ERZURUM A⁄ZI VE ARGO
Slang Words In Erzurum Dialect
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ÖZET
Anadolu a¤›zlar›nda oldu¤u gibi Erzurum a¤z›nda da argo kelimelere rastlan›lmaktad›r. Yaz›m›zda Erzurum a¤z›nda yer alan baz› argo kelimelere ve halk söyleyiﬂlerine yer verdik. Çal›ﬂmam›z›; argo sözlüklerinde bulunan kelimeler; di¤er bölgelerde ve Erzurum a¤z›nda kullan›lan ortak kelimeler; yaln›z Erzurum
a¤z›nda kullan›lan kelimeler olmak üzere üç grupta inceledik.
Anahtar kelimeler
Erzurum a¤z›, Argo kelimeler
SUMMARY
Slang words ara not seldom in Erzurum dialect as it is in Anatolian dialect. ‹n this article I considend
some of the slang words and in peoples speaking Erzurum dialect. My study consist of three parts. Words ›n
slang dictionarries; common words used both in Erzurum and surrounding areas; words used in Erzurum dialect particulary.
Key words
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As›rlardan beri uzmanlar, dili insan›n dünyadaki yerini belirleyen ve toplumu ilgilendiren tüm alanlarla ilgili bir
kurum; s›rlarla dolu, akla binlerce soru
getiren bir dizge; var oldu¤undan beri
insanlar›n toplum içinde yaﬂam›n› sürdürmesine, hüzünlerini, coﬂkular›n›, sevinçlerini paylaﬂmas›na olanak sa¤layan
bir araç olarak nitelendirmiﬂlerdir. Bu
araç yaln›zca bildiriﬂme sa¤lamakla kalm›yor, ayn› zamanda Aksan’›n deyimiyle
toplulu¤u topluma dönüﬂtürüyor, kullananlar›n kültürünü yans›t›yor ve o toplum d›ﬂ›nda kalanlar için gizemini koruyor.
‹nsanlar›n hayata bak›ﬂ aç›lar›,
dünyay› de¤erlendiriﬂleri farkl› olunca
toplumlar›n da farkl› de¤er yarg›lar›
olur. Bu durumda toplumsal ve kültürel
*

yönleri farkl› olan insanlar›n kulland›klar› dil de, toplumdan topluma farkl›l›k
gösterir. Yani dilin bireysel yan› nas›l insandan insana de¤iﬂiyorsa toplumsal yan› da toplumdan topluma de¤iﬂir diyebiliriz. Bu noktada karﬂ›m›za çeﬂitli dil
türleri ç›kar: Lehçe, a¤›z, konuﬂma dili,
yaz›l› dil, ana dili, ortak dil, edebi dil....
dilcilerin öteden beri dil türlerini göstermek için kulland›klar› terimlerdir. Ancak bu çal›ﬂmada bizi ilgilendiren bunlar
de¤ildir. Son zamanlarda sosyolekt terimi ile adland›r›lan, bir toplumda insan›n
bulundu¤u sosyal konuma göre belirlenen özel dillerden argo, özellikle a¤›z argosudur.
Argo ile ilgili çal›ﬂmalara bakt›¤›m›zda çeﬂitli tan›mlar›n yap›ld›¤›n›, dilbilimsel anlamda ele al›nd›¤›n› görüyo-
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ruz. Beraberinde, “Argo dil midir, de¤il
midir?”, “Argo, yaln›z alt tabaka dili olarak m› kalmal›d›r?”, “Edebi dilde argoya
yer ver m›d›r?”, “Argo dilde kirlili¤e yol
açar m›?” vb. birçok soruyu getirmekle
birlikte genel kan› her toplumda insanlar›n yaﬂ, cins, mezhep, meslek, ö¤renim
gibi özelliklerine ba¤l› olarak de¤iﬂiklik
gösteren bir dil türü oldu¤u yolundad›r.
