşrep, şıllık.
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üzerinde piyaça15" yaptığını (s. 40) söyler. Meftun'a "Sizin kız
kardas güzel av yapmak biliyor, efendim. … Keklik.. Bakaçya…
Yabani horoz… Bu tarafta ne bulursa… Bu o keklik ki tutuyor,
aniya başinda fes koyar, ceket pantalon koyar…" (s. 107)
Romandaki tek müspet karakter Raci'dir. Raci; en sinirli olduğu zamanlarda bile, "külhanbeyi dilini bildiğini" (s. 184) söylemesine rağmen, argo ve küfüre başvurmayacak kadar kontrollü
ve terbiyelidir. Meftun'un namus konusundaki geniş görüşleri
ile eğitilen Lebibe ile Rebia, bir gece yarısı Beyoğlu'nda Madam
Despino'nun evine giderler. Bunu öğrenen Raci, "şu anda delirmiş bir insandan farkım yoktur." (s. 218) diye haykırırken "kahpe" kelimesini kullanır ve "terbiye, zariflik, nezaket adıyla dönen
maskaralıklara" (s. 236) son vererek evde sıkıyönetim ilan eder.
Hüseyin Rahmi; kahramanların konuşmaları dışında, olayı
anlatırken zaman zaman kahramanın davranışına uygun olarak
argoya baş vurur. Raci'nin en büyük kusuru, bir türlü doymak
bilmeyen bir obur oluşudur. Yazar sadece Raci'nin oburluğundan bahsederken tek bir argo kelime kullanır ve Raci'nin en zayıf tarafının "habazanlık"16 olduğunu söyler.

Sonuç
Şıpsevdi romanındaki kahramanların hemen hepsi hangi sosyal sınıf ve karaktere mensup olursa olsun argo konuşur. Yalnız
değişik sosyal sınıflara mensup şahısların kullandıkları argo
kelimeler arasında bir farklılık vardır. Kahveci Arif Efendi ile
Şekûre Hanım'ın ya da Meftun Bey'in kullandıkları argo farklıdır. Kahramanların argo konuşma oranları ise yapılarındaki bo
zulma ile yakından ilgilidir.
Eserlerinde sade bir dille halk söyleyişlerine yer veren Hüseyin
Rahmi'nin argoya bakışı müspet değildir. O kahramanlarını küçük düşürmek, gülünç duruma sokmak, ahlakî zaaflarını göstermek, aile terbiyesinde ya da eğitim ve öğretimdeki hataları vurgulamak için argoya başvurmuştur. Bu açıdan romandaki tek
15

piyaça (piyasa) yapmak: gezmek, dolaşmak.

16

habazan: Çingene dilinde aç.
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müspet karakter olan Raci'nin hiç argo konuşmaması önemlidir.
Hüseyin Rahmi irsiyet ve çevre şartlarına çok önem verir.
Sokakta büyüyen Rebia ile Hasene'nin tulumbacı ağzıyla konuşmalarında çevrenin; büyükanneleri Şekûre Hanım gibi çenebaz
olmalarında da irsiyetin payı vardır.
Şıpsevdi romanında Hüseyin Rahmi'nin kullandığı bazı halk
söyleyişleri bugün kullanımdan düşmüştür. Türk Dil Kurumu
Türkçe Sözlük'ü ile Ferit Devellioğlu'nun Türk Argosu ve Hulki
Aktunç'un Türkçe'nin Büyük Argo Sözlüğü'nde anlamlarını bulamadığım kelimeler17 belirli sosyal sınıfa mensup insanların
kullandığı, eski kültürümüze ait birer örnek olmaları açısından
önemlidir.
Tanzimat sonrası İstanbul'unun belirli bir kesiminin yaşantısını çok canlı tiplerle ortaya koyan Şıpsevdi romanı, Türk dilinin
zengin ve çeşitli örneklerini göstermesi bakımından da son derece önemli bir eserdir.

17

Romanda geçen ve sözlüklerde bulunamayan kelimelerin karşısına soru işareti
konmuş ve metindeki tahmini anlamları parantez içinde verilmiştir.
enkastan:? (metinde; mahsustan, yalandan, şakadan anlamında)
"Ben öyle enkastan söylüyorum." (s. 79)
guguk uydurmak: ? (metinde olmadık bir konuda ahkâm kesmek anlamında)
"Baron Staff bakınız buna ne guguk uydurmuş." (s. 88)
Panım içi panka: ? (metinde cinsi münasebet kurmuş anlamında)
"Meğerse bizim evde her kadın bir erkekle 'panım içi panka'ymış." (s. 166)
dalacan: ?
"Bu ikisi kaynanamdan daha dalacan daha gırgır." (s. 280)
Ildırgıçsızca: ? (öztürkçe bir kelime olabilir.)
Ildırgıçsızca size her şeyi olup bittiği gibi anlatayım. (s. 212)
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Şıpsevdi romanında geçen argo kelimelerin listesi
aşırmak: (s. 73, 278) çalıp götürmek.
alarga: (s. 56, 183) uzaktan, açıktan.
aynalı: (s 199) parlak yüzlü, yakışıklı, güzel.
bayır turbu: (s. 99) kaba terbiyesiz
erkek.
bulut kesilmek: (s. 266) sarhoş olmak.
dalavere: (s. 273) (tkz) yalan, dolanla gizlice görülen iş, gizli oyun.
dubara: (s. 222) oyun, düzen.
düz: (s. 363) argoda anasonsuz rakı.
fink atmak: (s. 213) hiç bir şeye
aldırmadan gönlünce gezip eğlenmek.
fitil almak: (s. 245) birdenbire telaşlanmak, kaygılanmak, öfkelenmek.
gırgır: (s. 280) argoda alay etmek.
habazanlık: (s. 68) Çingene ağzında aç, cinsel ilişkide bulunmadığından cinsel isteği azmış
kimse.
halt etmek: (s. 62) uygunsuz söz söylemek, uygunsuz davranmak.
ham halat şaban: (s. 164)
hoşur: (s. 199) şişman, dolgun, güzel kadın.
kaşanmak: (s. 266) (halk ağz.) durup işemek.
kahpe: (s. 218) (kaba) orospu, (mec)
dönek.
kesinti yapmak: tutumlu davranmak.
Kokoroz: (s. 146, 149) argoda çirkin
kimse.
kurada: (s. 149) işe yaramaz, yıpranmış, eskimiş, bozulmuş eşya,
gelişmemiş cılız insan, hayvan.

mangır: (s. 270) para.
mantinota: (s. 145) kapatma, metres.
marsıvan: (s. 116) geri zekâlı, çok
kaba ve aptal.
otlakçı: (s. 306) argoda para ve
emek harcamadan başkalarının sırtından geçinen kimse.
palanlamak: (s. 27) birisini tutup
bağlamak, tutup hapse atmak.
para kırpmak: (s. 120)
pestenkerâni: (s. 269) (tkz) saçma,
değersiz, önemsiz, uydurma.
piç kurusu: (s. 280)
pinpon: (s. 286) argoda yaşlı çökmüş.
pot gelmek: (s. 61) sonu iyi olmamak, ters gelmek.
Teccal katırı (s. 146) Deccal katırı.
Teccal kız (s. 151) Deccal kız.
tekerlenmek: (s. 332) (mec) durumu bozulmak, kötüye gitmek
(metinde "ölmek" anlamında
kullanılmış).
terelelli: (tkz) hafif, hoppa.
yâve: (s. 57) saçma sapan söz.
yelloz: argoda rahat davranan hafifmeşrep kadın.
yemlemek: (s. 277) bir kimseyi elde
edecek, kandıracak biçimde
davranmak.
yestehlemek (halk ağzında) büyük
aptes etmek.
ziftin pekini yemek: (s. 284) ne yerse yesin anlamında öfkeli söz.
ziftlenmek: (s. 22) (hakaret) yemek.
zılgıt: (s. 225) (tkz) korkutma, çıkışma, gözdağı, azarlama.
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Günümüz Şiirinde Argo

*

Sevinç Ergiydiren

Bu çalışmanın amacı, Jan Mukarovski'nin belirtmiş olduğu
konvansiyonel dil/şiir dili ayrılığını1 yapısalcı açıdan yapılacak
bir okuma ile karşıt kavram çiftlerine (binary opposition) dönüştürme çabasıdır. Söz konusu yöntemle yapılacak bu işlemde yararlanılacak diğer kavram çiftleri şunlardır:
Kitsch / seçkin
Argo / şiirsel söyleyiş
Bilindiği üzere Saussure'ün ortaya koymuş olduğu dilin ikili
diziliş düzenini miras olarak alan postmodernizm, bu ikili modeli ardışıklık (sentegma) / yer değiştirme (paradigma) karşıtlığında temellendirir.
Aynı zamanda bir ruhbilimci olan dilbilimci Roman Jakobson
bu modeli hastaları üzerinde deneyerek birbirine zıt iki zihnî
etkinlik şeklinde ayırmıştır: Birincisinin, yani metaforik (deyim
aktarması, istiâre) düzlemin şiir dilini, metonimik (ad aktarması, mecâz-ı mürsel) düzlemin ise nesir dilini oluşturduğunu
belirtmiştir.2

*

Sevinç Ergiydiren, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.

1

Bk. J. Mukarovski 1970, 40-56.

2

R. Jakobson 1983, 44-47.
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Elbette gündelik dilde de şiir dili özelliklerine rastlanır.
Ancak gündelik dil, şiir dilinden şu önemli iki farkla ayrılır:
1. Gündelik dilin metaforları alışılmış hâle gelmiş, ortak dile
mal olmuştur.
2. Şiirsel bir metin çok çeşitli anlam katmanlarından oluşan,
ses simgelerinin, kelimelerin, o metni oluşturan semantik unsurların meydana getirdiği organik bir yapıdır. Gündelik iletişimde olduğu gibi bir defa duyulduktan ve muhtevası anlaşıldıktan sonra biçimi unutulan, şiirsel işlevin öncelikli olmadığı bir
düz yazı metnindeki gibi bir bütün olarak anlaşılan bir metin
türü değildir.3
Şiirsel metin bütün bir esrarı ile tek başına, sadece o metne, o
semantik örgütlenişe bağlı özgün bir söyleyiştir.
Şiirin her şeyden önce bir dil ve söyleyiş problemi olduğuna
dikkati çeken ilk4 şiir olan Yahyâ Kemâl, bunu "duyuşu deyiş
hâline kalbetmek"5 şeklinde ifade eder ve asıl şiirin lirik şiir
olduğunu belirterek 'derûnî ahenk'6 kavramı üzerinde durur.
Bu anlamda, Yahya Kemal'in sözünü ettiği 'derûnî ahenk'
kavramını, Jakobson ve Mukarovski'nin şiir dilinde ön plana (foregrounding) çekilen unsur olarak belirttikleri 'gösteren' (signifier) kavramı ile özdeşleştirmek mümkündür.
Yukarıda adı geçen dil bilimcilere göre, bir göstergenin (işaret, im) şiir dilinde öne çıkarılan (foregrounding) unsuru, 'gösteren' (signifier, kelimenin ses yönü, sound image), buna mukabil
3

J. Joubert 1993, 7.

4

Hilmi Yavuz bu dikkati şöyle ifade eder: Yahyâ Kemâl'in 'halis şiir'in hazır dille
söylenemeyeceğini vurgulaması çok önemli. Sanıyorum bunun, Yahyâ Kemâl'in
yazın geleneğimizdeki konumunu ortaya koymakta belirleyici bir ağırlığı var:
'Halis şiir'in 'hazır dil'e uzaklığını kesinlemek… (H. Yavuz 1996, 125.)

5

Nihad Sami Banarlı 1983, 50.

6

Bk. Y. K. Beyatlı 1990, 21. (Yahya Kemâl bunu şöyle dile getirir: "Şiirde
rythme'in, fennî ve mihanikî tarifinden başka bir şey olduğunu anlatabilmek
için derûnî ahenk tarifini bulmuştuk. Derûnî âhenk terkîbinin Türkçe'de ilk defa
1912'de kullanılmış olduğunu zannederim; Fransızca'da o tarihten evvel mevcud
olup olmadığını bilmem, lâkin bu terkîbe Fransızca'da, ben, ancak 1920'de yâni
İstanbul'da geçen bahislerden sekiz sene sonra, Rahib Bremond'un şöhret almış
olan öz şiir mubahasesinde tesâdüf ettim. Bana öyle geldi ki, Rahib Bremond'la
aramızda bir tevarüd olmuştur ve onun 'rythme interieur' terkibi, bizim 'derûnî
ahenk'den sekiz sene sonradır.")
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nesir dilinde öne çıkarılan unsuru ise, 'gösterilen' (signified, anlam yönü, kavram, concept)'dir. Buna göre ortaya çıkan sonuç
şudur: şiirde anlam meselesi arkaya itilmiş, söyleyişe önem ve
rilmiştir. Yahya Kemal, paralel bir yaklaşımla bir şiirsel metni, ilk mısraından son mısraına kadar kesintiye uğramadan
yekpâre bir ahenk içinde devam eden ritm olduğunu ve duyuşu,
hiç aksamayan bu ahenk içinde bir musiki cümlesi kalıbına dönüştürmek, hatta dönüştürmekten daha doğru bir ifadeyle bir
musiki cümlesi hâlinde doğuş olarak görür.7 Joubert'in düz yazı
metnini, formu unutulan, fakat içeriği hatırlanan; şiiri ise özgün
söyleyiş biçimini koruyan, yani formu ile hatırlanan özel bir metin şeklinde iki farklı düzlemde gösterdiği ayrılığı, Yahya Kemal
şöyle ifade eder:
"şiir kalbden gelen bir hâdisenin lisân şeklinde tecellî edişidir; hissin birdenbire lisân oluşu ve lisân hâlinde kalışıdır.
Şiir duygusunu lisân hâline getirinceye kadar yoğurmak ve
çok toplu bir madde haline sokmak, o kadar ki mısra güyâ
hissin ta kendisi imiş gibi kaariye bir vehim vermek…".8

Mukarovski bu yolla şiirde anlam meselesinin arkaya itildiğini, söyleyişin ön plana alındığını söylerken Yahya Kemal'in yukarıdaki ifadesiyle bir mutabıklık gösterir. Dil, şiirsel söyleyişte
âdeta plastik bir madde gibi biçimlenir ve böylece anlamın yoğunlaştırılmış etkisine önem verilir. Bu problem modern şiirle ortaya
çıkmıştır. Yani şiirin anlamını yoğunlaştıran unsur; 'gösterilen'
(mana) değil, 'gösteren' (söyleyiş)dir. Konvansiyonel dil, bunun
tam karşı düzleminde yer alarak anlamı veya mesajı önceler.
Şiir dilini özel bir inceleme alanı olarak ayıran Jakobson,
Yahya Kemal'in 'derûnî ahenk' kavramı ile anlattığı şeyi
7

"Demek ki hâlis şiirden bir manzume mukadder ve değişmez bir terkîbdir." (Y.
K. Beyatlı 1990, 6)
"Şiir, rythme yani nazım sanatı olduğu için güfteden önce bir bestedir. Mısralarında nağme hissedilmeyen bir manzume sadece bir güftedir ki onu nesir sahasına atarız." (Y. K. Beyatlı 1990, 7)
"Hakiki şiirin mûsikîsi ve parıltısı görülmeyen bu kabil manzumelerde sahteliği
ifşa eden bir mihanikıyyet derhal göze çarpar." (Y. K. Beyatlı 1990, 6)

8

Y. K. Beyatlı 1990, 48.
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Saussure'ün terimlerini kullanarak 'gösteren' çerçevesi içine sokar ve bu konuda şöyle bir örnek verir:
Eisenhower'ı destekleyen bir politik slogan olarak belirlenen
"I like Ike" (ay layk ayk) ibaresi üç tek heceden oluşan, her birini
simetrik olarak üç ünsüzün izlediği /… üç çift ünlüyü /ay/ içerir.
Bu üç heceli deyişin iki bölümünde -I like/Ike birbiriyle- 'seci'9
vardır ve ikincisi birincisinin içinde bütünüyle bulunmaktadır;
/ay/-/ayk, nesnesini tümüyle çevreleyen bir duygunun ses benzeşmesiyle yaratılmış imajıdır.10 Aynı anlamı veren 'I support
Eisonhower' gibi bir cümleye tercih edilişinin sebebi, ilk cümlede
yapılan tekrar sanatının söyleyişe kattığı büyü dolayısıyla olmalıdır. Ses efektiyle sağlanan tesir, mesajın salt anlamının önüne
geçerek ses yoluyla, sesin kendisiyle anlamı vurgulamıştır.
Günümüzde reklam dilinin de şiir diline yaklaşmasındaki asıl
sebep, iletişimi ve mesajı öne çıkaran nesir diline karşı, bir şiiriyeti olan söyleyiş tarzının insanlar üzerinde daha tesirli olmasındandır. Burada bir büyü üretimi (tesir-i sihirkârî, ducharm)
söz konusudur ve bizi cezbeden şey, bu büyüye kapılıp gidiştir.
"Gösteren"in öne çıkarılması ilkesinin ardında yatan sebep, ses
imajının etkisini artırarak arkaya itilmiş olan anlamı şiir cümlesinin müziğiyle hissettirme arzusudur.
Halbuki argonun, Ferit Devellioğlu, Hulki Aktunç ve yerli,
yabancı çeşitli sözlük ve ansiklopedilerde11 ittifakla yapılan tanımı; "kaba konuşma, kültürsüz ve aşağı tabaka ağzı, alt kültürün konuştuğu bayağı, egemen kesimde kabul görmeyen, popüler imaja seslenen, esasta hırsız ve külhanbeyi diline dayalı özel
bir dil" olduğu şeklindedir. Gerçi Doğan Aksan argonun nükteli
ve sanatlı bir özel dil12 olduğunu belirtir, ancak argoda yapılmış
söz sanatları yukarıda değindiğimiz günlük dil alanına, özgün
şiirsel söyleyişten daha yakındır.

9 M. Rifat'ın kullandığı uyak yerine düzyazıdaki terimiyle seci tercih edilmiştir. S. E.
10

M. Rifat 1983, 56.

11

Bk. F. Devellioğlu 1980; H. Aktunç 1990; Meydan Larausse 'Argo' maddesi; E.
Özdoğan 1986; E. Partridge 1982.

12

D. Aksan 1995, 89-90.
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Şiirde argonun kullanımına gelince, yukarıda vermiş olduğumuz argo/şiirsel söyleyiş karşı olumunu temellendirirken Walter
Porzig'in dil ayrımları üzerinde durmak istiyoruz. Water Porzig,
alt tabakanın dilini canlı, fakat çok basit ve somut ifadeli bulur.
Söyleyiş kâh heyecan verici, kâh ihmal sonucu anlaşılmazdır.
Tonlamada ahenk hiç umursanmadan aşırılıklar tercih edilir,
kulak tırmalayan ifadeler dilin emrine verilir. Genel olarak fakir
ve yeknesak olan kelime hazinesi, kaba saba, amiyane tabirlerle
doludur.13
Bu noktadan seçtiğimiz örneklere bakıldığında:
"Sonbahar yağmuru oluklarında,
Çüşbalığı haşlanacak!"
Metin Eloğlu ("Düdüklü Tencere." M. Fuat 1998: 439.)14

Yukarıdaki şiirde geçen "çüşbalığı" tamlamasında hem biçimsel, hem de anlambilimsel bir 'sapma' görülür. Türkçe Sözlük'te
yürüyen eşeği durdurmak için kullanılan 'çüş' ünlemi argoda
yakışıksız bir davranış, ölçüsü kaçırılan bir tutum karşısında
söylenen amiyane bir sözdür ve şiirsel söyleyişe has ahenk kavramının dışında kalır.
"Soğanını da doğra, düt! desin;
Bir tutam tuz, bir tutam kimyon
Şıpın işi pişiriverir."
Metin Eloğlu ("Düdüklü Tencere." M. Fuat 1998: 4399)

"şıpın işi" alt tabaka dilinde, kolayca va çabuk yapılan iş demektir; ancak burada "iş" adı ile "pişirmek" fiilinin bir bağdaştırma
içinde kullanılması argodaki "işi pişirmek" mecazî anlamını çağrıştırmaktadır. Keza "düt demek" bir ses yansımalı kelime olarak kullanılmıştır ve çocuk dilini hatırlatmaktadır.

13

W. Porzig 1985, 41.

14

M. Fuat 1998.
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"Çengi misin be gâvur icâdı"
*
"Tam yüz kişinin ortasında
Anama avradıma sövdüler"
Metin Eloğlu ("Erkek Zeliha'nın Torunu." M. Fuat 1998: 439.)

"Amma da yaptın şıllık kız,
Dağlıysak, insan değil miyiz yâni?
Koyunları sattık, vurduk üç bini"

Metin Eloğlu ("Xavier Cugat." M. Fuat 1998: 441.)

"Gâvur icâdı", "anasına avradına sövmek", "üç bini vurmak"
tam bir argo özelliği göstermemekle birlikte alt kültürün söz
dağarından alınmış, külhanî eda yaratmak, bu kesime mensup
kişilerin belli bir sosyal tavrını ifade etmek için seçilmiş deyişlerdir. Şiirin seçkin bir söyleyiş olduğu düşünüldüğünde etik açıdan da, 'şıllık kız' hitabı, 'amma da yaptın!' sorgu edası ve para
ile yapılan cinsî münasebetin şiirdeki yeri nedir, diye sorulabilir.
Esasen şiirsel dilin amacı, yine Mukarovski'nin ifadesiyle verili dünyaya atıfta bulunan bir iletişim değildir. Dil bu düzlemde dış dünyaya gönderme yapmaz, kendi kendini refer eder.15
Dolayısıyla şiirsel söylemde 'anlam' fonksiyonu arkaya çekildiğinden bir gerçeklik problemi ortaya çıkar ki, bu da modern sanat ile
başlar. Şiirsel dilin dış dünyayı değil de, kendini referans göstermesi modern şiirin ayırt edici bir ölçüsü sayılmaktadır. Bir şiirsel
metin yalnızca kendi ses simgelerine ve semantik bütünlüğüne
bağlı olarak kendi kendini doğruladığı bir gerçeklik düzlemi verir.
15

Bu konuda V. V. Vinogradov, 702'de şöyle söyler: "Ozanın dil özgünlüğ¸nü anlamak için elimizde bir ölçek vardır. Şiir dilinde anlamın ve coskusal çınlamanın
çevrel ayırımları, sözcüğün anlam cekirdeğini gizleyerek çıkarlar ortaya; günlük
dilin alışılmış verilerinden değildirler, bunun için de şu veya bu göstergenin zorunlu yüklemleri gibi görünmezler. İşte bu yüzden ozanın dile getindiği özgün
katkıyı sezebilmek için, yazın diline özgü söz birimlerini eleştirmen ile yazarın
aynı biçimde kullanmaları gerekir. (…) Şiirsel kullanım, gündelik dilin belirleyici
bir nitelik olarak sunduğu ayrımlardan farklı anlam ayrımlarını güçlendirerek
söz birimini değiştirir. (…) Yazarın dilsel yaratımı önemlidir, onun için hem yalnız
dilsel öğeler ve bağlanma yasaları arasındaki bağıntılar bakımından bir örnek
olarak değil, aynı zamanda birbirini izleyen sanatsal deyişlerin genel zincirinde
bir halka olarak. Bu yaklaşım ozanın yapıtlarını bireysel bilincin dışına çıkarır."
Ancak burada halk diline yerleşmiş tabirlerin aynı toplumsal eda ve söyleyişle
verilişi böyle bir simgebilim incelemesi için uygun görünmemektedir. S. E.
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Jakobson, şiirsel söylemin (poetical discourse) kurucu
düzlemlerini;
1. İfadeci işlev (Expressive function)
2. Deyim aktarması, istiare (Metaphor)
3. Gösteren (Signifier)'in öne çıkarılması olarak görür.
Ancak örnekleri verilen şiirlerde argo kullanımı, kişisel bir
ifadeci söylemi değil, belli bir sosyal kesimin ortak külhanî edasını, öznel deyim aktarmalarını değil, ortak ve bayağı mecazları,
söyleyişin değil bir tavır ve edanın gösterileni durumundadır.
Argo her ne kadar özel diller içinde yer almış olsa bile kendi kullanım alanında bir konvansiyonel dildir. Bu bakımdan yerel bir
konvansiyonel dil olarak değerlendireceğimiz argonun söz dağarının ve söyleyiş edasının taklit edilmesi şiir dilinin karşı düzleminde bir yerdedir.
Jakobson, istiare düzleminin şiirde öne çıktığını söylerken bir
seçme (paradigma) işlemi yaptığımızı belirtir. Ancak bu işlemi
yaparken bir kelimeyi diğeriyle sadece benzerlik ilişkisinden dolayı her zaman değiştirmek mümkün müdür?
Mahir'in:
"Ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz"
mısraındaki 'hatıra gelmek' sözünü 'akla gelmek' ile değiştirirsek şiirdeki büyü kayboluverir.16 Bu mesele aynı zamanda bir
16

Şiir, söz dizimi (syntax) ve söz dağarı (vocabulaire) ile özgün bir gramerdir. Bu
özgül gramer üzerinde Mehmet Kaplan ile Sabahattin Eyüboğlu'nun neredeyse
birbirini bütünleyen kanıtlar ürettiklerini düşünebilir miyiz? Evet, düşünebiliriz… M. Kaplan 1978'de, Cahid Sıtkı Tarancı'nın Şiir Estetiği üzerinde durur
bir yazısında. Kaplan, Cahid Sıtkı'nın 'her kelimenin kendine has bir çağrışım
mekanizmasına bağlı olduğunu belirttikten sonra şöyle der: 'Cahid Sıtkı'ya göre
şiir bir 'evocation' sanatıdır. Kelimeler, uyandırdıkları çağrışım ile okuyucuya
tesir ederler. Ölü veya uydurma kelimelerde bu hassa yoktur. (Bana göre belli
bir mahallî ağzın, argo çerçevesindeki külhanî edanın çağrışım alanı geniş bir
evocation'u yoktur, ancak kendi sınırlı alanının ve o bağlamın çağrışımını yaratabilir. S. E.) Cahid Sıtkı'nın kelimelerdeki bu hassaya ne kadar ehemmiyet
verdiği şu mısra tahlili çok iyi gösterir:
		
"Ağlarım hatıra geldikçe gülüştüklerimiz;"
mısraında 'hatıra' yerine 'aklıma' diyebiliriz. Vezin bozulmaz:
		
"Ağlarım aklıma geldikçe gülüştüklerimiz;"
Vezin bozulmaz ama, şiir sırra kadem basar. Bunun tek sebebi 'hatıra' kelimesinin 'aklıma' kelimesinden daha zengin bir 'evocation' unsuru olarak daha kuvvetli olmasıdır.
(…) Eyüboğlu, 'Öz şiir sorunu' adlı yazısında, şairin bir araya topladığı kelimelere ve seslere hayat veren, düzenin basit cüzleri arasındaki estetik birliği
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bağlam ve çağrışım meselesidir. Her kelimenin kendi ses ve anlam örgüsünün yarattığı bir kavram ve çağrışım alanı vardır ki
içinde yer aldığı dizge ile bu alanın çağrışım odağı belirlenmiş
olur. Bir şiiri düz okumanın (denotation) dışında, yan anlamlarını (connotation) hesaba katarak okumak gereğini vurgulayan
Roland Barthes17 şiirde atmosfer yaratmanın bu bağlamda ortaya
çıktığını söyler.
Ünsal Özünlü ise, bu tür kullanışları bir 'iç sapma' olarak görür ve şöyle ifade eder:
"Şiirin kurgusunda kullanılması gereken sözcüklerin dışında
birtakım sözcüklerin kullanılması, şiirsel söylemi gerektiren
yerlerde olağan dilden daha kaba ya da açık saçık terim ve
sözcükler kullanılması iç sapmalardır."18

"O angut ormanlarının sevinç yiyen dulu,…"
Ece Ayhan ("Gizli Yahudi." M. Fuat 1998: 521.)

"şiirimiz karadır abiler"
"şiirimiz her işi yapar abiler"
"şiirimiz mor külhanidir abiler"
Ece Ayhan ("Mor Külhani." M. Fuat 1998: 523-524.)

sağlayan başka bir şey var' dedikten sonra 'öyle bir şey ki, onu en küçük bir iklim değişikliği, en hafif bir temas öldürebilir. İşte örneğin Türkçemizin en güzel
dizelerinden biri;
		
'Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden' (Ahmet Haşim)
Bu dizenin basit bir emirden başka bir şey olmayan anlamına dokunmaksızın
kelimelerin yerlerini değiştirin: Bu merdivenlerden ağır ağır çıkacaksın. Şiir
kayboldu.. Ortada artık bir posadan, boş bir esans şişesinden başka bir şey yok.
Artık bu biçimde dizilen kelimelerden şiir akımı geçmiyor.' İlginç değil mi? İkisi
de şiirde (…) sözdizimi ya da sözdağarında bir değişiklik yapılınca, şiirin 'kaybolduğunu' ya da 'sırra kadem bastığını söylüyorlar!. Şiir İçin Küçük Tractatus
adlı yazımda 'Şiir Dil değildir, Söz'dür, derken, işte tastamam, bu özgül gramerin altını çizmiştim.
(H. Yavuz 1997, 57-58) derken şiirin kendine has bir söz dağarı olmakla kalmayıp, kendine has bir yapı olduğunu belirtmesi bu açıdan önemlidir. Yukarıdaki
örneklere dikkati çeken Yavuz, şiirin tarihinin 'dil' (language) den 'söz' (speech)
e doğru olduğunu söyleyerek 'gösteren'in sınırlarını genişletir ve şiiri, dilin ferdî
kullanımının özel alanı olarak görür. (S.E.)
17

R. Barthes 1987, 54.

18

Ü. Özünlü 1992, 42.
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"Hammalan-ı puşt Farsça bakıyor. Aylak bir suhte de seğirtiyor köşeden"
"Önce kamuya karşı diktreş olduklarından"
Ece Ayhan ("şiir Alınlıkları Üzerine." M. Fuat 1998: 524.)

"Ben yazarak çizerek geçinmek zorundayım;
Diyeceksiniz ki; ölme eşeğim ölme!"
Metin Eloğlu ("Aşk Mektubu." M. Fuat 1998: 442.)

"Bir çocuk çıkar sonra kıçımı ısırır
Ben işte o veledim hayret bir hırt"
Can Yücel ("Düşleme." 1994: 45.)19

"Bu çapkına bağlanan kadın
İster on dördünde ister üç otuzunda
İpsiz olur çıkar sonunda."
Can Yücel ("Hasbelkader." 1991: 67.)20

"Sevgili Şermin, Hayrünnisa, Saadet Hanım;
Bu memlekette aydın karı yok! Diyen efendiler;
Geçerken şöyle bir uğrayın perşembeleri,
Vallah topunuzla sidik yarışı eder."
Metin Eloğlu ("Le Grand Parmak La Porte." M. Fuat 1998: 443.)

"Angut ormanlarında" "her işi gören" "külhanî şiir" görüldüğü
üzere "abiler", "puşt"lar, "eşek"ler, "sidik yarışına çıkan aydın
karı"larla doludur. Tanpınar "şiir Ölüyor mu?" anketine verdiği
cevapta, şiirdeki çözülmeyi yaşanan zamana bağlar. Ona göre
şiir bir yaranma kaygısı içindedir ve takvimin emrine verilm
iştir.21 Bu noktada post-modernizmin bir teriminden faydalanmak ve kitsch/seçkin karşı olumuna gelmek istiyorum. Sanat
ve edebiyatın sınırlarını aşarak sosyo-kültürel ve ekonomik olu19

C. Yücel 1994.

20

C. Yücel 1991.

21

A. H. Tanpınar 1969, 11.
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şumları da içine alan post-modernizmin Lyotard'ın işaret ettiği
bir türü vardır: kitsch kültürü.22
Serbest pazar kapitalizminin günümüzdeki tek kültürlü egemenliğine uyarlanmış eklektik veya tapon postmodernizmin bu
türü, yine Lyotard'ın ifadesiyle çağdaş kültürün sıfır derecesidir.
Hayatın her alanında görüldüğü gibi sanatta da estetik ölçülerin
yokluğu ve karmaşık, vulgarize olmuş bir tür zevkin yaygılaşmasıdır. Modern sanatkâr yeni hayat tecrübelerini anlatacak yeni
bir estetik ve ifade tarzı ararken ilk avant-garde öncü ve deneyci
olur. Empresyonizm, ekspresyonizm ve sürrealizm gibi bireyin
gerçeğini kullanan teknikler ortaya koyarken 'seçkin' bir sanat
ve üst kültür yaratır. Buna mukabil modernizmden sonra gelişen post-modernizmin temelinde yatan, Batı dünyasının bilhassa İkinci Cihan Harbi sonrasında kendi medeniyetine duyduğu
güvensizlik, inançsızlık, nükleeer tehdidin yarattığı yok olma
korkusu ve bu durumu besleyen ilmî buluşların (Kuantum fiziğinin 'belirsizlik' teorisi Einstein'in 'görecelik' teorisi) evrenin bir
sistemler karmaşasından oluştuğu ve genişleyerek yok olmaya
doğru gittiğinin ifadesi, güvensizlik duygusunu perçinlemiştir.23
Böylece sanatta da alt ve üst kültür farklılığını reddeden,
gerçekle bağını koparmakla kalmayıp, görünen gerçeğin de sadece bir kurgu ve yorum olduğunu söyleyen post-modernizmin
bu türü, her şeyi aynı kefeye koyar. Edebî eserler ile piyasa kitapları, pop art ile Picasso, Dede Efendi'nin musikîsi ile Müslüm
Gürses'in müziği arasında bir fark yoktur.
Milan Kundera, bu konuda Tanpınar'la aynı fikri paylaşır ve
'kitsch'i şöyle tanımlar:
"Olabildiğince çok sayıda insanın ne pahasına olursa olsun
hoşuna gitmek isteyen tutum ve davranış. Herkesin işitmek
istediğini onaylamak ve basmakalıp düşüncelerin heyecan
diliyle anlatımıdır. Hoşa gitmek ve böylece çok sayıda insanın dikkatini çekmenin buyurgan gerekliliği uyarınca kitle
iletişim araçlarının estetiği, kaçınılmaz olarak kitsch estetiği
olmaktadır ve kitle iletişim araçları tüm hayatımıza sızıp bizi
22

J. F. Lyotard 1997, 148-151.

23

O. Batum Menteşe, 276.
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her yandan kuşattıkça kitsch de estetiğimiz ve günlük ahlakımız olmaktadır. Bugün modernlik kitle iletişim araçlarının
olağanüstü canlılığıyla karışmıştır. Modernlik kitsch'in kılığına girmiştir."24

Bu açıdan bakıldığında verilen şiir örneklerinin kitsch tanımı
ile örtüştüğü görülür. Post-modernizmin, mevcut kültürü sorgularken alt ve etnik kültürlere, özellikle marjinal gruplara verdiği
prim şiirde de kendini göstermiş, şiirin dili alt kültürün ağzı,
külhanî edası ile dolmuştur. Şiirsel sözün büyüsü gitmiş, bunun
yerini argonun çağrışım (evocation) alanından yararlanılarak
sağlanan bir efelenme tavrı almış görünmektedir.
Esasen argo, her ne kadar özel diller içinde yer alsa da, kendi yerel alanında konvansiyonel bir dildir. Bunun sonucunda da
'gösterilen' öne çekilmiş belli bir zümrenin dil kalıbına girmiştir. Hele ortak dile mal olmuş argo artık gündelik dile karışmış
harcıâlem bir nitelik gösterir.
"Topalım ben" diyor "lumpen değil,
Yine de her zaman
Çalışayım diye böyle yırtınmam,
Çimlen bakalım mahzunoğlu mahzun
Şu basit emekçi sofrasından"
Ahmet Oktay ("Sofra." M. Fuad 1998: 550.)

"İpte boynum, ağzım şehvet yalaklarında
Çapraştım, and içip ayna kırdım."
İsmet Özel ("Çözülmüş Bir Sırrın Üzüntüsü." M. Fuad 1998: 615.)

"Bir şehir ahalisi, Kara şemsiyeliler!
Kapçıklar, Evraklılar, Örtü severler!"
İsmet Özel ("Dişlerimiz Arasındaki Cesed." M. Fuad 1998: 615.)

Şu halde bu tür şiiri, ne modern sanat içinde seçkin bir yere
oturtmak, ne de marjinal söyleyişlere, argo ve küfüre, yerleşik ve alışılmış söz dağarı ve söz dizimine; ("üç bini vurmak",
24

M. Kundera 1987, 186-187.
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"yırtınmak", "çimlen bakalım", "kapçıklar", "çapraşmak" gibi)
iltifat edilerek kendi öznel dünyasını kurmuş, kendi şiir dilini
yaratmış sayarak gerçek anlamdaki postmodern sanat içinde
görmek mümkündür.
Kitsch şiiri de sarmıştır.
Kanaatimce sanatın dili, Tolstoy'un estetik anlayışında25 açıkladığı gibi, güzelliğin ve ulvinin bir terennümü olmalıdır; çünkü
ontolojik açıdan da sanatın yeri, Bergson'un terimiyle sadece 'sezgi' yoluyle algılananın, bilgilendirici türlerin açıklayamadıkları
temsil edilemeyenin tek tecelli sahası, yani bir nevi 'sükûnetin
çocuğu'26 değil midir? Öyleyse sözü Wittgenstein'a bırakalım ve
şöyle bitirelim: "Söylenemeyenin karşısında susmalı."27

25

L. Tolstoy 1992, 72.

26

A. H. Tanpınar. Aynı yazı.

27

L. Wittgenstein 1985.
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HALK EDEBİYATINDA ARGO

Tiyatro ve Argo
(Gelenekli Tiyatromuzda Argo)

*

Enver Töre

İki gündür başarıyla devam eden sempozyumda "argo" üzerine çeşitli konuşmalar dinledik. Argonun ne olup ne olmadığını,
kullanım alanlarını, kullanım biçimlerini öğrendik. Kanaatim
odur ki; argo kelimeler, kullanım yerine ve biçimine göre, kimi
zaman küfüre yaklaşmakta, kimi zaman da ayrıcalıklı bir söyleyişe ulaşmaktadır. Ben, argo sözcüklerin daha ziyade avamın
dağarcığındaki hâlini hoş bulurum. Saygı sınırlarını zedelemeyen, aslında küfürle de akrabalığı olmayan bu kelimeler, bir şekilde sıkıntılı hayatların gülümsemeye ve hoşluğa açılan pencereleridir. Argo aynı zamanda, kullananlar arasındaki gizli dayanışmanın ve kolay anlaşmanın da bir yoludur. Kendine has
estetiğiyle edebiyatın içinde yerini alan argonun, hayatın aynası
olan tiyatroda olmaması elbette düşünülemez. Nitekim biz Türk
tiyatro metinlerini argo kelimeler bakımından tararken; iki ayrı
mecrada yürümek durumunda kaldık. Birincisi; gelenekten gelen, halkın zekâ ve anlayışını çarpıcı biçimde aksettiren yerli
tiyatromuz Karagöz ve Ortaoyunu kulvarı; diğeri ise Batı tarzıyla, yani 19. asrın ikinci yarısından sonra ülkemizde serpilen ve
*
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gelişen asrî, Avrupaî tiyatro. Her ne kadar elinizdeki programda
konuşmamız, "Tiyatroda Argo" şeklinde takdim edilmişse de ben
konuyu "Gelenekli Tiyatromuzda Argo" şeklinde sınırlamak istiyorum. Bu şekilde hem bana tanınan süreyi aşmayacağım, hem
de argonun en çarpıcı kullanım biçiminin örneklerini sizlere takdim edebileceğim. Avrupaî tiyatromuz konusunda söyleyeceğim
şeyler de var elbet.
Batı tiyatrosu, kaynağının tesirini, üzerinde inadına taşıyan, kendine has yazılım ve sahneleme tekniği olan tiyatrodur.
Avrupaî tiyatroda argonun yeri daha ziyade realist ve realist
ötesi oyunlarda görülür. Epik, Soyut ve Öncü tiyatro türlerinin
ülkemizdeki uygulamalarında argo, çoğu zaman duvarları zorlayan küfürlü söyleyişlerle yan yana görülür, yani argo ikinci
plana itilerek küfür öne çıkartılır. Tiyatro uygulayıcıları tarafından, hayatın tabiî çehresini yansıttığı iddiasıyla seyirci önüne
getirilen bu tarz, bizim seyredenimiz tarafından –hayatı edepli
yaşama düşüncesinden olsa gerek– doğrusu hoş karşılanmamıştır. Gazete ve dergi sayfalarında yer alan tenkit yazıları da bunu
gösterir.1 Bu yazılardan birinde; dilin ve ahlakın sınırlarını zorlayan bir oyundan bahsedildikten sonra sahnelenen piyesin halkın protestosuna sebep olduğunu, makalenin yazarı şu fıkra ile
güncelleştirir:
"Rahmetli Neyzen Tevfik Beyefendi bir tiyatroya gitmişler..
Oyun berbat, bizimkilerin oyunu gibi felaket bir şey… Herkes
başlamış protesto etmeye, ıslıklamaya. Fakat yalnız Neyzen
Tevfik beyefendi alkışlıyormuş… Görenlerden bir tanesi şaşmış
ve sormuş: Üstad herkes ıslıklıyor, yuhalıyor, sen ise alkışlıyorsun, anlamadım bu işi?
– Ben oyuncuları alkışlamıyorum…
– Ya kimi alkışlıyorsun?
– Islık çalanları, yuhalayanları…2

1

Ergun Göze, "Gerçekçiliğe Evet, Edepsizliğe Hayır," Tercüman (17 Haziran
1970).

