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Ankara eniversitesi Paleoantropoloji Kürsüsü Ord. Profesörü
ve
Paleoantropoloji (~ nsan Paleontolojisi ve Primatoloji) Enstitüsü Müdürü

1958 y~l~~sonbahar~ nda ve 1959 ve 1960 y~llar~nda Hatay'da
Alt~ndere'de (Avratlar deresi) yapt~~~m ara~t~rmalar s~ras~ nda yeniden
baz~~Paleolitik aletler buldum. 1958-1960 y~llar~ nda buldu~um Paleolitik aletler bu k~ sa notta incelenmektedir. Yaln~z bu aletlerin tarifine
geçmeden önce bu mahalde ~imdiye kadar yap~lm~~~olan ara~t~rmalar~n k~sa bir tarihçesini yapmay~~ faydal~~ buluyorum.'
Alt~ ndere bölgesinde ilk Paleolitik alet 1943 y~l~nda askerli~ini
Antakya'da yapmakta olan arkeolog bay Nurettin Can taraf~ndan
bulunmu~ tur. Bu aleti inceleyen Prof. ~evket Aziz Kansu 1943 y~ l~nda
bunu ~elleen ve daha sonra A~öleen olarak s~ n~fland~rm~~t~ r.2 Bay
Nurettin Can 1943 y~l~nda Alt~ ndere'de üç piyes daha bulmu~tur.
Bu buluntular~~ inceleyen Dr. Kansu 1945 y~l~ nda yay~mlad~~~~makalede bu üç buluntudan yaln~ z bir tanesinin, küçük bir el baltas~mn,
resmini yay~mlam~~t~r.3 1957 y~l~ nda Samanda~'da yapt~~~m~z
kaz~ dan dönerken Doçent Dr. Enver Bostanc~~ile birlikte Alt~ndere'yi
ziyaret ettim. Bu ziyaret esnas~nda toplad~~~ m~z üç el baltas~~ile üç
Hatay dahilinde yap~lm~~~olan Paleolitik ara~t~rmalar~mn tarihçesi için bak
~enyürek ve Bostanc~ , 1958 a, s. 148-149.
2 Bak Kansu, 1943, s. 189 ve Kansu, 1947, s. 227.
3 Bak Kansu, 1945, Res. ~ .
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yonga incelenmi~~bu1unmaktad~r.4 Daha sonra, 1958 y~l~~ May~s
ve Haziran aylar~ nda Hatay'da yapt~~~ m ara~t~rmalar s~ras~nda Alt~ndere'yi tekrar ziyaret ettim. Bu ziyaret esnas~nda dört el baltas~~ile bir
yar~m el baltas~ , bir el baltas~ n~n dip k~sm~ na ait bir parça ve bir konkav kaz~y~c~~ buldum. Bu buluntular bundan önceki raporumda
incelenmi~~bulunmaktad~r.5 Bu yaz~ mda incelenen aletleri ise 1958
y~l~~ Eylül ay~ nda, 1959 y~l~n~n May~s-Haziran ve Eylül aylar~nda ve
1960 y~l~~Eylül ay~~içinde yapt~~~ m ziyaretler esnas~ nda buldum.6
Paleolitik aletler Antakya'n~n bat~~kenar~ nda bulunan ve a~a~~~
k~sm~~ ~ehrin kenar mahalleleri aras~ndan geçen Alt~ ndere'nin bat~s~ nda uzanan bir seki içinden ç~kmaktad~ r. Paleolitik aletleri ihtiva
eden bu seki Belediye Caddesi üzerinde bulunan köprüde dere taban~n~ n 13-15 metre üstünde durmaktad~ r. Paleolitik aletler Belediye
caddesinin köprünün bat~s~nda kalan k~sm~~ile güneyde bulunan yeni
yap~lm~~~evler aras~ nda kalan tarlalar içinde bulunmaktad~r (Bak
Lev. I, Res. ). Aletler tarlalar~~örten s~~~toprak örtüsünün alt~nda
bulunan ve kal~nl~~~~bir metre civar~ nda olan bir çak~ l tabakas~~içinden ç~kmaktad~ r. Tarlalar her sene sürüldükçe yeni aletler ortaya ç~kmakta ve böylece her y~l yapt~~~ m ziyaretler esnas~ nda bunlar~~toplamam mümkün olmaktad~ r. Belediye caddesinin güney k~y~s~ndaki
kesitte bu çak~ l örtüsünün dere taraf~ndan oyulmu~~olan Pliosen
ça~a ait marn üzerinde durdu~u görülmektedir (Bak Lev. I, Res. 1).7
Böylece, burada Pliosen ça~a ait marn ile Pleistosen'e ait olan çak~l
yata~~~aras~ nda bariz bir diskordans mevcuttur. Bu çak~l tabakas~~
Asi nehrin bir kolu olan Alt~ ndere'nin o zamanki vadi taban~n~~
derinle~tirecek yerde a~~nd~ rma suretiyle geni~letti~i (lateral erosion),
yani h~z~ n~n azalm~~~oldu~u, bir devirde biriktirilmi~tir.