Yap›lan tan›mlar›n ço¤unda belirlenen
ortak noktalar; argonun bir özel söz da¤arc›¤› oldu¤u, temelinde gizlilik taﬂ›d›¤›
ve her toplumda1 görüldü¤üdür. Hatipo¤lu, “Argo, kullan›lan ortak dilden ayr› olarak belirli topluluklar›n ses bilgisi,
yap› bilgisi, söz dizimi ve anlam bak›m›ndan özellikler gösteren dil ve söz da¤arc›¤›...”2, Aksan, “ Argo, her ülkede,
her dilde görülen, toplum içinde bir kesimi ya da öbeklerin farkl› bir biçimde anlaﬂmay› sa¤lamak amac›yla oluﬂturdu¤u
bir özel dil.”3diyerek argoyu dil / özel dil
kabul etmektedirler. Buna karﬂ›n Hulki
Aktunç, “ Argoya dil ya da özel dil denmemesi gerekir bence. Argo, özel bir sözcük da¤arc›¤›na dayal› konuﬂma biçimidir.”4 tan›m›yla; Büyük Laurousse, “ Argo dilbilimsel anlamda bir dil de¤ildir.
Özgünlü¤ü sadece sözcük düzeyinde gerçekleﬂir. Söz dizimi, orta dilin söz dizimiyle ayn›d›r. Argo sözlükçesine gelince,
söz konusu gurubun ilgi alan› ile az ya
da çok s›n›rlanm›ﬂt›r. Örne¤in; h›rs›zl›¤a, fuhuﬂa iliﬂkin sözcükler.”5 aç›klamas›yla argoyu dil olarak tan›mazlar.
Argo dildir ya da de¤ildir. Bu, onun
dillerde var oldu¤u, t›pk› yaﬂayan bir dil
gibi kendi yasalar›, e¤ilimleri, sorunlar›
oldu¤u; zaman içinde de¤iﬂikli¤e u¤rad›¤›, dilden dile, bölgeden bölgeye farkl›l›k
gösterdi¤i, anlam çirkinleﬂmesi, de¤iﬂmesi, güzelleﬂmesi, sözcük ölümü, do¤u-
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mu gibi do¤al dil olaylar›n› yaﬂatt›¤› gerçe¤ini de¤iﬂtiremez.
“Argonun söz varl›¤›, ortak dilin
sözcüklerine özel anlamlar vermek, kimi
sözcüklerde bilinçli de¤iﬂiklikler yapmak, eskimiﬂ ö¤elerden, ayn› dilin lehçelerinden ve yabanc› kökenli ö¤elerden yararlanmak yoluyla meydana getirilir.”6
“Bir dil az›nl›k dili bir çevre dili da¤arc›¤›n› asla ve asla sonsuz geniﬂletemeyece¤i halde argo ve alan argolar› sonsuz
geliﬂme özelli¤i gösterir.”7, ifadeleriyle
argonun dilin do¤as›nda var olan geliﬂme, devaml›l›k, do¤all›k gibi özellikler
taﬂ›d›¤› gerçe¤i ortaya konmaktad›r.
Argonun genelde toplumun alt tabakalar›nda yaﬂat›ld›¤› düﬂünülse de -ya
da öyle olmas› gerekti¤i-, tulumbac›, külhanbeyi, çingene a¤z› diye adland›r›lsa
da, son zamanlarda yap›lan çal›ﬂmalarda argonun okumuﬂ insanlar aras›nda
tutundu¤u, hatta ilgi gördü¤ü, toplumun
her biriminde yaﬂat›ld›¤› ortaya konmuﬂtur. Her sanat, bilim dal›n›n, meslek
gurubunun, hatta her yaﬂ gurubunun
kendi argosunu yaratt›¤› kabul edilmektedir. Daha altm›ﬂl› y›llarda Develio¤lu,
“ Temelde toplumun aﬂa¤› tabakas›nda
kullan›lan argo, hemen hemen her ülkede, okumuﬂ yetiﬂmiﬂ kiﬂiler aras›nda tutunabilmektedir. Bunlar aras›nda argonun de¤iﬂik türleri de ortaya ç›kmaktad›r. Artist, ö¤renci, hatta bilgin argosuna
da rastlanmaktad›r.”8 sözleriyle dikkat
çekmektedir. E¤itim düzeyi farkl› insanlar›n duygular›n›, isteklerini ifade etme
yeteneklerinin, dili kullanma yetilerinin
farkl› oluﬂu nas›l do¤alsa, kiﬂilerin sosyal durumlar›n›n da argoya yans›mas› o
kadar do¤ald›r. Bu da argonun kendi
içinde farkl›laﬂmas›na yol açmaktad›r.
