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Ortaça¤a ait bir kavram olan jargon, on
ikinci ve on üçüncü yüzy›llarda Frans›zcan›n
Provençal Lehçesinde görülür. Jargon sözcü¤ü ‹ngilizcede daha sonraki yüzy›llarda kullan›lm›ﬂt›r. ‘A¤›zda gargara yapmak’ anlam›na
gelen bu terim, önceleri anlaﬂ›lmayan konuﬂmalar için kullan›lm›ﬂt›r. Nitekim gargara
manas›ndaki ‘gargle’ ve ‘jargon’ kelimeleri ayn› kökten gelmektedir. Bir baﬂka deyiﬂle, jargon terimi sadece ‹ngilizlerin on alt›nc› yüzy›la kadar kulland›klar› ‘abuk sabuk, anlams›z
konuﬂma’ veya ‘laklak, gevezelik etme’ anlam›ndayd›. On alt›nc› yüzy›la kadar sözcük
‹talyancaya (gergo veya zergo), ‹spanyolcaya
(jerga, jerigonza), ve Portekizceye (gerigonça)
geçti.
Sonraki y›llarda ‘jargon’ kelimesi bir dilden baﬂka bir dile geçerken anlam›n› de¤iﬂtirerek daha çok yeralt› dünyas›n›n dili manas›na gelmeye baﬂlam›ﬂt›r. Böylece jargon, h›rs›zlar›n, dilencilerin, hokkabazlar›n ve bu
türden kiﬂilerin kendi aralar›ndaki faaliyetlerini, s›rlar›n› normal insanlardan saklamaya
yard›mc› olan bir tür argo haline gelmiﬂtir. Bu
dil bir muhalif kültürün ‘ayk›r› dil’i veya toplumsal uçta yaﬂayan insanlar›n ‘uç’ diliydi(1).
Nitekim 1454’te Dijon’da keﬂfedilen Coquillards ad›ndaki h›rs›zlar çetesinin kendine
mahsus bir jargonu (certain langaige de jargon) ve çete üyeleri aras›nda anlaﬂmay› sa¤layan bir iﬂaretler sistemi vard›. On alt›nc› yüzy›la gelindi¤inde, bu yeralt› dünyas› diliyle
ayn› anlama gelecek kelimelerin say›s› bir
hayli artt›. Mesela ‹spanyolcada ‘ﬂirket’ veya
‘birlik’ manas›na gelen germania veya Yunanca grego kelimesinden geldi¤i varsay›lan gringo tabiri yeni dünyadaki terimler aras›nda
yerlerini ald›lar. Hatta buna Çingenelerin dili manas›nda Caló da denildi. Jargon terimi
ile Çingenelerin ba¤lant›l› gösterilmesinin se*
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bebi ise Çingenelerin h›rs›z olduklar› önyarg›s› idi. Portekizcede buna calão denmekteydi(3).
Bu tabir Almancada Rotwelsch (h›rs›zlar›n dili, argo) diye bilinirken, Frans›zcada 1600’lere
kadar argot (bazen baragouin, blesquin, veya
narquois) diye biliniyordu.(4) Ayn› kelime ‹talyancada bazen furbesco olarak kullan›ld›.
Onalt›nc› yüzy›l›n ikinci yar›s›ndan sonra, jargon kelimesi yerine kullan›lan ‹ngilizcedeki en yayg›n terim ise ﬂark› söyleme anlam›ndaki chanter, cantare kelimelerinden türeyen ‘cant’ idi. Jargon ile eﬂanlaml› kelimeler
için Cotgrave’in Frans›zca- ‹ngilizce Sözlük’üne bak›nca terim için ﬂu karﬂ›l›klar› görüyoruz: ‘Jargon, ﬂiﬂirme, abart›l› dil, Pedler
Frans›zcas›; kabaca/barbarca ç›kar›lan ses.’
‘Jargonnuer, d›rd›rc›, abart›l› konuﬂan sahtekar/düzenbaz, veya ya konuﬂmac›n›n veya
dinleyicilerinin anlamad›¤› dil(5).
Tüm bu bahsedilen tabirlerin yan›nda,
yeralt› dünyas›n›n dili olarak, argonun en fazla göze çarpan› ise de¤iﬂik sosyal gruplar›n,
kendileri d›ﬂ›ndaki etnik gruplar›n dilleri için
kulland›klar› terimlerdir. Özellikle uç etnik
gruplar olarak kabul edilen Yahudiler ve Çingeneler buna iyi bir örnektir. Almancada ve
Polonyacada Jargon veya zargon terimleri
baﬂka dillerden daha çok Yidiﬂ (Eﬂkenazi Yahudilerinin dili) diline atfedilen bir s›fatt›r.
Bunun nedeni, Almanlar ve Polonyal›lar için
Yahudilerin dilini anlaman›n, en az yeralt›
dünyas›n›n dilini anlamak kadar zor oldu¤u
inanc›yd›. Hatta Luther gibi meﬂhur baz› insanlar da bu görüﬂe sahipti. Luther gibi birçok insan dilencilerin dilinin Yahudilerin dilinden türedi¤ini düﬂünmekteydi.