Bak ~enyürek ve Bostanc~ , 1958 b, s. 186-187.
Bak ~enyürek, 1958, s. 60-61.
5 Bu ara~t~ rmalar Türk Tarih Kurumu ad~na yap~lm~~t~
r. Bu münasebetle
gereken tahsisat~~vermi~~olan Türk Tarih Kurumuna te~ekkürü bir vazife bilirim.
Bu raporda Levha
XIV-XVII ve XIX da gösterilen resimler Dr.
Refakat Çiner ve Levha XIII, XVIII ve XX de gösterilenler de Doç. Dr. Enver
Bostanc~~ taraf~ndan çizilmi~ tir. Bu resimleri çizmi~~olmalar~~ dolay~siyle Dr. R.
Çiner'e ve Dr. E. Bostanc~'ya te~ekkür ederim. Levha XXI-XXIII de gösterilen
foto~raflar Bay Burhan Görgüç taraf ~ndan çekilmi~ tir. Bu münasebetle Bay Burhan
Görgüç'e te~ekkür ederim.
Bu bölgedeki Pliosen marn için bak Erentöz, 1956, carte geologique de la
region d'Antakya.
4
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Alt~ndere'nin bat~s~ nda uzanan 13-15 metrelik sekinin üstünde
dala yüksek yani daha eski bir seki görülmektedir (30-35 metre). Bu
daha eski seki içinde bugüne kadar herhangi bir alete veya fosil kal~nt~ya rastlamad~m. Ayr~ca, köprünün hemen yan~ nda bugünkü dere
taban~ndan yüksekli~i 3.5 metre olan bir menderes sekisi görülmektedir.
Bu k~sa izahattan sonra bu mahalde 1958-1960 y~ llar~nda bulduum
Paleolitik aletlerin incelenmesine geçebiliriz. Alt~ndere'de bu~
lunmu~~olan Paleolitik aletler çakmakta~~~veya kuvartzitten yap~lm~~t~ r. Aletlerin ekserisinin üzerindeki patina'n~n rengi, bundan evvel
toplanm~~~olanlarda oldu~u gibi, kahverengi ile sar~~aras~ndad~r.8 Bir
el baltas~~koyu kahverengi bir patina göstermektedir. Bir diskte de
patina beyazd~r, yani boyanmam~~t~r.
Levha II de gösterilen nümune uzunlu~u 94.5, geni~li~i 67.5 ve
maksimum kal~nl~~~~37 milimetre olan üçken biçiminde bir el bakas~d~r.8 Iki yüzü ve dip k~sm~~ i~lenmi~~olan bu el baltas~n~n üst yüzü
alt yüzünden daha kabar~kt~ r. Aletin sol kenar~n~n alt k~sm~~sonradan
k~r~lm~~t~r. Onden bak~ld~~~~zaman sa~lam olan sa~~kenar~n düz
oldu~u görülür. Levha III de gösterilen el baltas~ n~n uzunlu~u 117,
geni~li~i 77 ve maksimum kal~nl~~~~41 milimetredir. Dr. MüllerBeck'in cordiforme allongi dedi~i ~ekle yakla~an bu el baltas~n~n her iki
yüzü de i~lenmi~tir.1° Korteks düz olan ve aletin alt yüzü ile takriben
115 derecelik bir aç~~te~kil eden dip k~sm~ nda muhafaza edilmektedir.