Argonun yararland›¤› sözcük türet-
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me yöntemleri, anlamsal ve biçimsel olabilir. Anlam düzleminde argo ortak dilin,
özellikle de halk dilinin kimi yöntemlerini sistemleﬂtirmiﬂtir. Örne¤in; azar iﬂitmek anlam›nda kullan›lan f›rça yemek
yap›s›nda soyutla somutun yer de¤iﬂtirmesi, bacaklar anlam›nda pergeller
sözcü¤ü e¤retileme, dövmek anlam›ndaki okﬂamak sözü düz de¤iﬂmece, öldürmek anlam›nda temizlemek örtmece;
acemi genç k›z anlam›ndaki civciv ise
eﬂanlaml› örnekseme yoluyla argoya kazand›r›lm›ﬂt›r. Biçimsel düzlemde argo,
anadili sözcüklerini buday›p sözcü¤e
farkl› bir ek takmak yoluyla oluﬂturulur.
Örne¤in; al- eyleminin kökü {-‹z} ekiyle
geniﬂletilip al›z et- birleﬂik eylemi;
Türkçede olmayan {-masyon} eki ile atve aﬂ›r- eylemlerinden atmasyon, aﬂ›rmasyon sözcükleri elde edilmiﬂ, eﬂcinsel
sözcü¤ünden eﬂco, geri zekal›’dan gerzek, kan kardeﬂ’ten kanka k›saltma yoluyla argoya kazand›r›lm›ﬂt›r.9
A¤›zlarla ölçünlü dil aras›ndaki ses
ve biçime dayal› küçük ayr›l›klar, a¤›zlar›n kendi argolar›n› oluﬂturmalar›na zemin haz›rlam›ﬂt›r. Yer yer Eski Türkçe,
K›pçak Türkçesi ve Eski Anadolu Türkçesinin izlerini taﬂ›yan, daha çok Türkmen-Azeri-Terekeme a¤›z özelliklerini
yans›tan, hem Do¤u Anadolu hem de Do¤u Karadeniz a¤›zlar›n›n ortak özelliklerini bünyesinde toplayan Erzurum a¤z›
da 10 -her a¤›zda oldu¤u gibi- kendi argosunu yaratm›ﬂt›r. Genel argodan, yabanc› argolardan ve ölçünlü dilden beslenmektedir. Ça¤a ayak uydurmakta, dilin
do¤as›nda var olan zaman içinde de¤iﬂme özelli¤ini hayata geçirmekte, dolay›s›yla modas› geçen argo sözcüklerle, revaçta olan, moda olan argo sözcükler
gündeme gelmektedir. Dolay›s›yla Erzu-
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rum a¤z› kendi argosunu oluﬂtururken
yerel dilin özelliklerini taﬂ›yan genel argodaki acayip, afili, aganigi naganigi, alamanc›, alengir, anas›n› bellemek, and›r, angut, balkon, becermek,
bitlenmek, bitli, mostral›k vb. kimi
sözcüklerle renklenmekte, di¤er yandan
yaln›z ait oldu¤u a¤›zda var olan bitli g›can, gal›h, maso, ceycebet vb. argo sözcüklerle çeﬂitlenmektedir. Argosunu
oluﬂtururken genel argoda oldu¤u gibi
gizlilik sa¤lama ilkesine uymak koﬂuluyla kendi a¤z›ndaki sözcüklere mecaz,
benzetme vb. yard›m›yla yeni anlamlar
yüklemektedir. Ölçünlü dilden, halk söyleyiﬂlerinden beslendi¤i gibi zaman zaman onlar› da beslemektedir. Bu nedenle standart dille iç içe geçmiﬂ olmas› argonun s›n›rlar›n›n iyi çizilememesine neden olmaktad›r. Argonun küfür, kaba ve
çirkin söz, halk deyiﬂleri, mecazl› anlat›m, jargon gibi ifade tarzlar›yla s›kça
kar›ﬂt›r›lmas›, zaman aﬂ›m›n›n argoda
da söz konusu olmas›, argonunu her kesime girmesi, bir baﬂka deyiﬂle gizlili¤in
ortadan kalkmas› gibi nedenler argonun
s›n›rlar›n›n sa¤lam çekilmesini zorlaﬂt›rmaktad›r.
Çal›ﬂmam›z boyunca halk söyleﬂi
mi, argo mu, mecaz m› oldu¤unu tam
olarak kestiremedi¤imiz yap›larla karﬂ›laﬂt›k. Yukar›da belirtti¤imiz nedenler
ve argodaki temel amaç gizlilik sa¤lamakt›r düﬂüncesi bizi cesaretlendirdi.
