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TA~~ALETLERIN TEKNIK BET~ MLER~~~ ÇIN
TÜRKÇE-FRANSIZCA B~ R SÖZLÜKÇÜK
DENEMESI*
I~IN YALÇINKAYA ANGELA MINZONI - DEROCHE
Ta~~nesnelerin betimlenmesi, parçalar üzerinde istiyerek yap~lm~~~
düzelti özelli~inin, bir ba~ka deyi~le gerçekle~ tirilen nesnelerin, rastlant~sal
olarak de~il de, insan~ n iste~i ile yap~ld~~~ n~n anla~~lmas~ ndan bu yana
prehistoryenlerin önemli u~ra~lar~ ndan birini olu~turmu~tur.
Daha ~~ 847 y~l~ nda Boucher de Perthes, ta~~nesneleri tan~mlama yoluna
gitti ve daha sonra da 2 , düzeltilenmi~~parça ile yontma art~~~ n~ n
ay~ rdedilmesi gere~ini ortaya koydu. O tarihten bu yana da ta~~aletlerin
betimlenmesi, prehistorik incelemelerde ba~l~ca ilgi alan~~olmakta devam
edip gitti.
Türk Dil Kurumu'nun ilk y~llar~ nda (1932-1937) ~evket Aziz Kansu,
ta~~aletlerin ay~ rdedilebilmesi için bir dizi genel sözcük önerdi. 3 1960y~l~ nda
ise K~l~ç Kökten, Türk Arkeoloji Dergisi'nde kulland~~~~kapla~~(patine), dilgi
(lame) gibi yeni sözcüklerle terminolojiyi zenginle~ tirdi. Bununla birlikte,
baz~~ kavramlardaki anlay~~~ n de~i~mesi gibi, Türkiye'de bulunan ta~~
aletlerin de artmas~, yeni bir terminolojinin geli~ tirilmesini gerekli k~lm~~t~r. 4
* Bu çal~~man~ n Frans~zcas~, Travaux et Recherches en Turquie II, Collection Turcica IV.
Editions Peeters, Paris - Louvain, 1984, pp. 7-19'da yay~ mlanm~~ t~ r.
I Boucher de Perthes, J.- Antiquitis Celliques el Antediluviennes,184.7 ss. 4.01-4.17.
Boucher de Perthes, op. cit., p. 162.
3 Örne~in, elbaltas~ /coup de poing, yonga/eclat, kaz~y~c~ /(kenar kaz~ y~ c~~ ve on
kaz~ y~c~ n~ n kar~~ l~~~ ) v.s.
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Örne~in, coup de poing
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biface
iki yüzeyli.
Belirten C. L,
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Bu durum, Istanbul Edebiyat Fakültesi Prehistorya Anabilim Dal~~
üyelerini, sorunu ele almaya ve bir terminoloji denemesine giri~meye
yöneltmi~tir.Genel olarak parçalar~n biçimsel ya da i~levsel olarak
betimlenmesinden, teknik bir betimlemeye dogru geli~en bir evrim
gözlenebilir; bu da, muhtemelen birçok y~ldan beri deneysel yontmaya 5
gösterilen ilgiye ve dolay~siyle de parçalar~~ elde etmeye imkan veren
mükemmel bir teknik bilgiye tekâbül etmektedir.
Son zamanlarda Türkiye'de yap~lan çal~~malar, ta~~malzemeye ili~kin
bir f~ hrist önermektedir 6. Sözcükler; betimleme sözcükleri, yongalama
sözcükleri, i~leme sözcükleri ve di~er sözcükler olmak üzere ayn gruplar
içinde toplanm~~lard~ r. Her grup, örne~in uclann, kenarlar~n, biçimlerin ve
hacimlerin söz konusu edili~ine göre bölümlenmeler göstermektedir. Birkaç
örnek verebiliriz:
. Betimleme sözcükleri
bitimler: topuk (talon); dip (base)....
kenarlar: a~~z (tranchant); s~rt (dos)...
ç~ k~ nt~ l~~ kenarlar: al~ n (front); ~ataf (biseau)...
ayr~~ nt~ lar: sap (p6loncule); yay (courbe)...
yönlendirme: yanal (lat&al); yatay (transversal)...
genel biçim: keser biçimli (hachettiforme); kemerli üçgen biçimli
(ogivo-triangulaire)...
hacim: düz-d~~bükey kesitli (plano-convexe); omurgall (carene)...
2.