Üst yüzü alt yüzünden daha kabar~k olan bu el baltas~n~n sol k~y~s~~
sonradan k~r~lm~~t~r. Aletin daha sa~lam olan sa~~k~y~s~, önden bak~ld~~~~zaman, konvekstir. Yandan bak~ ld~~~~zaman bu k~y~ = hafifçe
S-harfi ~eklinde oldu~u görülmektedir. Levha IV de gösterilen cordiforme biçimdeki küçük el baltas~n~n uzunlu~u 74, geni~li~i 63 ve maksimum kahnl~~~~43 milimetredir. Her iki yüzü de i~lenmi~~olan bu
Bak ~enyürek ve Bostanc~, 1958 b, s. 186.
Neuville üçken biçimindeki el baltalar~na Umm Qatafa'n~n D1 seviyesinde
rastland~~~n~~bildirmektedir (Bak Neuville, 193 1, s. 38).
Garrod ve Howell'e göre Umm Qatafa'mn Di seviyesi Et-Tabf~n'un E tabakas~n~n ba~lang~c~na tekabül etmektedir (Bak Garrod, 1937, S. 115 ve Howell, 1959,
s. 17). Böylece, üçken biçimindeki bu el baltas~~ Alt~ndere endüstrisinin Umm
Qafata'n~n Da ve Et-Tabön'un F tabakalar~ndan daha yeni oldu~unu ve sonuncu
ma~aran~n E tabakas~ na tekabül etti~ine i~aret etmektedir.
10 Bak Müller-Beck, 1958, Lev. 13, Res. 8.
9
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küçük el baltas~n~n kaide k~sm~ nda düz olan ve aletin uzun mihveri
ile takriben 97 derecelik bir aç~~te~kil eden vurma sath~~muhafaza 'edilmektedir. Aletin her iki yüzü de kabar~ k olmakla beraber, üst yüzü
alt yüzünden daha kabar~ kt~r. Üst yüzün orta k~sm~ nda bir omurga
veya ibik (keel) dikkat nazar~ n~~ çekmektedir. Aletin üst yüzünün uç
k~sm~ndan kopar~lm~~~olan yongalar biraz geride bir basamak meydana getirmi~tir. Aletin kenarlar~~zedelenmi~~olmakla beraber, bunlar~n S-harfi ~eklinde olmad~ klar~~ve önden bak~ld~~~~zaman konveks
olduklar~~ aç~ kça görülmektedir. Levha V de gösterilen el baltas~n~n
uzunlu~u 105.5, geni~li~i 67 ve maksimum kal~nl~~~~da 48 milimetredir. Pyriforme biçimde olan ve her iki yüzü ile dip k~sm~~i~lenmi~~olan
bu aletin üst yüzü alt yüzünden ancak biraz daha kabar~ kt~r. Aletin
üst ve alt yüzlerinde korteks parçalar~~ görülmektedir. ()nden bak~ld~~~~zaman aletin, hafifçe zedelenmi~~olan, sol kenar~ n~n konveks
oldu~u görülmektedir. Sa~~kenar konkavd~r. Bu ~ekil vaktiyle bu
kenardan büyük bir yongan~n kopar~lm~~~olmas~ndan ileri gelmektedir.
Yandan bak~ld~~~~zaman, sol kenar~n düz olmas~na kar~~l~k sa~~
kenar~n hafifçe S-harfi ~eklinde oldu~u mü~ahede cdilmektedir.
Levha VI da gösterilen nümune uzunlu~u 97, geni~li~i 67 ve
maksimum kal~ nl~~~~38.5 milimetre olan sivri uçlu bir el baltas~d~r.
Görünü~e göre bu aletin uç k~sm~ , muhtemel olarak imal s~ ras~nda,
k~r~lm~~~ve yan tarafta yeniden bir uç yap~lm~~t~ r. Her iki yüzü ve dip
k~sm~~ i~lenmi~~olan bu el baltas~n~ n üst yüzü alt yüzünden biraz daha
kabar~ kt~r. onden bak~ld~~~~zaman kenarlar oldukça düzdür. Yandan
bak~ld~~~~zaman da kenarlar~n düz olduklar~~görülmektedir. Levha
VII de gösterilen alet ~ekil itibariyle bir terli~i hat~rlatan bir el baltas~d~r. Uzunlu~u ~~o2.5, geni~li~i 68.5 ve maksimum kal~nl~~~~45.5
milimetre olan bu el baltas~ n~ n en büyük geni~li~i ucun biraz gerisindedir. Her iki yüzü de i~lenmi~~olan bu aletin alt yüzünün hemen
hemen düz olmas~na kar~~l~ k üst yüzü kabar~kt~ r. Aletin sol kenar~ndan bir yonga kopar~lm~~t~ r. Sa~~kenar~n üst yüzü i~lenmi~tir. Bu iki
kenar dip k~sm~na dogru birbirine yakla~maktad~ r. Korteks aletin dip
k~sm~nda muhafaza edilmektedir. Yandan bak~ld~~~~zaman sa~~kenar
düzdür. Bu kenara önden bakt~~~ m~z zaman, ucun biraz gerisinde
bulunan kö~enin her iki taraf~nda bu kenar~n düz oldu~u görülür.