2

Ergun Göze, "Dine Küfreden Tiyatro," Tercüman (15 Aralık 1986).
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Tarzın uygulama aşamasında, kurallarının dışına çıkılarak
edepsiz hale getirilmesine ironik bir tepki olan bu fıkra; günümüz tiyatro adamlarına da çarpıcı bir eleştiri örneğidir. Zira
argo adına "rastgele ve hergele" küfrü ön plana çıkaran tiyatroların, bilhassa genç neslin dilini çok çabuk bozduğu, güzel
Türkçemizin gençlerin ağzında –sanki biraz da bilgiçliğin gururu ve haklılığı duygusuyla– postmodernist anlayışın kurbanı
olduğu görülmektedir. Hayatın gerçeklerinin tiyatroda akis bulduğu doğrudur; fakat gerçek zannıyla takdim edilen "korkunç
güzel, manyak iyi, acayip güzel" gibi tiyatro söylemlerinin hayata tesirini nasıl göz ardı edebiliriz. Etik ve estetik açıdan olduğu
gibi sosyolojik açıdan da tiyatronun –bilhassa stand-up adıyla
sergilenen ve gençlerin ağzında sanki bilhassa yaygınlaştırılmak
istenen– argo konuşma merakına olumsuz ve bozguncu tarzda
katkıda bulunmaya hakkı olmadığını düşünüyorum.
Argo kelimesinin, Türk Dil Kurumunun neşrettiği iki ciltlik
Türkçe Sözlük'te iki anlamı vardır. Birincisi: Kullanılan ortak
dilden ayrı olarak aynı meslek veya topluluktaki insanların kullandığı özel dil veya söz dağarcığı; diğeri ise serserilerin, külhan beylerin kullandığı söz veya deyim, şeklinde. İşte bu ikinci
tanım, bizim gelenekli tiyatromuzda, argonun en çarpıcı söz ve
deyimlerini hayatın içinden çekip alır. Sosyal statülerin belirgin özelliğini taşıyan tipler vasıtasıyla ilgili katmanların kültür
ve hayat tarzları içinde dil, ihtiyacı olan kelime ve deyimleri
kendiliğinden bulur. Ortaoyunu ve Karagöz'deki değişik kültür mensuplarının konuşmaları içinde argoya en yatkın olanı
İstanbul'da değişik kültürlerin ortasında yaşayan Kasımpaşalı
külhanbeyi tipidir. Sert bir mizaca sahip olan bu tip, arkadaşları
ile beraber yerel kültürün söz dağarcığına da sahiptirler. Ben
bu söz dağarcığından –bilinen argo lügatlerine hiç bakmadan–
Ortaoyunu ve Karagöz metinlerini tarayarak argo kelimelere
ulaşmaya çalıştım. Bu kelimelerin önemli ve sık kullanılanlarını
size takdim etmek için hazırlık yaptım. Fakat kitap sayfalarında
gelenekli tiyatromuzun metinlerini okurken garip bir şey oldu.
Tiplerin birer birer canlandığına şahit oldum. Hepsi de kanlı
canlıydı. İçlerinden, bu güne en lazım olan tipi, külhanbeyini
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hemen yakaladım. Kullandığı enteresan söz dağarcığını yetkili
ağızdan duyabilmeniz için onu huzurunuza getirmek istedim.
Fakat ne yaptıysam ikna edemedim onu. Bana; "sizin dünyanız
sevgiyi ve hoşgörüyü unutmuş. Birbirlerinizi iyi dinlemediğiniz
gibi istediğiniz gibi anlama keyfiyetini de özgürlük adına haşince
kullanıyorsunuz, bu da kargaşanızın asıl sebebi" dedi ve ekledi:
"şimdi ben gelip bir iki laf ederim, beni de yanlış anlarlarsınız,
sinirlenirim. Sonra salondakilere yazık olur. Saygısızlık etmek
istemem." Bizim huzzarın düşündüğü gibi olmadığını anlatınca
biraz insafa geldi, kendisinin işi olduğu için gecikeceğini; hazırladığı konuşma metnini benim önden okumamı rica etti. Ben
verdiği metni sizlere okurken, metni iyi dinleyen ve anlamaya
çalışanların muhayyilelerinde kendisinin çok çabuk vücut bulacağı müjdesini de vererek hızla yanımdan uzaklaştı.
Şimdi müsadenizle Külhanbeyimizin sizlere yazılmış bu mektubunu okumaya gayret edeyim. Sürçülisan edersem affola!

Selamünaleyküm, imanım!
Kitap sayfalarında keyfimce dolaşırken siparlar dedi ki bir
grup delif insan yavrusu İbrahim Üzümcü Salonunda toplanmış
seni bekliyor, âlemin raconunu anlatman için.. Güya toplantı
Celâl Bayar Vakfı ve Dr. Metin Eriş bey ağabeyimizin aynalı himayelerinde yapılıyormuş. Sağolsunlar, rahmetler olsun, eyvallah deriz, fes çıkartırız bu işe. Gerçi biz öyle cafcaflı konuşmayı,
aynalı ötmeyi beceremeyiz ama; yine bir iki tek parlatalım bakalım. Olur a; âleme piyastos edenler olursa, keyif duyarız. Zira
biz, uçarıları severiz. Gerçi sizleri gözüm bir yerlerden ısırıyor
ama, nereden şimdi çıkartamadım. Sanki sizinle tarihî ve canısı
bir yakınlığımız var gibi geliyor bana imanım.
Ha baştan söyleyeyim bizim âlemin götürüsü kul hakkı değildir. Öyle Baro'lar gibi beleşe atlamayız. Yani biz yamuk işi
sevmeyiz. Anafora tenezzül etmeyiz. Hele araklamak gibi huyumuz hiç yoktur. Haaa… Hakkımız olanı verirlerse de yok demeyiz. Biz uçarı delikanlıyız. Delikanlı dediğin sözünün eri olacak.
Öyle gaco gibi kıvırtmayacak. Arbede çıktı mı aynasızın hakkından gelecek, tüymeyecek. Cızlamı çekmek yahut cavlayıp mort
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olmak da yook. Öyle Çıngal mıngalı da dinlemeyiz. Bizim çıngarda çıngala yer olmaz zaten. Çoriyi çektik mi mazaallah, ne
kadar daldallı söz eden Dasnik varsa, ya cızlamı çekerler, ya da
cicostur yavrular imanım, yani mort olurlar.
Mesela geçen akşam Kumkapı'da Birol'un piyizhanesinde
balalarla oturduk, piyizleniyorduk. Bilmem neden bizim tırtıl
Ali'ye, yürük Göksel aynasız bir peniz attı. Oradan bir çıngar
başladı. Morto sirkapları meydan aldı. Birbirimize işledik durduk. Baktım iş aynasız gidiyor, patburunlar uçlandılar, enselenmemek için cızlamı kırdık. Doğru peçize geldik. İmanım matiz
pişara girdi; Sipar oğlan Baki, pusat odasına daldı. Bu sırada tırtıl Şelil Ali, "arkamızdan keriz eden biri var" dedi. Baktık dızgallı
denyonun biri bizi izliyor. Duvarın dibine yatmış, imanım dikizde. Yaygaracı, şımarık, küstah, arsız, küfürbaz, yüzsüz, sırnaşık
bu kazdağlıyı, bir el peşrevi ile ortamıza alıverdik. Maksadımız
keçilerle koyunları ayırmak. Enayi neye uğradığını anlayamadı
iyi mi imanım?… Hele o dızgallı suratına da iki mariz ekleyince,
maydanozsuz kart pilaki, meseleye hasbi geçmediğimizi iyice anladı. Başladı miyavlamaya, yalvarmaya: Ben ettim siz etmeyin
ağalar diye. Karındaşım mastor Matiz'le, döngel Moruk, bana
dönüp marizine uçlanalım mı ağabey dediler. Ben bi kesik attım.
Burası palanga değil ulan dedim. Aferin çocuklara iplediler beni,
boyunlarını büktüler, sen bilirsin ağabey, dediler. Oturduk kafa
ütülemeye, bu arada kapaksız dünyamız da iyi olmuştu hani. Bir
baktım âb-ı hayatımız nanay. Cepte mangiz de nanay. Mangiz
uçlanacak kimse de yok aramızda. İnanın bir an üzüldüm, hiç
kokoz, tırıl tırıl, külhanbeyi olur mu diye. Yeni bir maraza çıkarmak yerine biraz piyavladım. Hemen aklıma bir manevra
geldi. Mahalle bakkalımız suyabatmaz tirit Harun'a bir şano düzenlemeliydik. İyi bir tuluat patlatabilirsek istediklerimizi toka
edebilirdik. Adam tiran, elinden gelse bütün mahallelinin tiyizini tufalayacak. Aslında bu adama ne yapsak yeridir. Bakmayın
akıllı geçindiğine zostikin tekidir. Zulasında her şeyin en iyisi
vardır. Velhasıl lafı urgan etmeyeyim, arkadaşları çevreme topladım. Sipsiyi dudaklarımın arasına alıp dilimin ucuyla kâsesini
hafif sıkıştırarak emerken; bir iki poz kestim ve tırıs bir volta
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attıktan sonra racona uyup, yatak odası sesiyle, komer üyelerine arzbara geçtim.: Arkadaşlar, imanım dedim; hagaragot bir
şano düzenlemeliyiz suyabatmaz tirit Harun'a. Bu hırbo herif
her ne kadar hımbıl görünüyorsa da durumu gargara etmemek
lazım. Kalk gidelim işi de yapmayacağız. Katakoftiye de gerek
yok, mantar üretmeyeceğiz, yani anlayacağınız ona mandepsi
yapacağız. Benim bu dişi gagım karşısında keriz-keş tayfalarımın dikizleri aynalaştı. Oskilerin şıkırtısını duydular ya. Plan
işlerse parsayı toplayıp önce hâbe edecekler; arkasından gişe işletmiş de sipali patakozu kazanmışlar gibi, doğruca piyizhaneye
gidip; hatem ve panola eşliğinde kurulan tanyerde, kâseyüz şorolo ve gacolarla piyizleşecekler. Oh gel geyfim gel. Bize gelince;
girizde basarsak, takılırsak, teklersek eğer; teneke yuvarlamış
hay kolu gibi grand komik durumuna girip; kopan furilerin eşliğinde, kodesin kuyuntusunda filizleneceğiz. Tatolarda çene yarıştıran tenih Balamalar, Cudlar gibi ya anahtar verip kaynak
yapacağım; yahut da ergan edip gidinin pişbobu olacağız. Ama
beni tanıyanlar damdan korkmadığımı bilirler. Ben arkadaşlarıma laf söyletmem, adamı tığlarım haa. Hem öyle karşımdakinin
vaziyetine göre tığlarım ki (bıçağın ucunu göstererek) bu kadar
zula edersem üç aydır cezası, yarısına kadar zula edersem üç senelik iş, kabzaya kadar oturttum muydu dekapendidir. Anlaşıldı
mı? Neyse ki Samamiko imdadımıza yetişti de bizi çözüverdi.
Kayarto soyguncudan uçlandırdığı papelleri yeni dünyamıza getirdi de biz de huzura erdik. Suyabatmaz tirit Harun'a bulaşmadık. Doğruca piyizhaneye gidip piyizi ufak doğrayıp yuvarladık.
Gerçi bu Todi delifi Samamiko'ya elbet bir gün biz de bir şeyler toslayacağız. Bu düşüncelerle tam zamkinos yapacakken siz
ağabeylerimin ablalarımın daveti geldi. İcabet etmezsek ayıp
olurdu. Bu kardeşiniz de aynen bu sempozyuma kendisi gelmese
de beleş bir vekille icabet etti. Haa her ne kadar beleşse de vekilim kıyak adamdır, güvenirim ona. Hani bakıyorum da içinizde
bizim âleme dayanıklı zırzop da pek yok gibi. Bir dakika… Bir
dakika.. Aha mesela şurada oturan, yok anam sen değil arkandaki bıyıksız, gözlüklü kel var ya, soskiroz imanım, işte orada
oturan, tamam. Var ya o biraz bizden gibi duruyor. Bıyıklarını
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yiyip, gözlük takmasına rağmen tanıdım galiba. Allah … Allah…
Suyabatmaz tirit Harun'a ne kadar da benziyor. Yalnız biraz yumuşamış mı ne?
Neyse ben daha fazla satış yapmadan şu arka kapıdan zamkinos yapayım. İmanım benim. Hepinizi tekrar patalar ve soskirozlarım. Allaha emanet olun.
Nâm-ı diğer Kasımpaşalı Külhanbeyi
Tuzsuz Deli Bekir
Başka söze gerek var mı? Hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.

Metnin Lügatçesi
Anafor: Açıktan alınan şey, beleş.
Anahtar vermek: Gelenekli tiyatroda komiğe nükte yapması
için söz açmak.
Araklamak: Hırsızlık, yankesicilik.
Arbede: Kavga.
Arzbar: Konuşma.
Aynalı: Güzel, güzellik.
Aynasız: Kötü çirkin karşılığında.
Balama: Rum.
Baro: İş sahibi, patron, efendi.
Basmak: Yürümek, çekilmek, tehlikeye düşmek, aldanmak.
Beleş: Zahmetsizce elde edilen
para, eşya vs.
Cafcaflı konuşma: İddialı konuşma.
Cavlağı çekmek: Ölmek.
Cızlamı çekmek: Kaçmak, savuşmak.
Cızlanmak: Bir yere gitmek anlamında kullanılan deyim.
Cicos: Yok, hiç yok yahut gidici
yolcu.
Cud: Yahudi.
Çakmak: İçki içmek.

Çene yarıştırma: Kavuklu ve
pişekâr'ın konuşmayı yarışma
haline getirmesi ya da alt dudağı
buruna değdirme becerisi.
Çıngal: Kavgada arabuluculuk etmek, eden kimse.
Çıngar: Maraza, kavga, gürültü
etmek.
Çori: Bıçak.
Çözülmek: Para vermek.
Daldallı: Argo söz.
Dasnik: (Ermenice) Pezevenk.
Dekapendi: (Rumca) Onbeş.
Delif: Güzel.
Denyo: Ortaoyunu'nun alık, aptal,
bön, hımbıl tipi. Denilo da denir.
Dızgallı: Sakallı.
Dikizlemek: Bakmak, seyretmek,
gözetlemek.
Dikizlerin aynalaştı: Gözlerin parladı.
Dişi konuşmak veya dişi söz: Ortaoyu'nunda Kavuklu'ya nükte
yapması için laf açmak., söz söylemek.
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Dükkân: Ortaoyununda 70 cm.
yüksekliğinde iki alçak kanadı
bulunan iş yeri dekoru.
Eklemek: Şamar atmak.
El peşrevi: Gölge oyununda tasvirleri değnekle oynatma anlamında.
Enâyi: Aptal.
Ergan etmek: Sırrı meydana vurmak, ifşa etmek.
Filiz salıvermek: Boynuzlanmak.
Furi: Alkış.
Gaco: Kadın, dost, metres.
Gag: Bir nükteyi kapsayan sözlerin ya da durumların tamamı.
Gargara etmek: Yutmamak.
Gidi: Pezevenk.
Giriz: Oyun.
Gişe işletmek: Gösteri yoluyla
sağlanan kazanç.
Grand Komik: Oyunda en komik
olana verilen ad.
Hâbe etmek: Karın doyurmak.
Hâbe: Ekmek.
Hagaragort: Tanzimat tiyatrosunda acıklı oyunlar, tragedyalar için kullanılan söz.
Hasbi geçmek: Önem vermemek.
Hatem: Zil.
Hay: Ermeni.
Hımbıl: Budala.
Hırbo: Ahmak, budala, sersem,
iri kıyım adam.
İçirmek: Şamar atmak.
İmanım: Canım, kuzum, kardeşim.
İplemek: Saymak, itibar göstermek.
Kalk gidelim: Hırsızlık.
Kâse: Güzel delikenlı endâmı, kıç,
makat.
Katakofti:Yalan, uydurma söz.
Kayarto: Zenci, cariye, halayık,
Arap bacı.
Kaynak yapmak: Sözü birbirine
eklemek.

Kazdağlı: Aptal.
Keçileri koyunlardan ayırma:
Beceriklileri beceriksizlerden
ayırma.
Keriz etmek: Çirkefleşmek, edepsizlik etmek, hileli oynamak.
Keriz havası: Köçekçe.
Keriz: Eğlence, oyun.
Keş: Aptal, avanak, ahmak.
Kodes: Cezaevi.
Kofti: Yalan.
Kokoz: Parasız.
Kol: Oyuncu topluluğu, trup.
Komer: Komisyon.
Kurnaz: Hilekâr.
Kuyuntu: Kulis aralığına verilen
ad.
Mandepsi: Bir sihir maddesi, tuzak, oyun, dalavere.
Manevra: Hîle.
Mangiz bayılmak: Para vermek.
Mangiz uçlanmak: Para vermek.
Mantar: Yalan.
Maraza: Kavga, gürültü.
Mariz: Dayak atmak.
Marizine uçlanmak: Çullanıp
dövmek.
Matiz: Sarhoş.
Mastor: Esrar sarhoşu.
Mortoyu çekmek, mortlamak: Ölmek.
Moruk: Sakallı ihtiyar.
Nanay: Yok, parasız, meteliksiz.
Oski: Altın, İngiliz lirası.
Palanga: Oyun yeri, kale, tabya.
Pandili: Def.
Panola: Def.
Papara: Azar
Papel: Para.
Parsa: Oyun arasında oyuncudan
toplanan para.
Pata çıkarmak: Selam vermek.
Patakoz: Mecidiye.
Patburun: Zabıta, polis
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Peçiz: Ortaoyunu'nda ev anlamında kullanılır.
Peniz etmek: Haber vermek, bir
sırrı meydana çıkarmak.
Pilaki: Aptal, sersem, enayi.
Pişâr: Hela.
Pişbop: Beberuhi.
Piyastos etmek: Yakalamak, enselemek.
Piyav: Düğün, düşünce (?).
Piyiz kaymak: Rakı içmek.
Piyiz: İşret, rakı.
Piyizhane: Meyhane.
Piyizlenmek: Rakı içmek.
Poz kesme: Oyuncunun görüntüsünün ölçü dışına çıkarak ön
plana alması.
Pusat odası: Elbise dolabı, gardrop.
Racon: Âdet, usul, nizam.
Rol çalma: Oyun ve konuşma sırası diğer oyuncudayken seyircinin dikkatini kendi üzerine çekme.
Rol kesme: Bir rolü gerektiğinden
daha büyük ölçüde, abartarak,
yapay bir konuşma ve aşırı
hareketlerle oynama.
Samamiko: Karagöz'ün argodaki
adı.
Satmak: oyun unsurlarından birini vurgulayarak belirginleştirmek.
Sipali: Hakettiği ücret.
Sipar: Genç âşık.
Sipsi: Sigara.
Soskiros: Selam.
Soyguncu: Çengileri soyup giydirene verilen ad.
Suyabatmaz: Kayserili
şakşak: Pastav.
şano: Sahne.
şelil: Fena, kavgacı adam.
şorolo: Genç, genç çocuk, tüysüz
delikanlı.

Takılmak: Rolünü şaşırmak, unutmak veya sataşmak, söz atmak.
Tanyer: Çalgı, çağanak, eğlence.
Tato: Gölge oyununun oynatıldığı
kahvehaneler.
Tayfa: Oyuncular.
Teklemek: Rolünü şaşırıp duraksamak.
Teneke yuvarlama: Ucuz araçlarla seyirciyi güldürmeye kalkanların tavrını belirlemede
kullanılan argo deyim.
Tenih: Ermenice'den, yüzü boyalı, yüz boyama.
Tığlamak: Bıçaklamak.
Tırıl: Parasız, züğürt.
Tırıs: Kısa adımlarla hızlı yürümek.
Tiran: Kötü adam.
Tirit: Bitkin, yaşlı adam.
Tiyiz, tiz: Arka, kıç.
Todi: Çingene, kıpti.
Toka etmek: Vermek.
Toslamak: Vermek, ödemek.
Tufalamak: Çalmak, sirkat.
Tulûat patlatmak: Doğmaca oynamak.
Tüymek: Kaçmak, savuşup gitmek.
Uçarı: Sıfır numara külhanbeyi.
Uçlanmak: Vermek, geri vermek.
Ufak Doğra: İçkiyi az koy.
Urgan etmek: Uzatmak.
Volta etmek: Gezelemek, gidip
gelmek, uzaklaşmak.
Yatak odası sesi: Kısık, tutkulu,
nazlı ve fısıltılı kadın sesi.
Yenidünya: Dekor parçası, ev dekoru. 1.5 metre yüksekliğinde,
iki, üç yahut dört kanattan
oluşan paravana.
Yuvarlamak: İçki içmek.
Zamkinos: Kaçmak, savuşmak,
atmak, defetmek.
Zostik: Geri zekâlı.
Zula etmek: Batırmak, saplamak.
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Karagöz'de Argo Kelimelerin
Gülme Unsuru Olarak Kullanılması

*

Aynur Koçak

Bu çalışmada Karagöz hakkında kısa bir bilgi verilmesinin
ardından, bu gölge oyunundaki argo kelimelerin insanları güldürme yönü ele alınacak, sonra da Karagöz'de yer alan argo kelimeler ve bunların gülme unsurunu nasıl oluşturdukları sorusuna gülme teorileri açısından cevap aranacaktır.
Karagöz'de argo kelimelerin tespiti için derlenmiş metinlerden değil, yazılı metinlerden yararlanıldı.1 Aslında derlenmiş
Karagöz metinleri üzerinde böyle bir çalışma yapılabilseydi, belki de daha farklı, daha güzel sonuçlar ortaya çıkabilirdi.
Karagöz, geleneksel halk tiyatrosunun en önemli gösteri türlerindendir. Bir gölge oyunu olan Karagöz, deriden kesilmiş birtakım şekillerin (insan, hayvan, bitki, eşya, vb.), arkadan ışık
verilerek beyaz perde üzerine yansıtılması temeline dayanır.2
Bu gölge oyunu tarihî kaynaklara göre Osmanlı toplumu içinde
16. yüzyıldan itibaren gelişmiş ve 17. yüzyılda Karagöz adı

*

Prof. Dr. Aynur Koçak, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.

1

Bk. Cevdet Kudret, Karagöz, c. I-III, Bilgi Yayınevi (Ankara, 1968-1970); Muhittin Sevilen, Milli Eğitim Basımevi (İstanbul, 1990).

2

Cevdet Kudret, Karagöz, c.I, Bilgi Yayınevi (Ankara, 1968), s. 7.
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altında kesin şeklini almıştır.3 Bu yüzyılda Evliya Çelebi'nin gölge oyunu hakkında kesin bilgi vermesinin yanı sıra Türkiye'ye
gelen yabancı gezginler de Karagöz oyununu anlatmışlardır.4
Ramazan ayının simgesi haline gelen Karagöz, çeşitli vesilelerle düzenlenen eğlencelerde, saray, konak ve özellikle de kahvehanelerde zevkle izlenmiştir. Karagöz oyununun klasik dağarcığı yirmi sekiz oyundan meydana gelir. Bu rakam, Ramazan
ayında Kadir gecesi dışındaki gecelerin sayısına denktir. Ancak
Karagöz oyunlarının sayısı bu rakamın üstündedir. Karagöz
sanatçıları Ramazan aylarında seçtikleri yirmi sekiz oyunla
kendilerine göre bir dağarcık meydana getirirler. Karagözcüler
arasındaki geleneğe göre Ramazanın ilk gecesinde çoklukla
"Mandıra" oyunu, arefe gecesinde "Meyhane" oyunu oynatılırarak Ramazan ayında kapanan meyhanelerin bayramda açılacağı
müjdelenmiş olurdu.5 Osmanlı toplumunun belli başlı eğlencelerinden olan Karagöz'ün sadece İstanbul'da değil, Anadolu'nun
diğer şehirlerinde de izlendiği bilinmektedir.6
Zeki, hafızası sağlam ve taklit yeteneği yüksek bir oyuncunun
idaresindeki bu gölge oyunu, "söz" ögesinin en çok önem kazandığı bir sanattır. Mutlak metinlere bağlı kalmaksızın oynanan
Karagöz oyunları, her olaya, her konuya ve her amaca açık biçimler sergilemiştir.7 Karagöz, zamanın değişen koşullarına ve ilgisine cevap vermiş, bunun sonucu olarak da yeni yeni oyunlarla
zenginliği artmıştır.8 Perde, günlük olaylara bir mizah dergisi
gibi komik, ama anlamlı yorumlar katmıştır. Olaylar zamanla
unutulmuş, yerleri belirsiz olmuş, fakat hayalcilerin hafızasında
yaşamaya devam etmiştir.
3

Georg Jacob, Türklerde Karagöz, çev. Orhan Şaik Gökyay (İstanbul, 1938), s.
6-11; Sabri Esat Siyavuşgil, Karagöz: Psiko- Sosyolojik Bir Deneme, Maarif Matbaası (İstanbul, 1941), s. 42-47; Selim Nüzhet Gerçek, Türk Temaşası, 2. baskı,
Kanaat Kütüphanesi (İstanbul, 1942), s. 64-68.

4

Metin And, Geleneksel Türk Tiyatrosu, İnkılap Kitabevi (İstanbul, 1985), s. 283.

5

Cevdet Kudret, Karagöz, c.I, Bilgi Yayınevi (Ankara, 1968), s. 22-23.

6

Pertev Naili Boratav, 100 Soruda Halk Edebiyatı, 6. Baskı, Gerçek yayınları
(İstanbul, 1992), s. 204.

7

Metin And, Geleneksel Türk Tiyatrosu, İnkılap Kitabevi (İstanbul, 1985), s. 292.

8

Cevdet Kudret, Karagöz, c.I, Bilgi Yayınevi (Ankara, 1968), s. 24.
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Karagöz, birçok problemin halledilmesi, devlet büyüklerine
duyurulması hususunda da bir vasıta olmuştur. Halkın söyleyemediği dertlerini hayalî, uygun bir yere sıkıştırıp söylemiş, izleyen yetkililer de bundan gerekli mesajları almışlardır.9
Çocuklar, kadınlar ve erkeklere oynatılan Karagöz oyunlarının konuları, hayalînin kültür ve karakterine ve seyircinin niteliğine göre değişmiştir. Çocuklara oynatılan oyunlarda, gerek
seviye gerekse hacim ve mizah yapısının basitliği dikkati çekmektedir. Mizah unsuru ise özellikle Karagöz'le Hacivat'ın kavgalarına dayandırılmıştır. Hayal perdesi daima çocuğun merak
ve hayranlıkla seyrettiği bir âlem olmuştur.10
Kadınlara oynatılan oyunlarda ise özellikle kadın taklitlerine
önem verilmekle birlikte, klasik İstanbul nezaketi ve terbiyesi
ön plana çıkarılarak kibar kadınların ilgisi çekilmeye çalışılmıştır. Özellikle büyük konakların harem kısmında oynatılan bu
oyunlarda Karagöz'ün karısıyla olan kavgaları en çok ilgi çeken
bölümlerden birini oluşturmaktaydı.
Kahvelerde sadece erkeklere oynatılan oyunlarda ise hayalîler
daha serbest hareket ederek müstehcen unsurlara bolca yer
vermekteydiler.11
Muhayyileye geniş ölçüde pay bırakan Karagöz oyunlarının
–hangi konuyu işlerse işlesin– başta gelen özelliği bir komedya
oluşudur. En acıklı konular (Ferhat ile Şirin vb.) dahi Karagöz'de
bir komedya havasına bürünmüştür. Mesela Ferhat'ın aşkı uğruna deleceği dağı kendi evinin önünde gören Karagöz'ün "Ulan
Hacivat, buraya bu molozu ne yığdın?" demesiyle fasıl başlarken efsane gülünçleşir. Karagöz perdesinde ölüm bile ancak gülünç yanıyla alınır. (Cambazlar, Salıncak vb.); acıklı ölüm hiç
yoktur. O kadar ki klasik hikâyelerde (Ferhat ile Şirin, Tahir
ile Zühre vb.) muratlarına ermeden ölen sevdalılar, Karagöz
perdesinde birbirlerine kavuşturulurlar. Ali Rıza Bey'in "On
Üçüncü Asr-ı Hicrîde İstanbul Hayatı, İstanbul Eğlenceleri"
9 Uğur Göktaş, Dünkü Karagöz, Akademi Kitabevi (İzmir, 1992), s. 21.
10

Sabri Esat Siyavuşgil, Karagöz: Psiko- Sosyolojik Bir Deneme, Maarif Matbaası
(İstanbul, 1941), s. 198.

11

Uğur Göktaş, Dünkü Karagöz, Akademi Kitabevi (İzmir, 1992), s. 22-23.
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yazısında anlattığı Kasımpaşalı Hafız'ın oynattığı bir oyunda
(XVIII. Yüzyıl) "muhâvere kızıştıkça kahkahaların ayyûka çıktığı, huzzârın, fazla gülmekten çatlamak derecesine geldiği"
anlatılmaktadır.12
Karagöz'de seyirlik halk oyunlarının ortak özelliklerinden birini teşkil eden taklide yer verilmiş ve bu husus gülme unsurlarından birini teşkil etmiştir. Karagöz, Osmanlı toplumunun
çeşitli tipleri arasındaki keskin farkların bir araya gelmesindeki etkiden yararlanmıştır. Taşradan gelen tipler kendi ağızları
ile konuşmuş ve Karagözcü de asıl yeteneğini bunların takli
dinde göstermiştir. İstanbul halkı taşradan gelen ve İstanbul
Türkçesini konuşamayan veyahut kendi dillerinin etkisiyle
Türkçeyi iyi telaffuz edemeyen adamların konuşmalarını, tavır ve hareketlerini gülünç bulur. İstanbul halkını güldüren bu
durum acaba Anadolu halkı için nasıldır? Anadolu'da izlenen
Karagöz'de ise halk, İstanbul Türkçesini çok kibar bulur ve buna
güler.13 Kastamonu'da Kastamonu ağzının kurala uygun olduğu
kabul edilip İstanbul ağzıyla alay edilmiştir.14
Karagöz'de taklit, gülme unsurunu oluştururken bir önemli husus daha dikkati çekmektedir. O da Karagöz'de argoya da
yer verilmiş olmasıdır. "Kendi sosyal çevresiyle sınırlı yaşayan
ve toplumun geri kalan kesiminden ayrılmak ya da korunmak isteyen bir grubun benimsediği özel kelimeler"15 biçiminde tanıma
kavuşturulabilecek olan argo, hayalîler arasında benimsenmiş,
zamanla "Karagözcü argosu" olarak anılmıştır. Karagözcü argosu incelendiğinde kelimelerin büyük çoğunluğunun Çingenece
olduğu görülmektedir. Neden Çingenece (?) sorusu bu alanda
çalışanlarca merak konusu olmuş ve bununla ilgili olarak çeşitli
görüşler ortaya atılmıştır.16 Bu argonun aslen Çingene olan bazı
12

Sabri Esat Siyavuşgil, Karagöz: Psiko- Sosyolojik Bir Deneme, Maarif Matbaası
(İstanbul, 1941), s. 50-51; Cevdet Kudret, Karagöz, c.I, Bilgi Yayınevi (Ankara,
1968), s. 37.

13

Metin And, Geleneksel Türk Tiyatrosu, İnkılap Kitabevi (İstanbul, 1985), s. 310.

14

Mustafa Nihat Özön, Kanlı Nigâr (İstanbul, 1941), s. 69.

15

Hulki Aktunç, Türkçenin Büyük Argo Sözlüğü (Tanıklarıyla), YKY (İstanbul,
1998), s. 16.

16

Hellmut Ritter, "Karagöz", İslâm Ansiklopedisi, c. 6, Millî Eğitim yayınları Devlet Kitapları (İstanbul, 1993), s. 246.
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hayalîlerin kendi dillerinden alınma terimleri kullanma arzuları ile bir dereceye kadar izah edilebilir.17 Karagöz oyununda şahıslar, mekân, ekmek, para, içki, sigara, bıçak, çalgı, def, çengi
ve bazı eylemler için argo kullanıldığı göze çarpmaktadır, örneğin: Hırbo Kastamonulu, Hay Ermeni, Gaco zenne, Cud Yahudi,
Balama Rum, piyiz içki, papel para, çori bıçak, habbe ekmek, tatu
kahve, cızlam kaçmak, çakmak anlamak, peniz söz vermek vb.18
Karagözcüler, "alan argolarındaki sözcük dağarcığının, zaman içerisinde oluşturduğu toplam sözcük ve deyim dağarcığı
ile, bu dağarcığa dayalı konuşma biçimi"19 olan genel argonun
önemli bir yanından faydalanmayı bilmişlerdir. Özellikle yergi
ve güldürme unsuru olarak argoya başvurulmuş; argo, seyircileri güldürmüş, hayalî de böylelikle hedefine ulaşmıştır.
Karagöz metinleri incelendiğinde argo kelimelerin bir kısmının Türkçe kelimelerin mecazlaştırılmasıyla oluştuğu görülür: çömlek kırılmak, bayılmak, tepelemek, götürmek, iplemek,
kondurmak, odun atmak, taş tutmak, meyanesi gelmek, yolunu
bulmak, parlamak, yuvarlamak, uydurmak, diplemek, binmek,
düzmek, pantolon balığı, şeftali, portakal, şalgam, kızılcık hoşafı, kalem aşısı.
"Karagöz: Hacivat'ın tâ anasını belleyeyim de derûnunda taze
soğan, dereotu, maydanozlu bir salata tarlası açayım." (Karagöz,
Karagöz'ün Esrar İçip Deli Olması Oyunu); Hacivat'ın tekme
vurmasıyla yere düşen Karagöz: – Vay kerata! Çömlek kırıldı.
(Karagöz, Bahçe); Külhanbeyi: – Ulan inadına mı yapıyorsun?
şimdi suratına bir tane konacağım. (Karagöz, Aşçılık); Karagöz:
– Anlaşıldı, Hacıbaba dayağın meyanesi geliyor! (Karagöz,
Çeşme)" örneklerinde anasını bellemek, çömlek kırıldı, konmak
ve meyanesi gelmek ifadeleri argo olarak kullanılmıştır.
Yabancı dillerden aynen veya değiştirilmiş olarak kelime
alınması ve bazen de alınan bu yabancı kökenli kelimelerin
17

Nihâl Türkmen, Orta Oyunu (İstanbul, 1991), s. 97.

18

Uğur Göktaş, Karagöz Terimleri Sözlüğü, Anadolu Sanat yayınları Sözlük Dizisi: 2 (İstanbul, 1986).

19

H. Aktunç, Türkçenin Büyük Argo Sözlüğü (Tanıklarıyla), YKY (İstanbul, 1998),
s. 16.
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Türkçe kelimelerle birleşmesi ile oluşan argolar: mort olmak,
mostrasına bakmak, vizita etmek,yefallemek, zevkime zehebe,
dübaraya gelmek, madik, maraza, antika, mangiz, katakofti,
zifos gibi. Örneğin maraza, Arapça muarazadan bozulmuş bir
argo kelimedir ve "tartışma, çekişme; kavga, gürültü" anlamında kullanılmıştır. "Karagöz: – Ulan, hep antikalar buraya geliyor! Marazanın meyanesi gelmeğe başladı." (Karagöz, Yazıcı
oyununda)
Uydurma, yakıştırma veya benzetme yoluyla oluşan argolar:
lüpçü, gelberi, cebellebe, cumbul gibi argo kelimeler de sıklıkla
kullanılmaktadır. Gelberi, argoda "hırsızlık, çalma, aşırma eylemi" anlamına gelmektedir. Bu kelimeyi "şâirlik" oyununda
Karagöz şöyle kullanmaktadır: "Hacivat: – O âşıkların hepsini birer mahlası vardır. Kiminin Mahzunî, kiminin Hemrahî.
Karagöz: – Benim ismim de Gelberî olsun." (Karagöz, Şâirlik)
Karagöz oyunlarının en önemli tipi şüphesiz Karagöz'dür.
Karagöz, argoya en fazla başvuran tiptir. Karagöz'ün iki cephesi
vardır: Halk ona, kendinde görmek istemediği kusurları nefsinde teşhir ettiği için gülmektedir, hem de yapmak istediği şeyleri
yaptığı için: Mesela birçok şey bildiği için kendisine önem verilmesini isteyen Çelebi'nin ukalalıklarını tehzil ettiği için o, halkın
büyük sempatisini kazanır. Ayrıca Karagöz, insanın yapmak isteyip de yapamadığı şeyleri her türlü deliliğe mesaj veren hayal
perdesi üzerinde yapmak suretiyle hapsedilmiş arzulara cevap
verir: Onun için yasak yoktur. Saygı sıra dinlemez.20 Böyle bir
tipin konuşmasında argoya sık başvurması da oldukça doğaldır.
Gülme unsuru olarak kullanılan argo nasıl bir etkiye sahiptir? Bunun için "gülme nedir, insanlar neye gülerler vb." soruları
sormak gerekecektir. İnsanı, insanlığı tanımayı amaç edinen filozoflar, psikologlar, edebiyatçılar, fizyologlar bu soruya da cevap
aramışlardır. Her disiplin, kendine göre bir yaklaşım sergilemiş,
çeşitli teoriler ortaya atmıştır. Bu teoriler felsefî ve edebî teoriler, modern psikolojik teoriler gibi genel olarak alanlara göre
sınıflandırılabileceği gibi, gülmeyi açıklayan görüşleri esas alıp
20

Pertev Naili Boratav, Folklor ve Edebiyat II, 2. baskı, Adam yayınları (İstanbul,
1991), s. 504.
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Üstünlük Teorisi, Rahatlama Teorisi, Uyumsuzluk Teorisi olarak da sınıflandırılabilir.21 Bu teorilerden "Uyumsuzluk Teorisi"
ve "Rahatlama Teorisi", Karagöz'deki argo kelimelerle ilgili olarak ele alınıp değerlendirilecektir.
Önce, "Uyumsuzluk Teorisi" üzerinde durulacaktır:
16. yüzyılda Sir Philip Sidney, gülmenin hemen her zaman
kendimizle ve genellikle doğayla uyum içinde olmayan şeylerden doğduğunu ileri sürer.22 W. Hazlitt'e göre gülünç, uyuşmazın
özüdür. J. Priestley de gülmenin, karşıtlığın algılanmasından
doğduğu düşüncesindedir.23 20. yüzyıla doğru filozoflar uyuşmazlık ve aykırılık ilkesini, gülüncün temel ögesi olarak görmeye başlamışlardır.24 Argoya giren yabancı dillerden geçen kelimeleri, Türk kültürü tepkiyle karşılar ve bunlar kültüre uyum
sağlayamazlar. İşte, uyum sağlayamamış bu unsurlar gülmeyi
oluşturur.
Bu kısa açıklamadan sonra "Uyumsuzluk Teorisi" açısından
Karagöz ele alındığında şunlar söylenebilir:
Örneğin; Çingenece cicoz kelimesi, argoda "yok, bitti; gitme,
gidiş; ölme, ölüm" anlamlarında kullanılarak uyum sağlamayan
bu durum gülmeye neden olmuştur: "Karagöz: - Ulan, iki kişiyi
merkep götürür mü? Meşhur meseldir: "Ağır bir şey kaldırırsan
belin açılır, yatağına işersin" derler. Sen de binersen merkebin
canı götünden cicoz!" (Karagöz, Tahmis); "Karagöz: - Aşçı Veli
Ağa senin gırtlağına bıçağı bastığı gibi âhirete cicoz!" (Karagöz,
Cazular)."Yunanca zifos kelimesi, "düşük niyetli, aşağılık kimse" anlamına gelmektedir. Hâin Kâhya oyununda Karagöz'ün bu
kelimeyi kullandığı görülmektedir ki bunun gülmeye sebep teşkil etmesi de uyum sağlamamış unsurlar olarak "Uyumsuzluk
21

Fikret Türkmen, Mizahta İstünlük Teorisi ve Nasrettin Hoca Fıkraları, V. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Nasrettin Hoca Seksiyon Bildirileri
(Ankara, 1996), s. 265.

22

Sevinç Sokullu, Türk Tiyatrosunda Komedyanın Evrimi, Kültür Bakanlığı (Ankara, 1979), s. 16.

23

Sevinç Sokullu, Türk Tiyatrosunda Komedyanın Evrimi, Kültür Bakanlığı (Ankara, 1979), s. 17.

24

Sevinç Sokullu, Türk Tiyatrosunda Komedyanın Evrimi, Kültür Bakanlığı (Ankara, 1979), s. 18.
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Teorisi"yle izah edilebilir. "Karagöz: - Hay köpoğlu! Enver'in niyeti Haydar'ı zifoza çıkarmak." (Karagöz, Hâin Kâhya)
İnsanların neden güldükleri sorusuna açıklık getiren Bergson,
bu konuda şöyle demektedir:
"Eğer yalnızsanız komiği duyamazsınız. Öyle görünüyor ki
gülme bir yankıya muhtaçtır. Gülmeyi iyi dinleyin, göreceksiniz ki iyi farkedilir, açık sınırlı bir ses değildir; gitgide akisler
yaparak uzanmak, dağlarla gürleyen gök gürültüleri gibi evvela bir patlamayla başlayarak gürlemelerle devam etmek ister.
Bununla beraber bu yankıların alabildiğine gitmesi icabetmez.
İstendiği kadar geniş bir daire içinde yayılabilir; fakat ne de olsa
yine kapalı olur… Gülme ne kadar gönül açıklığıyla oluyor sanılırsa sanılsın, diğer gülenlerle gerçek yahut tasarlanmış bir
anlaşmayı, bir suç ortaklığını saklar. Nitekim tiyatrolardaki
gülmeler seyircilerin çokluğu nispetinde yaygın oluyor… Komik,
insanların grup halinde toplanarak bütün dikkatlerini, duygularının susturup sadece zekâlarını işletmek suretiyle, aralarından
birisi üzerinde toplanmalarından doğuyor."25
Görüldüğü gibi Bergson, gülme konusunda, gülmenin seyircilerin çokluğu ile doğru orantılı olarak arttığına işaret ederken,
toplanan seyircilerin sadece zekâlarını işleterek aralarından birisi üzerinde yoğunlaşma olgusu üzerinde durmaktadır. Ayrıca
yazar, komik ile seyirciler arasında oluşan bir suç ortaklığının
varlığını da iddia etmektedir.
Daha önce Karagöz'ün kahvehanelerde erkekler için oynatıldığına değinilmişti. Kahvehaneler 16. yüzyıldan itibaren tekkelere alternatif kurumlar olarak ortaya çıkarlar. Bir anda devirlerinin en iyi kazanç kapısı olan kahvehanelerde Karagöz de oynatılmaktadır.26 Bu kahvehaneler kış mevsimlerini cuma, özellikle
Ramazan geceleri hıncahınç dolardı.27 "Zekerli Karagöz" veya
25

H. Bergson, Gülme (Le Rire), çev. M. Şekip Tunç, Millî Eğitim yayınları (İstanbul, 1997), s. 16-17.

26

Özkul Çobanoğlu, Åşık Tarzı Geleneği İçinde Destan Türü Monografisi, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Basılmamış Doktora Tezi (1996),
s. 194.