Yongalama sözcükleri
vurma: vurgaç (percuteur); sert vurgaç (percuteur dur)...

vurma ~ekilleri: do~rudan vurma (percussion directe); dolayl~~
vurma (percussion indirecte)...
vurma ürünleri: çekirdek (nucleus); dilgi (lame)...
vurma izleri: ç~ tlak (esquille); vurma halkalar~~ (ondes de
percussion)...
5 Henri Breuil, 1954 y~l~nda, ta~~bloklar~~ yongalamada izlenecek yöntemler bilgisinin
yarar~ na de~iniyor. "Prolegomenes â une classification prehistorique". BSPF t. 51 s. 7-15.
6 Yalç~nkaya, I.- Alt ve Orta Paleolitik rontmata~~Endüstrileri Biçimsel Tipolojisi ve Karain
Magarast. (Doçentlik tezi), Ankara, 1981 s. 36-60 (yay~nlanmam~~ ).
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3. I~leme sözcükleri
düzelti: do~ru düzelti (retouche directe); kaplayan düzelti
(retouche couvrante)...
yongalama ve i~leme: ta~kalem k~ym~~~~(chute de burin)...
4. Di~er sözcükler
kapla~~(patine); kabuk (cortex)...
Türkiye'de ~imdiye kadar ta~~malzemenin, bütünü içinde, sistemli bir
de~erlendirilmesi gerçekle~tirilmi~~de~ildir. Anadolu'ya özgü teknik ya da
tiplerle, onlara ba~l~~ kavramlardan ~imdilik kesin bir ~ekilde sözetmek
imkâns~zd~ r; bu nedenle genel olarak kullan~lan sözcük ve terimler di~er
dillerden, özellikle de Frans~zcadan al~nm~~lard~ r. Anadolu'ya ait ta~~
malzeme üzerine yap~lacak yeni incelemeler, özellikleri ortaya koymaya ve
sonuçta da bu malzemeye uygun bir terminolojinin düzenlenmesine imkân
verecektir.
~u anda ilgilenmekte oldu~umuz konu, çe~itli s~ n~flama biçimlerinden
ileri gelen sorunlara girmemize hiçbir ~ekilde imkân vermemektedir. Bizim
konumuz, aletleri betimleyebilmek için kullan~lan sözcük ve terimlerle
ilgilidir. 7
Parçalar~ n betimlenmesinde kullan~lan sözcük ve terimlerin büyük bir
k~sm~~ bize, Boucher de Perthes'in eserinde belirlenmi~~gibi görünmektedir.
Öte yandan, Fransa'da yer alan prehistorik yataklar~n çok say~da olmas~~
nedeniyle bilinen birçok tip, ilk kez bulunmu~~oldu~u buluntu yerinin ad~ n~~
ta~~maktad~ r 8. ~u halde, bugün parçalar~~betimlemek için kullan~lan sözcük
ve terimlerin önemli bir k~sm~ n~ n Frans~zcadan gelmekte oldu~unu
söyleyebiliriz. Bu yüzden, yaln~zca Fransa'da ortaya konmu~~tip adlar~ n~,
di~er ülkelerin ta~~nesnelerine uygulaman~ n zorlu~unu de~il, ayr~ca ta~~
parçalar~~ için kullan~lm~~~betimleme sözcük ve terimlerinin çevirisinin
zorlu~unu da göstermek istiyoruz. Muhtemelen çeviriyi pusu kurup
bekleyen önemli bir tehlike bize, çevrilecek olan esas dilin sözcüklerine,
sözcü~ün kökeninde bulunmayan i~levsel ya da biçimsel ça~~r~~~ m yapt~ ran
anlam~ n verilmi~~olmas~nda görünmektedir.