Levha VIII de gösterilen nümune uzunlu~u 88.5, geni~li~i 77 ve maksimum kal~nl~~~~37 milimetre olan tamamlanmam~~~bir el baltas~d~r.
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Alt yüzü düz ve üst yüzü kabar~ k olan bu el baltas~ n~ n üst yüzünün
uç ve kenar k~s~ mlar~ ndan baz~~ yongalar kopar~lm~~ t~ r. Bu aletin alt
yüzünün sadece uç k~sm~ ndan bir iki yonga kopar~ lm~~t~r. Aletin üst
ve alt yüzlerinde korteks parçalar~~ muhafaza edilmektedir. Dip k~sm~~
i~lenmemi~~olan bu aletin düz olan vurma yüzünde korteks muhafaza
edilmcktedir. Yandan bak~ ld~~~~zaman her iki kenar~ n da düz oldu~u
görülür. ()nden bak~ld~~~~zaman, kenarlar hafifçe konvekstir. Levha
IX da gösterilen el baltas~n~ n kenarlar~~ ve uç k~sm~~ büyük ölçüde
zedelenmi~tir. Bu el baltas~ n~n uzunlu~u 1 20, maksimum geni~li~i 84
ve maksimum kal~ nl~~~~44.5 milimetredir. Her iki yüzü de i~lenmi~~
olan bu aletin üst ve alt yüzlerinin kabar~ kl~~~~hemen hemen müsavidir. Aletin dip k~sm~ nda vurma yüzü muhafaza edilmektedir. Vurma
yüzü aletin uzun mihveri ile takriben ~ o6 derecclik bir aç~~ te~kil
etmektedir. Bu aletin mevcut uzunluk ve geni~ lik ölçüleri Bay Nurettin
Can'~n 1943 y~ l~ nda buldu~u ilk nümunenin uzunluk ve geni~li~ine
yak~nd~ r. Buna mukabil bu el baltas~~ Bay Nurettin Can'~n buldu~u
nümuneden biraz daha kal~ nd~ r. Dr. Kansu'nun bu alet için verdi~i
ölçüler 122 x 84 x 35 milimetredir» Uç k~sm~ n~ n k~r~ k olmas~~dolayisiyle bu aletin orijinal uzunlu~unun 1943 y~l~ nda bulunan ilk nümuneninkinden biraz daha fazla olmas~~ muhtemeldir. Dr. Kansu 1947
y~l~ nda ç~kan makalesinde A~öleen ba~l~~~~alt~ nda mütalea etti~i bu el
baltas~n~~ Mikokiyen (Üst A~öleen) ba~l~~~~alt~ nda ele ald~~~~yine ayni
mahaldc bulunmu~~olan di~er buluntulardan ay~ rmaktad~r. 12 Yay~mlanm~~~olan resim bu el baltas~ n~n pyriforme biçimde oldu~unu göstermektedir. 13 Ayni mahalde bulunmu~~olan bu ilk nümuneyi burada
tarif etti~imiz Alt~ ndere endüstrisinden ay~ rmak için hiç bir sebep
yoktur. Levha X da gösterilen el baltas~n~n uzunlu~u 87.5, geni~li~i
61 ve maksimum kal~nl~~~~42 milimetredir. Beyzi biçimde olan bu
nümunenin uç k~sm~~ konveks bir a~~ z göstermektedir. A~~z~n orta
k~sm~~kullanma neticesinde düzelmi~tir. Her iki yüzü de i~lenmi~~olan
bu aletin üst yüzü hemen hemen düz olan alt yüzünden çok daha
kabar~ kt~ r. Aletin muhafaza edilen vurma yüzü alt yüzü ile takriben
120 derecelik bir aç~~ te~ kil etmektedir. Yandan bak~ld~~~~zaman,
aletin sol kenar~ n~ n S-harfi ~eklinde olmas~ na kar~~l~ k sa~~kenar~n~n
Il Bak Kansu, 1943, S. 189.