27 Ferit Devellioğlu, Türk Argosu, genişletilmiş 4. baskı (Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1959), s. 41.
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"Toramanlı Karagöz" adı verilen müstehcen oyunlar İstanbul
kahvelerinde sıkça oynatılırdı.28 Bu oyunlarda cinsellikle ilgili
argo kelimelere yer verilirdi. Temelinde gizlilik bulunan argo
kelimelerin bu gizliliğe kapalı bir toplumun insanları büyük ilgi
duyardı.
Öte yandan, 16. yüzyılda gülme konusuyla ilgilenen Ludovico
Castelvetro, gülme çeşitlerini sıralamış, bunlardan birini de
açık saçıklığın oluşturduğunu belirtmiştir. Ona göre, müstehcenin örtülü olarak sunulması, dolaysız söylenmesinden daha
başarılıdır.29
"İnsan, çocukluğundan itibaren duygularını frenlemeye, bastırmaya zorlanmaktadır. Kahkaha bu bastırmanın ani bir boşalımı, bilinçaltı doyumun fiziksel işaretidir. Bu bakımdan kahkahanın sırrı doğaya dönüştedir."30 şeklindeki görüşler Freud
ve Miss Silvia Bliss'e aittir. Bu görüşleri "Rahatlama Teorisi"
olarak adlandırılmıştır. Gülme, birkaç ruh durumunu yansıtır.
Ümit ettiğinin aksi ve daha önemsizi ile karşılaşan gözlemcinin
aldanması; beklediğinin çok aykırısını gören ya da işitenin şaşırması; kendi ölçülerinden daha değersizini görenin üstünlük
duygusu; bastırılmış, itilmiş istek ve duyguların açığa vurulmasından ileri gelen bilinçaltı doyumları gibi kişisel ve bireysel
duygu ve doyumları içerir.31 Karagöz'de bastırılmış, itilmiş istek
ve duyguların açığa vurulması için müstehcen argo kelimelerden
yararlanılmış ve böylece de Freud ve Bliss'in ortaya attığı bu teoriye göre bilinçaltı doyumlar gerçekleşmiştir.
Karagöz'de cinsellikle ilgili argolara yer verilmesi ve bunların
seyircileri bol bol güldürmesi "Rahatlama Teorisi"yle izah edilebilir. İnsanı, bastırılmış, itilmiş duygularından kurtararak gevşetme, rahatlatma amacını güden bu çeşit güldürme; Karagöz'de
28

Uğur Göktaş, Karagöz Terimleri Sözlüğü, Anadolu Sanat yayınları Sözlük Dizisi: 2 (İstanbul, 1986), s. 23.

29

Sevinç Sokullu, Türk Tiyatrosunda Komedyanın Evrimi, Kültür Bakanlığı (Ankara, 1979), s. 16.

30

Sevinç Sokullu, Türk Tiyatrosunda Komedyanın Evrimi, Kültür Bakanlığı (Ankara, 1979), s. 20-21.

31

Sevinç Sokullu, Türk Tiyatrosunda Komedyanın Evrimi, Kültür Bakanlığı (Ankara, 1979), s. 22.
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daha ziyade Türkçe kelimelerin mecaz anlamlarıyla bu şekilde
kullanılması şeklinde gerçekleşmiştir. Karagöz'de bununla ilgili şu örnekler verilebilir: "Zenne: – Ben kimseyi içeriye almam,
seni de almam. Karagöz: – Ben de kapıdan sürüştürür giderim."
(Karagöz, Abdal Bekçi). "Hacivat: - Öyleyse sen diplomatiksin
haa? Karagöz: - Öyle ya. Diplemeye pek tetikimdir…" (Karagöz,
Eczahane). "Hanım: – … size hususi bir tatlı yaptırmak isterim.
Karagöz: – Yaparım efendim, yaparım. Yerken lezzetine do
yamazsınız." (Karagöz, Aşçılık)

Sonuç
Esnek yapıları ve doğmaca niteliklerine rağmen belli kalıplar
içindeki Karagöz oyunları, sadece eski bir halk eğlencesi değil;
aynı zamanda sosyal fonksiyonu olan bir gelenektir. Karagöz,
toplumsal sorunları tanıtıp dile getirmiş, halkın olaylardan komedi yaratma kudretini sergilemiştir. Bu gölge oyunu; bilinçaltı
boşalımı sağlamış, seyirciyi güldürerek onun ruhsal ve biyolojik
gerginlikten kurtulmasını ve sağlıklı kalmasını temin etmiş ve
bunun için argodan da yararlanmıştır.
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Tehzil ve Argo

İskender Pala

*

Divan edebiyatında bir şairin manzum bir eserine –çoğunlukla gazel– başka bir şair tarafından aynı vezin ve kafiyede benzer
şiir yazmaya tanzîr, yazılan şiire de nazîre denirdi. Şairler arasında en mükemmel olanı söyleyebilme istek ve çabası, bu tür
eserlerin meydana gelişinde başlıca etken olmuştur. Nazîre içinde latife yollu yazılan; daha önceki şiire günün şartları ve şairin
isteği doğrultusunda alay vesilesi yapan gülünç manzumelere
ise tehzil adı verilir.
Tehzil sanatı bize İran'dan geçmiştir. Bu alanda en fazla kalem oynatan ve şöhrete kavuşan şair Şirazlı Büshak'tır (XIV.
yüzyıl). Büshak, hemşehrileri olan Hafız (ö. 1390) ve SadÎ'nin
(ö. 1292) şiirlerini, yemeklerin övgüsünde tehzil eder dururmuş.
Bir gün Hafız onu Şeyh Nimetullah'a şikâyet etmiş. Şeyh efendi
Büshak'ı çağırtıp niçin böyle bir yol tuttuğunu sorunca şair, şeyh
efendinin adı olan Nimetullah (Allah'ın nimeti) terkibini esas
alarak "Efendim, Hafız ve onun gibi şairler güzelleri övüyorlar;
kulunuz da nimetullahı!.." diyerek nükte yapmıştır.
Nüktenin esas olduğu tehzil, mizah dehası ister. Bu yolla kaleme alınmış birçok şiir, mizah edebiyatımızın ölümsüz örnekleri
arasında yer alır. Tehzili yapılan şiirler genellikle edebiyatımızın
*

Prof. Dr. İskender Pala, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul.

323

Argo

dilden dile dolaşan meşhur manzumeleridir. Mesela Fuzulî'nin
(ö. 1556) Su kasidesi, Râsih'in (XVII. yüzyıl) "üstüne" redifli gazeli, Nedim'in (ö. 1730) "kâfir" redifli gazeli bu türdendir. Tehzilde
daha önce yazılmış olan şiire mizahî bir nitelik verilir. Ancak bu
şiirin zarif ve nükteli olması şartı daima geçerlidir. Tehzil yazan
şairler örnek aldıkları şiire beyit beyit bağlı kalarak onları kopya
etmek yerine daha özgürce konuşabilmek için beyitlerin konularında tasarruflar yapmak yolunu tutmuşlardır. Nitekim tehzilde
ilk şiirin beyit sayısına ve sırasına uyma şartı aranmaz. Ancak
kafiye ve veznin aynı olması gerekir. Bazı şairler örnek aldıkları şiirden bazı mısraları iktibas edebilirler. Bu durumda anlam,
şiirin aslını aratmayacak kadar güzel biçimde karikatürize edilir. Şair bu yolla birçok fikri, mizah perdesi altında okuyucuya
doğrudan doğruya sunmuş olur. Kişiler, kurumlar ve olaylara
doğrudan hücum etme imkânı yakalar ve meramını kulaktan
kulağa, gizli bir cereyan haliyle ulaştırmış olur.
Tehzil, güldürerek eğittiği için toplum üzerinde fevkalade bir
etkiye sahiptir. Hatta bazı tehziller insanı gerçeklerle yüzyüze
getirirken acı acı gülümsetir. Şair, devrinin bütün hayat manzaralarını kendi perspektifiyle çerçeveleyip ince mizah anlayışı
ve nükteleriyle objektif bir tablo ortaya koyar. Dürüst karakterli
olmayan devlet adamlarını, hak ve yetkilerini kötüye kullanan
memurları, kendi vazifelerini ihmal edip dedikodu ve müzevirlikle iştigal eden kişileri, zulümden hoşlanıp adalete aldırmayanları şiddetle yerer. Bu bakımdan yapıcı bir yanı da bulunan
tehzil için konu her dönemde fevkalade boldur.
Tehzil bir mizaç meselesi olmakla beraber genellikle erkekçe ve mert ağızlardan çıkar. Hemen her devirde açık ve bariz
hatlarla mizah zekâsını, yaşanan hayatın keşfedilen gülünçlüklerinde kullanan kişiler çıkmıştır. Neşeli, alaycı bir kişi, büyük
imanları ve yıkılmaz kanaatleri mizah yoluyla gayet güzel biçimde hicvedebilir. Bu bakımdan tehzillerin çoğunda şaka ve alay
yanında, serzeniş, isyan ve baş kaldırı edası kendini gösterir.
Tehziller konu yönünden beş ana gruba ayrılabilirler:
1. Şairin kendisini anlattığı tehziller: Şairlerin özel hayatları, ıstırapları, maceraları vs. (mesela bk. Yusuf Ziya'nın "düştü"
redifli tehzili).
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2. Özel kişiler hakkında yazılan tehziller: Önemli mevkilerde
bulunan bazı kişilerin hoşa gitmeyen yönlerinin acımasız bir dille eleştirilmesidir (mesela bk. Hüseyin Kâmi ve Orhan Seyfi'nin
"kâfir" redifli tehzilleri).
3. Kurumları konu edinen tehziller: Yanlış işleyen bürokrasinin ve devlet düzenindeki aksaklıkların söz konusu edildiği şiirlerdir (mesela bk. H. Suat Yalçın'ın "üstüne" redifli tehzili).
4. Sosyal olaylar hakkında düzenlenen tehziller: İç ve dış siyaset, yöneticilerin icraatları, fakirlik, pahalılık, zamlar vs. bu
grupta ele alınır (mesela bk. Orhan Seyfi'nin "su" redifli tehzili).
5. Karışık konulu tehziller: Şairin fazla serbest davrandığı ve
aklına gelen her türlü aksaklığı konu edinerek yazdığı tehzillerdir (msl. bk. Osman Cemal'in "gider" redifli tehzili).
Türk edebiyatının bütün zamanları içinde en fazla tehzil
Cumhuriyet döneminde yazılmıştır. Bu devir, divan şiirinin
tamamiyle reddedilip yeni tarz şiirlerin denendiği ve daha çok
hece vezninin revaç gördüğü yenileşme çağıdır. Ancak yine de
tehzil yazan şairlerin hemen hiçbirinde divan şiiriyle alay eden
bir tavır yoktur. Bilakis fikirlerinin yayılmasında bir araç olarak kullandıkları için, klasik edebiyata sempatik ve optimist bir
gözle bakarlar. En azından bunlar, divan şiiri ve kültürünü çok
iyi bilen, birçoğu aruza hâkimiyet sağlamış usta mizahçılardır.
Oysa gerçek divan şairlerinden pek azı bu vadide yürümüştür.
Bunun en büyük nedenlerinden biri şair Nabî'nin (ö.1712),
Eyleme hezl ü mizahı pîşe
Düşürür dostlarını endîşe
Dostunu etme latîfeyle fedâ
Hakk-ı nân u nemeği kılma hebâ
(…)
Âbdâr olsa latîfe hoştur
Lîk bir semti yanar ateştir
Hiç latîfe deme ol söz okuna
Ki ucu hâtır-ı yâre dokuna1

1

Yusuf Nabi, Hayriye (İstanbul, 1889), s. 36.
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beyitlerinde öne sürdüğü anlayıştır. Mutlakiyet idaresinin ve
sağlam inanç sisteminin hâkim olduğu o dönemler için tehzil bir
fantezi sayılıyor, belki tehzil yazmaya gerek duyulacak kadar da
radikal düşünceler belirmiyordu. Buna rağmen klasik edebiyatımızda Hevaî mahlasını kullanan iki şair vardır ki ikisinin de
sayısız tehzilleri hezeliyat mecmualarında kayıtlıdır. Bunlardan
biri Kuburizade Abdurrahman (ö. 1715), diğeri ise Sürurî'dir
(ö. 1817). Yer yer şiirdeki edep sınırlarını aşan söyleyişlerin de
görüldüğü bu iki şairin tehzilleri hemen hemen bütün divan edebiyatının mizah anlayışına imzalarını atar. Bunların dışında
Güftî'nin (ö. 1677) Teşrifatu'ş-şuarâ adlı manzum tezkiresi de
önemli bir tehzil eseri sayılabilir. Eser, seksen altı şairin birer
ikişer beyit ile tehzilinden ibarettir.
Divan edebiyatında tehziller iftirasız, garezsiz ve terbiyeli
birer hiciv edasına bürünmüşse de okuyucuda kesin kanaatler
oluşmasını sağlayan edep dışı söyleyişlere sık rastlanır. Sabit'in
(ö. 1712) Derenâme ve Berbernâme'si olsun, Vasıf'ın (ö. 1824)
Hubannâme ve Zenannâme'si olsun tehzil türüne yakın eserler olup gerçekten bir edebiyat anlayışının uzağında kalırlar.
(Tehzillerdeki bu dil mevzuuna daha sonra tekrar dönülecek ve
argo üzerinde durulacaktır.)
Önceleri çoğunlukla gazeller tehzil edildiği halde
Cumhuriyet'ten sonra halk edebiyatı ürünlerinin veya hece ile
yazılmış modern şiirlerin de tehzil edildikleri görülür. Buna ilaveten bir şiirin içine mısralar katmak yoluyla da orijinal şekiller
denenmiş ancak klasik tehzil yanında fazla köklü olamamıştır.
Cumhuriyet döneminde tehziller altın çağını yaşar. Çok partili döneme geçiş sürecinde, birçok şair karşılıklı tehzil yarışına girmiştir. Bu tutum edebiyatın sosyal hayata her bakımdan
açılması demektir. Ancak bu ortamı hazırlayan şartlar arasında
ülkenin çok sorunlu bir dönem yaşıyor oluşunun etkisi oldukça
fazladır. Şekil bakımından değilse bile fikir bakımından özgürce hareket eden tehzil şairi, ortaya koyduğu eleştirel manzume
ile devrinin negatif bir aynasını seyirciye sunar. Bu aynada nice
gizli profiller kolayca seyredilebilir. Toplum, kurum veya kişilere yönelik suçlamaların bulunduğu tehzillerin bir kısmında
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mahlas bulunmayabilir. Nitekim daha Osmanlılar döneminde
de bu tür şiirler yazılırdı. Söz gelimi Keçecizade Ferik İzzet Paşa
hakkında Nef'î'nin (ö. 1635),
Sanmam ki felek devr ile şâm u seher eyler
Her vâkıanın âkıbetinden haber eyler
matlalı meşhur kasidesini tehzil yoluyla on üç beyit halinde kaleme alan şair adını zikretmez. Şiirin ilk beyti şudur:
Bir küp mesela bir semer üstünde yer eyler
Ya bir fıçı ki çifte sırıkla sefer eyler
Cumhuriyet döneminde fevkalade güzel tehziller yazan ünlü
simalar arasında Yusuf Ziya Ortaç (Çimdik) (1895-1967), Fazıl
Ahmet Aykaç (1884-1967), Hüseyin Kâmi (1878-1912), Halil
Nihad Boztepe (1882-1949), Osman Cemal Kaygılı (Balta) (18901945), Hüseyin Suat Yalçın (Gave) (1868-1924), Orhan Seyfi
Orhon (Fiske) (1890-1972), Faruk Nafiz Çamlıbel (Çamdeviren)
(1898-1973), Necdet Rüştü Efe (Cımbız) (1900-1969) gibi isimler
sayılabilir. O dönem kroniklerinde daha birçok şairin ustaca yazılmış tehzillerine rastlanır.
Tehzil sanatında argo kelimelerin kullanılışına geçmeden,
argo üzerinde kısaca duralım:
"Toplumda belli bir gruba veya sosyal bir sınıfa mahsus olan
ve genel dilin koynunda asalak bir kelime hazinesi bulunan konuşma sistemlerine argo adı verilir."2 Öğrenci argosu, balıkçı
argosu, asker argosu, hırsız argosu gibi özel adlarla bilinen bu
özel dillere biz bir yenisini eklemek istiyoruz: şair argosu. Bu
argo en ağır biçimde hicviyelerde görülür. Tehzillerde ise asla
pespaye külhanbeyi ağzına rastlanmaz. Yani bu argo, edebiyat
kelimesindeki edep sınırını aşmaz.
Türk argosu büyük ölçüde İstanbul'da gelişmiştir. Eskiden
Kasımpaşa, Galata, Beşiktaş, Üsküdar, Kumkapı, Karagümrük,
Silivrikapı gibi tulumbacılığın bir teşkilat olarak kendini gösterdiği semtlerde çalgılı tulumbacı kahvehaneleri bulunurmuş.
2

Ferit Devellioğlu,Türk Argosu, 6. baskı (İstanbul, 1980), s. 9.
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Devrin sayılı fırtınalarının ve birçok şair ile şiir heveskârının uğrak yeri olan bu mahfeller edebiyata fazla uzak değildir. Semaî
kahvehaneleri ise ayrı bir şiir dünyasıdır. Hele XIX. yüzyılda
Tavukpazarı'ndaki tulumbacı meyhanesi, argonun ihyasında bir
numaralı mahfel olarak bilinirmiş. Bu gibi yerler için bazı araştırmacılar "Buralara devam eden ehl-i keyiflerin gazelleri ve kasidelerinin işitildiğini" Dertli, Emrah, Gevherî, Bayburtlu Zihnî,
Aşık Ömer ve ara sıra Enderunlu Vasıf'tan okunup çalındığını
yazarlar.3
Argo, edebiyatın her devrinde kullanılmışsa da eski dönemlerin sıkı takip ve kuralları, bu tür kelimelerin yazıya fazlaca geçirilmesini engellemiştir. Buna rağmen eski dönemlerden beri çeşitli edebî eserlerde argo kelimelere rastlanır. Söz gelimi Divanu
Lugati't-Türk'te "oyuncak" anlamına gelen "ohşagu" kelimesi
"kadın" (c. I, s. 65); "çanak" kelimesi de "puşt" (c. I, s. 503) anlamıyla argolaşmış olarak görülür.4 Osmanlılar dönemine ait yazılı belge niteliğinde bir argo sözcük risalesi olan Lehçe-i Külhanî,
yüz kadar argo kelimeyi içerir.5
Argo, şiirde ifadenin zenginliğini, renkliliğini ve bütünlüğünü sağlamak için başvurulan çarelerden biridir. Argoyu nazma
dökmek, belki edebî sanat göstermek kadar maharet, şairanelik
ve ince zekâ ister. Argo, insan ruhunun derinliğini anlatmada
başvurulan etkili yollardan biridir. Nitekim Şair Eşref gibi bir
kısım ustalar, argo kullanmaktan zevk duyarak onu edebiyata
mal etmek istemişlerdir. Ancak edebî argo, şiire çeşni verecek
dozdan öteye geçmez. Bunun yanında edebiyatlarının gelişmesi
tamamlanmış milletlerin şair ve yazarlarının, argo kullanmaktan daima kaçındıklarını görüyoruz. Herhalde onlar bu dili kullanmak yerine bilmeyi tercih ediyorlar ve argoya, tam anlamıyla
taşı gediğine koymak için başvuruyorlardı.
Aşağıdaki tehzil örnekleri konu veya şekil yönünden karakteristik özellikleri olan şiirlerdir. Şiir Nâbî'nindir:
3

Ziya Şakir, Son Posta (21 Nisan 1946).

4

Divanu Lugati't-Türk (çev. Besim Atalay), c. I (Ankara, 1939).

5

Bu küçük risale alfabetik tertip üzere basılmıştır. Bk. R. Ekrem Koçu, Patrona
Halil (İstanbul, 1967), s. 60-62.
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Derd-i serden nice âzâd olur ol tâife kim
Bâde nûş eyleyecek yerde hoşâb isterler
Sen hemân dildeki nakş-ı hevesi mahv eyle
Senden ey hâce ne defter ne kitâb isterler
Hevâî'nin tehzili şöyledir:
Sancıdan kışta nice kurtulur ol tâife kim
Çorba nûş eyleyecek yerde hoşâb isterler
Sen hemân kışta çarıksız koma şâkirdleri
Senden ey usta ne kalçın ne çorab isterler
Hevâî'nin Şeyhülislam Bahâî'ye (ö. 1654) ait,
Dağıttın hâb-ı nâz-ı yâri ey feryâd neylersin
Edip seyran-gehim yekser harâb-âbâd neylersin
beytiyle başlayan ünlü gazele yazmış olduğu tehzil de en az gazelin aslı kadar meşhur olmuş ve okunmuştur. Şu beyitle başlar:
Dağıttın arpa ve buğdayımı ey bâd neylersin
Edip harman-gehim yekser harâb-âbâd neylersin
Küfri Bahâî (ö. 1630), Nef'î'nin,
Tûti-i mûcize-gûyem ne desem lâf değil
mısraıyla başlayan ünlü gazelini yine Nef'î'yi hedef alarak şöyle
tehzil eder:
Yâvegû zâğ-ı siyâhım der isen lâf değil
Tûtiyem deme ki mir'ât-ı dilin sâf değil
Ulemâ düşmeni bir hâin-i bî-dinsin sen
Ehl-i dildir denilirse sana insâf değil
Dehr tutmazsa nola yâve kelâmın makbûl
Beli harmühre pesendîde-i sarrâf değil
Girdi miftâh-ı der-i genc-i halâ çün eline
Aleme herzeni bez eylesen itlâf değil
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Doludur nüsha-ı hicv ile derûn-ı Nef'î
"Tab'-ı yârân gibi dükkânçe-i sahhâf değil"
Havaî'nin Nâbî'ye ait,
Gülsitân-ı dehre geldik renk yok bû kalmamış
Sâye-endâz-ı kerem bir nahl-i dil-cû kalmamış
beytiyle başlayan bir gazelinin Edirne şehri hakkındaki tehzili
şudur:
Edrine şehrine geldik hây yok hû kalmamış
Gece çorbası çıkar bir belli kapu kalmamış
Çâderin basmış yine attârbaşı orduda
Tabla-i sad-hücre-i eczâda dârû kalmamış
Hep yayanın çatlamış yolda hararetten dili
Meşk-i sakkâ-yı yabanda bir içim su kalmamış
Kullanır yok şimdi besler çok küheylan atları
Hâne-i fâriste zeyn ile teyeltu kalmamış
Pulluğun satmış bu gün etrâk olmuş çift bozan
Tarlalar battâla çekmiş resm-i tapu kalmamış
Şimdi kangı izbeye etsin Hevâî ilticâ
Hep yıkılmış köhne dükkânında yapu kalmamış
Nedim'in,
Haddeden geçmiş nezâket yâl u bâl olmuş sana
Mey süzülmüş şişeden ruhsâr-ı âl olmuş sana
matlaıyla başlayan gazeline Enderunlu Vasıf, Musâhib Hâtif
Efendi için şu tehzili kaleme almıştır:
Kırmızı aşı boyası rûy-ı âl olmuş sana
Ekşiyip bakkalda pekmez sonra bal olmuş sana
Nezle indikçe kışın tahlîl için dendânını
Bir saçak buzu kırılmış som hilâl olmuş sana
Pirpirilikten bakıyye evde kalmış bir yelek
Eskiyip kirli astarı destmâl olmuş sana
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Ağarıp kabı dökülmüş zağra sanma Hâtifâ
Sen bir uncu beygiri kürkün çuval olmuş sana
Fuzulî'nin,
Hâsılım yok ser-i kûyunda belâdan gayrı
Garazım yok reh-i aşkında fenâdan gayrı
matlalı gazelini Hüseyin Suat Yalçın, "Gave Destanı" adı altında
tehzil etmiştir:
Ne duyarsan kalemim söyle riyâdan gayrı
Mesnedim kalmadı dünyada asâdan gayrı
Çaldılar paltomu bir handa gelirken yolda
Kalmadı giyecek bir köhne abâdan gayrı
Kimse âvâz-ı fakîrânemi gûş eylemedi
Kaldı her yer kapalı bâb-ı rızâdan gayrı
O büyük meclise bir gün girelim biz orada
"Ne ararsan bulunur derde devâdan gayrı"
Şâir ü âlim ü fâzıl mütebahhir doktor
Ümmetin hepsi o yerde cühelâdan gayrı
Ne kadar varsa bahadır başı kalpaklı yiğit
Korku bilmez gibidir havf-ı Hudâ'dan gayrı
Hele ankâ-yı maârif için Adnan Bey'den
Kimse bir söz alamaz medh ü senâdan gayrı
Ne maârif ki onun girdiği yerlerde hüner
Renkten renge girer vezn-i hecâdan gayrı
Atalay Bey ne zaman kürsüye çıksa duyarım
Cümle elhân u makâmâtı nevâdan gayrı
Çınlatır kubbeyi lâkin bulamazsın bir şey
Gocuk altındaki etvâr u edâdan gayrı
Başka kimse hedef olmaz hutebâ sözlerine
Zuafâdan fukarâdan şuarâdan gayrı
Bir Emin Bey var imiş Eskişehir mebusu
Söz bulup söyleyemezmiş meseladan gayrı
Dil uzatma ona ey Gâve kilârından onun
Ne gelir sonra bizim yurda hevâdan gayrı
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Bir gazel söyle bu mîr-i keremin aşkıyla
Titresin arz u semâ şâh-ı belâdan gayrı
Vatanın boş yeri yok kabr-i kazâdan gayrı
Kazma bir şey bulamazsın şühedâdan gayrı
Her köyün her kadını böylece feryâd ediyor
"Kimse açmaz kapımı bâd-ı sabâdan gayrı"
Sana ey nazlı vatan söyle ne yaptık bizler
Bunca yıl kahr u belâ cevr ü cefâdan gayrı
Yurdu kurtar da İlâhî bizi sen ateşe yak
Ne gelir başka elimden bu duâdan gayrı
Yusuf Ziya Ortaç, devrin mizah mecmuası Akbaba'da birçok
tehzil yayınlamıştır. Bir tanesi Şeyh Galib'in ünlü,
Yine zevrak-ı derûnum kırılıp kenâre düştü
Dayanır mı şişedir bu reh-i sengsâre düştü
matlalı gazelinin kısa tehzilidir:
Yine tekne-i maîşet kırılıp kenâre düştü
Dayanır mı dar gelir bu yem-i intikâre düştü
Kesilip nefes pek erken suya indi bizde yelken
Halı konsol ayna derken bütün ev pazare düştü
Ne ocakta bir tutam od ne kazanda bir yudum aş
Yere mutfağın damından iki sıska fare düştü
Yine coştu bezm-i işret taştı hem câmî-i rüşvet
Kuşa kurda son ziyâfet dil-i pâre pâre düştü
Reh-i inzivâda çimdik, düşe kalka oldu sâlik
Karaborsa ağniyâsı yine itibâre düştü
Şirket-i Hayriye vapurları ve müdür İhsan Bey hakkında kaleme alınmış olan bir tehzil de "Yolcu" imzasıyla yine bir mizah
mecmuası olan Karagöz'de çıkmıştır. Tehzil Râsih'in şöhretini
borçlu olduğu
Süzme çeşmin gelmesin müjgân müjgân üstüne
Urma zahm-ı sîneye peykân peykân üstüne
matlalı gazeli hakkındadır:
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	Kasîde-i kasîre, der-hakk-ı şirket-i Hayriye
Doldurup parmaklığa insân insân üstüne
Pîr ü bernâ bağrışır efgân efgân üstüne
Bütçesi aslâ kapanmazken o âlî şirketin
Bahşeder lâkin müdîr İhsân ihsân üstüne
Hem derûnun seyredenler zanneder bir meygede
Son vapurda görseniz mestân mestân üstüne
Mevki olsun biletin yer gösteren olmaz sakın
Çok kere mevki diye bindimdi kazgân üstüne
Kimse akl erdirmedi seyr ü sefer îlânına
Nafiledir yazma sen destân destân üstüne
Kaptanın cânibi kim erkân için dârü'l-emân
İzzet ü ikbâl ile mihmân mihmân üstüne
Farkı yoktur bir kümesten görseniz billah acır
Bir perîşân kitledir nisvân nisvân üstüne
Köprü üstünde durup da seyr ederler her sabah
Amir ü memur bütün erkân erkân üstüne
Hüseyin Cahit Yalçın hakkında Hüseyin Kâmi'nin bir tehzilinde örnek alınan şiir Nedim'in,
Tahammül mülkünü yıktın Hülagu Han mısın kâfir
Aman dünyayı yaktın âteş-i sûzân mısın kâfir
matlalı gazelidir. Tehzil şudur:
	Der-vasf-ı hünsâ
Siyâset mülkünü yıktın Ohannes Han mısın kâfir
Bütün ahrârı kızdırdın Kızıl Sultan mısın kâfir
"Kızoğlan nâzı nâzın şehlevend âvâzı âvâzın"
Aceb hünsâ gibi hem kız hem de oğlan mısın kâfir
Seni gördükçe kürsüde olurlar gaşy sertâser
Nesin sen dilber-i gannâc-ı meb'ûsân mısın kâfir
Nedir Rumlarla dâim böyle cenge hâhişin bilmem
Aceb merdûd-ı aşk-ı duhter-i Yunan mısın kâfir
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Ne gûnâ mezc olur semler o pek tatlı lisânında
Müzeyyen renkli cilt altında bir su'bân mısın kâfir
Fransızlarla dâim cenge pek meyyâldir tab'ın
Meger perverd-i sedy-i dâye-i Alman mısın kâfir
Neden tarf-ı cüfûnun pek kızarmıştır bu günlerde
Sükût-ı fırkayı idrâk ile giryân mısın kâfir
Düşürdün âlemi yek-diğere buğz u beyânınla
Belâ-yı âsumân mı fitne-i devrân mısın kâfir
Nedir o pek zehirli handeler gizli hazırlıklar
Yakında hârib-i mülk-i frengistân mısın kâfir
Orhan Seyfi Orhon "Falih Rıfkı Atay'a Gazel" başlıklı tehzilinde yine Nedim gibi seslenir:
Adâlet mülkünü yıktın Hülâgu Han mısın kâfir
Bütün dünyayı kızdırdın Kızıl Sultan mısın kâfir
Kıvılcımlar saçarsın muttasıl etrâfa ağzından
Derûnundan gelen âteş nedir Volkan mısın kâfir
Koraltan'dan Samet'ten Menderes'ten bahse kalktıkça
Tutup katletmek istersin Topal Osman mısın kâfir
Atılmışken Ulus'tan mâlikânendir Ulus şimdi
Acep sen dahi kendi hâline hayrân mısın kâfir
Senin fendin senin sihrin bulunmaz insan oğlunda
Nesin sen doğru söyle cin misin insan mısın kâfir
Güzel yazmaktasın ammâ ayârın hayli eksiktir
Niçin hâlis değilsin sikke-i noksan mısın kâfir
Nedir ders vermeden kasdın demokratlıkta dünyâya
Ki yani sen de bir Ahmed Emin Yalman mısın kâfir
Şarâb-ı erguvân içtin şef'in bezminde yıllarca
O devrin zevk u şevkinden bu gün pişmân mısın kâfir
Niçin hep solculardır hemdemin hem Türkçüyüm dersin
Aceb bizden misin yâhut da onlardan mısın kâfir
Biraz tok söyler ammâ Fiske dâim eski dostundur
Fakat bilmem nesin sen dost musun düşman mısın kâfir
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Şehsuvar imzasıyla yazılan bir tehzilde Şeyh Galib'in,
Gül âteş gülbün âteş gülşen âteş cûybâr âteş
Semender-tıynetân-ı aşka besdir lâlezâr âteş
matlalı ünlü gazeli esas alınmıştır:
Bu İstanbul'da yangından korunsak da siper âteş
Su âteş ekmek âteş lokma âteş kahveler âteş
Nasîbi sanki târîhen de yangından açılmıştır
Tünel âteş tren âteş tramvayla sefer âteş
Odunlar muhtekir insâfını tasvîre nâ-kâfî
Ev âteş ücret âteş külbe âteş hâli yer âteş
Kömürler muktekir kalbiyle hem-reng-i abûsettir
Fes âteş kalıp âteş aşçı dûzehden beter âteş
İçersen köprü başında çukur gazinodan bir çay
Çay âteş garson âteş usta kalfa ser-te-ser âteş
Muhâcirler cevâmîde soğuktan hiçdonarlar mı
Emânetle devâir hem bedestan bahr u ber âteş
Birer marsıktı çıktı mührdâr u müsteşar ammâ
Hızından sönmüyor mâliyyeden hâlâ tüter âteş
Osman Cemal Kaygılı'nın şu tehzili, Taşlıcalı Yahya'nın,
Ademoğlu âleme üryân gelir üryân gider
Nâle vü efgân ile giryân gelir giryân gider
matlalı gazelini örnek edinmiştir:
Âlemin lâgar topal eşşekleri rahvan gider
Esb-i tâli' bende niçin yalpalar yan yan gider
Hikmetinden bir suâl kasdım değil ammâ benim
Bu ne hikmettir ki yâ Rab dert gelir derman gider
Gitti gençlik söndü âmâl kalmadı hiçbir ümîd
Kimse bilmez hâlimi her gün içimden kan gider
Ben neyim bir zerreyim lâkin değil ben yalınız
Ben gibi yüzlerce gençhep ben gibi kurbân gider
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Dün tramvay içre gördüm kadd-ı mevzûn kalmamış
İhtiyâr olmuş bunalmış eski bir cânân gider
Bir taraftan böyle canlar gül fidanlar mahvolur
Bir taraftan debdebeyle cünbüşe kervân gider
Bir taraftan subha dek vur patlasın çal oynasın
Bir taraftan âh u vâh u nâle vü efgân gider
Herkesin kaygusu başka herkesin bir derdi var
Bazısı kaygulanır ki post gider meydân gider
Hay o postlar bir kefen olsun bize meydan mezâr
Arada bizler yanar Nu'man gelir Şa'bân gider
Meçhul bir şairden Fuzuli'nin Su Kasidesi hakkında bir tehzil:
	Sudan Gazel
Kim ki atşân ola vardır ana bir tek Çâre su
Âteş-i iflâsa lâkin etmiyor hiç pâre su
Her ne zam olsa maâşâta heman beyhûdedir
Kâr eder mi söyleyin böyle kudurmuş nâre su
Öyle bir deryâ-yı ihsandır ki devlet bütçesi
Pîş-dâre su verirler hem dahi dem-dâre su
Şehri tahvîl etmede baştan başa parka Cemîl
Gerçi mecrâlarda akmakta bütün âvâre su
Ta sabahtan şâma dek erbâb-ı hâcet çatlasa
Nâfile yoktur yeri dökmek gerek dîvâre su
Şebnem olsaydı felek bir damla yağmazdı bana
Verdirir mi kara bahtım dîde-i dildâre su
İttihâdı sen nasıl yâd eylemezsin Âşıkâ
Böyle nazma câize elbet verirdi Karasu
Aynı kaside hakkında Orhan Seyfi Orhon'un tehzili:
Saçma ey Terkos gölünden tozlanan yollara su
Kim bu denlü tozlanan yollara kılmaz çare su
Âb-ı lutfun çeşme-i vaslında ancak katredir
Çıkmıyor bir türlü zîrâ istenen mikdâre su
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Kimseler bilmez hakîki menbaın mâhiyyetin
Gerçi birçok ism alıp gelmektedir bâzâre su
Rahmet-i ilhâma dâim muntazır Yahyâ Kemâl
Bâğbân-ı tab'ı vermez yılda bir eş'âre su
Gâliba beyne'l-milel bir hayra vakfetsin deyû
Lutf-ı tâli'bahş kılmıştır Celâl Muhtâre su
Tamtakır bak cümle sarnıçlar susuz kalmış Ada
Vermemek câiz midir hiçböyle bir gülzâre su
Kıldı İsâ âkıbet âb-ı hayât-ı lutfunu
Etse lâyıktır teşekkür Lütfi-i Kırdâr'e su
Halkı sîrâb eyleyen ihsân-ı bî-pâyânıdır
Katre yokken çeşmelerden fışkırır hem-vâre su
Anladık eksik kalan nakdîne-i himmet imiş
Bağlıdır ancak sanırdır dirhem ü dînâre su
Suya dâir nutkunun âb-ı revândan farkı yok
Âşık olmuş gûyiyâ ol zât-ı hoş-güftâre su
Bir benim yalnız susuz kalmış bu bezm-i nûşda
Yârdan su istesem mutlak sunar ağyâre su
İçmemiştir neylesin şampanya ya şerbet değil
Sâki-i bahtın elinden Seyfi-i bîçâre su
Hüseyin Suat Yalçın'ın Râsih ve Nedim gibi bir tehzili:
	Üstüne
Sâkiyâ ettin bana ibrâm ibrâm üstüne
Eyledin her lahza sen ikrâm ikrâm üstüne
"Bir elinde gül bir elde câm geldin sevdiğim"
Tastamâm ettin beni in'âm in'âm üstüne
"Kangısın alsam gülü yâhud ki câmı ya seni"
Bahşeder lutfun bana ilhâm ilhâm üstüne
Gel dedin iç bir de evrâk-ı Havâdis aşkına
Çıkmak üzre şimdi bir İkdâm İkdâm üstüne
Künbet-i gerdûna mümkün olmadı asmak fakat
Doldu esvâk-ı zemîn reklâm reklâm üstüne
Cem edip erbâb-ı sâz u sohbeti bir hücreye
Yaydılar her cânibe ihrâm ihrâm üstüne
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Şimdi sen bir tâbur-ı matbûâtı gör bir inlesin
Her telinden nağme-i hüzzâm hüzzâm üstüne
Çağladıkça cûybâr-âsâ zülâl-i marifet
Durmasın eksin nesib şalgam şalgam üstüne
Pek yaman çıktı havuzdan bir Yavuz da'vâsı kim
Dizdi ahkâm-ı felek hükkâm hükkâm üstüne
Mevkiinden düşmesin bir kimse çâh-ı zillete
Yağdırır herkes ona düşnâm düşnâm üstüne
İsterim çıksın beriyyü'z-zimme ihsânım benim
Eyleyim bir gün de ben bayram bayram üstüne
İrtikâbı varsa şâyed çehre-i nâ-pâkine
Sen de ey Gâve tükür balgam balgam üstüne
Halil Nihad Boztepe Hayali Bey'in,
Cihân-ârâ cihan içindedir ârâyı bilmezler
O mâhîler ki deryâ içredir deryâyı bilmezler
matlalı gazeliyle ilgili olarak su beyitleri yazar:
Şu meb'uslar ki meclis içredir âzâyı bilmezler
"O mâhîler ki deryâ içredir deryâyı bilmezler"
Diyâr-ı garbı gezmişler bütün dünyayı görmüşler
Garâbet bunda kim hâlâ bizim Konya'yı bilmezler
(…)
Nihad etrâfa bak zîrâ acâibdir bu insanlar
Hakaret zannederler nükteyi alayı bilmezler
Adını saklayan bir şair Nedim'in,
Mest-i nâzım kim büyüttü böyle bî-pervâ seni
Kim yetiştirdi bu gûnâ servden bâlâ seni
matlalı gazelini şöyle tehzil eder:
	Sâbık Arnavud kralı Zogo'ya
Mest-i nâzım kim kaçırdı Debre'den yaya seni
Kim getirdi ansızın İstanbul'a âyâ seni
Emrine tahsîs kılmış bay Metaksas bir katar

338

V / Divan Edebiyatında Argo

Eylemiş takîb işittim on vagon eşyâ seni
Arnavutluk böyle bir endîşe-i hicret ile
Kırk bin isterlinle etmiş çok şükür ihyâ seni
Sözlerim mahz-ı hakîkattir piyazdan yok eser
Beklemiş ta subha dek üçbin kişi gûyâ seni
Her gören âgûş-ı şâhânende bir kundak ile
Aldanıp sanmış efendim eski bir kahya seni
Park Otel'den nûş edip bir viski bak enginlere
Neş'elendirsin avutsun navi bir rü'yâ seni
Fazıl Ahmet Aykaç Nedim'in,
Ol perî-rû âşıka râm olsa da mâni' değil
Gündüzün olmazsa ahşam olsa da mâni' değil
matla'lı gazelini şu yolda tehzil etmiştir:
Şahsımız ma'rûz-ı düşnâm olsa da mâni' değil
Fikrimiz mağlûb-ı evhâm olsa da mâni' değil
İntişâr etsin hemân cezrî fikirler sû-be-sû
Neşr eden Âtî vü İkdâm olsa da mâni' değil
Ger muharrir olmak istersen atıl sen ortaya
Yazdığın ma'lûmı i'lâm olsa da mâni' değil
Münteşir olsun da bir yerde benim âh-ı dilim
Ger Sabah olmazsa Akşam olsa da mâni' değil
Rind-meşreb ehl-i dildir bildiğim Doktor Rızâ
Şimdi artık şeyhülislam olsa da mâni' değil
Fâzılâ biz anladık pek vâzıhen efkârını
Sözlerin mestûr-ı ibhâm olsa da mâni' değil
Aşağıdaki manzumeler artistik tehzil örnekleridir:
Süruri'nin divanında bulunan birçok kaside tehzil edasını taşır. Bir kasidesinden seçtiğimiz şu beyitler Nef'î'nin,
Her ma'ni-i latîf ki candan nişân verir
Tabir edince tab'ım anı nazma cân verir
matlalı kasidesi için yazılmış bir tehzili andırır:
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Ben bir dükandan olmamışken îrâd sâhibi
Dehr ise külhanîlere hammâm u hân verir
Mahfûz edip ocağın eser rûzigârdan
Matbahları tüterse felek yelkovan verir
Nahvetle hânesinde yukarı bakar durur
Gerdûn kim ol denîye münakkaş tavan verir
Bir dikili ağacım olaydı benim deyû
Her dem riyâz-ı hasrete âhım fidan verir
Fazıl Ahmet Aykaç Bayburtlu Zihni'nin ünlü,
Vardım ki yurdundan ayak götürmüş
Yavru gitmiş ıssız kalmış otağı
Câmlar şikest olmuş meyler dökülmüş
Sâkiler meclisten çekmiş ayağı
kıt'asıyla başlayan koşmasını şu yolda tehzil etmiştir:
Çiftlikten kalmamış sığırla manda
Meradan kaldırmış kurtlar buzağı
Kurnalar boşanmış yıkık hamamda
Ustalar toplamış tası tarağı
Dışımız kalaylı içimiz tavsız
Ateş dedikleri yanar mı kavsız
Türk'ün imlâsını sen yazma vav'sız
Tatlısız yenilmez dilber dudağı
Yelkenin kopuşu direkten değil
Kayığın batışı kürekten değil
Ah eden çok ammâ yürekten değil
Vîrâne ülkenin akar saçağı
Nargile misâli çok etme gurgur
İstanbul Türkçesi değildir Uygur
Pirincin yerini tutar mı bulgur
Kavun olur mu hiç çerkes kabağı
Şairin kalemi değilse olgun
Her kafiye böyle düşer mi dolgun
Âyânı sanır bu dehr-i dûnun
Tavşan bıyığını kuzu kulağı
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Aşağıdaki tehzilde gazel Adlî'nin, kısa dize ilaveler Osmanzade
Taib'indir:
O dem ki mültefet-i yâr-ı dil-firîb olurum
Dürüst söyleyemem
Fenâ-resîde-i sermâye-i rakîb olurum
Fenâresân diyemem
Ümîd-i zirve-i dilhâh ile bu vâdîde
Hemîşe zırvalarım
O rehrevim ki zebûn-ı dile zîb olurum
Yine pilav yiyemem
Gulû-girifte-i kuhl-i gam olur isem de
Misâl-i kelb-i akûr
Yine o gül-ruhu gördükte andelîb olurum
Velîk havlayamam
Hemân birine erişir elim o günceşk-veş
O ki üçün biridir
O bûm-ı hâne-harâbım ki kem-nasîb olurum
İkisin avlıyamam
Nabız-girift-i dil Adlî helâke teşne iken
Aceb murâd nedir
Yine firîfte-i ülfet-i tabîb olurum
Bu haltı anlayamam
Necdet Rüştü Efe "Nazîreler" adlı şiirinde Namık Kemal'e
şöyle bir Cımbız çeker:
Felek bilcümle esbâb-ı cefâsın toplasın gelsin
Dönersem kahbeyim millet yolunda bir azîmetten
Söz açsınlar fazîletten konuşsunlar hamiyyetten
Köpürsünler demâdem kürsüler üstünde hiddetten
Külah kapmakla meşgulken kaçınsınlar da hizmetten
Teveccüh beklesinler sonra hep beyhûde milletten
Bırak öfkeyle söylensin uzansın müfteris diller
Birer yumruk kesilsin dün koşup alkışlayan eller
Siner elbet hicâbından yakında sert esen yeller
Münâfık ders alır sanma mukadder bir hezîmetten
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İbrahim Alaeddin Gövsa, Mehmed Emin Yurdakul için şu
tehzilvari manzumeyi kaleme alır:
Sazdan Bir Âvâz
– bir şairin defterinden –
Elli yıldır Altayların türküsünü çağırdım
Bangır bangır bağırdım
Homer oldum saz elimde dört bucağı dolaştım
Çoban oldum yol açarak dağ başına ulaştım
Hani benim çığırım
Kuzum keçim sığırım
Parmak parmak bala benzer şi're âhenk getirdim
Getirdiğim balı yine kendim yedim bitirdim
Kazan Kırım Hiyve Tibet feryâdıma ses verdi
Gönlü yufka yurttaşlarım dayanamaz kes derdi
Tayfun oldum gürüldedim meltem gibi esmedim
Kes dediler kesmedim
Virjil Dante Milton Hügo Şekispir
Himalaya Kanşunçünka Vezüv Etna gibidir
Yurdum için diledim ki onlar gibi dağ olsam
Beşbin sene sağ olsam
Ben çaldıkça uyan diye sazımı
Haykırdıkça gümbür gümbür yazımı
Bizim haylaz çocuklar
Ne hikmetse uyuklar
Nurullah Ataç'ın şu dizelerinde Karacaoğlan'ı tehzil havası
sezilir:
Bırakarak bu gülşeni
Eve kıralım dümeni
Yoksa bizim kadın beni
Döver herif herif diye
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Şerîfî'nin Şehnâme Çevirisi'ndeki
Bazı Kelime ve Deyimler Üzerine

Zuhal Kültüral

*

Argo çeşitli kaynaklarda, "kullanılan ortak dilden ayrı olarak aynı meslek veya topluluktaki insanların kullandığı özel dil
veya söz dağarcığı; mec. serserilerin, külhanbeylerin kullandığı söz veya deyim"1,"umumî dilin kelimelerine bazı hususiyetler
vermek ve hususî kelimeler katmakla meydana gelmiş içtimaî
bir zümrenin dili"2, "her ülkede, her dilde görülen, toplum içinde
bir kesimin ya da öbeklerin farklı bir biçimde anlaşmayı sağlamak amacıyla oluşturduğu bir özel dildir"3 şeklinde tanımlanıp
değerlendirilmektedir. "Lisân-ı hezele, lisân-ı erâzil" gibi terimlerle "aşağılık, bayağı kimselerin dili" şeklinde de ifade edilmiştir. Temelde toplumun genel olarak aşağı tabakasında kullanılan argo hemen her ülkede okumuş, yetişmiş kişiler arasında da
tutunabilmekte, ayrıca bunlar arasında argonun değişik türleri
de ortaya çıkmaktadır. Artist, öğrenci, hatta bilgin argosuna da
rastlanmaktadır. Argo gelişmiş, oldukça sanatlı ve çoğu kez nükteli bir dildir. Argonun söz varlığı ortak dilin sözcüklerine özel
*

Prof. Dr. Zuhal Kültüral, Marmara Üniversitesi, İstanbul.