7 Bu çal~~man~n ancak bir ön çal~~ma oldu~unu, Türkiye'de bulunmu~~baz~~ parçalar~n
yo~un bir biçimde incelenmesi s~ ras~nda, tipoloji ya da s~ n~flaman~n söz konusu olu~una göre,
farkl~~ söz ve terimler üzerinde daha geni~~olarak durulaca~~n~~ belirtelim.
8 Örne~in, Solutre yaprak', Laugerie Haute ucu v.s.
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Bildi~imiz kadar~yla yaln~zca tek bir eser, iki dilden (Frans~zcaIngilizce) bir sözlükçük önermi~tir. 9 Bu, övgüyle kar~~lanmaya de~er ve
böylesine bir gayretin ne denli güç oldu~unu ortaya koyan yenilikçi bir
giri~imdir. Böylece, kar~~t~r~lmamas~~gereken nervure (eksi ay~rt) ve arite
(ay~rt) ") sözcükleri ayn~~terimlerle çevrilmi~lerdir. Yine örne~in, dEbitage
(yongalama) ya da angle de chasse (yontma aç~s~ ) ya da dent du burin (ta~kalem
di~i) gibi di~er sözcükler çevrilememektedir.
Frans~zca abattu (devrik) sözcü~ü, baked (s~rtl~ ) ~eklinde çevrilmi~tir,
fakat bu sözcük Ingilizce-Frans~zca k~sm~nda bord abattu (devrik kenar)
kar~~l~~~~olarak verilmi~tir. Hiç ku~kusuz bir sözlükçülük yanl~~l~~~~söz
konusudur. Fakat, Frans~zcada farkl~~olan coche (kertik) ve encoche (çontuk)
sözcükleri, Ingilizcede notch sözcü~ü ile ayn~~~ekilde çevrildi~inde daha derin
bir soruna yeniden de~inmi~~oluyoruz. Gerçekte bu örnekler bize, bu
problemin "basit" bir çeviri düzeyinde olmad~~~n~~fakat, belki de daha çok
henüz tam anlam~yla ayd~nlanmam~~~ve iki dilin tarz~ndan ileri gelen
kavramsal farkl~l~klar~ n söz konusu olabilece~ini dü~ündürtüyor.
Konumuzun çerçevesini a~an sorunlara daha fazla girmeksizin, ta~~
aletlerin betimlenmeleri s~ras~nda Türkçede kar~~la~~lan temel problemleri
vermeye çal~~aca~~z.
Türkçe'nin yap~s~, sözcüklerin yarat~lmas~nda kolayl~k sa~l~yor, fakat
yine de Türkçe ile Frans~zca aras~ndaki yap~~farkl~l~klar~, s~radan bir çeviriyi
zorla~t~r~ yor ve yerinde bir uyarlama yapabilmek için kelimesi kelimesine
bir tan~mdan s~yr~lmay~~gerektiriyor. örne~in, çontuklu alet (outil encoche)
olarak çevrilen Frans~zcadaki encoche (çontuklu) sözcü~ünün özel bir anlam~~
vard~r, oysa Türkçede çontuklu sözcü~ü tek ba~~na aç~k seçik bir anlam
ta~~m~yor. Dahas~~da Türkçe gramer yap~s~~bak~m~ndan s~fat~n bulunmas~~
halinde (ki burada encoche s~fat oluyor), ismin (alet) konulmas~~yerinde
oluyor. Ayn~~~ekilde, bir di~er örnek de gaga alet olarak çevrilmek zorunda
olan bec (gaga) sözcü~ü durumunda görülmektedir. Burada gaga sözcü~ü
kendi ba~~na belirgin bir anlam ta~~mad~~~~gibi, bilimsel tan~m cümlelerinde
de yerine oturtulam~yor.
Ba~ka bir yerde bilinmeyen ve çok özel olan nesne ya da biçimleri
belirleyen sözcükleri yabanc~~dillere aktarmak da özellikle zordur. Örne~in,
"kilim" sözcü~ünü belirtmek için Frans~zcada yine bu sözcü~ü kullanmak
Inizan, ML.; Roche, H.; Tixier, J. -PrEhistoire de la pierre taillfe. 1980. Ed. CREP,
Antiba. France.
to
c~t., not 7, s. 93.
ridge ou arris" op. cit., not 7, s. 107-108.
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uygun olacakt~r; ayn~~ ~ekilde bir alet tipinin tan~m~~için o alete ad olarak
verilmi~~olan "ficron" (özel bir demir uç ~ekli) Türkiye'de bilinmemektedir,
bu nedenle de çevirisi sorun yaratmaktad~r.
Yongalama (d€bitage) ya da i~leme (façonnage) 12 gibi, teknik kelime
da~arc~~~ ndan gelen sözcüklerin çevrilmesi daha kolayd~r, çünkü bir
parçan~ n elde edilmesinde gerekli özellikler söz konusudur. Oysa, daha
soyut ya da biçimsel benzetmelerle kurulan özelliklerin çevirisi zordur. 13 Bu
nedenle teknik bir terminolojinin kurulmas~n~n gereklili~i üzerinde önemle
d uruyoruz .
Ayn~~görü~~düzeni içinde racloir ya da grattoir gibi, i~levsel ça~~r~~~m~~
olan sözcüklerin Türkçede tek ve ayn~~anlam~~vard~r ve nüans~~ay~rdetmek
imkâns~zd~r. Bu durumda daha çok Ingilizce adland~ rmaya ba~vurmak ve
bu nesneleri, kenar kaz~y~c~~(side-scraper) ve ön kaz~y~c~~(end-scraper) 14
sözcükleriyle belirtmek gerekmi~tir. Buna kar~~l~k, baz~~sözcükler biçimsel
oldu~u kadar teknik aç~dan da kavram~~daha yak~ndan çevrelemektedir.
Örne~in, yat~k yöne~en kenar kaz~y~c~~(racloir dejet) kal~b~~ayn~~anda iki
kavram~~ birden ifade etmektedir: Bir yandan düzeltili kenarlarm birle~ti~ini, öte yandan yongalama eksenine göre yönünü belirtmektedir.
Bu çal~~man~ n amac~ , betimlemeler konusunda Türk-Frans~z i~birli~i
aç~s~ndan ortak bir alan kurmakt~ r. Daha sonra, grafik çizimler ve elde
bulunan betimlerin yard~m~ yla, tam olmay~~ileri sürmekten uzak, fakat
yukarda belirlenmi~~ihtiyaçlar~~ gidermeyi deneyecek bir sözlükçük
haz~rlamaya giri~ece~iz. 15
Öte yandan bu sözlükçük, bu alanda kendi türünün ilki oldu~undan ve
uzmanlar aras~ nda belirli bir al~~veri~in temelini olu~turdu~undan
görünü~ te, sola (gauche) göre sa~~(droit) gibi bir ya da öteki dilde kar~~~kl~~a
aç~ k olan basit kelimeleri de içermektedir; örne~in sa~~/düz kenar (bord
droit) "solun kar~~~tarafindaki kenar" olarak anla~~laca~~~gibi, "düz kenar"
olarak da anla~~ labilir.
12
13