12 Bak Kansu, 1947, s. 227 ve 229.
13 Bak Kansu, 1947, Res. IB.
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düz oldu~u görülür. Aletin uç k~sm~ ndan kopanlan yongalar üst
yüzün orta k~sm~ nda bir basamak meydana getirmi~tir. ~onden bak~ld~~~~zaman sol kenar~ n konveks olmas~ na kar~~l~k sa~~kenar~n düz
Oldu~u mü~ahede edilir.
Levha XI de gösterilen nümune uzunlu~u 69, geni~li~i 59.5 ve
maksimum kal~ nl~~~~35.5 milimetre olan düz a~~zl~~bir el baltas~~veya
cleaver'dir. Discoide biçimde olan bu nümunenin a~~z kenar~~kaide
k~sm~ na muvazi olmay~ p buna nazaran mail vaziyette durmaktad~r.
Her iki yüzü de i~lenmi~~olan bu aletin vurma yüzü aletin uzun mihveri ile takriben 101 derecelik bir aç~~ te~ kil etmektedir. Bu aletin üst
yüzü alt yüzünden daha kabankt~ r. Üst yüzün orta k~sm~ nda kaideye
kadar uzanan bir omurga (keel) mü~ahede edilmektedir. Yandan
bak~ld~~~~zaman aletin sol kenar~n~n S-harfi ~eklinde oldu~u görülür.
Conden bak~ld~~~~zaman, bu kenar konvekstir. Buna kar~~l~k k~sa olan
sa~~kenar, önden bak~ld~~~~zaman, konkavd~ r. Levha XII de gösterilen nümune uzunlu~u ~~o2, geni~li~i 61 ve maksimum kal~nl~~~~50
milimetre olan bir cleaver'dir. Aletin a~~z k~sm~~biraz zedelenmi~~
olmakla beraber burada bir cleaver'in bahis konusu oldu~u a~ikârd~r.
Her iki yüzü de i~lenmi~~olan bu aletin üst, alt ve dip k~s~mlannda
korteksten büyük parçalar muhafaza edilmektedir. Aletin dip k~sm~nda
üst ve alt yüzlerin kabankl~~~~hemen hemen ayni oldu~u halde uç
k~sm~ nda üst yüzün kabankl~~~~daha fazlad~ r. Onden bak~ld~~~~zaman
düz olan sa~~ve sol kenarlar~ n birbirine hemen hemen muvazi olduklar~~görülür. Yandan bak~ld~~~~zaman, aletin sol kenar~~düzdür. Buna
kar~~l~ k sa~~kenar üst satha do~ru konkavd~ r. Bilindi~i gibi cleaver'lere,
Avrupa'n~n A~öleen kültüründe de görülmekle beraber, daha çok
Afrika ve Asya'n~n A~ öleen endüstrilerinde rastlanmaktad~r. 14 Filistinde J~ sr Bant Yaqiil~ 'da bulunan ve volkanik ta~lardan yap~lm~~~
olan A~öleen endüstride el baltalar~~ile birlikte cleaver'ler de bulunmaktad~r. 15
Levha XIII de gösterilen nümune bir core'dan basit bir ~ekilde
yap~lm~~~olan bir cleaver veya chopper'dir. Bu aletin uzunlu~u 68.5,
Bak Leakey, 1953, S. 81; Burkitt, 1955, S. 62.
Bak Stekelis, 1960, s. 80. Volkanik ta~lardan yap~lm~~~olan bu endüstri
görunu~e göre Orta Pleistosen'e aittir, yani Alt~ ndere endüstrisinden çok daha eskidir (J~sr Bank Yaqüb'un jeolojik ya~~~için bak Hooijer, 1959, p. 177. Keza bak
Stekelis, 5960, s. 61).
14
14
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geni~li~i 71.5 ve maksimum kal~nl~~~~44 milimetredir, yani geni~li~i
uzunlu~undan daha fazlad~r. Üst yüzü alt yüzünden daha kabar~k
olan bu aletin üst ve alt yüzlerinden birkaç yonga koparmak suretiyle keskin, geni~~ve hemen hemen düz bir a~~z meydana getirilmi~tir. Böylece, çok basit bir ~ekilde yap~lm~~~olmas~na ra~men keskin bir
alet elde edilmi~tir.