Bu nedenle Erzurum a¤z›nda var olan ve
kullananlar›n d›ﬂ›nda kimsenin anlamad›¤› kimi halk söyleyiﬂlerini, mecazlar›,
ve karg›ﬂlar› da çal›ﬂmam›za ald›k. Çeﬂitli kaynak eserler 11 ve kaynak kiﬂilerden yararlanarak belirledi¤imiz yap›lar›
alfabetik s›ray› esas alarak önce üç ana
gurupta toplad›k. 1. Genel argoda olan-
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lar, yani argo sözlüklerinde bulunanlar,
2- Di¤er bölgelerde ve Erzurum a¤z›nda
kullan›lan ortak sözcükler 3. Yaln›z Erzurum a¤z›nda kullan›lan sözcükler
1. Genel argoda olanlar, yani argo sözlüklerinde bulunanlar:
afilli; süslü / aganigi maganigi;
kuﬂ dili; seviﬂme / alamanc›; Almanya’da yaﬂayan Türkler için kullan›l›r /
a¤z›na s›ç-; karﬂ›s›ndakine k›zg›nl›¤›n›
bildirmek için kullan›lan söz/ a¤z›n›
boyraza aç-; paras› kalmayan kiﬂilere
söylenen söz / ahl› pohuna gar›ﬂ-; korkudan ne yapt›¤›n› bilememe/ ahl› sikinde; cinsel konulara ilgisi olan ve
bundan baﬂka bir ﬂey düﬂünmeyen /
alengirli; göﬂteriﬂli / anas›n› sat-; boﬂvermek / anas›n› belle-; zarar vermek/
ander; ad› söylenmeyen nesne; diﬂilik
organ› / angut;ahmak kimse / armut;
aptal / becer-; cinsel iliﬂkide bulunmak
/ bitli; paral› / bitlen-; para kazanmaya
baﬂlamak / büzzük; makat,anüs; çocuklar›n birbirine yapt›klar› küfür / cavra;gayret göstermek, çabalamak/ cücük;
civciv, toy, küçük ﬂey, yavrum / çal›; s›ska/ dal yarah; beceriksiz; düﬂüncesiz/
dandig;anlams›z, bir iﬂe yaramayan /
d›rla-;gereksiz boﬂ konuﬂmak / gazz›h
at-; birisini aldatmak / ›r¤alama-;ilgilendirmemek / ipini gopar-;baﬂ›boﬂ dolaﬂmak / keleg; aptal, olgunlaﬂmam›ﬂ,
ham / kokor; korkunç bir varl›k / külüstür;de¤ersiz / madih at-; dalavere yapmak/ maganda; kaba kimse / malafat;
erkeklik organ› / mostural›h; acayip
olan / poﬂa; kalbur, elek satan; çingene
kad›n / sap; arkadaﬂ› olmayan kiﬂi; erkeklik organ› / su goyver-;olay ç›karmak/ tantana et-; gereksiz söz söylemek/ tanko; sosyetik, aç›k giyen süslenen / t›n t›n; ak›ls›z/ tozunu al-;dövmek / tut kimin; çok sarhoﬂ olan kiﬂi /
yamuh yap-; ihanet etmek/ yemezler;
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aldanmam,oyuna gelmem yolli; kötü yola düﬂmüﬂ kad›nlar için kullan›l›r/ zart zurt et-; yüksekten atmak, anlams›z konuﬂmak / zamazingo; ad› akla gelmeyen, söylemeye gerekli görülmeyen ﬂeyler için kullan›l›r / zilli; edepsiz
2- Di¤er bölgelerde ve Erzurum
a¤z›nda kullan›lan ortak kelimeler:
ardala; peﬂe tak›lan insan / aﬂﬂ›h
at-; boy ölçüﬂme/ az-; yaramazl›k etmek
/ balah; tombul çocuk / bald›r› ç›plah;
belli bir iﬂi olmayan, serseri / bezbaﬂ;
kafas› çal›ﬂmayan, et kafal›; maymun iﬂtahl› / bijg›r-; yo¤urdun, ayran›n veya
sulu g›da maddelerinin ekﬂiyerek köpürmesi; insanlar›n aﬂ›r› sinirlenmesi, ba¤›rmas›; semirmek / bimil: bodur, k›sa/
burni gaf da¤›nda; kibirli, kendini be¤enmiﬂ / burnundan g›l ald›rma-; çok