Örnegin, vurma/la percussion, çarpma/ impact, yontma/la taille, düzelti/retouche v.s.
örne~in, "limace" (kabuksuz sümüklü böcek), "lageniforme" (dibi yuvarlak ~i~e),

kendi sözlük anlamlar~~içinde Türkçede bir fikir vermiyorlar. Bu nedenle di~er sözcükler tercih
edilmi~tir: "limace" için "mekik biçimli" ve "Lageniforme" için "armut biçimli". Yalç~nkaya
op. cit., s. 42 ve 1°6. Yine ayn~~ dilde ayn~~tip için farkl~~ sözcüklerin bulundu~unu görüyoruz.
Bkz. Brezillon op. cit., s. 149-151.
14 "Kenar kaz~y~c~" ve "ön kaz~y~c~" sözcükleri bir yandan i~ levi, öte yandan düzeltilerin
ald~~~~yeri ifade ediyor.
IS Bu sözlükçükte bulunan sözcükler, tipolojik de~il, teknik bir kelime da~arc~~~ na aittirler.
Bu terimlerden birço~unun bir arada bulunu~u, parçalann ço~unlu~unun teknik betimlenmesi
için yeterlidir.
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TÜRKÇE -FRANSIZCA
alma~an: alternante (~ek. 5c)
alma~~ k: alterne (~ek. 5d)
alt: inferieur (~ek. 3b, 3b) proximal
(~ek. 311, 3k, 3b)
ay~ rt: nervure (~ek. 3m)

haz~ rlama, haz~rlanm~~: preparation,
prepare (not 28)

basamak biçimli: scaliforme (~ek.7d)
bask~: pression (not 29)
biti~me çizgisi: charniere (~ek. 3p)
bürüyen: envahissante (~ek. 6c)

iki yüzeyli: biface (~ek. ii , not 17)