On yedinci ve on sekizinci yüzy›llarda
anlaﬂ›lmas› zor bu tür özel dillerin varl›¤› daha da yayg›nlaﬂ›r. Mesela, ‹ngiltere’de ‘cant’
sözcü¤ü yaln›z doland›r›c›lar›n veya Elizabet
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dönemi Londra’s›n›n ‘hokkabaz’lar›n›n dili
(Lee Beier: 64-101) için kullan›lan bir tabir
de¤il, ayn› zamanda bir tür üçka¤›tç› kabul
ettikleri skolastik filozoflar›n dili anlam›na
da geliyordu (Lee Beier: 73). Benzer sebeplerle jargon terimi ba¤naz Protestan olan Puritanlar ve Friends ad›ndaki H›ristiyan topluluk gibi dini topluluklar›n dili için de kullan›lmaya baﬂland›. Hatta on yedinci asr›n sonuna
do¤ru bir yazar bu tür dillerin anlaﬂ›lmazl›¤›
konusundaki ﬂikayetini ﬂu cümlelerle ifade
etmekteydi : ‘Gerçekten de bu dinsel grubun
dilini anlamak yeni bir dil ö¤renmek gibi... Bu
dil, kelimelerin ‹ngilizcedeki bilinen anlamlar›n›n sapt›r›lmas›yla ortaya ç›kan, bozuk ve
yeni bir ‘yabanc› dil’...’(6) Bu tür olumsuz anlamlar›n d›ﬂ›nda, ‘cant’ ve ‘jargon’ kelimeleri
de¤iﬂik meslek gruplar› taraf›ndan daha
olumlu bir biçimde ‘sanat terimleri’ veya ‘teknik kelimeler’ anlam›nda da kullan›lm›ﬂt›r.(7)
Bu anlamda, ‘okullar›n jargonlar›’ tabiri 1688
y›l›ndan beri kullan›lm›ﬂt›r. 1704’te Swift ‘ticaretin cant› veya jargonu’; 1712’de Addison
‘özel mesleklerin cant›’; 1717’de Bullock ‘hukuk jargonu’ ifadelerini kullanm›ﬂt›r. Böylece
jargon sözcü¤ü önceki kullan›mlar›na göre
daha olumlu bir nitelik kazanm›ﬂt›r. ‘Jargon’
kelimesinin anlam›ndaki son bir geniﬂleme on
sekizinci yüzy›lda ortaya ç›kar. Bu dönemde
bu kelimeye, de¤iﬂik dil gruplar›n›n kendi
aralar›nda iliﬂki sa¤lamada kulland›klar› bir
dil olan lingua franca anlam› yüklendi. Bu
ba¤lamda baz› yazarlar jargon teriminin bu
anlam›n› cümlelerinde kullanm›ﬂlard›r. Nitekim Defoe, bir cümlesinde ‘bizim lingua
Frank dedi¤imiz Do¤u Akdeniz ülkeleri jargonu’ ifadesini kullan›r. Ayn› ﬂekilde Johnson,
‘jargon, Hindistan ve Akdeniz k›y›lar›ndaki
deniz trafi¤ini sa¤layanlar›n kulland›¤› dil’
kavram›n›, ve George Hadley de Hindistan
gramerini aç›klarken bir lehçe için ‘Hindistan
jargonundan bozulmuﬂ diyalekt’ demektedir.(8) De¤iﬂik sosyal gruplar›n kulland›¤› teknik terimlerin ve argo türlerinin artmas›yla
birlikte, di¤er Avrupa ülkelerinde de jargon
sözcü¤ünün ve onun eﬂanlaml›lar›n›n anlam›nda ayn› ﬂekilde bir geniﬂleme göze çarpar.
Örne¤in, orijinal olarak profesyonel dilencilerin dili anlam›na gelen rotwelsch kelimesi, genel anlamda teknik terimler için kullan›lma-
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ya baﬂland›; oysa on sekizinci yüzy›l Almanlar›, teknik terimler için Latince temini artis tabirini kullan›yordu.(9) Ayn› ﬂekilde Frans›zca
baragouin kelimesi yeralt› dünyas›n›n dili anlam›ndan ç›k›p ‘Karayiplerin ortak dili’ (lingua franca) anlam›na gelecek ﬂekilde kullan›lmaya baﬂlad›. Buna paralel olarak, Jean
Jaques Rousseau dergisinin (Le Persifleur,
1749) önsözünde ‘gazeteciler jargonu’ ifadesini kullanm›ﬂt›r. Bu anlam de¤iﬂikli¤i do¤rultusunda, bir zamanlar ‹talyancada dilencilerin ve h›rs›zlar›n dilini tan›mlamak için kullan›lan gergo sözcü¤ü, art›k, hukukçular, doktorlar (Roy Peter s. 42-63), filozoflar ve diplomatlar gibi profesyonel meslek gruplar›n›n
kulland›klar› teknik terimleri karﬂ›lamak
üzere kullan›l›r hale gelmiﬂtir. Portekizcedeki
calão kelimesi de ayn› de¤iﬂim yolunu takip
etmiﬂtir. Bir istisna olarak Çek dilinde bugün
jargon terimi yerine kullan›lan hantyrka kelimesi bir de¤iﬂikli¤e u¤ramadan hâlâ eski anlam›yla ‘zanaatkarlar›n dili’ olarak kullan›lmaya devam edilmektedir.
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