1

Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük, c. I (Ankara, 1998), s. 129.

2

Ferit Devellioğlu, Türk Argosu, Türk Dil Kurumu, 4. baskı (Ankara, 1959), s. 15.

3

Doğan Aksan, Her Yönüyle Dil, Türk Dil Kurumu, c. I, 2. baskı (Ankara, 1979),
s. 89-90.
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anlamlar vermek, kimi sözcüklerde bilinçli değişiklikler yapmak, eskimiş öğelerden, aynı dilin lehçelerinden ve yabancı kökenli öğelerden yararlanmak yoluyla meydana getirilir. Bu özel
dil türünün bir önemli özelliği de sürekli olarak değişmesidir.4
Argonun tarihi konusunda fazla bir bilgiye sahip değiliz.
Her zaman ve her dilde olduğu gibi Türk edebiyatında da eski
çağlarda bile argoyu kullanan şair ve yazarlar göze çarpmaktadır. Bundan dolayı her devrin bir argosu ve her argonun da bir
tarihi vardır. Argo ile halk dili arasında kesin bir sınır çizmek
imkânsızdır. Çünkü bugünün argosu yarının halk diline karışabilir.5 Belli bir topluluğun, zümrenin anlaşma aracı olarak meydana getirdiği bu özel dilin bazı unsurlarının ortak dile geçip
yerleştiği ve herkes tarafından anlaşılıp kullanıldığı da görülmektedir. Bugün genel dil sözlüklerinde ve argo sözlüklerinde
argo olarak değerlendirilen bazı kelime ve deyimler ya kendi
anlamları ile zaman içinde argoya geçmiş ya da yeni anlamlar
yüklenerek argolaşmıştır. Dil zaman içinde değişen ve gelişen
sosyal bir varlık olduğuna göre dilin bir türü olan argonun da dönemden döneme yaşanılan sosyal çevreye, bu dili kullanan toplulukların sosyal durum ve kültürlerine göre sürekli bir değişim
içinde bulunması tabiîdir.
Biz bu çalışmamızda XVI. yüzyıl Türkçesinin söz varlığını
geniş ölçüde yansıtan, dönemin en hacimli eserlerinden olan
Şerîfî'nin Şehnâme Çevirisi'nden6 tespit ettiğimiz ve bugün sözlüklerde "argo, teklifsiz dil" şeklinde değerlendirilen bazı kelime
ve deyimler üzerinde duracağız.
beleş "Karşılıksız olarak, bedava"
"Belâş almamışam âhir Belâş'ı
Anunçün geymişem şehden kumâşı" 35197 (Belâş şehrini karşılıksız, bedava almadım. Bu yaptığım iş karşılığında şah bana
birçok kumaş verdi.)
4

Doğan Aksan, Her Yönüyle Dil, Türk Dil Kurumu, c. I, 2. baskı (Ankara, 1979),
s. 89-90.

5

Zuhal Kültüral-Latif Beyreli, Şehnâme Çevirisi, I-II-III: Metin, IV: Sözlük, Türk
Dil Kurumu (Ankara, 1999).

6

Ferit Devellioğlu, Türk Argosu, Türk Dil Kurumu, 4. baskı (Ankara, 1959), s. 49.

7

Zuhal Kültüral-Latif Beyreli, Şehnâme Çevirisi, IV: Sözlük, Türk Dil Kurumu
(Ankara, 1999), s. 2060.
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Beyitte beleş kelimesi "karşılıksız olarak, bedava" anlamındadır. Kelime bugün: "Para olduğu vakit karşıki İsmail'in kahvesine gidersin, olmadığı vakit buraya gelir, kahveyi hep beleşten
içersin." H. R. Gürpınar8 şeklindeki kullanışı ile "avanta, bedava, anafor" anlamı ile argolaşmıştır. Türkçe Sözlük, Büyük Argo
Sözlüğü ve Türk Argosu'nda "karşılıksız, emeksiz, parasız elde
edilen" anlamında argo olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca
beleşçi, beleşçilik, beleşe konmak, beleşe yatmak gibi çeşitli şekillerde de kullanılmaktadır. Kelimenin metindeki anlamının
argo bir kullanış olup olmadığı konusunda kesin bir şey söyleyemesek de bugünkü argo kullanışta zaman içinde bir anlam kötülemesine uğradığı söylenebilir. Galat sözlüklerinde yanlış bir
etimoloji ile (bilâ-şey)den geldiği ve "bâd-ı hevâ" anlamında galat
bir kelime olduğu ifade edilen beleş9 aslında Arapça balaş'tan
Türkçeleşmiştir.10
çakmak "Kötülemek, dedikodusunu yapmak."
"O vaktın kim beni atama çakdun
Aralık yirde bir fitne bırakdun" 3212611 (Beni atama kötüleyip
dedikodumu yaparak kötülüğe sebep oldun). Bu beyitte çakmak
"kötülük etmek, dedikodusunu yapmak, kovlamak" anlamında
kullanılmıştır. Aynı fiile Tarama Sözlüğü'nde "iyice anlatmak,
bildirmek, tanıtmak, ifşa etmek", "kovlamak, gamzetmek, jurnal
etmek" anlamları verilmiştir:
"Senin âşıkların bana senin eltâfını çakdı
Şu lutfuna ulaşmakçün gözümden çok yaş akdı"
"Eyle çakam halka kim kala tana
Kılmaya bir âdemî tâat sana"12
8

Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük, c. I (Ankara, 1998), s. 260.

9 Mustafa İzzet, Tashîhü'l-galatât ve'l-muharrefât fi'l-esmâi ve'l-lugât (Kostantiniyye, 1302), s. 52; Şemseddin Sâmi, Kâmus-ı Türkî (Dersaâdet, 1317-1318
[=1899-1900]), s. 301/3.
10

Hasan Eren, Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü (Ankara, 1999), s. 47 (beleş argo
'karşılıksız, emeksiz, parasız elde edilen' < Ar. balaş 'gratis, pour rien').

11

Zuhal Kültüral-Latif Beyreli, Şehnâme Çevirisi, IV: Sözlük, Türk Dil Kurumu
(Ankara, 1999), s. 2092.

12

Türk Dil Kurumu, XIII. Yüzyıldan Beri Türkiye Türkçesiyle Yazılmış Kitaplardan Toplanan Tanıklarıyle Tarama Sözlüğü, c. II (Ankara, 1965), s. 802.
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Örneklerde görüldüğü gibi çakmak birinci beyitte olumlu,
ikinci beyitte olumsuz yönleri ile "anlatmak, bildirmek, ifşa etmek" anlamında kullanılmıştır. Kelimenin diğer kullanışı da
"kötülemek, dedikodusunu yapmak"tır. Ağızlarda da çakmak
"kötülük etmek", çakmakçı "konuşan iki kişiyi kızıştırarak birbirine takan adam" şekilleri mevcuttur.13 Kelime bugün bu anlamda kullanılmıyor. Ancak Türkçe Sözlük'te "sezinlemek, farkına
varmak, anlamak" manasında teklifsiz dil olarak değerlendirilen bir çakmak fiili vardır: "Vallahi çaktı mı çakmadı mı anlayamadım. Parasını aldı, tüydü." S. F. Abasıyanık 14 örneğindeki
kullanılışında kelimenin "anlatmak, bildirmek" anlamından dönüşlü bir anlama geçerek "sezmek, farkına varmak" anlamında
argolaştığı söylenebilir. Türk Argosu'nda çakmak, çakoz etmek,
çakozlamak15 Büyük Argo Sözlüğü' nde çakoz, çakoz etmek, çakoz
olmak, çakozlamak gibi şekilleri vardır16.
çekmek "İçmek"
"Çekerlerdi zevk-ile câm-ı şarâbı
Çalarlar şevk-ile çeng ü rebâbı" 2241617 (Zevkle şarap içer ve
şevkle çeng ve rebab çalarlardı.)
Beyitteki câm-ı şarâb tamlamasından içilenin içki olduğunu
anlamaktayız. Burada "içmek" anlamında kullanılan çekmek fiilinin bugün argolaşmış olan çekmek "içki içmek" ile aynı anlamda
kullanılıp kullanılmadığı konusunda bir şey söylemek mümkün
değildir. Ancak bugün Türkçe Sözlük, Büyük Argo Sözlüğü'nde
"içki içmek" anlamında argo çekmek fiili vardır ve kelimenin
kafa çekmek, kafayı çekmek gibi şekilleri de kullanılmaktadır.
başına sovuk geçmek "Aklını kaybetmek"

13

Türk Dil Kurumu, Türkiye'de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü, c. III (Ankara,
1968), s. 1046.

14

Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük, c. I (Ankara, 1998), s. 425.

15

Ferit Devellioğlu, Türk Argosu, Türk Dil Kurumu, 4. baskı (Ankara, 1959), s. 75.

16

Hulki Aktunç, Büyük Argo Sözlüğü (İstanbul, 1990), s. 69.

17

Zuhal Kültüral-Latif Beyreli, Şehnâme Çevirisi, IV: Sözlük, Türk Dil Kurumu
(Ankara, 1999), s. 2094.
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"Didi başına sovuk geçmiş anun
İşi n'oldı Harûrân pehlevânun" 830218
Türkçe Sözlük ve Büyük Argo Sözlüğü'nde üşütmek "delirmek, çıldırmak, saçmalamak" anlamında argo bir kelimedir.19
Kelimenin kafayı üşütmek kullanışı da vardır. Başına soğuk geçmek deyimini bugün kafayı üşütmek şeklinde ifade etmekteyiz.
Kafayı üşütmek'in "çıldırmak, delirmek"20 anlamında argo olarak
kabul edildiği göz önüne alınırsa başına soğuk geçmek deyimini de
bugün için argo bir kullanış olarak değerlendirmek mümkündür.
herze Boş, saçma sapan söz
"Düşer gürzümden endâmuna lerze
Dilün varmaz dimege dahı herze"1995721
"Ne kim agzına geldi herze hezyân
O sözlerden k'ider gönül perîşân" 3287822
Birinci beyitte herze, ikinci beyitte herze hezyan "boş, saçma
sapan söz" anlamında kullanılmıştır. KelimeyeTürkçe Sözlük'te:
"Yatık Emine misin, yanık Emine mi, her ne herze ise, bana onun
lüzumu yok." R. H. Karay örneği ile "saçma sapan söz, zevzeklik"
anlamları verilmiştir. Ayrıca herze yemek "yersiz söz söylemek
veya gereksiz davranışta bulunmak" anlamındaki kullanışı ile
teklifsiz dil olarak değerlendirilmiştir.23
ipe urmak "Dikkate almak, itibar etmek, hesaba katmak"
"Bir işün yoğ-ıdı ipe uracak
Ne bir kişi senün-içün turacak" 5550524 (Değer verilecek,
itibar edilecek bir işin 'olmadığı gibi' sana saygı gösterecek bir
kimse de yoktu.)
18

Zuhal Kültüral-Latif Beyreli, Şehnâme Çevirisi, IV: Sözlük, Türk Dil Kurumu
(Ankara, 1999), s. 2055.

19

Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük, c. II (Ankara, 1998), s. 2320.

20

Hulki Aktunç, Büyük Argo Sözlüğü (İstanbul, 1990), s. 150.

21

Zuhal Kültüral-Latif Beyreli, Şehnâme Çevirisi, II, Türk Dil Kurumu (Ankara,
1999), s. 706.

22

Zuhal Kültüral-Latif Beyreli, Şehnâme Çevirisi, IV: Sözlük, Türk Dil Kurumu
(Ankara, 1999), s. 2195.

23

Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük, c. I (Ankara, 1998), s. 981.

24

Zuhal Kültüral-Latif Beyreli, Şehnâme Çevirisi, IV: Sözlük, Türk Dil Kurumu
(Ankara, 1999), s. 2218.
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Beyitte ipe urmak "itibar etmek, hesaba katmak, dikkate almak" anlamında kullanılmıştır. Bugün iplememek Türkçe Sözlük
'te: "Peki ya savaş? Savaşı iplemiyordum. Aklıma bile gelmiyordu." A. İlhan25 örneği ile "saygı göstermemek, değer vermemek,
önem vermemek" anlamında argo olarak değerlendirilmiştir.
Türk Argosu'nda aynı anlamda ipe takmak, iplememek şekilleri
vardır. Bugünkü mevcut şekillere bakarak ipe urmak deyiminin
olumlu anlamdan olumsuz anlama geçtiğini, anlam kötülemesi
ile argolaştığını söyleyebiliriz.
kanına etmek doğramak "Canına kastetmek"
"Kanumuza bizüm tograma etmek
Gerekdür kişi geh geh söz işitmek" 4531126
Kanına ekmek doğramak deyimi Büyük Argo Sözlüğü 'nde:
"Gayri selamın sabahın ardını kes
Kanıma ekmek doğrama"
örneği ile "duygularıyla, onuruyla oynamak" anlamında alınmıştır. Aynı sözlükte ayrıca "1. Hayati çıkarlarına göz dikip bu
çıkarı elinden almaya çalışmak, 2. Maddi varlığını tehlikeye sokmak" gibi anlamları da mevcuttur.27
kaydını görmek Düşünmek, işini görmek
"Nökerlerini Behrâm'un toyurdı
Kamunun kaydını görüp kayurdı." 45393
"Didi bu söz ki sen didün buyurdun
Senün öz başınun kaydın kayurdun" 2853328
Birinci beyitte kaydını görüp kayurmak "düşünmek, işini görmek, ihtiyaçlarını karşılamak", ikinci beyitte kaydını kayurmak
"kendi ölümünü hazırlamak" manalarında kullanılmıştır.
25

Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük, c. I (Ankara, 1998), s. 1094.

26

Zuhal Kültüral-Latif Beyreli, Şehnâme Çevirisi, IV: Sözlük, Türk Dil Kurumu
(Ankara, 1999), s. 2235.

27

Hulki Aktunç, Büyük Argo Sözlüğü (İstanbul, 1990), s. 153.

28

Zuhal Kültüral-Latif Beyreli, Şehnâme Çevirisi, IV: Sözlük, Türk Dil Kurumu
(Ankara, 1999), s. 2243.
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Tarama Sözlüğünde:
"İzmiroğlu Cüneyt Bey'i tutup kaydını gördü."
"Heman bir gaziye Osman buyurdı
Tekür'ün def'i kaydını kayurdu."
örnekleriyle kaydını görmek, kaydını kayurmak'a "idam etmek"
manaları verilmiştir.29 Kaydını görmek bugün "işini görmek,
düşünmek, ihtiyaçlarını karşılamak" manasında kullanılmıyor.
Büyük Argo Sözlüğü'nde "birini öldürmek" anlamı argo olarak
değerlendirilmiştir.30
mûm İstekli, meyilli
"Olur İskender'e ol hâl ma'lûm
Ki Rûm'un leşkeridür kaçmaga mûm" 3904631
Beyitte mûm "meyilli, istekli" anlamında kullanılmıştır.
Büyük Argo Sözlüğü'nde: "Kaça alırım çalımını… Eskiden altmışlık pakete mumdu. Şimdi piyasası fırlamış…" H. R. Gürpınar
örneğiyle "razı olma, kabul etme, uyuşma, fit"32 anlamları, Türk
Argosu' nda: "On papele mumdur." örneğiyle "yetinme, razı olma"
anlamları verilmiştir.33 Türkçe Sözlük'te mum olmak "O bu işe
çoktan mumdur, ama kendini naza çekiyor." şeklindeki kullanılışı ile "razı olmak" manasında argo olarak değerlendirilmiştir.34
yolsuz Serseri, avare, başıboş
"Buyurdı kim tutunuz sağ u soldan
Bu yolsuzı çıkarun taşra yoldan" 1818535
29

Türk Dil Kurumu, XIII. Yüzyıldan Beri Türkiye Türkçesiyle Yazılmış Kitaplardan Toplanan Tanıklarıyle Tarama Sözlüğü, c. IV (Ankara, 1969), s. 2368-2369.

30

Hulki Aktunç, Büyük Argo Sözlüğü (İstanbul, 1990), s. 160.

31

Zuhal Kültüral-Latif Beyreli, Şehnâme Çevirisi, IV: Sözlük, Türk Dil Kurumu
(Ankara, 1999), s. 2297.

32

Hulki Aktunç, Büyük Argo Sözlüğü (İstanbul, 1990), s. 206.

33

Ferit Devellioğlu, Türk Argosu, Türk Dil Kurumu, 4. baskı (Ankara, 1959), s. 122.

34

Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük, c. II (Ankara, 1998), s. 1590.

35

Zuhal Kültüral-Latif Beyreli, Şehnâme Çevirisi, IV: Sözlük, Türk Dil Kurumu
(Ankara, 1999), s. 2488.
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"Ki bir ebleh kişi Îrânilerden
'Aceb yolsuzlıg itmiş adı Bîjen" 2633036
Birinci beyitte yolsuz "serseri, avare, başıboş", ikinci beyitte
yolsuzluk "serserilik, başıboşluk" manalarında kullanılmıştır.
Metinde ayrıca arı yollu "dürüst, temiz", ulu yollu "soylu, asil"
şekilleri de vardır:
"Bahâdur âdem-idi ilde bellü
Eyü dirliklü âdem arı yollu" 2167737
"Ulu yolluları eyledi alçak
İrişdi halk andan cana mutlak" 737438
Yol kelimesine Tarama Sözlüğünde "âdet, erkân, usûl, kaide" gibi manalar verilmiştir.39 Ayrıca yola gitmek "âdete riayet
etmek, örf ve âdete göre hareket etmek"40 gibi olumlu manada
kullanışının yanısıra yol azmak, yoldan azmak, yolun azmak, yol
azıtmak gibi şekilleri de mevcuttur.
Yollu kelimesi bugün "mevki sahibi, dereceli" gibi olumlu anlam ile kullanılmıyor. Olumsuz bir anlama geçerek argolaşmıştır. Türkçe Sözlük'te "kolayca elde edilen kadın"41, Türk
Argosu'nda "iffetine güvenilmeyen kadın"42 Büyük Argo Sözlüğü'
nde ise "fuhuş yapan kadın, fahişe", ayrıca "parası olan, paralı"43
manaları ile argo olarak değerlendirilmektedir.

36

Zuhal Kültüral-Latif Beyreli, Şehnâme Çevirisi, IV: Sözlük, Türk Dil Kurumu
(Ankara, 1999), s. 928.

37

Zuhal Kültüral-Latif Beyreli, Şehnâme Çevirisi, II, Türk Dil Kurumu (Ankara,
1999), s. 762.

38

Zuhal Kültüral-Latif Beyreli, Şehnâme Çevirisi, IV: Sözlük, Türk Dil Kurumu
(Ankara, 1999), s. 2451.

39

Türk Dil Kurumu, XIII. Yüzyıldan Beri Türkiye Türkçesiyle Yazılmış Kitaplardan Toplanan Tanıklarıyle Tarama Sözlüğü, c. VI (Ankara, 1972), s. 4647.

40

Türk Dil Kurumu, XIII. Yüzyıldan Beri Türkiye Türkçesiyle Yazılmış Kitaplardan Toplanan Tanıklarıyle Tarama Sözlüğü, c. VI (Ankara, 1972), s. 4649.

41

Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük, c. II (Ankara, 1998), s. 2461.

42

Ferit Devellioğlu, Türk Argosu, Türk Dil Kurumu, 4. baskı (Ankara, 1959), s. 153.

43

Hulki Aktunç, Büyük Argo Sözlüğü (İstanbul, 1990), s. 292.
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Tarama Sözlüğü'nde yolsuz: "gümrah, yolunu şaşırmış olan"
şeklinde manalandırılmıştır. Büyük Türk Argosu'nda: "Yolsuzum
biletsizim sensizim o gece" örneği ile "parasız, züğürt", ayrıca "fahişe" manalarında argo olarak değerlendirilmiştir.44 Ağızlarda
yollu, yolsuz, yolu kaçık "kötü yola düşmüş kadın"45 gibi şekilleri
de mevcuttur.
Kesin bir sınır çizememekle beraber, gerçek argoyu "teklifsiz
dil", "halk dili", "kaba ve aşağılık dil" gibi sınıflardan ayırmak
gerekir. Gerçek argo, bir sınıf veya takımın mensupları tarafından kullanılan ve diğer kişilerce anlaşılamayan kelimelerden
meydana gelir.46 Bununla birlikte bu özel dilin bazı unsurlarının
genel dile geçerek herkes tarafından bilinen, kullanılan şekilleri
de vardır ki bizim ele aldığımız kelime ve deyimler bu türdendir. Bugün beleş, çekmek, iplememek, çakmak, üşütmek, kafayı
üşütmek ortak dilde kullanılıp herkes tarafından anlaşılabilen
kelimeler, deyimlerdir.

44

Hulki Aktunç, Büyük Argo Sözlüğü (İstanbul, 1990), s. 292.

45

Türk Dil Kurumu, Türkiye'de Halk Ağzından Derleme Sözlüğü, c. XII (Ankara,
1982), s. 4290.

46

Ferit Devellioğlu, Türk Argosu, Türk Dil Kurumu, 4. baskı (Ankara, 1959), s. 30.
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Bugünkü Rus Argosunda
Türkçeden Geçen Kelimeler

Timur Kocaoğlu

*

Her toplumun genel (yani standart) dilinin söz varlığından
ayrı olarak gelişen, bir çeşit alt katman dili olan "argo" dağarcığında, ana dilden ayrı olarak yabancı dillerden alınmış çok
sayıda ödünç kelime bulunur. Bunun ilk nedeni, argo dilinin
kendisinin bağlı olduğu ana dilden bağımsız bir söz varlığı oluşturma çabasıdır. Dünyadaki bütün dillerin söz varlığını incelediğimiz zaman, genel dilden bağımsız olmaya çalışan argonun söz
dağarcığındaki kelimelerin başlıca üç yöntemle çoğaldıklarını
görüyoruz: Birincisi, genel ana dildeki bir kelime argoya aktarıldığı zaman, standart dildeki temel anlamının yerine yepyeni
bir yan anlam kazanır. İkincisi, genel ana dildeki bazı kelimeler
argoya geçerken önemli ses ve biçim değişikliklerine uğrarlar.
Üçüncüsü ise, doğrudan doğruya yabancı dillerden kelimeler
alınır ve onlara da yepyeni yan anlamlar yüklenerek genel ana
dilden bağımsız bir argo söz varlığı yaratılır.
Bugünkü Türk argosunda Arapça, Farsça, Yunanca, Ermenice, İtalyanca, İspanyolca, Portekizce, Arnavutça, Çingenece, Romence, Sırpça, Bulgarca, Rusça ve daha bir çok dilden çok sayıda
*

Prof. Dr. Timur Kocaoğlu, Michigan State University, ABD.
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kelime bulunduğu gibi, sözünü ettiğimiz bu ve başka yabancı
dillerdeki argo söz varlıklarında da elbette Türkçe ve Türkçe kanalıyla o dillere geçmiş yine çok sayıda kelime bulunur. Ben de
argo konusunda bu diller arası sıkı ilişkilere bir örnek olarak bugünkü Rus argosunda Türkçeden geçen bazı kelimeler üzerinde
duracağım. Konuya geçmeden önce, kullandığım bu "Türkçeden
geçen kelimeler" sözünü açıklamak isterim. İlk önce, "Türkçe"
terimi, Türkiye Türkçesini değil, Türk dilinin bütün kollarını
içine alan genel Türk dilini tanımlıyor. "Türkçeden geçen kelimeler" sözü de yalnızca Türkçe kökenli kelimeleri değil, Rusçaya
Türkçe aracılığıyla geçen yabancı kökenli kelimeleri de kapsıyor.
Rus argosunda Türkçe kelimelerin varlığı elbette 19. yüzyıl
sonlarından beri bilinmektedir. 1912 ile 1914 yılları arasında
Rus dilinin dört ciltlik tarihî ve etimolojik sözlüğünü hazırlayan
Vladimir İvanoviç Dal' Rusçaya geçmiş Türk kökenli kelimelerin birçoğunu bu eserinde göstermiştir.1 Ancak, Rus argosunda
bulunan Türkçe kelimeler üzerine ilk ciddî bilimsel çalışma Rus
Türkoloğu Nikolay Konstantinoviç Dmitriyev'in 1931 yılında yayınlanan makalesidir.2 Türkolog Dmitriev bundan altmış dokuz
yıl önce yazdığı o makalesinde 1930 yılına kadar yayınlanmış
Rus sözlüklerinde yer alan argo söz varlığından Türk kökenli olanların anlamlarını vermiş ve etimolojilerini açıklamıştır.
Ancak, Dmitriev'in bu değerli çalışmasındaki listede yer alan
Türk kökenli kelimelerin birçoğu artık Rus argosunda kullanılmıyor. Çünkü standart dil gibi argo dili de zamanla değişir,
yani kuşaktan kuşağa büyük değişiklikler gösterir. Bugün geniş
Avrasya coğrafyasının çeşitli bölgelerinde yaşayan Rus topluluklarında bölgesel farklılıklardan kaynaklanan değişik argo dağarcıkları mevcuttur: mesela, birbirleriden ayrı Moskova, Kazan,
Kafkasya, Sibirya Rus argoları gibi. Ben bu bildirimde, eski ve
yeni bütün Rus argo sözlüklerinde ne kadar Türkçe ve Türkçe
1

Vladimir' İvanoviç Dal', Tolkovıy slovar' jivogo velikorusskago yazıka (S-PetersburgMoskova: İzdanie T-VA M. O. Vol'f", 1912-1914).

2

N. K. Dmitriev, "Turetskie elementı v russkix argo," Yazık i literatura, Tom VII
(1931), s. 159-179; bu makale daha sonra şu eserde de yayınlandı N. K. Dmitriev, Story tyurkskix yazıkov (Moskova: Izdatel'stvo Vostoçnoy Literaturı, 1962),
s. 483-502.
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aracılığıyla geçmiş başka kökenli kelime olduğunu araştırmadım. Böyle uzun bir çalışma sonucunda elbette çok sayıda kelimeden oluşacak kalın bir sözlük hazırlanabilir. Benim bu bildirideki temel amacım, özellikle bugün Moskova ve San-Petersburg
gibi büyük şehirlerdeki Rus gençleri arasında canlı olarak yaşayan Rus argosunun söz dağarcığında acaba Türk kökenli ve
Türkçe aracılığıyla geçmiş başka kökenli ne kadar kelime olduğunu araştırmaktır. Bununla, değerli Türkolog N. K. Dmitriev'in
1931 yılında tespit ettiği, hem o sıralardaki hem de daha eski
Rus argosundaki, Türkçe kökenli kelimelerden ne kadarının bugünkü Rus argosunda yaşamayı sürdürdüğü ortaya çıkarmaktır.
Bu yüzden, Rus argosunun eski ve yeni bütün söz varlığını
derleyen genel argo sözlükleri yerine, bugün daha çok Moskova
ve San-Petersburg'daki gençler arasında yaygın olan (yani popüler) argo söz varlığını yansıtan bir eserden yararlandım. 1997
yılında Moskova'da yayınlanan "Rus Argo Sözlüğü: 60 ve 90.
Yıllar Arası Argo Kelimeler ve Deyimler" adlı 300 sayfalık bu
küçük sözlükte sadece 2630 madde başı kelime bulunmaktadır.3
Bu sözlükte Rus argosunda var olan yabancı kökenli kelimelerin
birçoğunun hangi dillerden alındığı gösterilmiş ise de, çok daha
eski zamanlarda Rusçaya geçmiş olan birçok Türkçe kökenli kelimenin etimolojisi verilmemiştir. Bu sözlükteki çok sayıdaki kelimenin kökenini ve onlardan hangilerinin Türkçe olabileceğini
bulmak için Dmitriev'in hem 1931 yılındaki argo çalışmasına,
hem de yine onun daha sonra 1958 yılında yayınlanmış olan "Rus
Sözlüklerindeki Türkçe Unsurlar Hakkında" adlı başka bir incelemesine başvurdum.4 Ayrıca, daha önce sözü edilen Vladimir
Dal'ın sözlüğü ile 1993 yılında yayınlanmış olan Pavel Çernıx
adlı dilcinin iki ciltlik "Çağdaş Rus Dilinin Tarihsel-Etimolojik
Sözlüğü" de bu konuda yardımcı oldu.5 Sözü edilen "Rus Argo
3

İ. Yuganov, F. Yuganova, Slovar' russkogo slenga: slengovıe slova I vırajeniya
60-90-x godov (Moskova: META Tekst, 1997).

4

N. K. Dmitriev, "O tyurkskix elementax russkogo slovarya," Leksikografiçeskom
sbornike, vıp. 3 (1958); ikinci kez yayınlanışı N. K. Dmitriev, Story tyurkskix
yazıkov (Moskova: Izdatel'stvo Vostoçnoy Literaturı, 1962), s. 503-569.

5

P. Ya. Çernıx, İstoriko-etimologiçeskiy slovar' sovremennogo russkogo yazıka,
I-II, (Moskova: Russkiy Yazık, 1993).
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Sözlüğü"ndeki 2630 madde başı kelime arasında tespit edebildiğim Türkçe kökenli ve Türkçe aracılığıyla geçmiş Arapça ve
Farsça kelimelerin sayısı 30 kadardır. Böyle küçük hacimli bir
argo sözlüğünde 30 sayısı pek de küçümsenmemeli. Benim yaptığım hesaba göre, bu sözlükteki Rus argosunda geçen başka dillerden kelimelerin sayısı şöyledir: İngilizce (11 kelime), İtalyanca
(2), Fransızca (4), Almanca (5). Türkçe aracılığıyla geçen Arapça
ve Farsça kökenli kelime sayısı ise 18'dir.
Bu 30 kadar argo kelimenin büyük çoğunluğu son zamanlarda Rus argosuna katılmış yeni kelimeler olmayıp, oldukça eski
zamanlarda Rusçaya geçmiş kelimelerdir, ancak onların argodaki anlamlarında geçen zaman içinde bazı değişmeler olmuştur.
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Kısaltmalar
1. İşaretler
< Türediği köken. Örnek: gel < kel (gel sözcüğünün kökeni kel
sözcüğüdür)
> Gelişen yeni biçim. Örnek kel > gel (kel sözcüğü sonradan gel'e
dönüşmüştür)
2. Dil Kısaltmaları
(A): Arapça
(F): Farsça
(R): Rusça
(S): Sanskritçe
(T): Türkçe (Genel Türk Dili)
3. Kaynak Kısaltmaları
Clauson
Sir Gerard Clauson. An Etymological Dictionary of PreThirteenth-Century Turkish. Oxford: Oxford University
Press, 1972.
Çernıx		P. Ya. Çernıx. İstoriko-etimologiçeskiy slovar' sovremennogo russkogo yazıka. I-II. Moskova: Russkiy
Yazık, 1993.
Dal'
Vladimir' İvanoviç Dal'. Tolkovıy slovar' jivogo velikorusskago yazıka. (4 cilt). S-Petersburg-Moskova:
İzdanie T-VA M. O. Vol'f", 1912-1914 (Tıpkıbasım JUH,
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Dmitriev, 1931		N. K. Dmitriev. "Turetskie elementı v russkix argo."
Yazık i literatura. Tom VII (1931), s. 159-179; bu makale daha sonra şu eserde de yayınlandı N. K. Dmitriev.
Story tyurkskix yazıkov. Moskova: Izdatel'stvo
Vostoçnoy Literaturı, 1962; s. 483-502.
Dmitriev, 1958		N. K. Dmitriev. "O tyurkskix elementax russkogo slovarya." Leksikografiçeskom sbornike. vıp. 3 (1958);
ikinci kez yayınlanışı N. K. Dmitriev. Story tyurkskix
yazıkov. Moskova: Izdatel'stvo Vostoçnoy Literaturı,
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Hasan Eren. Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü.
Ankara: (yayınevi yok), 1999.
Martti Räsänen. Versuch eines etymologischen
Wörterbuchs der türksprachen. Helsinki: SuomalaisUgrilainen Seura, 1969.