ç~ tlak: esquille (~ek. 30)
çekirdek: nucleus (not 26)
çontuk: encoche (~ek. gd)

hammede: matiere premiere (not 25)

içbükey: concave (~ek. gb)
iki yüzden: bifaciale (~ek 5e)
kabuk: cortex (not 19)
kaplayan: couvrante (~ek. 6d)
kavu~an: croisee (~ek. 5f)
kenar: bord (~ek. 3d, 3e)
kesi~me: intersection (~ek. ~~o)
k~ r~ k: cassure
k~sa: courte (~ek. 6a)
k~smi: partielle (~ek. 8c)
ko~ut: parallele (~ek. 7b)
kopar~lm~~~ham parça: brut de debitage (~ek. 4b)

d~~ bükey: convexe (~ek. gc)
dik: abrupte (not 16)
dilgi: lame (~ek. 2a)
dilgicik: lamelle (~ek. 2c)
di~lemeli: denticulee (~ek. ge)
devaml~: continue (~ek. 8a)
devams~z: discontinue (~ek. 8b)
do~ru: directe (~ek. 5a)
dolayl~: indirecte (not 22 )
düz: rectiligne (~ek. ga)
düz vurma düzlemi: plan de frappe
lisse (~ek. ~~ a)
düzelti: retouche (~ek. 4a, not 31)
düzeltiyle durdurulmu~~ta~kalem darbesi: retouche d'arret du coup
de burin (~ek. ~ oe)
düzensiz: irreguliere (~ek. 7e)

sa~: droit (~ek. 3d)
sol: gauche (~ek. 3e)

e~im: inclinaison (not 16 )
eksi ay~ rt: nervure (~ek. 3m)

taraf: partie
ta~kalem: burin (~ek. ~~o, not 18)

Levallois: Levallois (not")
ne~ ter: lancette (~ek. 3c)
omurgal~~ dilgi: lame â crete (~ek. ~~ 2,
not 23)
orta: mesiale (~ek. 31)
parça: piece
pulcuklu: en ecailleiecailleuse (~ek.
7a)
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ta~kalem darbesi: coup de burin
(not 2°)
ta~kalem k~ym~~~: chute de burin
(~ek. ~~3)
ters: inverse (~ek. 5b)
teknik: technique
topuk: talon (~ek. 3f)
uc: extremite (~ek. 3k, 31)
uzun: longue (~ek. 6b)
üst: distal (~ek. 3j, 31)
vurgaç: percuteur (not 27)
vurma: percussion (not 22)
vurma düzlemi: plan de frappe (~ek. ~~)

vurma halkalan: ondes de percussion
(~ek. 3g)
vurma konisi: cöne de percussion (~ek.
3c1)
vurma noktas~ : point de percussion
(~ek. 3r)
vurma yumrusu: bulbe (~ek. 3n)
yalayan: rasante (not")
yar~~ dik: semi abrupte (not 2°)
yar~~ ko~ut: sub parallele (~ek. 7c)
yonga: eclat (~ek. 2b)
yongalama: debitage (not 21)
yüz: face (~ek. 3a, 3b)