Levha XIV de gösterilen alet uzunlu~u 67.5, geni~li~i 54.5 ve
maksimum kal~ nl~~~~17 milimetre olan yongadan yap~lm~~~ve her iki
yüzü i~lenmi~~bir biface veya uçtur (point). Bu aletin uç k~sm~~k~ r~lm~~t~r.
Böylece aletin uzunlu~unun vaktiyle ~imdikinden daha fazla oldu~u
a~ikârd~r. Aletin vurma yüzü ile vurma yumrusu i~lenme suretiyle
kald~r~lm~~t~r. Böylece aletin dip k~sm~~ inceltilmi~tir. Bu ucun bir
sapa tak~lm~~~olmas~~ muhtemeldir. Levha XV de gösterilen yongadan
yap~lm~~~aletin uzunlu~u 86, geni~li~i 73 ve maksimum kal~nl~~~~26
milimetredir. Kal~ n bir yongadan yap~lm~~~ olan bu aletin vurma
yüzü haz~rlanm~~~olmakla beraber kopma yüzü ile takriben ~ oo
derecelik bir aç~~ te~kil etmektedir. Bu aletin alt yüzünün vurma yumrusunun alt~ nda kalan k~sm~ndan baz~~ yongalar kopar~lm~~t~r. Bu suretle mütebariz olan vurma yumrusunun bir k~sm~~ da kald~r~lm~~t~r.
Vurma yumrusunun kar~~s~ndaki kenar~n üst yüzü de i~lenmi~tir.
Böylece, vurma yumrusunun kar~~s~nda bir k~sm~~konkav olan gayri
muntazam bir kenar meydana gelmi~tir. Aletin sol kenann~n alt
yüzü de i~lenmi~tir. Bu kal~n yonga aletin bir uç kaz~y~c~s~~ve ayni
zamanda bir yan kaz~y~c~~olarak kullan~lm~~~olmas~~ muhtemeldir.
Levha XVI da gösterilen alet uzunlu~u 61, geni~li~i 52 ve maksimum
kal~nl~~~~16.5 milimetre olan bir yan kaz~y~c~d~r (racloir). Bir kenar~~
her iki taraftan i~lenmi~~olan bu racloir `end-bulb" tipindedir. 16 Aletin tek bir facette gösteren vurma yüzü alt sat~hla takriben ~ oo derecelik bir aç~~ te~kil etmektedir. Levha XVII, Resim ~~de gösterilen
nümune uzunlu~u 68, geni~li~i 52.5 ve maksimum kal~nl~~~~21.5 milimetre olan bir kaz~y~c~d~r. Bu aletin haz~rlanm~~~olan vurma yüzü
kopma yüzü ile takriben 114 derecelik bir aç~~ te~kil etmektedir.
Aletin vurma yumrusunun kar~~s~ndaki kenar~~ile sol kenar~~her iki
yüzde de i~lenmi~tir. Aletin alt yüzünden kopar~lan yongalar vurma
yumrusunun bir k~sm~n~~ da kald~ rm~~t~ r. Bu alet hem bir grattoir
16

"End-bulb" tipi için bak Garrod, 1937, S. 71 ve 79.
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ve hem de bir racloir olarak kullan~lm~~~olabilir. Kelley de bir kenar~~
her iki taraftan i~lenmi~~ve vurma yumrusu k~smen kald~ r~lm~~~ bir
A~öleen racloir'~n resmini yay~mlam~t~r." Yaln~z bu nümunenin
uç k~sm~~ Alt~ ndere'de bulunan aletinkinden daha sivridir. Levha
XVII, Resim 2 de gösterilen nümune çevresinin önemli bir k~sm~~
i~lenmi~~olan bir yuvarlak kaz~y~c~d~r (round scraper). 49.5 x 46 x 17
milimetre eb'ad~nda olan bu kaz~y~c~n~n kenar k~sm~nda görülen
retu~~oldukça diktir. Bu tipe yakla~an bir kaz~y~c~~Filistinde Et-Tabiin
ma~aras~n~n Prof. Garrod'un Üst A~öleen (Mikokiyen) tesmiye etti~i
E tabakas~n~n a seviyesinde bulunmu~tur." Bu aletin bir tek facette
gösteren vurma yüzü kopma yüzü ile takriben ~~~~derecelik bir aç~~
meydana getirmektedir.