gururlanmak / burnundan g›l geçir-;
yapt›¤›na piﬂman etmek, eziyet etmek /
cascavlak; ç›r›lç›plak çulsuz, düﬂkün;
hakaret sözü olarak da kullan›l›r / c›b›l;
ç›plak, fakir / c›r-; y›rtmak, t›rmalak /
civecik;uyuz/ dadan-; al›ﬂmak, al›ﬂkanl›k / daldaﬂﬂah;ç›r›lç›plak / d›b›z;
tüysüz baﬂ, dazlak kafa / d›nd›rma-; ilgilenmemek/ d›zman; kocaman; heybetli, büyük / dümsüh: yumruk / ecüﬂ bücüﬂ; e¤ri bü¤rü / ferig; piliç; genç k›z /
frt›hli;sümüklü / f›stihla-; at,eﬂek ve
kat›r gibi hayvanlar›n birden bire h›zlanarak hoplamas›, tekme atmas› ve etraf› kar›ﬂt›rmas›/ geﬂmer; maskara, soytar› k›l›kl› insanlar için söylenir / g›d›l; k›sa ve cüce boylulara verilen isim /g›nd›llih; çember / g›rg›t;cimri / god kafa;
büyük kafa/ gollih;kuyruksuz hayvan;
k›sa boylu insanlar için kullan›l›r / Lallik; düzgün konuﬂma özell¤i¤ olan insanlar için kullan›l›r. Be¤enmeme ifade
eder. / m›t›r›f; cimri insanlara verilen
isim/ malamat; rezil, rüsva maso; as›k
suratl› / mudara; iﬂe yaramaz, berbat
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kimse/ t›r›hlat-; bir kiﬂi için söylenen
küçük düﬂürücü sözler/ t›r›hli; küfürbaz; t›stan; esmer insanlara yak›ﬂt›r›lan
ad
3-Yaln›z Erzurum a¤z›nda kullan›lan kelimeler.
akabuka: Alafranga konuﬂmak
için, dilini ﬂivesini de¤iﬂtirme. “ G›z gene
kimi gördün de ele akabuka goniﬂirsan”
az-: Cinsel istekleri fazla olan kiﬂiler için de kullan›l›r. “Herif gene azd›”
aﬂna - fiﬂne: Seviﬂme, k›r›ﬂt›rma. “
‹ﬂ yapm›r, ahﬂama gader iﬂi aﬂna - fiﬂne.”
ay›n oyun: Yapt›¤› iﬂi yüzüne gözüne bulaﬂt›rmak. “ Yapacahsan do¤ru yap,
ele ay›n - oyun etme ”
baba - davun: Dert, ac› bir nesne
(Karg›ﬂ sözü.) “Baba davun yiyesen.”
baba yiyesen; baba içesen; babalan;
baban›n beﬂi ( karg›ﬂ sözü.) “Bo¤uzan baba düzüle”
babilin han›, (babilhana): Girip ç›kan›n say›s›n›n belli olmad›¤› yer. “ Ele
bir ev ki
babilhana kimin çal›ﬂir”
b›c›r›h: Tüysüz. “Herhal o¤lan b›c›r›k”
b›d›la-: Kendi kendine konuﬂmak.
“ Ne b›d›lan›p durirsan.”
b›¤›r b›¤›r: Semirmiﬂ, sa¤l›kl›. “
Rahat› o gadar yerinde ki b›¤›r b›¤›r bitir.”
bilik: Yavru, küçük, çocu¤u severken söylenen sevgi sözü. “ Biligim,cücügüm, yavrum.
bitli g›can: Pis, bitli. “Bitli g›cana
bah, adam oldu da söz söylir”
cagg›l:Görgüsüz ve kavga ç›karmak için bahane arayan kiﬂilere verilen
ad; hakaret sözü. “Ulan !..Cagg›l o¤lu
ca¤¤›l”
ceycebet: Çok çirkin,acayip. Hakaret sözü olarak kullan›l›r. “ Kövden
Ali’ye bir gelin getirmiﬂler, ceycebetin te-
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ki. “
cehennem kütügi: ‹yilik yapmayan, günahkar, cezay› hak etmiﬂ.( Hakaret sözü olarak da kullan›l›r.) “ Saçi baﬂi
a¤arm›ﬂ, gene de kötülük edir. Ne olacah,cehennem kütügi”
cello - bello: Ayak tak›m›, s›radan
kimseler.(hakaret sözü) “ O kim olir ki
bennen yar›ﬂa girir. Garﬂ›mdakiler cello
- bello”
cencik: Çelimsiz, zay›f çoçuk. “ G›z
cencik, nerden gelirsen?”