FRANSIZCA -TÜRKÇE
abrupte: dik (note 16)
alternante: alma~an (fig. 5c)
alterne: alma~~k (fig. 5d)
biface: iki yüzeyli (fig. iz, note 17)
bifaciale: iki yüzden (fig. 5e)
bord: kenar (fig. 3d, 3e)
brut de debitage: kopar~lm~~~ham
parça (fig. 4b)
burin: ta~kalem (fig. ~~o, note 18)
bulbe: vurma yumrusu (fig. 3n)
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courte: k~sa (fig. 6a)
couvrante: kaplayan (fig. 6d)
croisee: kavu~an (fig. 5f)

debitage: yongalama (note 21)
denticulee: di~lemeli (fig. ge)
directe: do~ru (fig. 5a)
discontinue: devams~z (fig. 8b)
distal: üst (fig. 3j, 31)
droit: sa~~(fig. 3d)
ecailleuse: pulcuklu (fig. 7a)
cassure: k~ r~k
eclat: yonga (fig. 2b)
charniere: biti~me çizgisi (fig. 3p)
encoche: çontuk (fig. gd)
chute de burin: ta~kalem k~ym~~~~ envahissante: bürüyen (fig. 6c)
(fig. 13)
esquille: ç~ tlak (fig. 30)
cöne de percussion: vurma konisi extremite: uc (fig. 3k 31)
(fig. 3q)
face: yüz (fig. 3a, 3b)
continue: devaml~~ (fig. 8a)
gauche: sol (fig. 3e)
concave: içbükey (fig. gb)
inclinaison: e~im (note 16)
convexe: d~~bükey (fig. gc)
indirecte: dolayl~~ (note 22)
cortex: kabuk (note 19)
coup de burin: ta~kalem darbesi inferieure: alt (fig. 3b, 3b')
intersection: kesi~me (fig. ~~o)
(note 2°)
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inverse: ters (fig. 5b)
irreguliere: düzensiz (fig. 7e)
lame: dilgi (fig. 2a)
lame â crete: omurgal~~ dilgi (fig. 12,
note 23 )
lamelle: dilgicik (fig. 2c)
lancette: ne~ter (fig. 3c)
Levallois: Levallois (note 24)
lisse: düz (fig. la)
longue: uzun (fig. 6h)
matiere premiere/bloc: hammadde / hammade blo~u (note 25)
mesial: orta (fig. 3i)
nervure: eski ay~ rt (fig. 3m)
nucleus: çekirdek (note 26)
ondes de percussion: vurma halkalar~~ (fig. 3g)
parallele: ko~ut (fig. 7b)
partie: taraf
partielle: k~smi (fig. 8c)

piece: parça
percussion: vurma (note 22)
percuteur: vurgaç (note 27)
plan de frappe: vurma düzlerni (fig. ~~)
point de percussion: vurma noktas~~
(fig. 3r)
preparation, prepare: haz~ rlama, haz~ rlanm~~~(note 28)
pression: bask~~ (note 28)
proximal: alt (fig. 3h, 3k)
rasante: yalayan (note 16)
rectiligne: düz (fig. ga, note 30)
retouche: düzelti (fig. 4a, note 31)
retouche d'arret du coup de burin:
düzeltiyle durdurulmu~~ta~kalem darbesi (fig. loe)
scaliforme: basamak biçimli (fig. 7d)
semi abrupte: yar~~dik (note 16)
sub parallele: yar~~ ko~ut (fig. 7c)
talon: topuk (fig. 31)
technique: teknik

16 Brezillon, M.-La dfnomination des objets en pierre taillie. 1977.
IV. supplement â Gallia
Prehistoire. CNRS., France s. 108-1 io.

Brezillon, op. cit., S. 149.
18

Brezillon, op. cit., S. 165-173 ve Minzoni, A., "Etude technique des burins Aurignaciens
et Perigordiens du Flageolet I, Dordogne". BSPF 1983, t. 80 S. 149-154.
10 Inizan et al. op. cit., not 9, S. 82.
20 Bourlon, M.-"Essai de classement des burins, leurs modes d'avivage" Revue
Anthropalogique, 1911, t. 2 I , S. 267-278.
21 Brezillon,

op. cit., S. 69.

Brezillon, op. cit., S. 75-76.
25 Brezillon, op. cit., s. 96.
22

24

Brezillon, op. cit., s. 79-86.

25

Bordes, F.-"Etude comparative des differentes techniques de taille du silex et des
roches dures". L'Arahropologie, 1947, t. 51, s. 1-29.
26

Brezillon, op. cit., s. 86-98.

Brezillon, op. cit., S. 283-284.
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