Bugünkü Rus Argosunda Türkçeden Geçen Sözcükler6
ARBUZ:

Milyar ruble.
Nikomu ne nado obnalichit' dva arbuza? İki "arbuz"
(milyar ruble) nakit para kime lâzım?
Kökeni:
arbuz (R) < garbuz "karpuz" (T) < xarbuza (F) < xarbuzak (F)
tarbuz ~ tarbuza (F) < trapusa (S) Eren, s. 214 ("karpuz" maddesi).
ARŞİN:
Bardak, esrar ölçek bardağı.
V Pitere arşin v srednem stoit v poltora raza men'şe,
çem v Moskve. San-Petersburgda bir "arşin" (ölçek
esrar) Moskova'ya göre bir buçuk misli ucuzdur.
Kökeni:
arşin (R) < arşın (T) < araş (F) < araşnîş (Eski F)
Rasanen, s. 27 ("arş" maddesi); Çernıx, cilt 1, s. 55
("arşin" maddesi).
AZER:
Azerbaycanlı (olumsuz anlamda).
Kökeni:
Azer (R) < Azer (T) < Adhar (Eski diller?).
BARABANŞÇİK: Muhbir, curnalci, casus. Kadınlar için barabanşçitsa denir.
Baranşçik! ~ Barabanşçik!: (Seni curnalci!)
Kökeni:
barabanşçik (R) < baraban ~ balaban (T) "büyük
davul" + Rusça takı. Bu kelimenin kökeni tartışmalıdır. Çernıx bunun Rusçadan Türkçeye geçtiğini
ileri sürse de çeşitli Türk yazı dillerinde "balaban"ın
büyük davul anlamında kullanıldığına dikkati çeker. Çernıx, cilt 1, s. 71 ("baraban" maddesi).
BARDAK:
1. düzensiz, karmakarışık.
A bıvali li vı, tovarişç, v nastoyaşçem-to bardake?
Yoldaş, siz tam karmaşık yerde bulundunuz mu?
2. Genelev.
bardak: dom terpimosti "genelev" Dmitriyev 1931, s.
493 ("bardak" maddesi).
6

Rusça kelimeler Kiril alfabesi yerine Türk transliterasyon alfabesiyle ve koyu
puntolarla verilmiştir.
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Kökeni:

bardak (R) < bardak (T) < bart+ak (Orta T) Eren, s.
40 ("bardak" maddesi).
BARSİK:
Yeraltı dünyasında patronun ayak işlerini gören
yardımcısı.
Kökeni:
barsik (R) < borsuk ~ porsuk (T) Dmitriyev 1931, s.
493 ("barsuk" maddesi); Eren, s. 337 ("porsuk" maddesi); Clauson, s. 369 ("borsmuk" maddesi).
BAŞ:
Karaborsadaki alış verişten ele geçen kâr (menfaat).
Kakoy tvoy baş v etom dele? Bu işten senin "baş"ın
(kârın) nedir?
Kökeni:
baş (R) < baş (T) Dmitriyev 1931, s. 493 ("baş"
maddesi).
BAŞ NA BAŞ:
Takas.
baş na baş'a benzetilerek daş na daş (takas) da üretilmiştir (Rusça daş < dat' "vermek" fiilinden).
BAŞATUNBAY: 1. kendir, esrar (marihuana), 2. Dışta sakin görünen,
ama zaman zaman gizlice esrar çeken kimse.
Kökeni:
başatunbay (R) < başat (T) + Rusça takılar.
BAZAR:
1. Gürültü, patırdı, kargaşalık, düzensizlik.
Prekratite bazar, pora rabotat' nakonets. "Bazar"ı
(gürültüyü) durdurun, çalışma zamanıdır.
2. Coşkun konuşma, tartışma.
İz-za çego bazar? Bu "bazar"ın (tartışmanın) sebebi ne?
Kökeni:
bazar (R) < bazar (T) < bâzâr (F) < vâçâr (Orta F)
Rasanen, s. 66 ("bâzar" maddesi); Çernıx, cilt 1, s.
64 ("bazar" maddesi).
BAZAR-VOKZAL: Gürültülü, kirli düzensiz yer.
Eto ne poliklinika, a kakoy-to bazar-vokzal. Bu poliklinik değil, ama sanki "bazar-vokzal" (gürültülü yer).
Vokzal (R): tren istasyonu.
BAZARİT':
Gürültü yapmak, düzensizlik yapmak, gürültülü
görüşmek.
V etoy kontore tol'ko bazaryat, a ne rapotayut.
Bu ofiste yalnız "bazar" (gürültü) yapıyorlar, ama
çalışmıyorlar.
Kökeni:
bazarit' < bazar'dan yapılmış fiil Çernıx, cilt 1, s. 64
("bazar" maddesi).
BAZARNIY:
1. Yüksek sesli, coşkun, çok gürültülü.
Bazarnıy razgovor. "Bazar" (gürültülü) konuşması.
2. Bayağı, düzensiz, şirret.
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Bazarnıy xarakter. "Bazar" (şirret, bayağı) karakterli.
bazarnıy < bazar'dan yapılmış sıfat Çernıx, cilt 1, s.
64 ("bazar" maddesi).
BUXAR':
Sarhoş, alkolik (küçültme formu buxarik).
Sosed u nas - buxar', no tixiy. Komşumuz "buxar" (alkolik), ama sakin biri.
GANDCA:
Esrar (marihuana).
Kökeni:
gandca (R) < ganc (F) "hazine, define".
KABAK:
Meyhane, içkili lokanta
Ya ne xodila v kabaki, u menya ne bılo podrug.
Hanım dostum olmadığı için, "kabak"a (meyhaneye)
gitmiyordum.
Kökeni:
kabak (R) < kabak (T).
KAYF:
1. Esrar.
Tı ne mog prosto tak kurit' v kayf marixuanu bez
togo, çtobı tebya ne sçitali narkomanom. Seni esrarkeş sanmasınlar diye, sen sebepsiz yere zevk için
"keyf" (esrar) içmek istemiyordun.
2. Coşkun, sevinçli, neşeli durum
Zdravstvuy, kayf, gde tı bıl? Merhaba, ey keyf, sen
neredeydin?
Kökeni:
kayf (R) < kayf (A) "keyf, neşe, sarhoşluk" Dmitriyev
1958, s. 536.
KAYFE:
Kahvehane "Café" (Avrupa tipi kahvehane).
Mojet zaydyom v eto kayfe? Bu "keyfe" (Café'ye) girelim mi?
Kökeni:
kayfe (R) < kayf (A) + e (Café'ye benzetilerek).
KAYFNOST':
İyi niteliklerin bulunması.
Kökeni:
kayfnost' (R) < kayf (A) + nost' (Rusça takı).
KAYFNIY:
Güzel, mükemmel, haz verici.
Kökeni:
kayfnıy (R) < kayf (A) + nıy (Rusça sıfat takısı).
KAYFOVIY:
Güzel, mükemmel, haz verici.
Kökeni:
kayfovıy (R) < kayf (A) + ovıy (Rusça sıfat takısı).
KAYFOVAT':
1. Zevk almak, 2. Alkolik, esrarkeş olmak.
Kökeni:
kayfovat' (R) < kayf (A) + ovat' (Rusça mastar takısı).
KAYFOVŞÇİK:
Zevke ve rahata düşkün kimse.
Kökeni:
kayfovşçik (R) < kayf (A) + ovşçik (Rusça küçültme
sıfat takısı).
KAYFOLOMSTVO: Zevk almaya engel davranış.
Kökeni:
kayfolomstvo (R) < kayf (A) + olomstva (Rusça takı).
Kökeni:

362

VI / Argo Kaynakları
KAYFOLOŞÇİK ~ KAYFOLOM: Moral bozucu kimse.
Kökeni:
kayfoloşçik (R) < kayf (A) + oloşçik (Rusça sıfat takısı), kayfolom (R) < kayf (A) + olom (Rusça sıfat
takısı).
KALIM:
Yasal olmayan ek kazanç.
Zarplata, koneçno, u slesarya nebol'şaya, no kalım
beryot priliçnıy. Çilingir aylığı elbette az, ama "kalım" (ek kazanc) vermesi iyidir.
Kökeni:
kalım (R) < kalım (T) "başlık parası" Dmitriev,
1931, s. 496; Dmitriev, 1958, s. 536.
KALIMİT':
Yasal olmayan kazançla geçinen kimse.
Kökeni:
kalımit' (R) < kalım (T) + it' (Rusça mastar).
KALIMŞÇİK:
Yasal olmayan kazançla geçinen kimse.
Kökeni:
kalımşçik (R) < kalım (T) + şçik (Rusça sıfat takısı).
KAPKAN:
Zor durum, güçlük.
Eto ne lyogkoe delo, eto kapkan. Bu kolay bir iş
değil, bu bir "kapkan" (zor bir durum).
Kökeni:
kapkan (R) < kapkan (T) "kapan" Dmitriev, 1931,
s. 496; Dmitriev, 1958, s. 536; Çernıx, Cilt 1, s. 376.
KİRPİÇ:
Çok kalın kitap.
Razve takoy kirpiç za noç' pered ekzamenom proçitaeş'? Sınavdan bir gece önce böyle "kirpiç"i (kalın
kitabı) okuyabilir misin?
Kökeni:
kirpiç (R) < kirpiç ~ kirpeç ~ kerpiç (T) "kerpiç"
Çernıx, cilt 1, s. 397.
STAKAN:
Yol kenarındaki polis noktası (kulübesi).
Kökeni:
stakan (R) < tustağan ~tustığan ~ tostağan (T). Bu
sözcükler eski Kıpçak Türklerinde "bardak" anlamında kullanılıyordu. Çernıx, cilt 2, s. 197 ("stakan" maddesi). Kıpçak Türkçesi "tostağan" eski
Rusçaya önce "dostakan" olarak geçmiş ve baştaki "do"nun düşmesinden sonra "stakan" biçimini
almıştır.
ÇURKESTAN:
(Alay ederek) Güney Sovyet Cumhuriyetinin halkı.
Kökeni:
çurkestan (R) < çurka (R) + stan (F) (ülke adı yapan ek); Rusça "çurka" ve "çuçmek" sözcükleri
"Orta Asya cumhuriyetleri ve halkları" için aşağılayıcı terim olarak kullanılıyor.
ŞAYTAN:
Alkollü içecek, içki.
Kökeni:

şaytan (R) < şeytan (A) "şeytan".
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Yeme-İçmeyle İlgili Argo Sözcükler ve
Deyim Aktarmaları

Arzu Çiftoğlu Çabuk*

Sözlük anlamı olarak argo, kullanılan ortak dilden ayrı olarak aynı meslek veya topluluktaki insanların kullandığı özel
dil veya sözcük dağarcığıdır.1 Bu özel dilin oluşumu her ülkede
benzer şekilde olmakta; genellikle toplumun alt tabakalarında
oluşmasına rağmen kültür seviyesi yüksek kesimlerde de kullanım alanı bulmaktadır. Sanatlı ve nükteli bir söyleyiş tarzı
olan argo, sözcüklere özel anlamlar yüklenerek, sözcüklerde
değişiklik yapılarak ya da yabancı kökenli sözcüklerden yararlanılarak oluşturulur. Bu çalışma Hulki Aktunç'un Büyük Argo
Sözlüğü (Tanıklarıyla) taranarak hazırlanmıştır.2 Ayrıca argonun sözvarlığının oluşumunda bir söz sanatı ve anlam olayı olan
deyim aktarmaları önemli rol oynadığı için bu çalışmada, yemeiçmeyle ilgili argo sözcüklerin incelenmesinde Doğan Aksan'ın
Her Yönüyle Dil isimli kitabındaki "Anlambilim" bölümünden
yararlanılmıştır.3
*

Yrd. Doç. Dr. Arzu Çiftoğlu Çabuk, İstanbul Ticaret Üniversitesi, İstanbul.

1

Türk Dil Kurumu, Türkçe Sözlük, c. 1, 8. baskı (Ankara, 1988), 129.

2

Hulki Aktunç, Türkçenin Büyük Argo Sözlüğü (Tanıklarıyla), Yapı Kredi yayınları (İstanbul, 1998).

3

Doğan Aksan, Her Yönüyle Dil, c. 1 (Ankara, 1979), 30-31.
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Öncelikle burada biraz sözcük-kavram ilişkisi üzerinde
durmak gerekir.4 Sözcük, anlamı olan ses veye ses birliğidir.
Kavram ise dünyadaki nesnelerin, biçimlerin, olgu durum ve
devinimlerin sözcük yardımıyla dilde anlatım buluşudur. Her
sözcük bir temel anlam öğesine, yani dile getirilen ilk ve temel
tasarıma sahiptir. Sözcükte yan anlamların meydana getirilmesi, somut ve soyuta eklenen yeni somut ve soyut kavramlarla
olmaktadır.
Deyim aktarması, sözcüğün dile getirdiği kavramla, bir başka
kavram arasında çoğu kez benzetme yoluyla bir ilişki kurarak
sözcüğü o kavrama aktarma olayıdır.
Burada deyim aktarma yöntemlerine geçmeden önce bu anlam olayının temelini oluşturan benzetme üzerinde biraz durmak gerekir. Benzetme, anlatıma güç vermek amacıyla bir takım nesneler ve kavramlar arasında gördüğü yakınlıklardan,
benzerliklerden yararlanarak, bunlardan birini anlatırken ötekini anma eğilimidir. Benzetmelerde "gibi" edatından yararlanılır. Argo sözcüklerle örneklemek gerekirse yumurta gibi olmak
yeni sakal traşı olmuş bıyıksız, sakalsız erkeklerin yüz kayganlığını anlatmak için kullanılır. Çok sarhoş olduğu için yürüyüşünü kontrol edemeyecek durumda olanlar için söylenen dut gibi
ifadesi, bu meyvenin yumuşak, sulu olması ve çok çabuk ezilerek
şeklini kaybetmesiyle bağdaştırılmıştır.
Deyim aktarma olaylarına en yaygın olarak insanın baş,
ayak, kol gibi kendi vücuduyla ilgili kavram ve organ adlarında
rastlamaktayız. Nesnelerin benzer özellikleri vücut parçalarına
benzetilerek anlamlı hâle gelmiştir. Örneğin, soğanbaşı önemsiz,
değersiz bir konuda ya da işte yetkili önder olduğunu ileri süren
kimselere karşı alay yollu kullanılan bir ifadedir, ayran ağızlı
ise yine bön, aptal kişi anlamına gelen aşağılayıcı bir deyimdir.
Deyim aktarmalarında bir diğer yol, insana özgü sıfatların doğadaki canlı ve cansız varlıklar için kullanılmasıdır. En
ucuz şarap argoda çok nitelikli sayılmayan bir meslek olan hamallıkla özdeştirilmiştir. Bu türün karşıtı olarak, doğayla ilgili
öğelerin insan için kullanılmasıyla da yeni deyim aktarmaları
4

Doğan Aksan, Her Yönüyle Dil, c. 1 (Ankara, 1979), 180-210.
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oluşturmak mümkündür. Şans oyunlarında devamlı yenilerek
bir şeyler ısmarlamak zorunda kalan kişileri anlatmak için tabiatın bir parçası olan ağaç kullanılmaktadır. Çay ağacı, gazoz
ağacı, kahve ağacı gibi. Bu kategoriye başka bir örnek olarak
alık, aptal demek olan kaz yumurtasını verebiliriz.
Yansıma sözcüklerle oluşturulan argo sözcüklere de doğayla
ilgili olmalarından dolayı burada değinebiliriz. Bir yudum içmek
yerine fırt çekmek, bir şeyi çabucak yutmak yerine lüpletmek,
yemek içmek anlamında cümbüşlenmek, çok hızlı yemek yerine
tıkınmak bu sözcüklere örnek olarak gösterilebilir.
İnsanların fiziksel yapıları, dış görünüşleri betimlenirken doğadaki varlıklardan, onlarla olan benzerliklerinden yararlanılarak deyim aktarmalarına başvurulur. Bunların bir kısmı genel
olarak istenmeyen, onaylanmayan bir huyu, bir davranışı anlatmak için kullanılan aşağıdaki örneklerinde görülebileceği gibi
aşağılayıcı bir anlam içermektedir: Görgüsüz, kaba saba demek
için hıyar, hıyar tarlası, hıyarto, salatalık; yaşlı bir kimsenin
kırışık yüzünü betimlemek için muşmula; züppe, snop kimseler
için çarliston ve aşağılık, değersiz kimse anlamında ıspanak, ıspanak tohumu, ıspanakzade, zerzavat gibi tanımlar burada söylenebilir. Yüz çirkinliği için kullanılan pişmiş kelle sürekli yerli
yersiz dişlerini göstererek sırıtan bir insanı tanımlamaktadır.
Bazı durumlarda ise şekilsel benzerlikten dolayı insanın bir
organı ya da parçası bir yiyecekle eşleştirilmektedir: Kadın, gelişkin kız memesi ayvaya; göbek, göbek çukuru çileğe; erkeklik organı havuca; incir dolması erbezlerine; mercimek anüse; incir, karpuz dilimi dişilik organına ve kalçalar karpuza
benzetilmektedir.
Bazen sözcüğün hem temel hem de yan anlamı kullanılarak
yeni aktarmalar yapılabilir. Buna örnek olarak yağ sözcüğünü
verebiliriz. Temel anlamı, içindeki maddelerin yoğunluğuna
göre kıvamı değişen bitkisel ve hayvansal bir madde olmasıdır.
Döküldüğü zaman kayganlık vermesi, her yeri yapış yapış yaparak temizlenmesinin zor olması gibi özellikleri dalkavuk dav
ranışlarla ve gereksiz aşırı övgüyle eşleştirilmiştir; yağ, yağcı,
yağ çekmek, yağlamak gibi. Yağ sözcüğünün yan anlamı olan
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vücuttan atılması gereken amonyak, üre gibi bazı maddeleri içine alarak deriden sızan ve ter kokusu veren madde anlamı yağ
kokmak şeklinde kullanım bulmaktadır.
Deyim aktarmalarının bir başka türü de açık iğretilemedir.
Bu türde benzetilen söylenmeksizin doğadaki varlıklara ya da
varlıkların sahip olduğu sıfatlar insanı betimlemek için kullanılır. Güzel, alımlı bir bayanı anlatmak için kullanılan fıstık, hurma, lokum ve pandispanya sözcükleri gibi.
Somutlaştırma, argo sözcüklerde en çok rastlanan deyim
aktarması türüdür. Bu türde anlatılması güç soyut düşünce ve
duygular somut kavramlar aracılığıyla anlatılır. Örneğin, fiziksel yapısından dolayı beyin enginara benzetilmekte ve düşünmek enginarı çalıştırmak şeklinde somutlaşmaktadır. Yine beğenilmeyen bir düşünce aklına turp sıkmak şeklinde somutluk
kazanmıştır. Bir meyve türü olan ayva, özellikle hızlı yenildiğinde insana tıkanıklık hissi verir. Buradan yola çıkılarak kötü
duruma düşmek, zor durumda kalmak gibi sıkıntılı bir durum
ayvayı yemek şeklinde deyimleşmiştir. Hayatî çıkarların tehlikede olması ve zorda kalmakla ilgili olarak ayrıca, onur, cesaret,
yiğitlik gibi kavramlar ciğer kelimesiyle somut bir anlam kazanmıştır. Somutlaştırmaya bir başka örnek ise içine birçok malzeme konularak şişkin bir görümü olan dolma yemeğiyle ilgilidir.
Soyut bir kavram olan yalan dolma gibi, yalana inanmak ise
dolmayı yemek şeklinde somut bir nesneyle anlatım bulmaktadır. Anlamsız ve boş konuşmak çene suyu çorba şeklinde somutlaşmıştır. Gözleri dalmak eyleminin midye çıkarmak gibi içinde
dalış eylemi bulunan bir söz öbeğiyle somutlaştırılması da güzel
bir örnektir.
Duyularla ilgili kavramlar arası aktarmalar, deyim aktarmalarının bir başka türüdür. Tat alma duyusundan yararlanılarak
deli, çılgın kişiler ve sarhoşlar için tatlı, kolay işler için şurup,
çok şanslı kişiler için ballı denmesi bunun örnekleridir.
Yiyecek ve içeceklerin üretimi ve sahip olduğu bir takım
özellikler onlarla ilgili argo sözcüklerin doğuşunda etken olmuştur. Bir içecek çeşidi olan biranın argodaki karşılığı, arpa
suyudur. Kuru fasulye, gaz yapıcılığından dolayı egzoz olarak
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nitelendirilmektedir. İtalyan mutfağı denilince akla ilk gelen
spagetti olduğu için bu ilintiden yola çıkılarak İtalyan para birimi yerine makarna denilmektedir.
Renk ve şekil çağrışımlarıyla işlevsel benzerlikler de deyim
aktarmalarının oluşumunda önem kazanmaktadır. Böylece burada somutun somutla anlatımı görülür. Örneğin, acı badem tatlısının üzerindeki badem göze benzetilerek açıkgöz, kurnaz insanları anlatan bir sözcük olmuştur. Kuşbaşı olarak doğranmış
etler şekil itibariyle moloza benzetilmektedir. Mezar taşları ise
görünüm itibariyle bamyayla eşleştirilmekte, mezarlık yerine
bamya tarlası denilmektedir.
Renk açısından ise kan pekmez gibi kırmızı olduğundan, kavgada dövüşte kan akıtmak pekmez dökmek şeklinde dile yerleşmiştir. Rengi barbunya balığını hatırlatan kâğıt paraları nitelemek için ise barbunya denilmektedir. İşlevsellik olarak baktığımızda yemek yiyerek karnını doyurmak ve işini yapacak gücü
kazanmak mazot almak şeklinde deyimleşmiştir. Yine bir yakıt
türü olan benzin süte, müşteriye içki vermek ise sulamak eylemine benzetilmektedir.
Bütün bu örnekler, argonun söz varlığının oluşumunda bir
anlam olayı olan deyim aktarmalarının önemli bir yeri olduğunu
göstermektedir.
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Türk Argosunda Genel Dilin
Hayvan Adlarından Yararlanılma

Halil Ersoylu

*

Toplumsal yaşayışta var olagelen değişik kültür tabakalarına, farklı iş kollarına, meslek alanlarına ait bulunan ve kendi
aralarında, hayatın veya mesleklerinin vazgeçilmez ihtiyaçları
dolayısıyla birbirlerine kaçınılmaz, kopmaz bağlarla bağlı olan
insanların oluşturdukları, bir tür özel dil niteliğinde sayılan argo,
diğer dillerde de görüldüğü üzere, çok eskilerden beri Türkçede
daha çok dar anlamıyla olmak üzere kendisine belirli bir kullanım alanı sağladığı ve bunun "külhanbeyi ağzı, tulumbacı ağzı,
ayak takımı ağzı" gibi Türkçe kurallı ifadelerle veya "bayağıların, aşağı olanların dili" karşılığında "lisân-ı hezele" yahut "rezil
kimselerin dili" demek olan "lisân-ı erâzil" biçimindeki yabancı
kurallı tamlamalarla da adlandırıldığı görülmektedir.
Türk diline mal edilen argo kelimelerin arasında, genel dilin
kimi kelimelerine mecazların, çeşitli yönlerden kurulan ilgilerin
de yardımıyla, onlara yeni anlamlar yüklenilmesi yoluyla elde
edilmiş "hayvan adları"nı taşıyanların ayrı bir yeri ve önemi
olduğu göze çarpmaktadır. Çünkü belirtilen bu unsurlar, özellikle insanların tabiatla iç içe yaşadığı eski dönemlerde, onların
*

Prof. Dr. Halil Ersoylu, İzmir.
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ayrılmaz birer parçası olarak, yerine ve durumuna göre en azından bazı kimselere şu veya bu bakımdan birer ilham kaynağı
olmuştur.
Türk argosunda, adından, niteliğinden, kullanılma alanından
veya başka bir özelliğinden dolayı kendisinden yararlanılan belli
başlı hayvanları aşağıdaki gibi kümelendirmek mümkündür.1
I. Karada yaşayan hayvanlar
A. Kuşlar.
a. "Kuş" diye anılan ve genellikle uçucu olanların asıl
adından yararlanılma
angıt: kalın kafalı, ahmak, bön.
angut: angıt.
bıldırcın: herhangi bir kız, kadın; kısa boylu, dolgunca ve
alımlı (kız veya kadın).
bülbül (< F. bulbul): esk. maymuncuk; (aktif eş cinsel erkeğe
göre) sevilen, oğlan.
çaylak: acemi, deneyimsiz, toy.
ispinoz (< Yun. spinos): geveze, boşboğaz, yerli yersiz konuşan.
ispinoz gibi düşün-: derin derin düşünmek, çok fazla
düşünmek.
karga taşla-: askıntı olmak, yeşil alan, durak gibi halka açık
yerlerde kadın veya kızlara sarkıntılık yapmak.
kaldırım kargası: esk. polis; hafiye, detektif.
keklik: güzel ve toy genç kız veya kadın; (fahişe, dolandırıcı ve
benzerine göre) saf, deneyimsiz, kolay kandırılabilir kimse.
kerkenez: ahmak, bön, salak; haddini bilmeyen, kendi değer
ve yeteneğini, sahip bulunduğunun çok üstünde gören.
kırlangıç geçme: üç kişinin cinsel birleşmesi, bir erkeğin bir
yandan bir kadınla cinsel ilişkide bulunması sırasında diğer
yandan da bir erkeğin kendisiyle anal ilişkiye girmesi durumu.
ördek: uzun yolculuklarda sürücülerin taşıma araçlarına yoldan aldıkları yolcuya taktıkları ad; aptal, aldatılabilen kimse.
1