cendek: A¤›r gövde. “Cendegini atm›ﬂ yere bir türlü kald›ramir.”
c›b›l›n gabaday›s›: Haddini bilmez; fakirin ukalas›. “Onun ele üsgekten
atip tutmas›na bahma, neyi var ki, c›b›l›n gabaday›si”
c›nd›r: Eski, püskü kullan›lamaz
hale gelmiﬂ elbise. “O gader fuhareler ki,
üstlerinden c›nd›rlar› tökülir”
c›rba¤a: Yaramaz ve boyundan büyük iﬂ yapan küçük çocuk. “ Halina bahmir c›rba¤a, bir teneke suyu taﬂ›maya
gahir”
c›r›l-: Y›rt›lma, patlama; yüksek
sesle konuﬂmak; çok içmek, çok yemek.
“Neye c›r›lirsan.” “ Ele çoh yedi ki az gald› ki c›r›la”
c›rih: Y›rt›k, utanmaz. “Ele c›r›hlarla gonuﬂma”
cincivat: Yüzsüz,utanmaz. “Bu
cincivatl›hta yeni ç›hd›”
ç›lg›s›z: Terbiyesiz. “Ç›lg›s›zl›k etme”
ç›llih: Diﬂilik organ›
ç›ltik: Hafif meﬂrep kad›n. “ Ç›ltigin teki”
ç›rp›s›z: Sahtekar, doland›r›c›
“Aman... birah o ç›rp›zi”
ç›t›r›hli: ﬁüpheci, dedikoducu. “Ayﬂe çoh ç›t›r›hli bir gari.”
ç›tt›h: Diﬂilik organ›.
çoma- davun; çoma duta; çoma
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Y›l: 13 Say›: 50
ye: Z›kk›mlanmak ( Çoma ya¤s›z lor oldu¤u için bo¤azda dü¤ümlenir. Zor yutulur. Beddua anlam›nda kullan›l›r).
“Seni çoma davun tuda”
çorlan-: Hastalanmak,“Gene çorlanm›ﬂ”
çorli: ‹lletli hasta “O çorliyi nerden
buldun?”
davun: Karg›ﬂ sözü.
dagg›ç: E¤ri, çarp›k. “ Dagg›ç bacahli”
dalda¤a: ‹ki yüzlü kimse. “ Ele ona
güvenme. O dalda¤an›n tekidir”
danfo: Aptal, enayi. “Danfonun biri”
dardüllük: Darac›k, dar. “Ele bir
entari geymiﬂ ki dardüllük”
devams›z: Düﬂüncesiz, boﬂ konuﬂan. “Ele devams›z devams›z gonuﬂup da
insan›n gafas›n›n tas›n› att›rma”
d›¤a: Kendini bilmez; küçük o¤lan
çocuk. Örnek: “Defol burdan d›¤a”
d›ll›h: Diﬂilik organ›.
d›llo: Kendini bilmez; serseri. “Hadi ordan d›llo.”
D›nd›la-: A¤›r iﬂ yaparak geç iﬂ ç›karak, oyalamak. “K›z›m, elindekini ne
d›nd›hl›y›p durirsan”
d›ng›la: Fos ç›kma. “Verdigi haberler d›ng›laym›ﬂ”
d›ng›lig: Dengesi bozuk, yerine
oturmam›ﬂ; yüksek yer. “Kimin sözüne
güvenirsen. O d›ng›liggin mi” “D›ng›li¤in
tepesinde otururlar. Bir zelzele olsa ahli
baﬂ›ndan gider”
d›rçç›k: Hoplayarak gezme. “ G›z
niye dirçikliy›p durirsan”
dindon: Sarhoﬂ, dengesiz. “Sizi ele
merah ettim ki, haber almiyanda, deli
dindona döndüm”
ecceyh: Sarhoﬂ erkek. ”Ecceyh ele
bir nara att› ki yer sallandi”
ellem gullem: Alavere dalavere.

