
ARGO SÖZCÜKLER 

 

Bir dilin parçası olmakla birlikte, toplumun belli bir çevresi tarafından kullanılan, kendine özgü 

sözcük, deyim ve deyişlerden oluşan özel dile “argo” denir. 

Fransızcadan "argo"dan dilimize yerleşen argo, belirli bir sosyal çevre tarafından oluşturulan 

günlük kullanılan dilden farklı söz ve deyişleri olan dile denir. Argonun varlık sebebi kolay ve çekici 

anlatımı yakalama isteğidir. Argo, tek sözcükten oluşabileceği gibi söz öbekleri ve deyimlerden de 

oluşabilir. Kullanılan dilin sözcüklerine farklı anlamlar yüklenerek oluşturulur. Argo adeta dil içinde 

başka bir dil gibidir. Külhanbeylerinin anlaşma vasıtası da denebilir. Küfürle karıştırılmamalıdır. 

 Genellikle örtük bir özellik taşır.  

 Halk arasında "küfürlü ifadeler" olarak bilinse de gerçekte öyle değildir.  

 Argoda dil bilgisi kuralları olmaz.  

 Argoda yabancı sözcük kullanımına çok fazla başvurulur.  

 Mübalağaya başvurmak, ölçüsüzlük argoda vazgeçilmez kavramlardır.   

 Herkesçe anlaşılmayan kavramlar kullanılır. 

 Argoya, külhanbeyi dili, saçmalama ve reziller dili olarak bakılmaktadır.   

 Argomuz, eski İstanbul'un külhanbeyi geçinen çevreleri ile tulumbacı takımının olduğu yerlerde 

gelişmiştir.  

 Dilenci, denizcilik, göçmen, yankesici, asker, şoför, spor ve öğrenci argosu argonun 

başlıca çeşitlerini oluşturur. 

 

Çakmak: sınıfta kalmak 

Papel: kâğıt para 

Arakçı: hırsız 

Beleş: emeksiz 

Cins: tuhaf 

Okutmak: elden çıkarıp – satmak 

Racon: adet - usül 

Keklemek: kandırmak – aldatmak 

Mektep çocuğu: acemi, toy 

Zokayı yutmak: aldatılıp zarara sokulmak 

Abondone: pes etmek 

Aklına tükürmek: birinin düşüncesini 

beğenmemek 

Akmak: çabucak savuşmak, ortadan kaybolmak 

Alengirli: gösterişli, yakışıklı 

Avantacı: çıkarcı, beleşçi, bedavacı 

Caka satmak: gösteriş yapmak, çalım satmak 

Cart kaba kağıt: yüksekten atana karşı söylenen 

söz 

Haşatı çıkmak: işe yaramaz hale gelmek, çok 

yorulmak, bitkin düşmek 

Hava basmak: büyüklenmek, gururlanmak 

Hödük: görgüsüz, kaba, anlayışı kıt kimse 

Kafa ütülemek: çok laf edip tedirgin etmek 

Kalayı basmak: adamakıllı küfür etmek 

Karga bokunu yemeden: çok erken bir saatte 

Kaypak: sözünde durmayan 

Kodes: tutukevi, hapishane, karakol 

Madara olmak: kötü duruma düşmek 

Nalları dikmek: ölmek 

  Okutmak: satarak elinden çıkarmak 

  Oltayı yutmak: aldanmak 

Üç buçuk atmak: çok korkmak 

Üşütmek: delirmek, saçmalamak 