Türk argosundaki bu sözlerin tespit edilmesinde şu sözlüklerden yararlanılmıştır: Ferit Devellioğlu, Türk Argosu, 6. baskı (İstanbul, 1980), 194 s.; Hulki Aktunç, Büyük Argo Sözlüğü (İstanbul, 1990), 373 s.
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ördek avla-: uzun yolculuklarda sürücüler tarafından taşıma
araçlarına yoldan yolcu almak.
ördek düşür-: "ördek" diye nitelendirilen yolcuyu taşıma aracına almak, ördek avlamak.
ördek nağmesi: "Ah!, Heyhat!, Vah!, Eyvah!" gibi ünlemler çıkararak yerinip üzülen kimsenin durumunu alay yollu dile getiren bir söz.
serçe: küçük yaştaki kız veya erkek çocuk; hafiye, detektif,
polis ajanı.
tavus (< A. tâ'us): kusuntu, kusulan şey, kusmuk.
tavus kuyruğu: özellikle aşırı sarhoşluk sonucunda çıkarılan
kusmuk, sarhoş kusuntusu.
tavus kuyruğu çıkar-: özellikle aşırı sarhoşluk sonucunda
kusmuk çıkarmak, kusmak.
tavus tüyü çıkar-: özellikle aşırı sarhoşluk sonucunda kusmuk çıkarmak, kusmak.
b. "Kuş" diye adlandırılan canlıların bu genel adından, doğal yapı bölümlerinden, bazı özelliklerinden
yararlanılma
gaga: ağız.
gagayı ıslat-: rüşvet almak, çıkar sağlamak; alkollü içecekten içmek, içki içmek.
gagayı kıs-: susmak, sesini çıkarmamak, sesini kesmek.
kanat kır-: verdiği sözden caymak, dediğini yapmamak, sözünden dönmek.
kanatlandır-: habersizce almak, çalmak.
kon-: el darbesi indirmek, elle vurmak; bedavadan elde etmek, hazır bulmak, havadan kazanmak.
kuş: aptal kumarbaz, salak kumarcı; acemi, toy, deneyimsiz
kimse; (dolmuşçuluk yapana göre) yol kenarında, binmek için
araç bekleyen kimse; erkeklik organı, kamış; esrar, eroin türünden uyuşturucu madde; hapishaneye uyuşturucu sokulması için
kullanılan kişi; uyuşturucu madde taşıyıcısı.
kırmızı kuş: barbitürat türünden olan bir uyuşturucu madde.
mavi kuş: barbitürat türünden olan bir uyuşturucu madde.
kuş dili: birbirini sevme, sevişme.
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kuş kaldıran: (genellikle yiyecek için) erkeklik organının
sertleşmesini sağlayan.
kaldırım kuşu: kaldırım, sokak, durak gibi yerleri kendisine iş yeri edinen hırsız, yankesici; sokak fahişesi, müşterisini
sokakta bulmayı alışkanlık edinmiş fahişe.
kar kuşu: kokain.
kuşu kalk-: erkeklik organı sertleşmek.
kuşu öt-: erkeklik organı sertleşmek, cinsel birleşme yapabilecek durumda olmak.
kuşu uyan-: erkeklik organı sertleşmek; erkek çocukluktan ergenliğe geçmek, erkeklik organı sertleşmeye başlamak.
kuşçu: fuhuş yapılmasına aracılık eden, muhabbet tellalı,
pezevenk.
kuşla-: var gücüyle çalışmak, çok çalışmak.
öt-: boş söz söylemek, gevezelik etmek; itiraf etmek, bilinmeyeni dile getirmek, sırrı açığa vurmak; (sarhoş kimse için) kusmak; söylemek, konuşmak.
palazlan-: direnmek, kafa tutmak, karşı gelmek.
tüy: giyecek, kılık kıyafet, dış görünüş; para.
tüydöken: tıraş olunacak alet, ustura, tıraş bıçağı.
tüylen-: kafa tutmak, direnmek, karşı çıkmak; paralı olmak, para sahibi bulunmak; tedirgin olmak, işkillenmek, kuşku
duymak.
tüylü: parası çok, zengin, varlıklı; makat, büzük; vagina,
dişilik organı.
tüyü bozuk: sarımtırak, sarışın (erkek); sakal ve bıyıkları
az kıldan oluşmuş kimse, bıyık ve sakalı seyrek durumdaki kişi.
uç-: alınan uyuşturucu etkisiyle kendinden geçmek; cinsel
ilişkide bulunmak; kaçmak; olması imkânsız şeyler söylemek,
çok abartmak; hayal etmek, hayale dalmak; gitmek.
uçak: fahişe.
uçarı: tam külhanbeyi, kabadayı.
uç babatorik: olması çok güç veya büsbütün gerçek dışı
olay yahut durum karşısında, alay yollu, küçük düşürme amacıyla söylenilen bir söz.
uçuk: hayal ürünü, olağan olmayan; sarhoşa ait düşünüşle.
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uçurma: geçici olarak bir yerde saklama, kapatma; kapıp
kaçarak yapılan hırsızlık, çalma, kapkaç; kapkaç yoluyla ele geçirilen şey, çalıntı.
uçurtma: "uçurma" kapsamında olan karşılıklar.
uçuş: alınan uyuşturucu veya alkollü içkinin etkisiyle
kendinden geçme; cinsel ilişkide bulunma.
uçuşa git-: genel eve gitmek, cinsel ilişkide bulunmak.
uçuşçu: fahişe; uyuşturucu madde kullanan; cinsel ilişkide bulunan kişi; cinsel ilişkide güçlü olan erkek, kuvvetli düzücü; jigolo.
B. Karada yaşayan diğer hayvanlar.
a. Karada yaşayan diğer hayvanların asıl adının geçmesi.
1. Kümes hayvanlarının adlarından yararlanılma
civciv: deneyimsiz, kolay aldatılabilir kız veya kadın; genç
yaşta bulunan fahişe; küçük yaştaki kız veya oğlan.
ufak at da civcivler ürkmesin: "Akla mantığa sığmayan
abartmadan kaçın. Yalanın hiç olmazsa kuyruksuzu olsun, ille
de söyleyeceksen inandırıcı olacak ölçüde yalan söyle." anlamına
gelen bir söz.
ufak at da civcivler yesin: "ufak at da civcivler ürkmesin"
anlamında.
hindi (< A. hind¬): kolay aldatılabilen zengin; şaşkın.
horozoğlu (< F. horûs): açık artırmada, anlar anlamaz pey süren kişi.
horozuna kıravat tak-: bir kimseyi pestilini çıkarıncaya
kadar dövmek, çok dövmek.
kaz: aptal, salak; gürültü patırtı yapan kimse; pezevenk.
kaz yol-: (dolandırıcı, kumarcı ve benzerine göre) bir kimsenin saflığından yararlanarak parasını almak, birini toy bulup
dolandırmak.
kaz yumurtası: tam aptal, kaz kadar bile olamayan, çok
salak.
kazdağlı: aptal, bön, salak.
piliç: genç, güzel kız veya kadın.
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piliç yol-: genç, güzel kız veya kadını soymak, iç çamaşı
da dâhil üstünde nesi varsa çıkarmak.
ev pilici: ev kızı, bakire, el değmemiş genç kız.
tavuk: kadın; fahişe; evli kadın, ev kadını.
ev tavuğu: evli kadın, ev kadını.
tavuğuna kışt de-: birinin çıkar sağlamasına engel olmak, başkasının işine karışmak; bir erkek, bir başkasının ilişkili
olduğu kız veya kadına yakınlık duyduğunu davranışıyla belli
etmek.
2. Küçükbaş hayvan adlarından yararlanılma
erkeç: aktif eş cinsel erkek.
gebeş (< A. kebş: koç, erkek koyun.) aptal, bön, salak.
gebeşaki (< A. kebş): gebeş.
keçi: esrar; edilgin eş cinsel erkek.
Şeytan çarpmış keçi yavrusu gibi titre-: dehşete kapılmak, ürkmek, korkmak.
keçili: esk. Yüz lira değerindeki kâğıt para.
kuzu: puşt, edilgin eş cinsel erkek; toy kimse; genç kız.
nallı kuzu: (kasaplık hayvan eti diye satılmaya çalışılması dolayısıyla) eşek, at.
3. Büyükbaş hayvan adlarından yararlanılma
inek: otomobil; derse çok çalışan öğrenci, kendisini iyice derse
kaptırmış öğrenci; edilgin eş cinsel erkek; aptal, bön, salak; eşi
tarafından aldatılmaya göz yuman erkek.
sağmal inek: kendisinden haksız olarak gelir sağlanan
kimse; (oyunda, kumarda) sürekli yenilen saf kimse, toy oyuncu.
inekle-: derse çok fazla çalışmak.
ineko: aptal, bön, salak.
kömüş (< F. gâvmîş: su sığırı): bir kimseye hakaret etmek için
"camız, manda" karşılığıyla kullanılan bir kelime.
malak: aptal, bön, salak.
malak emzirmesi: erkeğin cinsel organını emdirmesi.
manda deviren: bir tür uyuşturucu hap, rohypnol.
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marya (< Yun. margia: kartlaşmış dişi koyun): genel ev yöneticisi, mama; yaşlanmış fahişe.
öküz: cıvalı zar, oyunda hile yapmak için kullanılan zar; tavla, barbut gibi oyunlarda kullanılan zar.
öküz koş-: oyun oynarken zar tutmak; oyunda zarları atmak.
öküz koştur-: "öküz koşmak" deyimi karşılığında.
öküzleri koş-: "öküz koşmak" deyimi karşılığında.
Bu kümeye evcil olmamakla birlikte yine de geviş getiren ve
kesilip yenilebilen hayvanlardan olduğu için geyik de alınabilir.
geyik: ihanete uğramış erkek, boynuzlu, karısı veya yakın ilişki içinde bulunduğu kadın tarafından aldatılan kimse.
geyik muhabbeti: upuzun ve yararsız konuşma, gevezelik.
4. Binek veya yük taşıyıcı hayvan adlarından yararlanılma
beygirof (< F. bâr-gîr, Sl. -of): bön, sersem, kavrayışsız (kişi).
deve: uzun boylu, iri yarı kimse.
deve edil-: (para veya başka bir şey) çalınmak, habersizce
alınmak veya ortadan kaybolmak.
deve ol-: "deve edilmek" anlamında.
deve yap-: (para veya başka bir şeyi) çalmak, habersizce
almak veya ortadan kaybetmek.
deveye bin-: esrar çekmek, esrar içmek; alkollü içki içerek
sarhoş olmak.
yok deve: Çok fazla abartma yapılması üzerine "Bu kadarı da olmaz! Daha neler!" karşılığında söylenilen bir söz.
kırk yıldır patriğin eşeğini smek: çok deneyim sahibi olmak,
görmüş geçirmiş bulunmak,
patriğin eşeğini kırk yıldır smek: "kırk yıldır patriğin eşeğini smek" karşılığında.
eşek cenneti: ahret, öbür dünya.
eşek cennetine gönder-: hayatına son vermek, öldürmek,
öbür dünyaya yollamak.
eşek osur-: değeri, önemi bulunmayan söz söylenmek.
taze ot görmüş eşek gibi sırıt-: aptalca keyiflenmek, hoşa
giden bir durumdan dolayı salakça gülümsemek.
kara katır: esk. kömür.
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nahha (< A. nâka: maya, dişi deve): edilgin eş cinsel erkek;
bir şeyin bulunmadığını belirtmek amacıyla "yok" karşılığında
kullanılan bir kelime.
nakka (< A. nâka): "nahha" karşılığında.
naka (< A. nâka): "nahha" karşılığında.
5. Isırıcı hayvan adlarından yararlanılma
çomar: esk. yaşlanmış çapkın, eski çapkın; yaşlı meyhaneci;
yaşlanmış, gücü kuvveti kalmamış kimse, düşkün insan.
çomarlan-: yaşlılıktan dolayı gücü kuvveti kalmamak,
yaşlanmak, kocalmak.
fino (< İt. fino: bir tür küçük köpek): esrar; yağcı, şaklaban,
dalkavuk.
it bilmez bağlaması çal-: kimsenin anlamayacağı şekilde hile
yapmak.
karafatma (kın kanatlılardan parlak siyah renkli bir böcek):
Hristiyan cenazesi taşımakta kullanılan kara at arabası veya
otomobil, kamyonet gibi motorlu taşıtlara verilen ad.
kırkayak: lokomotif ile vagonların oluşturduğu dizi, tren katarı, tren.
mandıra köpeği: davranışlarında taşkınlık gösteren insan, azgın kimse.
tazı (< F. tâzî): esk. muhbir, ihbarcı, hafiye, detektif.
zağar: esk. muhbir, ihbarcı, hafiye.
6. Zehirli hayvan adlarından yararlanılma
akrep (< A. 'akreb): zabıta mensubu, polis, kollukçu.
kobra (< Fr. cobra): öğrencilerine karşı acımasız olan erkek
öğretmen; notu kıt öğretmen.
yılan: penis, erkeklik organı.
7. Yırtıcı hayvan adlarından yararlanılma
aslan yatağı: hapishane, ceza evi; tevkifhane, tutuk evi.
çakal (< F. şegâl): her oyunun hilesini bilen ve yapan, hileci;
âciz, güçsüz (kimse); değersiz, bayağı (kişi); çok dalgalı, çalkantılı (deniz); hırsız.
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çakal ol-: hissetmek, kestirmek, sezmek; anlamak, kavramak.
çakalla-: farkına varmak, anlamak.
çakallık: hile yapma durumu, hilecilik.
kurt: esk. Beş lira değerindeki kâğıt para.
kurtlu esk. Beş lira değerindeki kâğıt para.
sansar: hırsız; yankesici.
8. Asalak yaşayan hayvan adlarından yararlanılma
am biti: ufak tefek kimse, kısa boylu, bücür; muhabbet tellalı, pezevenk; fahişenin kazandığı paraya ortak olan erkek, dost;
küçük çocuk.
bit at-: meraklandıracak bir söz söylemek, kuşkulanmasına yol açacak şekilde konuşmak.
biti kanlan-: yakın geçmişindeki durumuna göre daha
sağlıklı, daha paralı olmak.
bitini dök-: daha önce söyleyemediklerinin hepsini söylemek, ne var ne yoksa hepsini birer birer sayıp dökmek.
bitle-: kavga etmeye yol açacak bahane aramak; (esnaf
için) işe yarar bir şey olup olmadığını anlamak amacıyla yeni
alınan bir malı karıştırmak; huzuru kaçırmak, kuşkulandırmak.
bitlen-: para sahibi olmak, parası bulunmak.
bitli: züğürt, parasız pulsuz; az paralı; paralı (kişi); the
Beatles topluluk adının bu kelime ile yaptırdığı çağrışım sonucunda) parasız ve kılıksız turist.
bitleri eşek olmak: sinirlenmek, öfkelenmek, köpürmek.
filo (< İt. filo): insan vücudunda ve diğer memeli hayvanlarda
asalak olarak yaşayan böcek, bit; bir arada bulunan birden fazla
bit.
kene (< F. kene): para.
macar: kehle, bit.
piyanço (< İt. pidocchio): kehle, bit.
tırtıl: parazit, başkasının sırtından geçinen, asalak (kişi).
9. Sürüngenlerin adlarından yararlanılma
kertenkele: muhabbet tellalı, pezevenk.
Allahsız tospağa: vicdansız, insafı olmayan, acımasız; üstesinden gelemeyeceği bir işe girişen, boyundan büyük işe kalkışan
kimse.
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10. Kemirgenlerin adlarından yararlanılma
fare (< A. fâre): daha çok belirli bir yeri kendisine hırsızlık alanı olarak seçmiş olan, hırsız; yaşı küçük veya ufak tefek kimse.
sıçan: esk. (tartıda veya başka şeyde müşterinin zararına
davrandığı, ondan bir çeşit çaldığı için) bakkal; yaşı küçük olan
hırsız; ufak tefek şeyler çalan, hırsız.
küpe sıçan düş-: gebe kalmak, yüklü olmak.
tavşan: puşt, edilgin eş cinsel erkek; (kız veya kadında) tüylü
kasık.
tavşan oğlanı: esk. köçek, dansçılık yapan genç erkek.
tavşan yavrusu: normalden büyük erkeklik organı.
11. Meslek, uğraşma alanıyla veya bunların ilhamıyla
ilgili durum belirten hayvan adlarından yararlanılma
ayıcı (futbol ve benzeri gibi takım oyunlarında) çok sert şekilde oynayan, rakip takımdakiler için kırıcı olan (oyuncu).
ayıcılık: "ayıcı" diye nitelendirilen oyuncunun maç sırasındaki oyun tarzı.
eşekçi: eşekle cinsel ilişki kurmayı alışkanlık durumuna getirmiş kişi.
inekçi: derse çok çalışan öğrenci, kendisini iyice derse kaptırmış olan öğrenci.
inekçil: esk. inekçi.
kedici: balkon, pencere gibi, binanın dış taraflarına asılmış
halı, giysi veya diğer nesneleri kedi fırlatıp düşürmek suretiyle
çalan kimse.
kedicilik: "kedici" diye nitelendirilen hırsızın çalma tarzı.
kelebekçi: (otomobilin kelebek camını kırarak işini yaptığı
için) otomobil hırsızı, otomobil soyguncusu.
b. Karada yaşayan hayvanların genel adından, doğal
yapı bölümlerinden, özelliklerinden yararlanılma
Üç günlük seyisliği var, kırk yıllık at boku eşeler: Bilmediği
işe burnunu sokan, gerekmediği hâlde bir işe karışan kimse hakkında kullanılan bir deyim.
böcek: aktif eş cinsel erkek.
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böcek sok-: karı koca arasına girmek.
deh et-: dışarı atmak, başından savmak, kovmak; (kumarda)
ortaya sürmek, vermek, ortaya koymak; satıp savmak, ucuz pahalı demeden elden çıkarmaya bakmak.
dehle-: "deh etmek" karşılığında.
götüyle deve izi yap-: önemsiz fakat sık sık kaza yapan kimseyi andırır hareketler yapmak, sakarca davranmak.
at gözü: vagina, dişilik organı.
manda gözü: esk. yirmi beş kuruş değerindeki büyük nikel
para.
havla-: (konuşanı, söyleyeni aşağılamak amacıyla) konuşmak, söz söylemek.
hayvan terli ol-: (açık artırma sırasında) mal, beklenilenin
üstünde fiyat bulmak, umulandan daha fazla değer kazanmak.
pantollu hayvan: kaba saba, yontulmamış, görgüsüz
kimse.
it deliği: hapishane, ceza evi.
itin götüne sok-: eksik ve yanlışlarını birer birer ispat
ederek bir kimseyi rezil etmek.
it kırıntısı: çok seviyesiz kimse, çok aşağılık insan.
katır sidiği: bira.
koç boynuzu: esk. koç boynuzunun şeklini andırırcasına yan
yana bulunan iki sokaktan aynı anda birer tulumba alayının ortaya çıkması.
kodoş (< Erm. godoş: boynuz): muhabbet tellalı, pezevenk.
kovan: edilgin eş cinsel erkek.
at kulağı: birden sonra gelen sayı, iki; ikili; iki kez
kuyruğunu kıvır-: dehşete düşerek sinmek, kuyruğunu kısmak, korkmak.
kuyruğu titret-: (daha çok sevilmeyen kimse için) göçüp
gitmek, ölmek.
eşek sine kelebek konmuş gibi: kılık kıyafette veya genel görünümde göze çarpan uyumsuzluğu belirten bir söz.
yemlen-: at yarışlarında kaybetmek, tahmininde yanılarak
zarara girmek.
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II. Suda yaşayan hayvanlar
a. Suda yaşayan hayvanların asıl adından yararlanılma
ahtapot (< Yun. aktabodes): başkasının sırtından geçinmeye
çalışan, asalak; içinden çıkılması zor ortam veya yer, batak; musallat olan, sırnaşık.
çağanoz (< Yun. tsaganos): omuzu düşük ve ileri çıkarmış bir
durumda, adımını eğri şekilde atarak yürüyen kimse; sarhoş.
akıntı çağanozu: vücudunda eğrilik olan kişi, çarpık vücutlu kimse; düşük omuzlu; sarhoşluk veya başka bir sebepten
dolayı adımını eğri şekilde atarak yürüyen kimse, eğri yürüyüşlü insan.
çağanozlaş-: omuzunu düşürüp çenesini eğerek yürümek.
sam yeli vurmuş mayıs çirozu: çok zayıf, arık, sıska.
balina (< İt. balena): (eş cinsele göre) asker.
barbunya (< Yun. mprana): esk. öğrencilerin sınav kâğıtlarını
değerlendirmede kullanılan tam not, on puan; kırmızı pullu, beyaz etli olan barbunya balığının rengini andıran on lira, on bin
lira gibi değişik değerlerdeki kâğıt paraları belirtmek için kullanılan bir söz.
kalkan: penis, erkeklik organı.
kalkan balığı: penis, erkeklik organı.
kaşalot (< Fr. cachalot): aptal, bön, salak.
kaşalotzade: hep aptal, oldu olası bön, doğuştan salak.
kefal (< Yun. kephalos): tam içilmeden atılmış sigara, bir kısmı içilerek tüketilmemiş sİgaranın izmariti; penis, erkeklik organı; (öğrenciye göre) zayıf basamağının üstündeki ilk not, geçer
not.
kefal tut-: oldukça uzun bir kısmı içilerek tüketilmemiş
sigara izmariti bulmak; (öğrenci) ummadığı hâlde dersi geçebilecek kadar not almak, geçer not almak.
midye (< Yun. midia): vagina, dişilik organı.
midye çıkar-: gözleri dalmak, derin derin düşünmek.
palamut (< Yun. palamyda): kalın şekilde sarılan esrarlı sigara; tam içilmeden atılmış sigara, uzun izmarit; (öğrenciye göre)
sınavda kopya çekmeye yarayacak malzeme.
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pavurya (< Yun. pagouros): bir omuzu çarpık yürüyüşlü kimse, caka yapmak için özellikle sağ omuzunu düşürerek yürüyen
kişi.
pavuryala-: bir omuzu düşürerek yürümek.
pavuryalaş-: bir omuzu düşürerek, çeneyi de eğerek yürümek.
torik: kafa, baş; akıl; penis, erkeklik organı; tam içilmeden
atılmış sİgara, uzun izmarit; sigara.
babatorik: (büyük olan) penis, erkeklik organı.
uç babatorik: aşırı abartılı, gerçek dışı söz veya olayı küçümsemek, alaya almak amacıyla söylenilen bir söz.
turna: satın aldığı malın hileli veya bozuk olduğunu anlayarak onu geri vermeye getiren alıcı; (oyunda, kumarda) kaybederek başladığı duruma dönme, yenilme.
turna ol-: (oyunda, kumarda) kaybederek başladığı duruma dönmek, yenilmek, batmak.
uskumru (< Yun. skombros): jigolo, geçimini birlikte yaşadığı
kadının gelirinden sağlayan erkek.
b. Suda yaşayan hayvanların genel adından, doğal ürünlerinden ve avlanmalarıyla ilgili ifadelerden yararlanılma:
balık: kolaylıkla yapılabilecek iş; kolayca elde edilebilecek şey
veya kişi; kolaylıkla kandırılabilecek kimse, enayi, hödük; penis,
erkeklik organı.
balık tut-: (bir işte, bir olayda) talihli olmak, şansı yaver
gitmek, çok şanslı olmak.
pantolon balığı: penis, erkeklik organı.
götüyle balık yakala-: (bir işte, bir olayda) talihli olmak,
şansı yaver gitmek, çok şanslı olmak.
kıçının kıllarıyla balık avla-: (bir işte, bir olayda) talihli
olmak, şansı yaver gitmek, çok şanslı olmak.
havyar (< İt. caviale): kazurat, dışkı.
havyar kes-: vakit öldürmek, zamanını çalışmadan geçirmek, vakti boşa harcamak.
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III. Hayalde yaşayan hayvanlar
Buna hayalî veya mitolojik hayvan adından yararlanılma da
denebilir. Adları farklı olsa da hayalde doğdurulan, yaşatılan ve
zihinde canlandırılan canavar aynıdır.
dıragon (< İng. dragon): züğürt, yoksul, parasız; külhanbeyi.
ejderha (< F. ejder-hâ): duman, kaydırmaca yöntemiyle (kalaylı kâğıt üzerine konulan eroin veya kokainin alttan ısıtılmasıyla) çıkan duman.
ejderha kovala-: uyuşturucudan çıkan dumanı takip etmek, onu izleyerek hayale dalmak.
Değerlendirmeler
1. Türk argosunda kullanılan ve genel dilin hayvan adlarından yararlanılan kelimeler, yukarıda yapılan kümelendirmelerden de hemen anlaşılabileceği gibi belirli türlerde veya bazı
ortak nitelik taşıyan alanlarda toplanma ve dolayısıyla yığılma,
birikme durumuna geçmiş bulunmaktadır.
Türk dünyasının düşünce, dil, edebiyat, inanç, yaşayış gibi
çok değişik konularında oldukça önemli ve dikkati çekici yerler
edinegelen "kuşlar"ın Türk argosunda da belirli bir kümelenme
içine girdiği görülmektedir. Bu kümelenmenin bir öbeğini, kendisine kazandırılan, kendisiyle ifade ettirilen "ahmak, aptal, salak" karşılığındaki "angıt (angut), ördek" gibi, özellikle geçmişin
hayat tarzında çevrede sıkça karşılaşılan, günlük hayatın içinde
yer alan kuşlarla, yine bir anlamı da belirtilen kötü sıfat karşılığına gelen "kerkenez" oluşturmaktadır.
Argocu, gerçekteki durumu ne olursa olsun karşısındaki kişide görmek istediği ve bundan da kimi kez bazı çıkarlar sağlamaya çalıştığı, hatta zaman zaman bunu başardığı, böyle bir sonuçtan ise ancak kendisince ve kendisi gibilerce anlaşılabilen çapraşık, karanlık, meçhul bir zevk aldığı "salak" sıfatını işaret edebilmek, o anlamı yalnızca kendilerinin çözüp anlayabilecekleri bir
çeşit şifre kelime ile karşılayabilmek amacıyla kuşların dışında
kalan daha başka hayvanlardan da yararlanma yoluna gitmiştir. Bu konuda Türkçe ve yabancı kökenli kelimelerden, "-of" gibi
Slav kaynaklı ekten ve ne olduğu, nereden geldiği şüpheli yahut
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anlaşılmaz dil unsurlarından oluşmuş, oldukça fazla ve farklı argo kullanmış kesimlerden, topluluklardan Türk argosuna
mal edilmiş, yumurtadan bir balina türü olan "kaşalot"a kadar
uzanan çeşitli kümelendirmelere ait kelimeler bulunmaktadır.
Bunların başlıcaları "kaz yumurtası; beygirof, gebeş, gebeşaki,
inek, ineko, kaşalotzade, kaz, kazdağlı, malak" ve "kaşalot"tur.
2. Argoda birer kuş adını taşıyan "angıt, bıldırcın, bülbül, çaylak, ispinoz, keklik, kerkenez, ördek" ve diğerleri doğrudan doğruya kadın, kız ve erkek; bir başka açıdan da belirtilirse erişkin
ve çocuk olmak üzere "insan"ı, "insanın özellikleri"ni ve "insan
davranışları"nı dile getirmekte kullanılırken yalnızca biri olan
"tavus" ve tabiî ki bundan türemiş olan "tavus kuyruğu, tavus
tüyü çıkar-, …" şeklindeki kelime grupları temsilciliği ile bir nesne olan "kusmuk" karşılanmıştır.
3. Argoda "kısa, dolgun, alımlı" veya "güzel, toy" gibi sıfatlarıyla birlikte belirtse de bir kız veya kadın için doğrudan doğruya
kullanılan kuş adları "bıldırcın" ve "keklik" olduğu hâlde "karga taşla- (kadın veya kızlara sarkıntılık yapmak)" deyimindeki
tercih Türk dilinde, inanç ve yaşayışında hiç de olumlu bir yere
sahip bulunmayan "karga"ya yapılmış bulunulmaktadır. Ayrıca
aynı kuşun "kaldırım kargası" şekline konulmuş tamlama içindeki ibaresiyle argocular arasında eskiden "polis" ve "hafiye"den
söz edildiği de bilinmektedir. Böyle bir ifade ise argocunun dünyaya, hayata bakış tarzının yansıyışlarından biri olması bakımından dikkati çekicidir.
Argoda kız ve kadınları anmak, onlardan söz edildiğini göstermek için bazı kümes hayvanlarından da yararlanılmıştır.
Kolay aldatılabilen kız veya kadınlar için "civciv", bunların genç
ve güzel olanları için "piliç", yalnızca el değmemiş kız için "ev
pilici", kadın için "tavuk" ve evli kadın için de "ev tavuğu" gibi
kullanımların biricik ve yalın mantık sırrı, temsil ettirilen hayvan unsuru ile temsil edilen insan unsuru arasında, her birinin
kendi doğal hayat süresinin "gençlik" ve "erginlik" dönemlerinde
bulunması bakımından tam bir uyumluluğun göz önüne alınmış
olunmasıdır!…
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4. Herkesçe bilinen, tanınan yani "bıldırcın, keklik, …" gibi
belirli bir kuşun adı durumunda bulunan kelimeler argoda oldukça az sayıda iken bu tür canlıların genel adlandırılmasında
kullanılan "kuş" kelimesini temel unsur olarak almış kullanımların onlardan çok daha fazla miktarda bulunduğu yapılan kümelendirmelerle tespit edilmiştir. Nitekim "kuşçu, kırmızı kuş,
mavi kuş, kuş dili, kaldırım kuşu, kar kuşu, kuş kaldıran, …"
şeklindeki türev ve kelime grupları ile, "kuş"un doğal yapı bölümlerinden ve bazı özelliklerinden yararlanılarak argoya kazandırılan "tüylü, tüydöken, tüyü bozuk; uçak, uçarı, uçuk, uçurma, uçurtma, uçuş, uçuşçu" gibi türetmeler, birleşik kelimeler ve
hatta "kanatlandır-, kuşla-, tüylen-" gibi fiil gövdelerinin toplam
sayısı, belirtilen yargıyı kesinlikle ispat eder durumdadır.
5. Metinden de hemen anlaşılabileceği üzere bu incelemede,
şu veya bu sebepten dolayı ya doğrudan doğruya ya da dolaylı
bir biçimde argoda varlığına yer verilen bütün hayvanlar başlıca üç ana küme içinde ele alınmış bulunulmaktadır. "I. Karada
Yaşayan Hayvanlar", "II. Suda Yaşayan Hayvanlar" ve "III.
Hayalde Yaşayan Hayvanlar" başlıklarını taşıyan bu ana kümelendirmelerden asıl ağırlığı oluşturan ilk ikisi ayrıca kendi içinde de birtakım alt kümelere ayrılmıştır. Böylece çeşitli kümeler
içinde ele alınan argonun hayvanları hem "bıldırcın, keklik, ördek, ispinoz, …" gibi kendi asıl adları ile hem de "kuş, böcek,
hayvan, balık" şeklindeki genel adları ile veya "gaga, tüy, göz,
kulak,…" kelimeleri ile karşılanan "doğal yapı bölümlerinden,
bazı özelliklerinden yararlanılma" ve bunların argo sayılan sözlere geçirilme durumları ile ayrı ayrı işlenilmiştir. Bütün bunların sonucunda argo dünyasındaki hayvanların "genel adından,
doğal yapı bölümlerinden, bazı özelliklerinden, ürünlerinden yararlanılma" konusundaki en geniş ve en önemli yeri "kuşlar"ın
aldığı ortaya çıkmış bulunmaktadır.
6. 4. ve 5. paragraflarda değişik açılardan ele alınan ve genel
adı "kuş" olan bu canlı türü, acaba hangi niteliklere sahip bulunmaktadır ki argocunun düşüncesine bu derecede girmekte,
ilhamına gelmekte ve bütün bunları biçimlendiren, dile getiren
ifadesine yansımaktadır? Böyle bir sorunun cevabı için öncelikle
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"kuş"un argodaki yerine, önemine ve özellikle de kullanım du
rumuna bakmak gerekmektedir. Gerek ölçünlü dilde gerekse
argoda genel adı "kuş" olan bu canlı türünün, argonun söz birimlerindeki kullanımlarına bakılırsa başlıca "gaga, tüy" ve
"kanat"tan meydana geldiği ve biricik hareket tarzının "uçmak"
olduğu görülmektedir. Metnin ilgili kümesinde görüleceği üzere
"kuş"un gaga ve türevleri insanın konuşmasından içki içmesine; tüy ve türevleri, insanın kılık kıyafetinden saçına, bıyık ve
sakalına kadar uzanan bir dış görünümüne; parasına puluna;
şüphesinden isyanına dek ve daha birçok hususu karşılayan anlamlarla yüklüdür. Hele bizzat "kuş"un kendisi insanın zekâ düzeyinden hayattaki deneyim durumuna; düşkününün kullandığı
uyuşturucu türlerinden yasal olmayan bazı işlere, mesleklere ve
daha pek çok hususa işaret etmektedir. Birçok milletin mitolojilerinden en gerçekçi eserlerine yansıyageldiğine bakılırsa insanoğlunun en eski ve asla vazgeçilmez hayallerinden, düşüncelerinden biri durumundaki "uçma" işi veya "uçmak" fiili ve bunun
doğal aracının ise "kanat" olması şartı göz önüne alınırsa, anılan
fiilin ve gerekli nesnesinin argoya da girmesi, böyle bir dilde de
kendisine ait bazı anlamlarla ve özelliklerle kullanılır olması
tabiîdir. Nasıl ki edebî dilde "çabukluğu, hızlılığı belirten "kuş
gibi" ifadesi bulunmaktadır. Üstelik "habersizce almak, çalmak"
anlamına gelen "kanatlandır-", "kapıp kaçarak yapılan hırsızlık"
karşılığındaki "uçurma", … gibi oldukça yüksek bir hıza sahip
olmayı gerektiren bazı fiiller, işler de ifade olarak argoda, eylem
olarak da bazı argocularda bulunduğuna göre…
7. Argocu için böyle bir dili kullanma sırasında insanın çocuk
veya ergin durumda bulunup bulunmaması yahut erkek veya
kadın olması; söylenilen sözün de normal veya müstehcenlik taşıyıp taşımaması diye bir ayrım yapılması ile ilgili geleneksel
bir tavır, bir psikolojik, pedagojik yön veya bunlara benzer olan,
olmayan herhangi bir husus söz konusu değildir! Tam tersine argodaki birtakım ifadeler bu hususlarla herhangi bir yönden, herhangi bir yandan ilgili, ilişkili değildir. Zaten böyle bir şey hiç de
önemli değildir. Argocu için bu tür kullanımlar havayı soluyuş,
yolda yürüyüş kadar doğal, sıradan bir şeydir. Bu bakımdan bu
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tür bir argo kullanımı, halk dilinde arada sırada geçen ve "kaba"
diye nitelendirilen dili mumla arattırıcıdır! Mesela argoda, küçük yaştaki kız veya erkek çocuğu belirtmek için "serçe" gibi sözü
edilen yönler bakımından herhangi bir aykırılığı bulunmayan
bir kelime kullanılırken bunun bir başka karşılığı olarak "am
biti" ifadesi de bulunmaktadır. Bu durumun bir başka örneği de
ergenlik çağına giren erkek çocuğun bu yeni döneminin "kuşu
uyan-" deyimi ile dile getirilmesidir.
8. Argoda hayvan adlarını taşıyan ifade unsurlarının kullanımı ile ilgili olarak dikkati çekici bir durum da zaten ne yönden
ve nasıl karşılanırsa karşılansın, gerek genel dilin bazı kelimeleriyle gerekse doğrudan doğruya argonun kendi üretimi, kendi
malı olan dil unsurlarıyla, bu dildeki ifadelerin birçoğunun başlıca hedef konularından biri olan "cinsellik" için geniş kapsamlı
bir kümelenme meydana gelmiş bulunmasıdır.
9. Argocunun "cinsellik" konusundaki duygu, düşünce ve eylemi dile getirilirken adından yararlanılan hayvanlar bu metindeki kümelendirmelerde görülebileceği gibi çeşit çeşittir. Mesela,
"erkeklik organı" karşılığında argoda adı geçen hayvanlar içinde
"kuş" gibi "uçan", "yılan, kör yılan" gibi "sürünen", "tavşan yavrusu" gibi "kaçan", "balık; babatorik, kalkan, kalkan balığı, kefal,
torik" gibi "yüzen" özellikli olanlar vardır. Ayrıca bütün bunlarla
yetinilmemiş olunacak ki bir de argocunun, hayvanlar âleminden
değil, bizzat kendi ilhamından sağlamış bulunduğu "pantolon
balığı"nın da yine bu kümede yer alması gerekmektedir.
10. Hayvanlar arasında en çok balık adlarından yararlanılarak kendisinden söz edildiği anlatılmaya çalışılan erkeklik organı için argoda on dolayında karşılık bulunurken, dişilik organı
için "tüylü, at gözü" ve "midye"ye rastlanmaktadır.
11. Hayvan adlarından yararlanılarak insan türündeki canlıların cinsel organlarını ifade etme konusu sayısal olarak incelendiğinde durum erkek cinsiyeti taşıyanların lehinde bulunmaktadır. Çünkü yukarıda belirtildiği üzere bir vücudun belirli yerleri
olan "tüy" ve "göz"den yararlanma bir tarafa bırakılırsa dişilik
organını karşılamak için yalnızca "midye" kullanılmıştır.
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12. Türk argosunda bitki adlarından yararlanılarak "gül, karanfilli, badem, dilli badem, fıstık, incir, enginar, şalgam, şeftali"
ve "karpuz dilimi" şeklindeki toplam on kelime veya kelime grubuna dişilik organı anlamı yüklenilmiştir. Bu karşılaştırma, argocunun bu konudaki tercihinin bitkilerden, onun ürünlerinden
yana olduğunu göstermektedir.
13. Bitki adlarından yararlanılarak "angoraki, havuç, patlıcan, çöp" kelimeleri erkeklik organı karşılığında kullanılmıştır.
Oysa anılan organ on dolayındaki hayvan adıyla ifade edilmektedir. Bu karşılaştırma ise, argocunun bu konudaki tercihinin
hayvanlardan yana olduğunu göstermektedir.
14. Bu iki karşılaştırmanın ortaya çıkardığı bir başka sonuç
ise argo ifadede erkeklik organını karşılamak amacıyla daha çok
hayvanlardan, dişilik organını karşılamak amacıyla da bitkilerden yararlanılmıştır. Belki de böyle bir tutuma yazı dili, konuşma
dili, halk dili; şiir dili, nesir dili; roman dili, hikâye dili, eleştirici
dili, yergi dili, övgü dili, sövgü dili veya erişkin dili, çocuk dili ve
benzeri şekillerde adlandırılan çoklu ve çeşitli ifade araçlarının,
dillerin hemen hemen hepsinde dişi kişi temsilcilerinin, benzetme kaynaklarının ve nitelendirmelerinin bitkilerden, er kişi
temsilcilerinin, benzetme kaynaklarının ve nitelendirmelerinin
ise hayvanlardan seçilmesinin, argoya yansıyışları, etkileri veya
bizzat sızmaları, girmeleri sebep olmuştur…
15. Argonun genel sözlüğünde aktif ve edilgin erkek eşcinsel
karşılığında aşağı yukarı yüz elli dolayında karşılık yer alırken
(Hulki Aktunç, Büyük Argo Sözlüğü, İstanbul, 1990, s. 316, 317)
aynı konularda, hayvan adlarından yararlanılarak kullanılan
kelimelerin sayısı "böcek, erkeç" ve "keçi, kuzu, inek, nahha,
nakka, tavşan" şeklinde birkaçı bulmaktadır.
16. Bir önceki paragafta sözü edilen durumun bir benzeri de
"fahişe" için söz konusudur. Bu ismin yerine "kaldırım kuşu",
kuş adlı canlının belirgin eylem özelliğinden yani uçmasından
ilham alınarak "uçak, uçuşçu" ve bunların dışında da "civciv" ile
"tavuk" kelimeleri kullanılmıştır. Türkçe kaynaklı bu karşılıkların dışında Yunanca "kartlaşmış dişi koyun" anlamına gelen
"marya"nın da bu sıfatıyla uyumlu şekilde "yaşlı fahişe" anlamıyla kullanıldığı görülmektedir.
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17. Genel argonun malı durumuna geçen kelimelerin bir kısmı, özellikle taşıdıkları anlamları bakımından geldiği argo kesim,
kendisini daha önce kullanmış bulunan argo topluluğu hakkında
ip uçları taşır. Mesela, yaşayış tarzından, bazı davranışlarından
dolayı güvenlik kuvvetleri ile arası iyi olmayan, hatta onlardan
kaçmak, saklanmak zorunda kalan bir hırsız argocu için "polis,
kollukçu" anlamına gelen "akrep" kelimesini kullanmak sadece
kendisini değil ait bulunduğu zümreyi dahi ele verebilecek yani
topluluğunun bir hırsızlar zümresi olduğunu ortaya çıkarabilecektir! Bir başka örnekte de "öğrencilerine karşı acımasız olan
erkek öğretmen; notu kıt öğretmen" anlamları karşılığında "kobra" kelimesinin kullanılması, bir öğrenci ile, öğrenci argosu ile
karşı karşıya kalındığına işaret edebilecektir.
18. Argoda kimi kez belirli ve aynı bir anlamı karşılamak için
birbirinden farklı birden fazla karşılık kullanılırken ilk bakışta
şaşırtıcı gelen ve öteden beri toplumun hemen hemen her tabakasına mensup insanların ortak düşünce ve ifadesinde ortak özelliklerle kabul ve kullanım gören, bu yüzden de ortak değerlerle
benimsenen ve öylece anılan fakat biri yüceltici, diğeri alçaltıcı
nitelikli olarak tanınan hayvan adlarından yararlanılmıştır. Ceza
evinin argodaki karşılıkları arasında hem "aslan yatağı" tamlamasının hem de "it deliği" karşılığının bulunması, söz konusu
edilen zıtlığın bir örneğini oluşturmaktadır. Böyle bir düşünce,
mantık ve ifade zıtlığının, hatta tersliğinin sebepleri arasında bu
iki dil unsurunun farklı argo topluluklarından gelmiş bulunması
gösterilebileceği gibi, bir başka sebep olarak da argocunun konuya bakış açısı öne sürülebilir. Argocu aynı olaya kendi gözüyle,
kendi açısından yani kendisi için bakınca bir türlü görmekte ve
ona göre değerlendirmekte, fakat aynı olaya kendi gözüyle, ama
başkası açısından yani kendisinin dışında, daha açıkçası kendisinin karşısında, bir bakıma da rakip, düşman veya benzeri du
rumda bulunan kimse için bakınca başka türlü görmekte ve ona
göre değerlendirmektedir!… Kendisini veya kendisinden birini
öven, yücelten ama karşısındakini yeren, alçaltan bir bakışın,
bir tavrın sonucunda; ceza evine kendisi veya kendisinden biri
düşünce orası "aslan yatağı"na dönmekte, karşısındaki bir kimse
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düşünce orası birden "it yatağı" olmaktadır! Bu tarz bir düşünce
ve ondan kaynaklanan ifade kalıbı daha kısaltılmış bir anlatıma
dönüştürülürse yani her iki ifadenin ortak unsuru durumundaki
bazı kelimeleri kaldırılırsa geriye kalan unsur argocunun bilinçli
veya bilinçsiz asıl amacını ortaya çıkarmaktadır ki buna göre
de "kendisi veya kendisinden birisi 'aslan', karşısındaki bir kimse ise 'it ' olmaktadır! şu iki eserden alınan örnek kullanımlar
bu yargıyı destekler durumdadır: "Yok Ayşe'yi temizlediyse, en
azından bir on beş yılla 'aslan yatağı'nı boylardı." (Orhan Kemal,
Tersine Dünya, bk. Hulki Aktunç, Büyük Argo Sözlüğü, İstanbul,
1990, s. 43); "Onların eni sonu girecekleri yer it deliği, mapısane.
Onlara uyanları hükûmet mimliyor… (Adnan Veli, Mapusane
Çeşmesi, bk. Hulki Aktunç, Büyük Argo Sözlüğü, İstanbul, 1990,
s. 144)
19. Diğer dillerde olduğu gibi Türkçenin de uzun tarihi içinde
eskiyen, kullanımdan düşen, kalıplaşıp kalan, işlekliği azalan
veya zaten az olan dil birimleri olagelmiştir. Böyle bir durum
karşısında bazı argo sözlerin anılan durumdaki unsurlarında
değişme, yenilenme ortaya çıkar. Nitekim eskiden "inekçil" biçiminde kullanılan argo kelimenin "-çil" ekinin yerini kendisin
den çok daha fazla işlek olan, böyle bir işleve sahip bulunan
"-çi"ye bıraktığı ve kelimenin "inekçi" biçimnde kullanılır olduğu
görülmektedir.
20. Argoda hayvan adlarıyla yapılmış tamlamalara katılan
"kulak" kelimesiyle, insan ve hayvanlarda normal olarak iki
adet bulunduğundan olsa gerek, bir şeyden iki tane olduğuna
işaret edilmiştir. Osmanlı Türkçesinde Arapça unsurlar için
"tesniye" terimi ile karşılanan ve bir çeşit "ikili çokluk" durumunu hatırlatan bu argo kullanım "birden sonra gelen sayı, iki;
ikili; iki kez" anlamları ile "at kulağı" tamlamasında görülmektedir. Ayrıca argodaki bu tür çokluk kavrayışı "iki; ikili" karşılığıyla yalın biçimdeki "kulak" ve "her iki yanı da keskin büyük
bıçak" karşılığındaki "kulaklı" kelimelerinin birer anlamında da
bulunmaktadır.
21. Değişik dillerden farklı adlarla Türkçeye geçmiş bulunan hayalî hayvan "dıragon" veya "ejderha"nın, masalların bu
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ünlü, bu korkunç canavarının argodaki kullanımı, neredeyse
ona herkesin acıyacağı bir zavallılığa düşürülmesi şeklindedir.
Çünkü Batı dil ve kültürlerinde "dıragon" olarak anılan bu canavar argoda arada bir "züğürt, yoksul, parasız" karşılığında
kullanılmıştır. Tabiî çok başlı olduğuna inanılan bu canavarın
herhâlde bir başıyla, bir görünümüyle de ürkütücülüğü veya en
azından öyle olması gereği dile getirilmek istenircesine zaman
zaman "külhanbeyi" anlamında kullanılmıştır. Ayrıca bu canavar "ejderha" adıyla da uyuşturucudan elde edilen "duman" olmuş, "ejderha kovala-" deyiminden anlaşılacağı gibi, bazı argocular böyle bir canavarı kovalamak ihtiyacı içine düşmüş, hatta
bundan zevk bile almıştır!
22. Argoda kullanılan ve aynı kelime tabanından kaynaklanarak aynı anlama gelen ve öylece kullanılan bazı dil unsurlarının şekilce yani yapı bakımından bir ses veya ek almak yahut
birlikte bulunduğu kelime grubundaki diğer unsurun farklı biçimlere, çekimlere girmesine yol açmak gibi birtakım dil özelliklerine sahip bulunduğu göze çarpmaktadır. Bu konuda "bön"
anlamında "inek" ve bunun bir ses fazlasıyla "ineko" şekillisi;
"oyun oynarken zar tutmak" karşılığında "öküz koş-, öküz koştur-, öküzleri koş-" gibi çekimler örnek verilebilir.
23. Farklı zaman dilimlerinde veya değişik argo topluluklarında kullanılır olması yüzünden, belki de daha başka bir sebeple aynı bir yabancı kelimenin bazı sesleri, tıpkı edebî veya halk
dilindeki diğer kelimelerde gerçekleştiği üzere, Türkçedeki çeşitli ses olaylarından etkilenerek az çok farklı bir ses yapısına bürünmüştür. Buna örnek olarak Türk argosunda Arapça kökenli
ve "dişi deve, maya" anlamına gelen "n®∆a" kelimesinin aslî durumuyla kullanılmasının dışında "nakka" ve "nahha" biçiminde
geçmiş bulunması gösterilebilir.
24. Argocunun, kullandığı kelimelerin değişik anlam ilgileri
ile bağlantılı olan bazı hayvan adlarını anması veya bu durumun tam karşıt açısından bir değerlendirme yapılırsa anmaması dikkati çekici olmaktadır. Argoda anılan veya anılmayan
bazı hayvanların kendi doğal ortamlarında ve olağan yaşayışları sırasında sahip bulunageldikleri bazı özellikler, öteden beri
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bütün insanoğlunda olduğu kadar Türk boylarının da düşünce
dünyasında biçim kazanarak onların diline yansımış, tasvirine
girmiştir. Türk mitolojisinde dahi geçen belli başlı kuşlardan biri
olarak ün kazanan, sonraki Türk topluluklarında, örnek olarak
Selçuklularda çift başlı, soyut güç temsilcisi sayılan ve bugünkü
Türk kültürüne kadar ulaşan süreklilikteki ve genişlikteki zaman aralığında kartal adı verilen kuş "heybetli oluş"un, "güc"ün,
"hâkimiyet"in timsali diye hatırlanagelmiştir. Oysa argoda
adından yaralanılan kuşlar arasında kartal bulunmamaktadır.
Çünkü argocu böyle bir kuşun temsil ettiği hususları ne kendisinde bulabilmiştir, ne de karşısındakine yaraşır görmüştür!…
O, mesela kerkenez adını taşıyan, her ne kadar bu kuşun bilim
sel sınıflandırması kendisini ilgilendirmese de kartalgillerden
olan bir kuşa "ahmak, salak" anlamını kazandırarak kullanmıştır. Argocu böyle bir kullanımda bulunmasına bulunmuştur
ama seçimini yaparken de kartal gibi "canlı av, yaşar durumda
bulunan av" peşinde değil, "ölmüş hayvan, leş" peşinde koşan
"kerkenez"i seçmiştir…
25. Yazı dilinde "kaba saba" bir kimsenin bu durumu "hayvan"
şeklindeki genel adla ve "ayı, eşek, öküz, sığır, …" şeklindeki asıl
adlarla dile getirilirken argodaki kullanım durumlarına bakılınca yaygın yönelişin hayvanlar âlemine değil bitkiler dünyasına
olduğu görülmektedir. Argoda "kaba saba" anlamına gelen bir
tek "pantollu hayvan" ibaresi göze çarparken bitki adlarından
yararlanılan "ahlat, ahlatağa, bayır turpu, hıyar, hıyarağa, hıyarağası, hıyar aleyhisselam, hıyarlof, hıyar tarlası, salata"
kullanımları, bitki adlarındaki ısrarın açık belirtisidir. Bütün
bunlardan başka, argoda bu anlamı doğrudan doğruya veya ima
yoluyla belirterek insana biçilen değeri bildirmekteki ısrarın sonucunda, bitkilerin doğal yapı bölümlerinden veya onlardan elde
edilen bazı ürünlerden dahi yararlanılmıştır. Bunların örnekleri
arasında "kütük, meşe odunu" ve "kereste" bulunmaktadır.
26. "Kaba saba, yontulmamış, görgüsüz kimse" tanımlamasına uygun düşen kelimeler, kalıp sözler ve deyimler, gündelik
yaşayışta, özellikle konuşma dilinde, istense de istenmese de
belirli kimseler için zaman zaman kullanılır. Argoda da bu tür
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nitelendirme yapılırken kullanılan "kıro, kırro, kırzo, hanzo,
dangıl, şaban, maganda, zonta, …" gibi değişik kaynaklı kelime
lerin, farklı yapıdaki dil unsurlarının yanı sıra bitki ve hayvan
adlarından yararlanılarak kullanılanlar da önemli bir yer tutmaktadır. Üstelik bu ve daha başka alanlardaki bazı kelimelerin
birer bitki veya hayvanı hatırlatması, en azından onlardan elde
edilen, onlarda var olan birer unsuru dile getirmesi; nesne-an
lam ilişkisinin sağlanması yoluyla yeni bir canlandırma, yeni bir
biçimlendirme, yeni bir bütünleştirme yoluyla duyulara ulaşan
ve oradan duygulara, düşüncelere uzanan tasarı şeklindeki görünüm ve bunun ifadeye yansıtılışı olan yeni bir anlatım kalıbı,
argodaki bu tür ifadelerin son derece "somut" olmasına yol açmıştır. Belirtilen bu durum için, bitki adları göz önüne alınınca
"hıyar, hıyarağa, hıyarağası" ve "hıyar tarlası" kullanımları örnek gösterilebilir. Bu konuda şüphesiz ki hayvanlar dünyasından, onların bazı yapı bölümlerinden yararlanılmak suretiyle
oluşmuş örnekler de bulunmaktadır. İşte birkaçı:
gaga: ağız.

gagayı ıslat-: alkollü içecekten içmek,
içki içmek.

gaga: ağız.

gagayı kıs-: susmak, sesini kesmek.

tüy: para.

tüylü: parası çok, zengin, varlıklı.

tüy: deri üzerindeki ince kıl.

tüydöken: tıraş bıçağı, ustura.

27. Argocu bazı fiilleri işlerken veya belli bir amaç güderek
gözlerken, gerçekleştirilen birtakım hareketleri, takınılan tavırları bir rastlantı olarak veya olmayarak izlerken kendi düşünce
dünyasından kaynaklanan oldukça sade, yalın, doğal bir mantık
ve hatta içgüdüsel bir yaptırım gücü ona hâkim durumdadır. Bu
ve buna benzer durumdaki özellikleri kendisinde bulunduran argocunun ihtiyaç duyduğunda türetmek veya genel dilden alarak
onlara yeni karşılıklar kazandırmak, yeni anlamlar yüklemek
yoluyla dil alanında ortaya çıkardığı yeni kelimelerin bir kısmında eylem-anlam ilişkisi bakımından çok açık uyum, çok açık belirginlik, görünürlük, çok açık bir bağ, sıkı bir bağlantı durumu
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vardır. Mesela, havada uçup giden, hızla gözden, görünüm alanından uzaklaşan, yitip giden, geçip giden, enginde kayıplara
karışarak artık görünmez olan" şeklinde tasvir edilebilecek bir
özelliğe sahip bulunan "kuş"un "uç-" eylemi ile argocunun bu eyleme yüklediği "alınan uyuşturucu etkisiyle kendinden geçmek"
anlamı, "uçup gitmeklik; geçip gitmeklik, …" bakımından nasıl
da bir uyum içindedir! Çünkü belirtilen durumdaki "kuş"un "yitip gitmesi" ile "insan"ın kendisinden geçmesi yani bilincinin "yitip gitmesi" artık bazı belirtilerinden anlaşılacağı üzere bir şeylerin "ortada, görünürde olmaması" durumu eylemce ortaktır.
Yine "uç-"ın argodaki başka bir anlamı olan "hayal et-, hayale
dal-" eylemi argoda "hayal ürünü, olağan olmayan" karşılığındaki "uçuk" isminin var olmasını sağlamıştır. Bu konuda elbette ki
daha pek çok örnek bulunmaktadır. İşte bazıları:
uç-: cinsel ilişkide bulunmak. uçak: fahişe.
uç-: cinsel ilişkide bulunmak. uçuşçu: fahişe; cinsel ilişkide bulunan
kişi.
uç-: cinsel ilişkide bulunmak. uçuş: cinsel ilişkide bulunma.
uç-: alınan uyuşturucu ile tüydöken: tıraş bıçağı, ustura.
kendinden geçmek.
uç-: hayal etmek, hayale dal- uçuş: alınan uyuşturucu veya alkollü
mak.
içkinin etkisiyle kendinden geçme.
uç-: kaçmak.

uçuk: hayal ürünü, olağan olmayan.

28. Türk argosunda elbette ki başta Türkçe olmak üzere değişik dillerden ve dolayısıyla değişik dil mantıklarından; değişik
argo kullanan topluluklardan ve bunun sonucunda ise onların
değişik duyuş, düşünüş, benzetiş tarzlarından doğan, beslenen
ve gelişen dil unsurları bulunduğuna göre acaba, artık genel argonun malı durumuna geçen argo sözlerle genel dildeki bazı dil
unsurlarının şu veya bu yöndeki herhangi bir ilişkisi belirlenebilir mi, varsa herhangi bir bağlantısı ortaya çıkarılabilir mi? Bu
konuda adına "ilham alma, geçişme, anlam değişmesi, anlam kötüleşmesi, anlam yüklenmesi, karşılık oluş" hatta "denklik" veya
daha başka her ne denirse densin, argodaki bazı dil unsurları
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ile edebî dildeki bazı dil unsurlarının mutlak bir "ilişki" içinde
olduğu; aralarında görünür, anlaşılır veya sezilir belli bir ilinti
bulunduğu kesindir. Bu durum aşağıdaki isim, deyim ve sıradan
anlatım kalıpları, … tarzındaki bazı örneklerde tespit edilmeye
çalışıldığı üzere şüphesiz ki hayvan adları için de söz konusudur.
Argodaki şekil ve anlam: Edeb‚ dildeki şekil ve anlam
ağız: yüzde, ses çıkarma, soluma, besin alma gibi işlere yarayan boşluk.
ağzını ıslat-, boğazını ıslat-: bir şeyler içmek.
ağzını kapa-, ağzını kilitle-: susmak.
bitini dök-: söyleyemediklerinin hepsini söylemek, ne var ne
yoksa hepsini birer birer sayıp dökmek.
deh et-, dehle-: (birini) dışarı atmak, kovmak.
dehle-: binek ve koşum hayvanlarını deh diyerek yürütmek.
ejderha: ağzından ateş püsküren büyük bir masal canavarı.
ejderha: eroin ve kokainin ısıtılmasıyla çıkan duman.
ev kadını: ev dışındaki bir işte çalışmayan kadın.
ev kızı: bir işte çalışmayan ve evde oturan kız, ev kızı.
ev pilici: bakire, ev kızı .
ev tavuğu: ev kadını.
Fatma: bayan adlarından biri.
gaga: ağız.
gagayı ıslat-: içki içmek.
gagayı kıs-: susmak, sesini kesmek.
havla-: (konuşanı aşağılamak amacıyla) konuşmak, söz
söylemek.
havla-: (köpek) bağırmak, ürümek.
içini dök-: duygu ve düşüncelerini birer birer anlatmak, derdini anlatmak.
içini boşalt-: derdini söylemek.
kuzu: (kasaplık hayvanlardan olan) koyun yavrusu.
laklak, laklakıyat: boş sözler.
nallı fatma: (erkeğin onu cinsel ilişkide kullanmasının yaptırdığı çağrışımla) eşek; (çok seyrek olarak) tay, at.
nallı kuzu: (kasaplık hayvan eti diye satılmaya çalışıldığından) eşek, at.
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ördek nağmesi: "Ah!, Vah!, Eyvah!" gibi ünlemler çıkaran
kimsenin durumunu dile getiren bir söz.
yemlen-: at yarışlarında kaybetmek, tahmininde yanılarak
zarara girmek.
yemlen-: hayvana yem verilmek.
29. Toplumsal yaşayışta, özellikle halkın gündelik hayatında
belirli nesne ve hareketlerin dile getirilmesi, duygu ve düşüncelerin belirtilmesi sırasında bu unsurların dış yapıları, dış görünümleri zaman zaman öne çıkar. Hele bir de bu nesne ve hareket
unsurlarıyla kişi ilk kez karşılaşıyorsa veya her zamankinden
daha farklı bir ortam, duygu, düşünce, istek ve benzeri şeyler
içinde bulunarak karşı karşıya geliyorsa, nesnelerin ve nesnelere bağlı olan hareketlerin oluş şekilleri, dış görünümleri daha
çok önem kazanır. Bu durum argo toplulukları için de geçerli olagelmiştir. Daha önce belirtildiği gibi argocunun kendi düşünce
dünyasından kaynaklanan oldukça sade, yalın, doğal bir mantık
ve hatta bir anlamda tutsağı durumunda bulunduğu içgüdüsel
bir yaptırım gücü, onun nesne-insan ilişkisi için, onların dış görünümünden sık sık ve çok rahat bir şekilde hiç sakınmaksızın,
sıkılmaksızın yararlanmasını sağlamıştır. Böylece bazı insanların özellikle dış görünümleri, yeryüzündeki bazı hayvanların dış
görünümlerine dayanan biçimsel özellikleriyle ilişkilendirilmek
yoluyla yeni anlamlar kazandırılmış birçok kelime argoya katılmıştır. İnsanın bazı organlarının da girdiği bu kümelendirme
için şu kullanımlar örnek olarak gösterilebilir.
am biti: ufak tefek kimse, kısa boylu, bücür; küçük çocuk.
bıldırcın: kısa boylu, dolgunca ve alımlı (kız veya kadın).
deve: uzun boylu, iri yarı kimse.
fare: ufak tefek kimse; çocuk.
serçe: küçük yaştaki kız veya erkek çocuk.
sıçan: küçük yaştaki hırsız.
midye: vagina, dişilik organı.
yılan: penis, erkeklik organı.
30. Argoda, önceki paragrafta ele alınan nesne-insan ilişkisi konusunun incelenmesi sırasında söz konusu edilen "biçimsel
özellik" nesne-eylem ilişkisi için de geçerli olmuştur.
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bitlen-: para sahibi olmak, parası bulunmak.
çağanozlaş-: omuzunu düşürüp çenesini eğerek yürümek.
çomarlan-: yaşlılıktan dolayı gücü kuvveti kalmamak, yaşlanmak, kocalmak.
kuyruğu titret-: (daha çok sevilmeyen kimse için) göçüp gitmek, ölmek.
küpe sıçan düş-: gebe kalmak, yüklü olmak.
palazlan-: direnmek, kafa tutmak, karşı gelmek.
pavuryalaş-: bir omuzu düşürerek, çeneyi de eğerek yürümek.
tüylen-: kafa tutmak, direnmek, karşı çıkmak; paralı olmak,
para sahibi bulunmak; tedirgin olmak, işkillenmek, kuşku
duymak.
yemlen-: at yarışlarında kaybetmek, tahmininde yanılarak
zarara girmek.
31. Argoda kimi kez nesneler arasında bağlantı kurulurken
yani nesne-nesne ilişkisi durumunda dahi hayvanın doğal yapısındaki "biçimsel özellik"ten, sıradan yaşayışındaki tabiîlikten
de yararlanılmıştır.
kırkayak: lokomotif ile vagonların oluşturduğu dizi, tren katarı, tren.
filo: bir arada bulunan birden fazla bit.

Kısaltmalar
A.

: Arapça.

bk.

: bakınız.

Erm. : Ermenice.
esk.

: eski.

F.

: Farsça.

Fr.

: Fransızca.

İng.

: İngilizce.

İt.

: İtalyanca.

Sl.

: Slavca.

s.

: sayfa.