Milli Folklor

“Bu ›ﬂte ellem gullem yoh.”, “ Ellem etti,
gullem etti en sonunda g›zi ald›”
ellin kori: Karg›ﬂ sözü.
en: Tehdit için kullan›l›r. “ Senin
kula¤›n› enlerem”
fehlifas›hl›h: Aﬂüftelik, kötü yolda
olma. “Sen oni tan›mazsan. O feslifasl›h›n tekidir”
f›rf›rig: Dönek insanlara verilen
ad. “F›rf›rig kimin ne dönüp durirsan”
f›rf›r›¤ini e¤ir-: Kendi ç›kar›na
çal›ﬂmak. “ Sen ne dersen de o gine f›rf›ri¤ini e¤irir”
fiddoz: Al›ml›, çal›ml›, dik gezen
han›mlara verilen isim. “G›z Fittoz gene
nereye gidirsen”
fihere tand›r›: Çok sigara içenlerin ç›kard›¤› duman için söylenir “Fihere
tand›r› gibi tüttürüp durma”
galtah: Adi kad›n. “Seni gidi galtah›n g›z›”
gamo: Kibirli, burnu havalarda gezen insanlara verilen isim. “Onnan gonuﬂulmaz, gamonun birdir”
g›ld›r- g›c›p/ g›ld›r- z›v›h: De¤ersiz kimseler, irili ufakl› çocuklar için söylenir. “G›ld›r g›c›p bir aileden gelir”
g›nd›kli: Çenebaz. “O gariynan gonuﬂmah ele zor ki gari gindiklinin teki”
g›nd›llan-: Sözünde durma
g›rcan: Yanl›ﬂ söz, kusur “ G›rcan›
gendinden böyük ”
gordan ölüleri ç›gartmak: Olmayacak lüzumsuz ﬂeyleri ortaya getirme
vb. söz konusu etme.
“Ele bir uﬂahh ki gordan ölüleri ç›hardir”
gudih: Küçük çocuklar için söylenen sevgi ifade eden söz “ Gadir’in gudihlari bu y›l okula gidir”
guzzih: Kambur. “Guzzih üstüne,
guzzih”(dert üstüne dert)
hemetçik: Oyuncak bebek. “Ele bir
g›z› var ki hemetçige benzir”
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henek: ﬁaka. “Görirsen henegi, görmirsen gerçegi”
h›rtlanboz: Çirkin hikâye kahraman›, canavar. “ H›rtlanboza benzir”
h›ﬂtik: Boynuzlu. “H›ﬂtiklerini ya¤la”
h›yar: Görgüsüz; erkeklik organ› “
O h›yar›n teki”
h›zan: Görmemiﬂ; cimri. “Hem h›zan hem d›zman”
kal›g: Evlenememiﬂ k›zlar için kullan›l›r. “O g›z art›h kal›g”.
kalik: Çok gezen kad›nlar için kullan›l›r. “ G›z kalikli, nerden gelirsen”.
h›zan k›rtibiyoz tohimi: Baya¤›
kimseler. “Onunla arhadaﬂl›k etme. O
k›rtibiyozun tekidir”
k›rtik: Ufak tefek; sevgi ifadesinde
kullan›l›r. “ K›rtik sufatl›”
k›tla-: Is›rma. “Ele bir dil vermiﬂ ki
Allah zehir zemberek önüne geleni k›tlir”
keleﬂ: Boynuzlu “O keleﬂin o¤luna
kim k›z verir”
kura: Daha çok kurnazl›k yapan
insanlar için kullan›l›r. “Kura nere gidirsen?”
künge:Süprüntü; çok gezen kad›nlar için söylenir. “ Bir g›z› var küngenin
teki”
laﬂo: ‹ri dudakl› “Laﬂolar›n› as›p
oturir”
lez aﬂﬂ›h: Dönek insan tiplemesinde kullan›l›r. “ O lez aﬂﬂ›h heriften ne
beklenir”
medek: Kilolu ve gö¤üsleri büyük
kad›nlara denir. “Bir g›z ile niﬂanlanm›ﬂ,
g›z medek kimin”
medig: Küçük çocuklar›n erkeklik
organ›na verilen ad. Bilhassa çocuklar›
severken söylenir. “ Medigin deden yesin“
mekir: Çirkin. “Ka¤›rt bezi möhreli
O¤lan bizim mehleli.