Yun. : Yunanca.
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Türkçe Sözlük'teki Argo Ögeler

*

Kâmile İmer

1. Giriş
Bu çalışmanın amacı Türkçe Sözlük (bundan sonra TS)'teki
argo ögelerin hangi alanlarda yoğunlaştığını belirlemek ve argo
sözlüklerindeki ögelerden ne kadarının ölçünlü dilin söz varlığına geçtiğini saptamaktır.
TS, bilindiği gibi, ölçünlü (standart) dilin söz varlığını ortaya
koymaktadır ve orada yer alan ögeler ve kullanımlar çeşitli kaynaklardan gelmektedir. Bu kaynaklar, en genel söyleyişle; çeşitli
diller, değişkeler, alan ve meslek dilleri vb. olmaktadır. Argo da
bu kaynaklardan biridir. TS'de yanında argo kaydı bulunan ögeler, tüm öteki ögeler gibi ölçünlü Türkçenin malı olmuştur.
Argo, farklı biçimde iletişim sağlamak amacıyla bir grubun
bir ülkede konuşulan dilin yapısına dayanarak oluşturduğu ve
resmî olmayan ortamlarda kullandığı, kendine özgü dağarı ve
deyimleri olduğu için herkesçe anlaşılmayan özel bir dildir. Bu
tanım ise ancak belli bir alandaki argonun tanımı olarak görülebilir. Argo tanımlarının birçoğunun alan argolarından birinin
tanımı olageldiği zaten belirtilmektedir (Aktunç 1998: 13). Bu
nedenle olsa gerek, argo, çoğunlukla hırsız argosu, külhanbeyi argosu vb. daha çok belli toplumsal grupların adlarıyla
*
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nitelenmektedir. Alan argoları daha çok grup ilişkilerinin çok
sıkı olduğu ortamlarda kullanılmaktadır ki bu saptama da yukarıdaki tanıma uygunluk gösterir
Alan argolarındaki sözcüklerin bir bölümü zamanla genel
argo içinde yer alabilmektedir. TS'de yanında argo kaydı bulunan ögeler, işte bu genel argo içindeki ögelerden bir bölümünün
daha da genelleşerek ölçünlü dilin söz varlığı içinde kendilerine
yer bulmalarıyla ortaya çıkmıştır. Bir başka deyişle TS'de kaynağı argo olarak gösterilmiş ögelere, özel dil olmaktan çıkmış ve
kullanımı genelleşmiş ögeler gözüyle bakmak gerekecektir.
Aktunç tarafından önerilen alan argosu ve genel argo (ya
da yalnızca argo) terimleri bu açıdan çok yerinde terimlerdir.
Bunlardan alan argosu; "kendi sosyal çevreleriyle sınırlı yaşayan ve genel olarak toplumun, özel olarak da içinde bulundukları topluluğun geri kalan kesimlerinden ayrılmak ve/ya da korunmak isteyen, yaşama ortam ve biçimleri birbirine yakın kişilerce
yaratılıp benimsenmiş sözükler, deyimler bütünü; bu sözcükler
bütününe dayalı konuşma biçimi" olarak, genel argo (argo) terimi ise "alan argolarındaki sözcük dağarcığının, zaman içinde
oluşturduğu toplam sözcük ve deyim dağarcığı ile, bu dağarcığa
dayalı konuşma biçimi" olarak tanımlanmaktadır (Aktunç 1998:
16, 387). Bu durumda genel argo, bir bakıma alan argolarındaki
kullanımların toplandığı bir havuz gibidir. İşte bu havuzdan bazıları, ölçünlü dilin söz varlığını ortaya koyan TS'de yer alarak
daha da genelleşmektedir.
Ölçünlü dilde yer alan ögeler ile genel argo içinde ve alan argolarında kullanılan ögelerin değerleri birbirinden farklı olabilmektedir. Örneğin, paspal sözcüğü uyuşturucu argosunda 'düşük
nitelikli esrar' anlamına gelirken genel argoda 'düşük nitelikli
(kimse, şey)' anlamına ölçünlü dilde de 'düşük nitelikli (kimse,
şey)'1 anlamına gelmektedir (Aktunç 1998: 15). Bu durumda alan
argolarındaki ögelerin genel argo ve ölçünlü dile geçerken özgün
değerlerini yitirdikleri, birtakım değişmelere uğradıkları ortaya çıkmaktadır. Aktunç (1998: 379), anlamı kitleye açılmış bir
1

TS 1983'te argo olarak 'kötü cins esrar' anlamı da verilmekte ve buna 'bakımsız,
dağınık, pis (kimse, kılık vb.)' anlamı da eklenmektedir.
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sözcük ya da deyimin, argo olmaktan çıktığını, "sözlüklendiği"
anda "kâğıda yenilmiş" olduğunu, büyük bir kesim tarafından
anlaşılıyorsa o kullanımın artık şifre, dolayısıyla argo olamayacağını (Aktunç 1998: 397) öne sürmektedir. Örneğin, tüymek
'kaçmak' belki önceleri bir şifre olarak kullanılıyordu ve argo idi.
Fakat bugün ölçünlü dilin malı olmuş argo ögeler arasındadır
ve çok geniş bir kesim tarafından anlaşıldığı için artık bir şifre
değildir. O nedenle argoluğunun kalmadığı söylenebilir (Aktunç
1998: 397).
Öte yandan ölçünlü Türkçe'nin söz varlığını ortaya koyan
TS'de örnekleri verilen ve kaba, teklifsiz, halk, alay olarak gösterilen ögeler ile argo olarak gösterilen ögeler arasında kuramsal olarak her zaman kesin bir çizgi çizilememektedir. Her ne
kadar küfür dili, kaba dil, halk dili, vb. hatta türlü meslek içi/
çevresel jargonların özellikleri bilinince argo ile ilgili ölçütlerin
de kendiliğinden ortaya çıkacağı belirtiliyorsa da (Aktunç 1998:
397) bu türden kullanımlar arasındaki çizgiyi belirginleştirmek
pek kolay görünmemektedir. Örneğin, halt et- 'uygunsuz bir söz
söylemek, uygunsuz davranmak', halt karıştır- 'uygunsuz davranışta bulunmak, ya da iş yapmak', yemlen- 'para harcamadan
bir başkasından geçinmek' vb. ögelerin TS (1983)'de neden argo
değil de tkz. (teklifsiz konuşmada) olarak gösterildiğini; anasını
sat! (ya da satayım) 'önem verme, aldırma, umursama, bunun
için gam yeme (yemem!)' vb. kullanımların neden kaba (kaba
konuşmada) değil de hlk. (halk ağzından) olarak gösterildiğini,
ananın örekesi 'saçma bir söze verilen karşılık', çarkına et- (ya da
oku-) 'birine kötülük yapmak ya da işini bozarak zarar vermek'
vb. ögelerin neden kaba değil de argo (argo sözü) olarak gösterildiğini anlamak için elimizde terminolojik anlamda kesin bilgiler
yoktur. Öte yandan bu terimler arasındaki ayırıcı özellikleri ortaya koymak göründüğü kadar kolay değildir.

2. Veri Üzerine
Bu çalışmada değerlendirilecek veri, TS (1983)'de argo olarak gösterilen toplam 525 kullanımdan oluşmaktadır. Bu kullanımlar yalnız madde başında olmayıp madde içinde de yer
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almaktadır. Yanında argo kaydı bulunmayan kullanımlar, argo
olduğu tahmin edilse ya da bilinse de değerlendirilmemiştir.
atmasyoncu a. ve s. argo Uydurmacı, palavracı (kimse).
atmasyonculuk a. Atmasyoncu olma durumu.
örneklerinde görüldüğü gibi argo olduğu belirtilmediği için
atmasyonculuk veri tabanı içine alınmamıştır.
Bunun yanında argo olarak gösterilen birden çok kullanım
(ve anlam) varsa her biri ayrı ayrı sayılarak veri tabanı içine
alınmıştır. Bu durumda argo olarak gösterilen birden çok kullanım (ve anlam), sözcüğün TS (1983)'deki numaralandırması
temel alınarak kaydedilmiştir. Örneğin, aşağıdaki maddede toplamı altı olan her bir anlam ve kullanım sayılmıştır ve bu türden
pek çok madde bulunmaktadır:
duman a. (…) 3. argo Kötü, yaman: İşimiz duman. Halimiz
duman. 4. argo Esrar (…) ~ attırmak (argo) kötü duruma düşürmek, birini yıldırmak, korkutmak. ~ etmek (argo) 1) dağıtmak,
bozmak; 2) yenmek, başarı sağlamak: "Göztepe Cardiff'i üç golle
duman etti. - Gazetelerden. (İşi ya da durumu) ~ olmak (argo)
çok kötü duruma düşmek (…).
Ancak birden çok sözcükten oluşan ama tek ögesi farklı olarak aynı anlamı yansıtan dizimler de tek olarak sayılmıştır:
kül (I) a. (…) ~ yemek (ya da yutmak) (argo) kurnazca yapılan bir oyuna düşmek, aldatılmak.
madik a. (…) § ~ atmak (etmek ya da oynamak) (argo) dolap çevirmek, hile yapmak.
ölü s. (…) ~ sü kandilli (ya da kınalı) (argo) iyi gitmeyen bir
iş için sövgü yerine kullanılır.
Örneklerinde kül yemek-kül yutmak, madik atmak-madik etmek-madik oynamak, ölüsü kandilli-ölüsü kınalı tek bir kullanım olarak veri tabanı içine alınmıştır.
Bu ilkeler göz önünde bulundurularak oluşturulan verinin
değerlendirilmesi aşağıda sunulmaktadır.

3. Bulgular
TS (1983)'deki toplam 525 argo ögenin 357'si (%68'i), sayıları
10-55 arasında değişen 16 alanda toplanabilmiş, 168'i (%32'si) de
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sayıları 10'dan aşağı olduğu için herhangi bir alana sokulmayıp
'çeşitli' başlığı altında ele alınmıştır. 357 ögenin tüm veri içinde
alanlara göre dağılımı ve oranları şöyle saptanmıştır:
%
1. Yalan, dalavere, aldatma, hile

55

10.48

2. İnsanlarla ilgili özellikler

38

7.24

3. İçki, esrar, sarhoşluk

34

6.48

4. Aptallık, sersemlik

28

5.33

5. Hırsızlık

27

5.14

6. Kaçma, uzaklaşma, yokluk

24

4.57

7. Tembellik, beleşçilik

22

4.19

8. Cinsellik ve kadın

22

9. Ölmek ve öldürmek

20

3.81

10. Sonuçsuzluk

16

3.05

11. Kumar

15

2.86

12. Gözetleme

13

2.48

13. Gösteriş

12

2.29

14. Sonuçlandırma

11

2.10

15. Hapishane

10

1.90

16. Küfür

10

1.90

______

______

Alanlara Göre Toplam

357

68

Çeşitli

168

32

______

______

525

100

GENEL TOPLAM

Görüldüğü gibi TS (1983)'deki argo ögelerin en çok olduğu
alan; kafesçi, kül yut-, madik at-, kıtırcı, martaval at-, palavra
savur-, at- 23 vb. ögenin bulunduğu2 yalan, dalavere, aldatma
ve hile ile ilgili olanlardır. 525 kullanımın 55'i (%10.48'i) bu
2

Örnek olarak verilen argo kaynaklı sözcüklerin bazılarının yanında bulunan
sayılar, TS 1983'te ilgili maddeler içinde sıralamada kullanılan sayıları göstermektedir.
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alandadır. Bitirim, fırlama, filinta-2, hanım evladı, hırbo-1, kıtıpiyos, kokoz, kontak, zırtapoz vb. gibi olumlu-olumsuz insan
özelliklerini içeren kullanımların sayısı 38'dir ki bunun oranı
da %7.24'tür. İçinde duman-4, dut gibi ol-, fitil gibi ol-, kafayı
bul-, hap-2, matiz ol-, tütsüle- vb. ögelerin bulunduğu içki, esrar, sarhoşluk alanına giren kullanımların sayısı 34, oranı ise
%6.48'dir. Aptal(lık), sersem(lik) alanındaki ögeler, sayılarının
çokluğu göz önünde bulundurularak insan özellikleri alanından
ayrı bir alanda değerlendirilmiştir. Aval (II), düdük makarnası,
hırt, hırbo-2 vb. ögelerin bulunduğu bu alanda 28 öge bulunmaktadır (%5.33). Hırsızlık (arakçı, araklamak, dızdızcı, kaparozcu,
tırtıkla-, tırnakçı, uçur-, yürüt- vb.) alanına giren ögelerin sayısı
da buna yakındır: 27 (%5.14). Kaçma, uzaklaşma, yokluk olarak
ayrılan alanda (cızlamı çek-, gazla-, nanay, yaylan-, toz ol-, tüyvb.) 24 (%4.57); tembellik, beleşçilik (anaforla-, avanta, cebellezi
et-, ense yap-, lüpe kon-, otla- vb.) alanında 22 (%4.19); cinsellik
ve kadın ile ilgili alanda (becermek-3, dava-5, kesişmek, sulan-,
tavla- vb.) 22 (%4.19); ölmek, öldürmek alanında (cartaya çek, işini görmek-3, kuyruğu titret-, zımbala-, postu deldir- vb.) 20
(%3.81) kullanım bulunmaktadır.
Bundan sonraki alanlardaki argo ögelerin sayısı 10-20 arasında değişmektedir. Sonuçsuzluk (ayazda kal-, hava al-, ıska
geç-, fos çık- vb.) alanında 16 (%3.05), kumar (dubaracı, faça-1,
kerizci-2, kıyakçı, yemlik vb.) alanında 15 (%2.86), gözetleme ile
ilgili (camcı, dikiz et-, erketecilik, röntgenci vb.) 13 (%2.48), gösteriş ile ilgili (afili, alengirli, caka sat-, hava basmak-2, racon kesvb.) 12 (%2.29), sonuçlandırma ile ilgili (ensele-, okut-, temize havale et- vb.) ise 11 (%2.10) öge bulunmaktadır. Alan argosundan
ölçünlü dilin söz varlığına geçen hapishane ve küfür alanındaki
ögeler TS (1983)'de oldukça azdır. Her iki alanda da 525 ögenin
10'ar tanesi hapishane (dam-4, delik-3, kafese girmek-2, kodese
tık-, vb.) ve küfür (kalayı bas-, kantarlıyı savur-, geçmişi kandilli, perdahla- vb.) ile ilgilidir ki bunları oranı ayrı ayrı %1.90'a
denk düşmektedir.
TS (1983)'de argo olarak gösterilen toplam 525 ögenin 168'i
(%32'si) tekrarlama (çifte dikiş, sınıfta çak-, volta at- vb.), alay
404

VI / Argo Kaynakları

(dalga geçmek-2, gırgıra al-, kıtıra al-, sarakacı vb.), sinirlenme/sinirlendirme (gıcık et-, gıcık al- vb.), inandırma-ikna etme
(anam avradım olsun, çakmak-4, vb.), beğenme-beğenmeme (bit(I)-4, aklına tükür- vb.), seslenme (anam babam, imanım vb.) vb.
çok çeşitli alanlardaki kullanımlardır. Sayıları kimi zaman 2-3,
kimi zaman da 5-8 arasında değişen bu argo ögeler "çeşitli" başlığı altında verilmiş, ayrıca alanlara ayrılmamıştır.

4. Değerlendirme ve Sonuç
TS (1983)'deki argo ögelerin değerlendirilmesi, yalnızca alan
argolarındaki değil genel argodaki pek çok ögenin de ölçünlü dilin malı olamadığını kesin olarak ortaya çıkarmıştır. TS
(1983)'deki argo kaynaklı ögelerin yoğunlaştığı alanların oranı ile Devellioğlu (1959) ve Aktunç (1998)'un çalışmalarındaki oranlar ve sıralama arasında birtakım farkların bulunması
bunu kanıtlamaktadır.
Devellioğlu (1959: 35), argo sözlüklerdeki en yaygın ögelerin
yüzde seksenini kadın, içki, esrar, kokain anlatan sözcüklerle
dövmek, sövmek, ölmek, kaçmak, hırsızlık etmek, hapse girmek,
sarhoş olmak, yalan söylemek vb. alanlara giren ögelerin oluşturduğunu belirtmektedir. Bu saptamanın, bir genel argo sözlüğü olarak kabul edilebilecek olan kendi çalışması için de geçerli
sayılmaması için herhangi bir neden yoktur. Aynı alanlarda ölçünlü dilin söz varlığını ortaya koyan TS (1983)'de yer alan argo
ögelerin sayısı 202/525'tir ki bu da %38.47'ye denk düşmektedir.
Demek ki bu alanlarda Devellioğlu (1959) sözlüğündeki ögeler
ile TS (1983)'deki ögelerin oranı arasında iki katından daha büyük bir fark bulunmaktadır. Bir başka deyişle bu alanlarda genel argo, ölçünlü Türkçedeki argo ögelerin iki katından daha çok
kullanım içermektedir.
Aktunç (1998: 11)'ta herhangi bir oran verilmeksizin Türkiye
argosu 18 alan ve 6 öbekte sunulmaktadır. Bu öbekler içinde
ilk sırada suç(?) dünyası –ki içinde hırsız, dolandırıcı, yankesici, uyuşturucu, kumar; kabadayı ve dilenci argosu bulunmaktadır–, ikinci sırada hapishane argosunun içinde bulunduğu kapalı
dünyalar bulunmakta; kadın argosunun bulunduğu cinsel dünya
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ise azınlık dünyasından sonra dördüncü sırada yer almaktadır.
Ancak Aktunç (1998) sayısal açıdan bu sıralamada öncelik-sonralık olup olmadığını belirtmemektedir. O nedenle özellikle ilk
iki sıradaki alanların, ögelerin fazlalığından mı yoksa rastlantı
sonucu mu bu sıraları paylaştıkları konusunda kesinlik yoktur.
TS (1983)'deki argo ögeler ile Devellioğlu (1959) ve Aktunç
(1998)'taki kullanımlar sayısal açıdan karşılaştırıldığında şu
doğal gerçek bir kez daha ortaya çıkmakta ve pekişmektedir:
Genel argo dağarı içindeki ögelerden çok azı ölçünlü dilin söz
varlığı içinde yer almaktadır. Devellioğlu (1959)'da 1557, Aktunç
(1998)'ta 6500 kullanım bulunduğu göz önünde bulundurulursa ölçünlü Türkçenin sözlüğü olan TS (1983)'deki argo kaynaklı
kullanımların sayısının fazla olmadığı hemen göze çarpmaktadır.3 Bir genel argo sözlüğü olarak Devellioğlu (1959)'daki ögelerin %33.7'si, Aktunç (1998)'taki ögelerin yalnızca %8'i ölçünlü
dilin sözlüğü olan TS (1983) içinde yer almaktadır. Bu nicelik
saptamasının yanında TS (1983)'de yer alan, bir başka deyişle
ölçünlü dilin söz varlığına giren bu ögelerin ayrı ayrı niteliklerinin ortaya konması, alan argosundaki ve genel argodaki özelliklerini ne ölçüde koruduklarının ayrıca incelenmesi gerekir. Böyle
bir çalışma sonunda argo ögelerin ölçünlü dilin söz varlığına girinceye kadar ne tür bir dönüşüm geçirdikleri, bu dönüşümde
hangi kültürel ayrıntıların dile getirilmekten vazgeçildiği ya da
dile getirilmeye başlandığı ortaya çıkarılabilir.
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Aktunç 1998, 398, Devellioğlu'nda 1200 civarında, kendi hazırladığı Büyük Argo
Sözlüğü'nde 4600 maddebaşı olduğunu belirtmektedir.
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Kitle İletişim Araçlarında Argo Kullanımı
Argoya Toplum-Dilbilimsel Bir Yaklaşım

*

Bekir Savaş

1

Giriş
Ülkemizde sözlü ve görsel kitle iletişim araçlarında yayın dili
olarak kullanılan Türkçenin, hızlı bir şekilde, eğitimli kişilerce,
bilim, eğitim, sanat, kamu yönetimi gibi alanlarda kullanılan ölçünlü Türkçeden farklılaşması, bilim adamlarının, sanatçıların,
bazı medya çalışanlarının eleştiri oklarını çekmeye başlamıştır.
Tartışıldığı platformlarda dilde yozlaşma olarak adlandırılan bu
durum, kendini yabancı sözcük kullanımı, yanlış vurgulama, ifade bozukluğu, çeviri yanlışları, argo veya tabu ifadeler kullanımı
şeklinde göstermektedir.
Biz, bu çalışmada, önce, argonun toplumsal yaşamdaki yerini
belirleyeceğiz. Daha sonra da kitle iletişim araçlarında kullanılan, zaten değişik biçimlerde yozlaşmaya uğratılmış dilimizin,
yüksek izlenme/dinlenme oranı almak uğruna, argo kullanımıyla
nasıl daha da kötüleştirildiğini gözler önüne sermeye çalışacağız.
Bizim bu çalışmada ele aldığımız argo, belli meslek gruplarına ait, şiirselliği olan ve sanatın sınırları içinde kalan argo değildir. Bizim incelediğimiz argo, kullanım amacı ve yeri olarak
*
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şiirselliği olan argoya benzeyen, ancak daha çok gençlerle, eğitim
düzeyi düşük alt kültürlere özgü senli benli ifadeler, lan, koçum,
yavrum, gibi hitap biçimleri, övgü, yergi bazen de sövgü amaçlı
ifadeler içeren, sokakta duyulan, bu yüzden herkesin bildiği ama
ortama uygun olmadığı için kullanmadığı dildir.

Dil Nedir?
Dil, rastgele seçilmiş sembollerden oluşan ve alışılageldiği
gibi kullanılan bir sistemdir. Bilinçli olarak duygu, düşünce ve
isteklerin iletilmesi, diğer bir deyişle bireyler arasında karşılıklı iletişimin sağlanması için kullanılan bu sistemin en önemli
özelliği dinamikliğidir. Bu yüzden durağan sistemlerin aksine
dilin sürekli olarak genişleyebilme ve değişebilme özelliği vardır.
Bunun nedeni ise, dili kullanan bireylerin birbirlerine aktardıkları duygu, düşünce ve isteklerin zaman içinde, toplum yaşamındaki değişimlere paralel olarak değişmesidir.
Dildeki bu değişim sonucu, özellikle bir toplumu oluşturan
bireyler arasında toplumsal açıdan mesafeler oluştuğunda, o dilin etnik yapıya, sosyo-ekonomik yapıya veya cinsiyete göre değişen farklı lehçeleri meydana gelir. Bu yüzdendir ki örneğin,
Amerika'da zenciler beyazlardan, zenginler yoksullardan, kadınlar erkeklerden, gençler yaşlılardan farklı bir İngilizce konuşur.
Aynı dili konuşan insanlar arasına coğrafî olarak uzaklık girdiğinde ise, ilk önce o dilin bölgesel lehçeleri, uzaklık arttıkça ve
zaman geçtikçe ise, yeni ve farklı diller oluşur. Dil aileleri böyle
art zamanlı değişimlerin sonucu ortaya çıkmıştır.
Sonuç olarak, bir ülkede hatta bir ulus devlette bile tek bir
dilin hâkimiyetinin olmadığı, aksine o dilin, toplumu oluşturan
bireylerin ihtiyaçlarına, duygu ve düşüncelerine, kültürel ve toplumsal kimliklerine göre çeşitlenen, farklılık gösteren biçimlerinin kullanıldığı söylenebilir.

Çok Dillilik
Yukarıda tartışılan durumdan çıkarılacak bir diğer sonuç
da şudur; bireyler birbirleriyle toplumsal ve kültürel kimlikleri
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doğrultusunda iletişimde bulunurken, örneğin, anadilleriyle konuşurken veya yazarken, öncelikle bağlama göre, iletişimde olduğu bireylerle arasındaki rol ilişkisine göre, ilettikleri mesajın
amacı ve özelliği gibi değişkenlere bağlı olarak, uygun bir dil biçimi seçerler. İletişim eylemi sırasında ise, bu biçeme ait konuşma sesleri, sözcük türleri ve tümce biçimlerini kullanmaya özen
gösterirler. Yani bir bireyin iletişim amacına uygun, kabul edilebilir, doğru ifadeler oluşturabilmesi için, anadilinin yalnızca
dilbilgisi kurallarını doğru olarak uygulama becerisi göstermesi
yeterli değildir, bu ifadeleri nerede, ne zaman, kime karşı kullanacağını da bilmesi gerekir.
Chomsky (1965) bireyin bu özelliğini "iletişim yetisi" olarak
tanımlar. Bir kişinin diğerleriyle iletişim kurmak istediğinde,
toplumsal ortamı, diğerleriyle konuşma biçimini etkileyen rol
ilişkisini, belli bir duruma uygun dil türünü tanıması gerektiğini
söyler. Bu da bireyin bir anlamda çok dilli olmasını gerekli kılar.
Bu konuda Konig (l991)"Dil bölgesel, toplumsal ve işlevsel dil türlerinden oluşan karmaşık bir olgudur. Bunun yanında tek bir bireyin dilinde de bir dizi dil türünün bulunduğu bir gerçektir." der.

Dil Türleri: Ölçünlü dil / gündelik dil
Bireyler iletişim eylemlerinde temel olarak iki tür dil kullanırlar; ölçünlü dil ve gündelik dil. Bir toplumda pek çok dil türü
olabilir. Ancak onlardan bir tanesi en yaygın kullanıma sahiptir. Eğitimde, bilimde, kamuda, iş dünyasında, kitle iletişiminde
hep karşımıza çıkan bu türe ölçünlü dil denir. Bir ülkedeki dil
türlerinden birinin ölçünlü dil statüsüne kavuşması, ya tarihsel
bir süreç sonunda kendiliğinden ya da dil planlaması çalışmaları
sonucu bilinçli olarak gerçekleştirilir. Böylelikle hem toplumsal
kimliğe ve dayanışmaya zarar verebilecek gelişmelerdeki sosyal
tansiyonun giderilmesinde hem de yeniliklerin, gelişmelerin,
çağdaş düşünce ve davranış biçimlerinin tüm topluma kazandırılmasında araç olabilecek ortak bir dile ulaşılır.
Doğaldır ki bireyler her zaman ölçünlü dil kullanılan ortamlarda veya iletişim etkinliklerinde bulunmazlar. Bu yüzden ölçünlü dilde olduğu gibi sözcük seçimine, bunların telaffuzuna,
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sayısına, tümce içindeki dizilimlerine özen göstermek zorunda
olmadıkları ev ortamında, arkadaş çevresinde, sokakta, gündelik dili kullanırlar. Gündelik dili ölçünlü dilden ayıran bir diğer
özellik ise, gündelik dilin doğası gereği, ölçünlü dilin aksine, kullanıldığı yer, konu ve kişiler göre çok çeşitli biçimlerde karşımıza
çıkabilmesidir. Bu yüzden ailesiyle birlikteyken etnik kökenini
gösteren bir dil kullanan birey, hemcinsleriyle konuşurken farklı bir dil, aynı hobileri paylaştığı kişilerle o alanın jargonunu,
okulda, sokakta başka bir argoyu, gündelik dilin sınırları içinde
kalarak kullanır.

Argonun Dil Türleri Yelpazesindeki Yeri
Ölçünlü dilden sözcük türetme biçimi, bunların söyleniş biçimi, tümce içindeki dizilimi ve kullanım yeri açısından bakıldığında en çok farklılık gösteren gündelik dil biçimi argodur. Kullanım
amacı bakımından bakıldığında da tartışma konumuz olan argonun, ölçünlü dilden çok farklı bir durum sergilediği görülür.
Eric Patridge (1933) argo kullanımını incelediği Slang, Today
and Yesterday isimli kitabında, insanların argoyu eğlence olsun
diye, farklı olmak, klişelerden uzaklaşmak, dili zenginleştirmek,
ciddiyetten uzaklaşmak, iletişimi kolaylaştırmak, gizlilik sağlamak, yabancıları dışlamak, gruba ait olduğunu göstermek, samimi olmak, dikkat çekmek veya renkli olmak için kullandıkları
sonucuna varmaktadır. Tüm bunların yanında, argonun en çok
toplumsal ve dilsel kimliği öne çıkarma aracı olarak kullanıldığını söylemektedir. Bu amaçla hareket eden askerlerin, hemşirelerin, doktorların, mahkûmların, gardiyanların, sporcuların,
öğrencilerin ve pek çok diğer grubun kendi aralarındaki gündelik dil kullanımında argoyu tercih ettiklerini belirtmektedir.
Oysa ölçünlü dilin kullanım amaçları argonun yukarıda belirtilen amaçlarıyla taban tabana zıttır. Bu nedenle bir iletişim girişiminde bulunacak bireyin bağlama uygun dil türü seçiminde
yapabileceği en büyük hata, ölçünlü dil kullanması gereken bir
durumda, argoya özgü ifadeler tercih etmesidir. (Bir banka reklamında, öğrenci rolündeki kişinin İngilizce öğretmenini küçümser tavırlarla paylaması örneğinde olduğu gibi)
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Dil Çeşitliliği ve Kitle İletişim Araçları Dili
Bir ülkenin dilinin çeşitli biçimlerini görmek için, o ülkedeki kitle iletişim kanallarında birkaç saatlik bir gezinti yapmak
başvurulacak en kolay yöntemdir. Kitle iletişim araçları dilinin
bu özelliği, yayın amaçlarının çeşitliliğinden kaynaklanmaktadır. Örneğin, bu organların en önemli amacı topluma çevreyle
ve dünya ile ilgili bilgi aktarımıdır. İkinci olarak oryantasyon
işlevi yer alır. Medya bu amaçla belli bir konuda toplumsal uzlaşı sağlamaya veya kamuoyu oluşturmaya çalışır. Kitle iletişim
araçlarının üçüncü işlevi, ülkenin kültürel birikiminin kuşaktan
kuşağa aktarılmasıdır. Bu üç amacı gerçekleştirmek için, en yaygın ve etkili kitle iletişim araçları olan radyo ve televizyonlarda
yapılan haber programları, açık oturumlar, paneller, belgeseller
ve eğitim programlarında kullanılan dil, ölçünlü dildir.
Medyanın dördüncü işlevi ise eğlendirmektir. Bunu gerçekleştirirken, aynı zamanda toplumun müzik ve sanat konusundaki beğeni düzeyini de yükseltmeyi hedefler. Bu amaçla yapılan
spor, müzik, eğlence ve yarışma programlarında kullanılan dil
biçimi ise daha çok "gündelik dildir". Ülkenin kültür yapısını
yansıtan birtakım belgesel programlarda, yerli yapım dizi filmlerde, söyleşi programlarında gündelik dilin değişik varyasyonlarını bulmak olasıdır.
Kitle iletişim araçlarının yukarıda bahsedilen hedeflerine başarıyla ulaşabilmelerinin ön koşullarından biri, hiç kuşkusuz, bu
amaçlarına ulaşmak için araç olarak kullandıkları dil konusunda çok duyarlı, titiz ve becerili olmalarıdır. Bu durum bir bireyin,
bireysel iletişim girişimlerinde başarılı olmak için, gramer olarak doğru ancak bağlama da uygun ifadeler üretebilmesi olarak
özetlenebilen "iletişim yetisine" sahip olmasına benzemektedir.
Bu yüzden bu kuruluşlardan, gerek amaçlarına uygun dil türü
seçimi gerekse bu dil türünün doğru ve etkin kullanımı konularında dikkatli olmaları beklenmektedir. Bunun başarılamadığı
durumlarda, örneğin, doğru bir seçim sonucu ölçünlü dilin kullanılmakta olduğu, sağlıkla ilgili bir programda, izleyicilere bir
hastalık konusunda bilgi verilirken, yalnızca doktorların anlayabileceği yabancı sözcüklerin kullanılması, programla hedeflenen
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bilgi akışını derhal kesebilir. Aynı şekilde, yine doğru bir seçim
sonucu gündelik dil kullanılan bir eğlence programı sırasında,
kaba kaçabilecek argo/tabu tek bir ifade bile izleyicinin keyfini
kaçırmaya yetebilir.

Kitle İletişim Araçlarında Doğru Dil Seçiminin Önemi
Çağımızda, ister gelişmiş, ister gelişmekte, isterse az gelişmiş
olsun tüm toplumlarda, medyanın, ülkenin gündemini belirleme, toplumu yönlendirme gibi konularda ne denli etkin olduğu
herkes tarafından bilinmektedir. Hiç kuşku yoktur ki medya bu
etkinliğini sağlamak ve sürdürmek için dili büyük bir maharetle kullanmaktadır. Crystal (1989: 392) kitle iletişim araçlarının
dili konusunda, "İnsan sesi başka hiçbir yerde radyoda olduğu
kadar ilgi uyandırmaz. Ayrıca milyonlarca kişi tarafından canlı
olarak dinlenmesi, burada kullanılan dile toplum içinde eşi benzeri olmayan bir statü vererek, herkesin beğenisini kazanmasına yol açar. Bu yüzden, medyada kullanılan dilin hem olumlu
etkilerini arttırmak için, hem de olumsuz toplumsal veya dilsel
sonuçlar doğurabilecek keyfî kullanımlarından kaçınmak için,
büyük gayret gösterilmelidir." der.
Kitle iletişim araçlarında, dili doğru, bilinçli ve etkili kullanmayı gerekli kılan bir başka olgu da bu yayın kuruluşlarıyla yapılan iletişim türünün doğasından kaynaklanmaktadır. İletişim
türlerine kısaca değinirsek bunların sırasıyla, iki birey arasında
yüz yüze yapılan, küçük bir grup içinde yüz yüze yapılan, büyük
bir grupta veya kalabalıkla yapılan, medya yoluyla yapılan iletişimler olduğu söylenebilir.
Kullanılan ifadelerin/dilin yanlış seçimi sonucunda dile veya
toplumsal yaşantıya verilecek zararın büyüklüğü, ilk üç tür iletişim biçiminde kuşkusuz medya iletişimindeki kadar fazla olmaz.
Yüz yüze yapılan iletişimlerde yanlış dil seçimi veya arada kullanılacak yanlış bir ifade anında düzeltilebilir. Örneğin bir iş görüşmesi sırasında, adayın yetkili kişiye bir anda samimi bir ifade ile yanıt vermesi dil sürçmesi olarak kabul edilebilir ve böyle
bir hata, iletişim sürecine zarar vermeden düzeltilebilir. Ancak
kitle iletişim araçlarıyla yapılan iletişim eylemlerinde durum
414

VII / Medyada Argo

farklıdır. Kitle iletişimcisinin karşısında tek bir birey yoktur.
Cinsiyeti, yaşı, eğitim düzeyi, dili, dini, etnik kökeni farklı milyonlarca birey vardır. Bu yüzden yayın dilinin büyük çoğunluğu,
etnik, sosyo-ekonomik veya bölgesel lehçeler yerine, herkesin
bildiği ve kolaylıkla anladığı ölçünlü dil olması önemlidir. Ayrıca
gündelik dille yapılan programlarda bile, yapılacak ve belli bir
kesim izleyiciyi incitecek bir dilsel hatayı düzeltmek kolay değildir. Bu hata bazen toplumsal tansiyonu yükseltebilecek bir hata
da olabilir. (Turnike programı sunucusu Güner Ümit'in etnik
kökeni farklı bir grup izleyiciyi rencide eden ifadeleri ve benzer
örnekler gibi.) Ayrıca, izleyici/dinleyici kitlenin büyük bir kısmının dil edinimi sürecini henüz tamamlamamış genç bir nüfustan
oluştuğu durumlarda da Crystal'ın işaret ettiği gibi yanlış kullanımların bu kişilerin beğenisini kazanıp dillerinde yer etmesi
söz konusu olabilir.
Sözlü ve görsel kitle iletişim araçlarındaki iletişim türünün,
buralardaki yayın dilinin doğru, bilinçli ve etkili kullanılmasını
gerektiren bir başka yönü de, izleyicilerin/dinleyicilerin, özellikle aşırı izleme durumlarında, iletişim süresi boyunca yalnızca
dinleyen konumunda, pasif olarak kalması ve bireylerin dilin
diğer kullanım biçimleri olan ve onların dil becerilerini geliştirilmesinde dinlemeye göre çok daha etkin olan, okuma, yazma ve
konuşma eylemlerinden uzak tutulmasıdır.
Bu konuda Amerika'da yapılan bir araştırma ilginç sonuçlar
vermiştir. Sanoff ve Salorzano, İngilizcenin dünyada popüler olduğunu ama Amerika'daki durumunun hiç iç açıcı olmadığını,
çünkü yirmi yedi milyon Amerikalının okuma-yazma bilmediğini, milyonlarcasının ancak okumayı unutmayacak ölçüde az
okuduğunu, lise son sınıf öğrencilerinin bitirme sınavlarının dil
bölümlerindeki başarı oranlarının gittikçe düştüğünü, yetişkinlerin de dil becerilerinin 1950'lere göre kötüleştiğini söylemektedirler. Bu durumun sorumlusu olarak ise, eğitim sistemini,
göçleri ve aşırı televizyon izleme alışkanlığını göstermektedirler.
Machasuset üniversitesi tarafından yapılan bir diğer araştırma
da televizyon bağımlılığının hem yetişkinlerin hem de özellikle
refah düzeyi yüksek çocukların dil becerilerinde gerilemeye yol
açtığı tespit edilmiştir (Goshgarian, 1989: 3).
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Türk Kitle İletişim Araçlarındaki Dil Kullanımı
Yukarıda da belirtildiği gibi kitle iletişim araçları belli amaçlarla yayın yaparlar ve buna paralel olarak yaptıkları programlarda öncelikle ülke dilinin ölçünlü biçimini daha sonra da
gündelik biçimlerini kullanırlar. Ancak ülkemiz kitle iletişim
araçlarına bakıldığında, normalden oldukça farklı özellikler göze
çarpmaktadır. Bunlar şöyle özetlenebilir:
a. Özellikle özel televizyon kanallarımız, bilgilendirme, oryantasyon, kültür aktarımı ve eğlendirme hedeflerinden en çok
sonuncusuna yönelik programlar yapmakta, toplumu bilgilendirmek, yönlendirmek, kuşaklar arası kültür aktarımı sağlamak
yerine, "daha çok izlenme oranı eşittir daha çok reklam geliri"
parolasıyla hareket etmektedirler. Bunların en yoğun izlenme
saatlerinde yayınladıkları programlara bakıldığında;
1. Her gün yayınlanan "Çiçek Taksi", "Bücür Cadı", "Kaygısızlar", "Çarli", haftalık yayınlanan "Tatlı Kaçıklar", "Mahallenin Muhtarları" ve "Eyvah Babam" isimli yerli komedi türü
dizilerde hem argo hem de küfürler içeren bir dil kullanıldığı,
2. "Aynalı Tahir", "Zilyoner", "Merdoğlu", "Böyle mi Olacaktı?",
"Kara Melek", "Yılan Hikâyesi" gibi dizilerde varoş kültürü ve
dilinin ön plana çıkarıldığı,
3. Ölçünlü dilde ve kısa ve öz bir biçimde sunulması gereken
haber programlarının magazin haberleri ile uzatılarak dilinin
bozulduğu,
4. Ölçünlü dilin kullanıldığı, bilgi verme ve oryantasyon amaçlı,
"Bam Teli", "Bir Yudum İnsan", "Haberci" ve "Uzaklar" gibi
belgeseller ile "Siyaset Meydanı", "Ceviz Kabuğu", "Teke Tek"
gibi tartışma programlarının izlenme oranının düştüğü çok
geç saatlerde yayınlandığı,
5. Yabancı film dublajlarında, çizgi filmler de dâhil, önemli ölçüde çeviri hataları yapıldığı,
6. "İbo Show", "Hülya Avşar Show", "Zaga", "Huysuz Virjin" gibi
söyleşi programlarında gündelik dilin çok ötesinde argo/tabu
ifadeler kullanıldığı,
7. Reklamlarda bile cinsel içerikli argo ifadelerden yararlanıldığı, görülmektedir.
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b. Sayıları bini geçen yerel radyolarımızın yayın saatlerini
büyük ölçüde canlı müzik programları, söyleşi programları ile
reklamların doldurduğu, ancak bu programlarda argoyu da içeren, sözcük sayısı bakımından oldukça fakir bir gündelik dilin
kullanıldığı göze çarpmaktadır.
Kitle iletişim araçlarımızda kullanılan dili gösteren bu genel
tablo için özel örnekler vermek gerekirse, Hacettepe Üniversitesi
Edebiyat Fakültesinden Dr. Mine Mutlu'nun kitle iletişim araçlarında argo ve özensiz dil kullanımını eleştirdiği bir köşe yazısında, özel bir televizyon kanalında genç bir bayan sunucunun
"Maksat Yorum" isimli programı sunarken kullandığını belirttiği
aşağıdaki ifadelere bakmak yeterlidir (Cumhuriyet, 25/2/1995).
– Ulan bu albümü eleştirmek için çok sıkı müzik bilgisine sahip olmak gerekmiyor.
– Bu albümde geçen şarkı sözlerine zaten kılım ağabey.
– Ya baba, müziği derinliğine insekte….
– Bu albümde şişirmasyon var.
– Bir yorum korum, uff. Tadından yenmez.
– Sıkın kendinizi. Daha kıyak bir albüm yapın.
– Öyle kesip duruyor Atakanı. (Yanında duran köpeğin bakışları için yaptığı yorum)
– Azdırma kızı. (Köpeği için)
Özellikle televizyondaki dil yozlaşmasının argo kullanımı ile
nasıl daha da kötüleştiğini ve artarak devam ettiğini, yakın bir
zaman diliminde tespit ettiğimiz iki örnekle göz önüne sermek
mümkündür. 18 Kasım 1999 günü yayınlanan Çarli isimli yerli
komedi dizisinde, kayınbirader rolündeki kişi her zamanki üslubuyla, "Hıyar, kitaba koymamış adi yazar", ve "Kıllığına bizi
takip etmediyse ne olayım, lan" gibi tümceleri, aynı bölümdeki
onlarca argo ifadeden yalnızca iki tanesiydi. 19 Kasım 1999 tarihinde bir özel televizyon kanalında yayınlanan "Zaga" isimli
"talk show" programı, üniversite öğrencileri ile dolu bir stüdyoda canlı olarak başladı. Programın sunucusu daha açılışta, bilim
adamlarının televizyon kanallarındaki deprem tartışmalarından bıkmış olduğunu "Yeter lan yeter, diyoruz" cümlesiyle, bu
bilim adamlarından en çok kızmış olduğu birinden bahsederken,
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"Adının ne bok anlama geldiğini boş ver" gibi bir ifadeyle belirtmesi, hiç kabul edilebilecek gibi değildi.
Hem tüm bu örnekler hem de aynı konuda Boğaziçi
Üniversitesinden A. Sumru Özsoy'un yaptığı araştırmanın ön
çalışması için "Televizyonda kullanılan Türkçe sizi rahatsız
ediyor mu?" isimli anketinin sonuçları, bunlara ilave olarak bizim yaptığımız, argo ve gündelik dile ait ifadelerin kullanımı
ile ilgili anketlerin sonuçları, giriş bölümünde bahsettiğimiz dil
yozlaşması savlarını öne süren kişileri doğrulamaktadır. Özsoy
(1996:218)'un anketini yanıtlayan 162 lise ve üniversite öğrencisinin % 43'ü bazen, % 41'i ise sık sık şıklarını işaretlemişlerdir
(Bkz Tablo 1).
Tablo 1: KİA'da Kullanılan Türkçe sizi rahatsız ediyor mu?
Hiç

Bazen

Sık sık

a (lise)

3

11

2

b (ünv.1)

0

11

8

c (ünv.3/4)

3

40

57

d (diğer)

-

1/7

2/1

Bizim uyguladığımız benzer ankete katılan 140 üniversite
öğrencisi ile 140 üniversite mezunu meslek sahibi yetişkinin
%38,2'si bazen, %31,8'i çok sık, %15,7'si ise her zaman yanıtını
vermişlerdir (Bkz. Tablo 2).
Tablo 2: KİA'da Kullanılan Türkçe sizi rahatsız ediyor mu?
Hiç

6

%2.1

35

%12.5

Bazen

107

%38.2

Çok sık

88

%31.4

Her zaman

44

%15.7

Nadiren

Toplam

280 kişi
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Ayrıca 152 üniversite öğrencisine uyguladığımız ankette,
bunların %31,6'sı sık sık, %57,2'sı her zaman, radyo ve televizyonda, "Yine babayı alırlar/Sen onu kıçından uyduruyorsun" örneklerinde olduğu gibi tabu sayılan argo ifadelerin kullanımından rahatsız olduklarını belirtmişlerdir (Bkz. Tablo 3).
Tablo 3: Radyo ve Televizyonda tabu sayılabilecek
argo ifadelerin kullanımından rahatsız oluyor musunuz?
Nadiren

5

%3.3

Bazen

7

%4.6

Sık sık

48

%31.6

Her zaman

87

%57.2

Toplam

152 öğrenci

Aynı öğrencilere "ayriyetten, gastelerden, piskolojik, tamgaz,
resmen" örneklerinde olduğu gibi gündelik ifadelerin radyo ve
televizyonda kullanımını konusundaki düşünceleri sorulmuş,
bunlardan %43,4'ü büyük ölçüde, %36.0'sı ise tamamıyla bu
tür ifadelerin kullanımını uygun bulmadıklarını belirtmişlerdir
(Bkz. Tablo 4).
Tablo: 4 Radyo ve televizyonda gündelik dil örneklerinin
kullanılmasına ne denli karşısınız?

Hiç

3

%2.0

Nadiren

4

%2.6

Bazen

24

%15.8

Sık sık

66

%43.4

Her zaman

55

%36.0

Toplam

152 öğrenci

Ülkemizde görülen odur ki, kitle iletişim araçları, dil konusunda toplumu öğretici ve yönlendirici olacağı yerde, argo kullanımının temel amacı olarak Eric Patridge tarafından belirlenen 'gruba ait olma/ben sizdenim demeye çalışma' yaklaşımıyla,
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yayın dili olarak, eğitim düzeyi düşük de olsa izleyicisinin dilini
kullanmayı tercih etmektedirler. Bu konuda araştırma yapan
Bell (1982) Yeni Zelanda yerel radyolarında benzer bir tutumun
hâkim olduğunu tespit etmiştir. Bu kuruluşlar da yayın dili
olarak, hedef dinleyicilerinin dilini seçip, dil konusunda "örnek
olan" yerine "örnek alan" konumunu tercih etmektedirler.
Sonuç olarak, ülkemizdeki kitle iletişim araçlarının, eğlendirme öğesini ön plana çıkararak yayın amaç ve ilkelerinden yaptıkları sapmalara paralel olarak, yayın dillerinde bir kötüleşmenin oluştuğu, argonun, yerli komedi türü dizi filmler ile "Kemal
Sunal" filmlerinde olduğu gibi, izlenme oranını arttırıcı bir 'ilaç'
olarak kullanılması ile radyo sunucularının özensiz ve söz varlığı açısından fakir bir dil kullanmasının bu kötüleşmeyi arttırdığı
söylenebilir.

Kitle İletişim Araçları Dilinin Bozulmasının
Toplum Diline Yansıması
DIE verileri, 1988-1995 yılları arasında Türkiye'de basılan
kitap ve periyodik yayın sayısında, yurt içi mektup ve kart sayısında azalmalar olduğunu, telefon görüşmelerinin sayısında
ise önemli artışlar olduğunu göstermektedir. Kişi başına okunan
gazete sayısının düşüklüğü, okunan gazetelerin çoğunun yazıdan çok resim içermesi de zengin dil kullanımı açısından önemli
bir olumsuz durumdur. Her yıl bir milyona yakın lise mezunu
çok az sayıda Türkçe sorusu bile yapamadıkları için üniversite
sınavını kazanamamaktadır. Tüm bu gelişmeler bize Sanoff ve
Salorzano'nun gözler önüne serdiği Amerika'daki durumu hatırlatmaktadır. Hiç kuşkusuz bu durumun sorumlusu yalnızca eğitim sistemi ve köyden kente göç akımı değildir. İnsanlarımızın,
ölçünlü dil kullanılan okuma ve yazma eylemlerinden uzaklaşıp,
gündelik dilin kullanıldığı konuşma eylemleriyle iletişim kurma
eğilimine girdikleri, bu yüzden de dil kullanım becerilerinde bir
gerilemenin baş gösterdiği bu eğilim, özellikle özel televizyonların yayına başladığı ve yaygınlaştığı yıllara rastlamaktadır.
Medya hem bizi diğer dil etkinliklerinden uzak tutarak, hem
de özensiz dil kullanımıyla, eğitim sistemindeki sorunlardan ve
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köyden kente göçlerden dolayı bozulan dil kullanım becerilerimizi daha da kötüleştiren, üçüncü ve önemli bir etmen olarak
karşımıza çıkmaktadır.

Sonuç
Bir ülkede tek bir dil kullanılıyor gibi görünse de, aslında o
dilin değişik ortamlarda, değişik amaçlar için kullanılan değişik
biçimleri vardır. Bu dil türlerinin her biri, ayrı ayrı grupların
gereksinimlerini karşıladıkları için aynı ölçüde önemli ve aynı
derecede karmaşık birer sistemdir.
Dilbilimsel açıdan, dilleri 'iyi dil / kötü dil' şeklinde gruplandırmak olanaksızdır. O yüzden, ülkemizde, sokaktaki insanın
"Argo nedir?" sorusuyla karşılaştığında, "genellikle eğitim düzeyi düşük, çoğunlukla da gençlerin aralarında, ölçünlü dili kullanan eğitimli kişilere veya büyüklere tepki olarak kullandıkları
dil" olarak tanımladıkları argoyu da, belli bir grubun iletişim
gereksinmelerine cevap vermek için kullanıldığında "kötü" dil
diye nitelemek mümkün değildir. Aslında bu dilin halktan tepki
almasının nedeni, kullanım yerinin yanlışlığıdır. Bunlar, konuşma toplumunun bütün bireylerince benimsenip kullanılan türde
ifadeler olmadığı için, topluma açık yerlerde, özellikle de kitle
iletişim araçlarında, uluorta kullanılmaları uygun değildir.
Çocukların dil edinimi sürecinde 1-2 yaşlarda sözcükler öğrenilmeye başlar. Önce tek sözcüklü ifadelerle isteğini anlatan
çocuklar zaman içinde 2-3 kelimelik basit cümleler kurmaya
başlar. 4-5 yaşlarına geldiklerinde anadillerinin gramer bilgisini
önemli ölçüde içselleştirmiş olurlar. Dillerinin toplumdilbilimsel
özelliklerini yani bağlama uygun konuşma ilkelerini daha ileriki
yaşlarda edinirler. Bu beceriyi kazandıklarında konuştukları ortam ve kişiler değiştiğinde düzenek değiştirme yoluna giderler,
yani yeni duruma uygun bir dil kullanmaya başlarlar. Bu beceri
iletişim etkinliğinin kesintiye uğramadan ve daha verimli geçmesine yardım eder. Ancak çok hızlı artan televizyon ve radyo
yayıncılığında söz alanların bu becerinin bilerek ya da bilmeyerek kullanmadığı görülmektedir.
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Zaten bireyleri diğer dil etkinliklerinden uzak tutarak dil
becerilerinin zayıflamasına yol açan televizyonlarda, böyle bir
dili kullanmak daha da kötü sonuçlar verecektir. Özellikle çocukların çok televizyon izledikleri göz önüne alınırsa, her gün
onların karşısına, argo ve küfürlerle konuşan karakterlerin bulunduğu dizi filmleri çıkarmak, gençleri ise her gün dinledikleri
radyo yayınlarında, ölçünlü dilden uzak, söz varlığı bakımından
fakir Türkçeleri ile müzik programları sunmaya çalışan sunucularla baş başa bırakmak, onların yalnızca anadillerinin ölçünlü
biçimini edinimlerini zorlaştırmayacak, aynı zamanda kötü bir
gündelik dil kazanmalarına da yol açacaktır. Günümüzde sosyal
medyada paylaşılan mesajlar özellikle Twitter mesajları incelendiğinde 15 yıl önce yaptığımız bu tespitlerin doğruluğu daha da
iyi anlaşılmaktadır.
Gerek gündelik yaşamdaki, gerekse kitle iletişim araçlarındaki bu yanlış dil kullanımı sorununu düzeltmek için, dille ilgili
çalışmaların yanında, sosyal birtakım önlemler de almak gerekecektir. Bunun için, öncelikle bu durumu hazırlayıcı faktörler
olan, çarpık kentleşmeyi, köyden kente nüfus hareketini önlemek, eğitim sistemini çağdaş ölçülere göre yeniden düzenlemek
gereklidir. Eğitim kurumlarındaki anadili öğretimi programlarını çağdaşlaştırmanın yanında, kitle iletişim araçlarının, yayın
politikalarını gözden geçirerek, dil konusunda izleyicileri örnek
almak yerine, onlara örnek olmaya teşvik edilmeleri de bu kurumlardan beklenen bir zorunludur.
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Gençler Arasında Argo Kullanımı ve
Gençlerin Argo Karşısındaki Tutumu

Asiye Mevhibe Coşar

*

Bilgehan Atsız Gökdağ

Ansiklopediler, sözlükler ve dil bilgisi kitaplarının vereceği
argo tanımlarının büyük çoğunluğu argoyu öncelikle "belli bir
gruba ait dil" çerçevesine sokar. Genel dil içinde belli bir sınıf
ya da topluluğun özel bir dil yaratma çabası ve bunun gerçekleşip yaygınlaşması dikkate değer bir durumdur. Ortaya çıkış
hikâyesinden toplumda tutunmasına kadar uzanan macerası içinde argonun "ne" olduğu sorusu da önemli bir soru olsa
gerektir.
Eskilerin deyimiyle "ağyarını mani, efradını cami" tek bir tanımı yapılmayan, bu tanımlanamazlık içinde birden fazla tanımı
olan argo; "belirli bir sosyal çerçevede kullanılan dil" genellemesi, "kaba konuşma, kültürsüz ve aşağı tabakanın ağzı"1 değerlendirmesi gibi tanımlamalarla yeterince ifade edilebilir mi? Bu
kadar dar ve böylesine olumsuz nitelendirilmeyi hak ediyor mu?
*

Prof. Dr. Asiye Mevhibe Coşar, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon; Prof.
Dr. Bilgehan Atsız Gökdağ, Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale.

1

Toplu olarak tanımları görmek için bk. Hulki Aktunç, Türkçenin Büyük Argo
Sözlüğü (Tanıklarıyla) ve ayrıca Yeni Türk Ansiklopedisi, Ötüken yayınları, c.
1, s. 174; Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, Dergah yayınları, c. 1, s. 152.
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Sayısı arttırılabilecek ve üzerlerinde tartışılabilecek bu sorular,
argo hakkında daha çok düşünülmesini ve değerlendirmeler yapılmasını gerektiriyor.
Bu bağlamda belirli bir sosyal çevre sayılabilecek bir grup
üniversite öğrencisi üzerinde argonun - yazılı kaynaklar dışında,
argoyu yaşayan ve yaşatanlar arasında - nasıl anlaşılıp algılandığının incelenmeye değer olmasından hareketle bir araştırma
gerçekleştirilmiştir.
Bu çalışma Karadeniz Teknik Üniversitesinde eğitim görmekte olan, yaşları 18 ile 23 arasında değişen 300 öğrenciye uygulanan bir anketin verilerine dayanmaktadır. Çalışmanın amacı,
gençler arasında tanımından kullanımına kadar argonun algılanışı ve kullanımının yaygınlık düzeyine ilişkin bir fikir edinme
çabasıdır.
Anket, biri katılanların cinsiyet, yaş, okuduğu bölüm gibi
kimlik bilgilerinin yer aldığı, diğeri argo konusundaki tutumlarını belirlemeye yönelik, çalışmaya esas teşkil edecek sorulardan oluşan iki bölümden oluşmaktadır. Burada kimlik bilgileri
dışında kalan argoyu tanımlama ve örnekleme; argo kullanımı
(kullanıp kullanmama, kullanıldığı yerler, kullanma sıklığı, ruh
halleri ile argo kullanımı arasında ilişki olup olmadığı); ve argoyu algılama (bir ihtiyaç olup olmadığı, argodan rahatsız olup
olmadıkları, küfür ya da hakaret sayılıp sayılmayacağı gibi) durumlarını anlamaya yönelik sorular yer almaktadır.
Ankete katılan 300 öğrenciden 128 kız ve 158 erkek (toplam
286) öğrenci dışında kalan 12 öğrenci sorulara düzenli-anlamlı
cevaplar vermekten kaçınmış, bu doğrultuda formları değerlendirmeye alınmamıştır. Kız ve erkek öğrencilerin cevapları ayrı
ayrı belirlenmiş, takdimde bunlar aynı tablo içinde verilmeye
çalışılmıştır.

Değerlendirme
1. Tanımı

Argoya dair kendi tanımlarını yapmaları istenen öğrenciler
içinde kızlardan 113'ü tanım verirken 15'i tanım yazmamıştır.
Bu çerçevede verilen tanımlar şu şekillerde karşımıza çıkar:
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'Dilin özelliklerini bozan, dili yozlaştıran küfürlü, kaba bir dil;
insanların negatif enerjilerini dışa vurmaya yarayan bir araç' (46);
'Meslek ve ilgi alanlarına göre kullanılan bazı kelimelerin
kendi anlamları dışında yeni anlamlar yüklenerek kullanıldığı
özel dil' (28);
'İnce nükteli, derin anlamlar taşıyan, belli çevrelerin kullandığı, zaman zaman küfre de giren konuşma şekli' (14);
'Kullanımı sakıncalı ama küfür de sayılmayacak bir çeşit sokak dili' (13);
'Bir sosyal sınıf dili' (8);
'Çok hoş, eğlenceli ve zekice bir anlatım biçimi' (3);
'Normal yollardan kendini ifade etmeye gücü, kültürü, psikolojisi yetmeyenlerin bu eksikliklerini gidermek için baş vurdukları dil' (1).
Ankete katılan erkek öğrencilerin tamamı bu soruya cevap
vermiştir. Bunların gruplanışı ise şu şekildedir:
'Günlük konuşmaya yerleşmiş, nezaketsiz, kışkırtıcı, aşağılayıcı kaba söz ve tavırlar' (42);
'Özel bir grubun kelimelere yeni anlamlar katarak elde ettikleri şifreli dil' (40);
'Toplumun dışladığı, dili yozlaştıran, kültür dışı anlatım biçimi' (31);
'Üstü kapalı, alaylı, nükteli konuşma' (24)
'Dile zenginlik katan ilginç ve sembollere dayalı süslü bir anlatış şekli' (10);
'Küfür de içeren cinsel çağrışımlı kaba sözler' (6);
'Argo nedir bilmiyorum' (3);
'Basit manalı kelime ve cümleler' (2);
'İnsan fıtratına aykırı söyleyişler' (1);
'Yapay bir dil' (1).
2. "Günlük yaşantınızda argo kullanıyor musunuz?" sorusuna
kız öğrencilerin 82'si, erkeklerin 131'i 'evet'; kızların 29'u erkeklerin 27'si 'hayır' cevabını vermiştir.
2.1. Argo kullandığını ifade eden gençlerden sıklık düzeyinin
ne olduğu şeklindeki soruya alınan cevapların dağılımı da şu
şekildedir:
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Kız

Erkek

80

151

Sık sık

2

5

Çok nadir

-

2

Zaman zaman

2.2. "Argoyu nasıl öğreniyorsunuz?" sorusuna cevap verilirken öğrencilere birden fazla seçenek işaretleyebilecekleri söylenmiştir. Bu doğrultuda çıkan sonuçların dağılımı şu şekildedir:
Kaynaklar

Erkek

Kız

Arkadaşlar

55

40

Arkadaşlar/tv prog.

16

20

Televizyon programları

12

10

Stadyum-kantin-yurt

15

13

Stadyum-kantin-yurt/tv prog.

3

-

Sinema-tiyatro/tv prog.

11

5

Gazete-dergi/tv prog.

15

7

Arkadaşlar/ gazete-dergi

3

5

Dolmuş şoförleri vb.

5

-

23

13

-

15

Hepsi
Cevapsız

2.3. Argo kullandığını dile getiren öğrencilerden "argoyu nerelerde kullandıkları" sorusunu da cevaplamaları istenmiştir.
Bu cevaplar argoyu yaşayarak öğrendikleri fikrini verecek nitelikte sonuçlar sergiliyordu.

Arkadaşlar arasında

Kız

Erkek

70

84

Arkadaşlar arasında/aile içinde

5

4

Stadyum-kantin-yurt gibi yerlerde

4

24

Aile içinde

1

1

Diğer (kavga-tartışma ortamında)

-

17
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2.4. 'Etkilendiğiniz gazete-dergi, film-tiyatro oyunu ve tv
programları nelerdir?' sorusuna haberlerden eğlence programlarına uzanan geniş bir liste veren öğrenciler içinde televizyon
programlarının hemen hepsinin argo konuşmalara yer verdiğini
dile getirenler, özellikle 'Talk show' diye adlandırılan programlara işaret edenler olmuştur. Sinema ve tiyatro ile ilgili olarak
daha ziyade oyuncu adlarını vermişler, günlük gazete ve dergilerle bazı yazarlara da atıfta bulunmuşlardır. Bu çerçevede çıkarılan veriler ve dağılımları şöyledir:
Haber Programı
Reha Muhtar-Show Haber

Kız
1

Erkek
2

Kız

Erkek

Eğlence Programları
Televole

5

A Takımı2

7

3

Beyaz Show

11

17

Bir Demet Tiyatro

12

13

Çarkıfelek

8

9

Harika Pazar

1

-

Huysuz Show

6

8

Reyting Hamdi

6

17

Tatlı Kaçıklar

6

11

15

14

Kız

Erkek

Eski Türk Filmleri

5

11

Cem Yılmaz

-

5

İlyas Salman

2

5

Kemal Sunal

12

19

Zaga

Sinema ve Tiyatro
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Okan Bayülgen

-

4

Şener Şen

6

5

11

13

Kız

Erkek

-

10

Kız

Erkek

Nejat Uygur Tiyatroları

Radyo programları
Yastık Sohbeti (Radyo D)

Gazete ve Dergiler
Asabi

-

6

Gözcü

-

4

Star

1

6

Magazin Dergileri

1

7

12

6

1

10

Leman
Lemanyak
Firt

-

4

Zıpır

1

-

Hıbır

1

2

Öküz

-

5

Avni

1

-

Gazeteciler
Kız

Erkek

Ali Sami Alkış

2

4

Fatih Altaylı

-

3

Hıncal Uluç

1

3

Savaş Ay

1

2
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2.5. Kaynak olarak gösterdikleri kitle iletişim araçlarını izleme sıklığına ilişkin cevapları kız öğrenciler için 'hayır' 60, 'evet'
25; erkek öğrenciler için 'hayır' 59, 'evet' 13 ve 'zaman zaman' 54
şeklinde belirlenmiştir.
2.6. 'Ruh haliniz argo kullanımınızı etkiliyor mu?' sorusuna
kız öğrencilerden 40 'evet', 15 'hayır', 27 'zaman zaman'; erkek
öğrencilerden 6 'hayır', 76 'evet', 57 'zaman zaman', 19 'farkında değilim' cevabı alınmıştır. 'Evet' diyen erkek öğrencilerden
1'i her seçeneği, 'bazen' diyen öğrencilerin çoğunluğu da 'sinirliöfkeliyken/ neşeliyken' seçeneklerini göstermişlerdir. Bu doğrultuda 'evet' ve 'zaman zaman' diyenlerin cevaplarının dökümü şu
şekildedir:
Kız

Erkek

şakalaşırken

40

35

Sinirli-öfkeliyken

16

29

Hüzünlü -mutsuzken

1

4

Sinirli-öfkeliyken/şakalaşırken

5

23

Farkında olmadan

12

12

Sinirli/ mutsuzken

1

7

Sinirli-öfkeliyken/farkında olmadan

6

8

Diğer (birini olumsuz eleştirirken)

1

-

Hepsi

-

1

3. 'Her düşüncenin argo ile ifade edilebileceğine inanıyor musunuz?' sorusuyla ilgili olarak kız öğrencilerden 18'i cevap vermemiş, 2'si 'düşünmedim', 106'sı 'hayır', 2'si 'evet' demişlerdir.
'Evet' ve 'hayır' diyen kız öğrencilerin yaptıkları açıklamalar
aşağıdaki gibidir.
3.1. 'Hayır' diyen kız öğrencilerin öne sürdükleri gerekçeler:
'Argo düşünce ifade etme biçimi değildir, yeterli olmaz' (36)
'Daha kibar, duygulu, ciddi olmak gereken durumlarda argo
kullanılamaz' (16)
'Topluma zarar verir, saygıyı zedeler/yanlış anlamaya yol açabilir' (13)
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'Türkçenin argoya ihtiyacı yoktur' (12)
'Argo sınırlı, düşünce sınırsızdır' (1)
3.2. 'Evet' diyen kız öğrencilerin öne sürdükleri gerekçeler:
'Birçok düşünce bu yolla daha kolay/ vurgulu bir biçimde anlatılabilir' (1)
'Her kelime yeni bir değer/ anlam katılarak argoya
uygulanabilir'(1)
Bu soruyu cevaplayan erkek öğrencilerden 126'sı 'hayır', 19'u
'evet', 5'i 'düşünmedim/bilmiyorum/farkında değilim' demişlerdir.
3.3. 'Hayır' diyen erkek öğrencilerin öne sürdükleri gerekçeler:
'Argo sadece olumsuz düşünceler ifade edilirken kullanılır,
arkadaşlarla konuşurken kullanılsa bile ciddi ortamlarda kullanılamaz / duygu ve düşüncelerimizi ifade için daha güzel kelimelere ihtiyacımız var' (47)
'Türkçe argoya ihtiyaç duymayacak kadar zengin bir dildir,
kendi söz varlığı her türlü ifadeye yeter' (13)
'Argo deşarj olmaya yarar, bunun dışında insanı gülünç düşürür' (7)
'Argo dili bozar' (4)
'Herkes tam olarak her kelimeyi bilemeyeceği için iletişim
kurmayı güçleştirir' (3)
'Argoyu sadece imaj olsun diye kullanıyorlar, düşünce ifade
etmesine önem verilmiyor' (2)
'Argo yalnızca bir anlatım zenginliği katar' (1)
3.4. 'Evet' diyen erkek öğrencilerin öne sürdükleri gerekçeler:
'Her şeyi olmasa da pek çok düşünceyi ifade edecek yeterliliktedir' (7)
'Ahlaka aykırı olmadığı, aşırıya kaçmadığı ve ortamdaki herkesçe anlaşıldığı sürece evet' (5)
'Argo kullanmadan yaşayamayanlar olduğuna ve hep var olduğuna göre' (3)
'Anlatımı kısaltıyor / yardımcı oluyor'(4)
4. 'Sizce argo kullanmak bir ihtiyaç mıdır?' sorusuna kız öğrencilerin 82'si 'hayır', 16'sı 'evet', 17'si 'bazen' demiş, 13'ü cevap
vermemiştir.
4.1. 'Hayır' diyen kız öğrencilerin öne sürdükleri gerekçeler:
432

VII / Medyada Argo

'Argo sadece bir ağız alışkanlığıdır / bilinçsizlikten kullanılıyor' (17)
'Argo toplumu seviyesizleştirir / terbiyeyi bozar, ihtiyaç olamaz' (8)
'Türkçe argo olmadan da güçlü bir dildir' (5)
4.2. 'Evet' diyen kız öğrencilerin öne sürdükleri gerekçeler:
'Bir dışa vurum, rahatlama biçimidir / tepkileri farklı yollardan yansıtmayı sağlıyor' (13)
'Sözün
kalıcı/etkili
olmasını
sağlıyor,
anlatımı
zenginleştiriyor'(3)
4.3. 'Bazen' diyen kız öğrencilerin öne sürdükleri gerekçeler:
'Samimi ortamları renklendiriyor' (7)
'Rahatlatıcı olabiliyor' (5)
'Ancak argo ile anlatılacak durumlarda, yeri geldiğinde ihtiyaç oluyor' (4)
'Çevrede görüldükçe uyum sağlamak için kullanılıyor' (1)
Bu soruya erkek öğrencilerden 91'i 'hayır', 41'i 'evet', 26'sı 'bazen' cevabı vermiştir.
4.4. 'Hayır' diyen erkek öğrencilerin öne sürdükleri gerekçeler:
'Türkçe ifade gücü yüksek bir dildir, kaba ve çirkin sözlere
ihtiyacı yoktur' (16)
'Argo ihtiyaca değil okuma ve eğitim eksikliğine bağlı kötü bir
ağız alışkanlığıdır' (16)
'Sadece ortama samimiyet katmak için baş vurulan / ihtiyaçtan çok tercihe bağlı bir konudur' (8)
'Hiçbir şeyi değiştirmeyecek, olmasa da olur / ihtiyaç olsa çoğunluğun tercihi olacak bir şey' (7)
'İnsanların farklı olma arzusunun bir sonucudur' (4)
'Argo insanın ifade ihtiyacına tam anlamıyla cevap veremez' (4)
'Argo kullanmadan da yaşanır' (1)
4.5. 'Evet' diyen erkek öğrencilerin öne sürdükleri gerekçeler:
'Sinirliyken, arkadaşlarla sohbet ederken veya heyecan düzeyi yüksek sosyal etkinliklerde ihtiyaç olduğu görülüyor' (10)
'Hayata renk katan / iletişimi hızlandıran / zekâ ürünü bir
ifade şeklidir' (8)
'Kişiye ve ortama farklılık katıyor' (5)
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'İhtiyaç olmasa ortaya çıkmazdı' (5)
'Sözün bittiği / normal kelimelerin yetmediği yerde can simidi
gibi geliyor' (4)
'Özellikle açıkça söyleyemediğimiz şeyleri sezdirmek istediğimizde ihtiyaçtır' (1)
4.6. 'Bazen' diyen erkek öğrencilerin öne sürdükleri gerekçeler:
'Argo deşarj olmayı, insanın daha ileri gitmemesini sağlar /
duygusal durumumuz bizi buna zorlayabilir' (9)
'Bazen çok konuşmadan vurucu biçimde durumu dile getirmemizi sağlar' (3)
'İfadeye zenginlik katar' (3)
'Yabancıların anlamasını istemediğimiz düşüncelerimizi toplumda arkadaşlarla paylaşmamızı sağlar' (2)
'Argosuz şaka yapamaz hale geldiğimiz için ihtiyaca dönüşüyor' (2)
'Bazı insanlar argo kullanmadan yapamaz' (2)
'Bazı durumlarda sıra dışı olmayı sağlayabilir' (1)
5. 'Bulunduğunuz ortamda argo kullanılması sizi rahatsız eder
mi?' sorusuna verilen cevaplar ve gerekçeleri de şu şekildedir:
Kız

Erkek

Evet

46

54

Hayır

14

41

Bazen

47

63

Cevapsız

21

-

5.1. 'Evet' diyen kız öğrencilerin öne sürdükleri gerekçeler:
'Ahlaka aykırı buluyorum' (28)
'Kendimi aşağılanmış hissediyorum' (11)
'Beynime yerleşmesinden/alışmaktan korkuyorum' (5)
'Çevremde görmediğim, alışkın olmadığım için yadırgıyorum' (2)
5.2. 'Hayır' diyen kız öğrencilerin öne sürdükleri gerekçeler:
'Bir deşarj olma şekli olarak görüyorum' (5)
'Alıştık, nasılsa engelleyemiyoruz' (8)
5.3. 'Bazen' diyen kız öğrencilerin öne sürdükleri gerekçeler:
'Aşırıya kaçmadıkça önemsemiyorum' (14)
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'Samimi arkadaş grubunda etkilemez' (11)
'Ruh halime göre değişir' (9)
'Kırıcı/aşağılayıcı olursa eder' (8)
'Kız ve erkek arkadaşlar birlikteyse rahatsız eder' (5)
5.4. 'Evet' diyen erkek öğrencilerin öne sürdükleri gerekçeler:
'Çoğu zaman küfre kaçıyor' (14)
'Değerlerime/yetiştirilişime aykırı buluyorum' (10)
'Seviyeyi düşürüyor' (10)
'Dili yozlaştırıyor' (8)
'Dilime yerleşmesinden korkuyorum' (3)
5.5. 'Hayır' diyen erkek öğrencilerin öne sürdükleri gerekçeler:
'Ben de kullandığım/hoşlandığım için önemsemiyorum' (16)
'şaka amacıyla kullanıldığında ortama esprili bir hava veriyor' (10)
'Artık alıştık' (8)
'Sürekli stres altındaki insanlar için bir rahatlama şekli/ihtiyaç olarak görüyorum' (7)
5.6. 'Bazen' diyen erkek öğrencilerin öne sürdükleri gerekçeler:
'Ortama göre değişiyor; büyüklerin yanında rahatsız eder, arkadaşlar arasında fark etmez'(25)
'Çok sık kullanılmadığı/ kırıcı/aşağılayıcı olmadığında etkilemez' (20)
'Karşı cinsten arkadaşların yanında utandırıyor' (5)
6. 'Argo küfür ya da hakaret sayılabilir mi?' sorusuna öğrencilerin bir kısmı 'ayıramıyorum, bilmiyorum' şeklinde cevap vermiş; 'evet', 'hayır' ve 'bazen' diyen öğrenciler gerekçelerini de dile
getirmişlerdir.
Kız

Erkek

Evet

40

54

Hayır

27

34

Bazen

50

63

Ayıramıyorum/bilmiyorum

11

1

-

6

Cevapsız
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6.1. 'Evet' diyen kız öğrencilerin öne sürdükleri gerekçeler:
'Örf ve adetlerimize/aile yapımıza aykırıdır' (17)
'Ayıp ve kötü anlamları çağrıştırır, kırıcı olur' (8)
'Dilin baltalanmasına/bozulmasına yol açar' (5)
6.2. 'Hayır' diyen kız öğrencilerin öne sürdükleri gerekçeler:
'Argo yanlış anlaşılıyor' (11)
6.3. 'Bazen' diyen kız öğrencilerin öne sürdükleri gerekçeler:
'Amaca/kişilere/ortama göre değişir' (39)
'Sadece kelimeler öyle anlaşılmaya müsaittir' (8)
'Seviyesi düşük ifadelerdir' (3)
6.4. 'Evet' diyen erkek öğrencilerin öne sürdükleri gerekçeler:
'İnsanları rencide edici, aşağılayıcı, kaba ifadeler oldukları
için küfür sayılabilir' (49)
'Toplum ahlakına aykırı ifadelerdir' (3)
'Küfür argonun daha ileri bir şeklidir / argo kibar küfürdür' (3)
6.5. 'Hayır' diyen erkek öğrencilerin öne sürdükleri gerekçeler:
'Sadece şifreli konuşmadır' (7)
'Biraz kaba bir konuşma biçimidir' (5)
'Samimi ortamlarda kullanıldığı için küfür ve hakaret değil /
eğlence aracıdır' (5)
'Edep dairesinde/nükteli bir konuşma biçimidir' (3)
'Bu ayrımı tam olarak yapamıyoruz, amaç farklılığı vardır' (1)
6.6. 'Bazen' diyen erkek öğrencilerin öne sürdükleri gerekçeler:
'Kullanan kişilerin amacına göre değişir' (37)
'Toplumun ahlak anlayışına ters düşenleri / bazıları böyle görülebilir' (19)

Sonuç
Bu anketin verileri ışığında argoyla iç içe yaşadıkları sezilen gençlerin –toplumsal ve kültürel yönlendirmeler etkisiyle–
teorik olan ile pratikte yaşadıkları arasında cesur tavır alışlar
içinde olmadıklarını gözlediğimizi söyleyebileceğimizi düşünüyoruz. Argoyu tanımlarken kızların %88.2'si, erkeklerin %51.2'si
olumsuz ifadelerde bulunurken bu arada argo kullandığını ifade
edenlerden kızlar dan %64.1'i, erkeklerden de %82.9'u argo kullandıklarını belirtmişlerdir.
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Argo için birer tanım yapmaları istenen öğrenciler genellikle kitabî tanımlar yapmış, bu anlamda kızların %42'si olumsuz,
%3'ü olumlu, %47'si yansız; erkeklerin %65'i olumsuz, %7'si
olumlu, %28'i yansız tutum içindedirler. Kendi ifadelerine göre
ankete katılan kız öğrencilerin %64'ü, erkeklerin %82'si günlük
yaşantılarında argo kullanmakta, bunun sıklık düzeyinin de
kızlardaki tablosu 'zaman zaman' %98, 'sık sık' %2; erkeklerde
'zaman zaman' %96, 'sık sık' %3, 'çok nadir' %1 oranları ortaya
koymaktadır. Argoyu çoğunlukla olumsuz olarak değerlendiren
öğrenciler argo kullanma konusunda esnek davranabilmektedirler. Öte yandan sıklık düzeyi değerlendirmelerinde 'zaman
zaman' ifadesine yaptıkları yüklemeye bağlı olarak kullanımı
doğal akış içine bıraktıkları da söylenebilir.
Argoyu nasıl öğrendikleri konusunda verdikleri bilgiler gençlerin dil kullanımında öncelikle arkadaşlarından, sonra tv yayınlarından, sinema-tiyatrodan ve gazete-dergi gibi basın yayın organlarından etkilendiklerini gösterir. Buna bağlı olarak argoyu
en fazla kullandıkları ortamlar da yine arkadaşlarıyla birlikte
oldukları ortamlardır. Argoyu haberlerden eğlence programlarına kadar bir dizi tv programından da öğrendikleri anlaşılan
gençlerin, bu yayınları özel olarak seyretmeyi tercih etmedikleri
bunlara atıfta bulunan öğrenci sayısının azlığından da çıkarılabilmektedir. Onlara argo konusunda kaynaklık eden yayınlar da
magazin gazeteleri ve mizah dergileridir. Aynı şekilde bunlara
atıfta bulunan öğrenci sayısı da yekün içinde çok azdır.
Ruh halleri ile argo kullanımı arasındaki ilişkiyi kızlar %50
'evet', %18.7 'hayır', %37 'zaman zaman'; erkekler %48 'evet', %4
'hayır', %36 'zaman zaman', %12 'farkında değilim' cevabını vererek bir anlamda bu ilişkinin varlığını vurgulamışlardır.
Daha çok 'şakalaşırken' ve 'sinirli ve öfkeliyken' argo kullandıklarını belirten öğrenciler argonun her düşünceyi anlatmada
yetersiz kalacağına inanmaktadırlar. Bu bağlamda argoyu olumsuz tanımlamadaki ağırlığı hatırlatan ölçüde argoyu ciddiyetsizlik ve kabalık olarak algılamaları öne çıkmaktadır. Bu bölümde
kızlarda %11, erkeklerde %13 oranıyla argoyu dilden dışlayan
bir tutum içinde 'Türkçenin argoya ihtiyacı yok / argo dili bozar'
gibi ifadeler de dile getirilmektedir.
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'Sizce argo kullanmak bir ihtiyaç mıdır?' sorusuna verilen
cevaplar karşı tutum yansıtır niteliktedir. Bu soruya kızların %64'ü 'hayır', %12'si 'evet', %13'ü 'bazen'; erkeklerin %58'i
'hayır', %26'sı 'evet', %16'sı 'bazen' cevabı vermişlerdir. Argoyu
bir ihtiyaç olarak görenler onu bir deşarj olma yolu olarak
nitelemektedirler.
Kız öğrencilerin %35'i erkek öğrencilerin de %34'ü bulundukları ortamda argo kullanılmasından 'genel ahlaka aykırı olduğunu' düşünmeleri ve 'ağız alışkanlığı oluşturmasından korktukları' için karşı bir tutum içindedirler. Kızların %11'i, erkeklerin
%32'si argoyu alışkanlık haline geldiği ve olağan karşıladıklar
için rahatsız olmadıklarını dile getirirler. Kızların %36'sı, erkeklerin %40'ı argodan rahatsızlık duymalarını belli şartlara
bağlamışlardır.
Argonun küfür ya da hakaret sayılıp sayılmayacağı konusunda kız öğrencilerin %31'i, erkek öğrencilerin %34'ü 'evet' cevabı
vermişlerdir. Kızların %21'i, erkeklerin %22'si argonun yanlış
anlaşılması/bilinmesi sebebiyle böyle görüldüğünü belirterek
argoyu hakaret ve küfürden ayırmışlardır. Kızların %39'u, erkeklerin %40'ı farklı durum, amaç ve kişilere bağlı olarak bunun
değişebileceğini dile getirmişlerdir.
Argoya yönelik olarak eklemek istedikleri görüşleri varsa
belirtmeleri istenen öğrenciler içinde 'argonun dile, kültüre ve
topluma zarar verebileceği gerekçesiyle dilden/ kullanımdan çıkarılması gerektiği' yolunda oldukça tepkili görüşlerin yanı sıra
argoyu tam olarak bilmediklerini, bu sebeple söylediklerinin çok
anlamlı olmayacağından endişe ettiklerini, argonun yerinde ve
doğru kullanılmasının öğretilmesi ve savunulması gerektiğini
düşündüklerini, espri, gülmece deyince argo anlaşılmasından
rahatsız olduklarını ifade edenler olmuştur.
Argo için çok kendine has cevap veren bir öğrenci 'argo dilin
yaramaz çocuğudur' diyor. Böylece o, argo karşısında duruşumuza da bir yol öneriyor: Argo ailenin yaramaz çocuğu gibi kesinlikle dışlanmaması, aksine anlaşılmaya çalışılması gereken önemli
bir dil öğesi olsa gerektir.
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Ek: Anket Örneği
Gençler Arasında Argonun Kullanımı ve
Gençlerin Argo Karşısındaki Tutumu
Aşağıdaki sorular argonun gençler arasında nasıl algılandığı
ve yaygınlık derecesi konusunda yapılacak çalışma için bilgi toplamak amacıyla hazırlanmıştır.
Sorular kişisel ve konu ile ilgili bilgiler olmak üzere iki başlıkta hazırlanmıştır. Kişisel bilgilere yönelik sorular içinde adınızla ilgili kısmı doldurmayabilir ya da rumuz kullanabilirsiniz.
Verdiğiniz bilgiler şahsınıza yönelik olarak kullanılmayacak, sadece araştırma konusu çerçevesinde değerlendirilecektir. Sorular
açık uçlu ve çoktan seçmeli olarak hazırlanmış ve karışık biçimde verilmiştir. Çoktan seçmelilerde düşüncenize uygun seçenek/
seçenekleri belirtmeniz, açık uçlularda düşüncenizi açıklamanız
istenmektedir. Çalışmanın amacına ulaşması için cevaplarınızı
samimiyetle ve dikkatle vermenizin önemi büyüktür. Bu gerçeği göz önüne alarak vereceğiniz cevaplar için şimdiden teşekkür
ederiz.
I
1. Adınız-soyadınız:
2. Cinsiyetiniz:
3. Doğum tarihiniz - yeri:
4. Okuduğunuz bölüm:
II
1. Sizce argo nedir? Tanımlayınız.
1. Günlük konuşmanızda argo kullanıyor musunuz?
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1.1. Argo kelimeler kullanıyorsanız sıklık düzeyi aşağıdakilerden hangisine uymaktadır?
a) Sık sık

b) Zaman zaman

c) Her zaman

1.2. Argo kelimeleri nasıl öğreniyorsunuz?
a) Arkadaşlardan
d) Televizyon

b) Stadyum-kantinlerde
e) Gazete-dergi

c) Sinema-tiyatro
f) Diğer

1.3. Argo kelimeleri nerelerde kullanıyorsunuz?
a) Arkadaş sohbetlerinde
c) Aile içinde

b) Stadyum-kantinlerde
d) Diğer

1.4. Etkilendiğiniz gazete-dergi, film-tiyatro ve televizyon
programı varsa bunlar hangileridir, yazınız.
1.5. Etkilendiğiniz bu kaynakları sürekli ve özenle takip eder
misiniz?
a) Evet

b) Hayır

c) Zaman zaman

1.6. Ruh haliniz argo kullanımınızı etkiler mi?
a) Evet

b) Hayır

c) Zaman zaman

d) Diğer

1.7. Hangi ruh hallerinde-durumlarda argo kullanmaya ağırlık verdiğinizi düşünüyorsunuz?
a) Sinirli-öfkeliyken
d) Farkında olmadan

b) Hüzünlü-mutsuzken c) şakalaşırken
e) Diğer

3. Her düşüncenin argo ile ifade edilebileceğini düşünüyor
musunuz? Neden?
4. Sizce argo bir ihtiyaç mıdır? Neden?
5. Bulunduğunuz ortamlarda argo kullanılması sizi rahatsız
eder mi? Neden?
6. Argo bir çeşit küfür ya da hakaret sayılır mı? Neden?
7. Argo ile ilgili olarak eklemek istediğiniz bir düşünceniz
varsa yazını.
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