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Ben onu alm›rm›yam
O¤lan mekir çehreli”
m›c›l: Küçük; minyon.
m›ll›hçi: Yüze gülen arkada çekiﬂtirenlere yak›ﬂt›r›lan isim. “ Benim m›ll›hç›larla iﬂim yoh”
m›r›h: Duda¤› yar›k, çirkin kiﬂi. “Dü¤ünün çalg›c›lar› kim? - Kim olacah
bizim M›r›hnan C›r›h”
mozzik: Ergenlik ça¤›ndaki erkek
çocu¤una verilen isim. “ Ehmedin o¤lunu
bir görsen ele böyümüﬂ ki mozzik olmuﬂ”
otlahç›: Bedavac›. “Gene nerden
otlahç›l›k etmiﬂsen?”
pah›ll›g: K›skanç kimselere verilen ad. “Ne pah›ll›g edirsen?”
poccikli: Çok bilmiﬂ kimse. “O poççihlinin sözüne uyma”
portlah: D›ﬂar›ya f›rlam›ﬂ, ç›k›nt›l›. Be¤enmeme ifade eder. “O g›z›n gözleri ne gadar portlah.”
poﬂal›h et-: Çok gezmek, sa¤da solda vakit geçirmek
rapata: Tand›ra ekmek vurma aleti; uzun yüzlüler için kullan›l›r. “ Rapata
suratl›”
r›kk›n› sat-: S›k s›k sataﬂmak.
“Getti geldi, r›kk›n› bana satt›”
sazlan-: M›r›ldanma, hafiften ﬂark›
söyleme. “Biraz üskek sesle sazlan ki
ben de duyim”
ﬂ›ll›h: Pasakl›, aﬂüfte. “ﬁ›ll›¤›n biri”
ﬂo¤urtli: Salyal›. “ﬁo¤urtlu Ehmed’in o¤lu”
tah›m tahlavat: Bir tamir için
kullan›lan aletlerin toplam›; erkeklik organ› için de kullan›l›r. Örnek “ Tah›m
–tahlavat› getir de ﬂu burmayi tamir
edim “, “ Tah›m – tahlavat yerinde”
tahtal› köy: Mezarl›k. “O herif de
tahtal› köye getti”
tamas: Diﬂilik organ›; erik kurusu.
teheze: Çürük, ar›zal›. “ Bir araba
alm›ﬂ ki teheze”
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tellemteﬂt: S›rlar›n herkes taraf›ndan ö¤renilmesi. “Herkese tellemteﬂi olduh.”
Termaﬂ: Diﬂilik organ›
t›r›h: ‹shal; sürgün; edepsiz; a¤z›
bozuk; küfürbaz. “Ondan adam olmaz.
Anas› kim? T›r›hl› Necla”
tikkoz: Süslü püslü, sükseli
adam.“Neye bele tikkoz tikkoz gezirsen”
tohli: Bir yaﬂ›ndaki erkek kuzu;
ﬂiﬂman kimselere tak›lan ad. “Bizim
evin tohlisi sen misen”
töredi: Piç; baﬂ› boﬂ çocuk
tuhs yat-: Kuluçkaya yatmak; kad›n›n çocuklar›na düﬂkün olmas›.
tuhs anasi:Tembel, oturdu¤u yerden kalkmak istemeyen kimse. “Tuhsa
m› yatt›n, yerinden gahmirsan?”
tuluh: ﬁiﬂman kad›n ve erke¤e yap›lan yak›ﬂt›rma. “ Tuluh kimin ﬂiﬂmiﬂ”
yan› gara:Çok güzel kad›n› tarif
içinde kullan›l›r. “Yan› gara o¤lan›n ahlini baﬂ›ndan alm›ﬂ”
ye¤in ah›l: Ahmak “ O ye¤in ah›l›n
tekidir”
ye¤in getirmek: H›zl› yürümek.
“Ye¤in ye¤in get gel”
yelpirig: Hafif meﬂrep; hoppa. “Bu
yelpirigin bizim mehlede iﬂi ne?”
zuggum: Z›kk›m. Zuggumun köki
(Karg›ﬂ sözü)
Sonuç: Anadolu a¤›zlar›nda oldu¤u
gibi Erzurum a¤z›nda da argo kelimelere rastlan›lmaktad›r. Sürekli olarak de¤iﬂen argo, toplumsal olaylardan, kavramlardan ve yabanc› dillerden etkilenmektedir. Küfür dili, kaba dil, halk dili,
gibi kavramlar argoya çok yak›n olduklar› için bunlar› Erzurum a¤z›nda kesin
bir çizgiyle ay›rmak mümkün de¤ildir.
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