Levha XVIII, Resim r de gösterilen nümune 6~~x 55.5 x 48
milimetre eb'ad~nda olan core'dan yap~lm~~~bir chopper'dir. Ayni levhada Resim 2 de gösterilen nümune ise uzunlu~u 75, geni~li~i 71 ve
maksimum kal~nl~~~~31 milimetre olan yine core'dan yap~lm~~~ bir
disktir. Beyaz patina gösteren bu diskin her iki yüzü de konvekstir.
Levha XIX da gösterilen nümune uzunlu~u 70, geni~li~i 6o ve maksimum kal~nl~~~~27 milimetre olan yongadan yap~lm~~~bir disktir.
Tortoise-core tipinde bir nükleüs Levha XX de gösterilmi~ tir
(keza bak Lev. XXIII, Res. 2). 85.5 x 78 x 36 milimetre eb'ad~nda
olan bu nümune tipik bir Levallois nükleüsüdür. Üst yüzünden
büyük bir yonga kopanlm~~~olan bu nükleüs'ün alt yüzü konvekstir.
Filistinde Et-Tabün ma~aras~n~n Üst A~öleen (Mikokiyen) kültüre
atfedilen E tabakas~ nda Klaktoniyen tipteki nükleüs'lerle birlikte
Levallois tipinde olan nükleüs'ler de bulunmu~ tur." Ayni ma~aran~n
F tabakas~nda da 210 nükleüs'den dördünün Levallois tipinde oldu~u
bildirilmektedir.20 Alt~ndere endüstrisi bu bak~mdan Filistin'in Üst
A~öleen endüstrilerinden aynlmamaktad~r.
Bu k~sa izahattan sonra Alt~ ndere'de bulunan aletleri, bundan
önce bulunmu~~olanlarla birlikte inceleyebiliriz .21 Bundan evvel
Bak Kelley, 1937, Res. 1, 1.
Bak Garrod, 1937, s. 8o ve Lev. XL, Res. 3.
18 Bak ayni yer, s. 81, 83 ve 86.
20 Bak ayni yer, s. 88.
21 Daha önce bulunmu~~olan numuneler için bak Kansu, 1943, s. 189; Kansu,
1945, s. 293-294; Kansu, 1947, Res. 18; ~enyürek ve Bostanc~, 1958 b, s. 186-187;
~enyürek, 1958, s. 6o-62. Kansu'nun 1945 de yarmlad~~~~makalede bahsedilen
17

18
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bulunmu~~olan nümunelerin foto~raflar~~ Levha XXI-XXIII de gösterilmi~tir.22
Vurma yüzleri muhafaza edilen nümuneler el baltalar~n~n imalinde kullan~lan ta~lar~n block-on-block metodu ile kopar~ld~klar~n~~göstermektedir. Alt~ndere'de bulunmu~~olan el baltalar~~üzerindeki yonga yüzlerinin umumiyetle s~~~olduklar~~görülmektedir.23 El baltalar~~
aras~nda en çok görülen biçim cordiforme ~ekildir. Bundan sonra
pyriforme, ovoid ve lanc631e ~ekiller gelmektedir. Bunlar~~da üçken
ve terlik biçiminde olanlar takip etmektedir. Bu endüstri içinde ince
ve sivri uçlu tipik Micoque el baltalar~~mevcut de~ildir." Disk ~ekli
düz a~~zl~~ nümuneler aras~ nda görülmektedir. onden bak~ld~~~~zaman
el baltalar~n~n ekserisinde kenarlar~n konveks oldu~u görülür. Kenarlar~, önden bak~ld~~~~zaman, düz olan nümunelere daha seyrek rastlanmaktad~r. Alt~ndere endüstrisi bu bak~ mdan Et-Tabfin ma~aras~ n~n E tabakas~n~ n endüstrilerinden ziyade F tabakas~n~ n endüstrisine
yakla~maktad~r.25 Aletlere yandan bak~ld~~~~zaman bunlar~n ekserisinde knarlar~n düz oldu~u görülür. Kenarlar~~S-harfi ~eklinde olan
nümuneler aç~ kça akalliyettedir. Düz a~~zl~~ el baltalar~~yani cleaverler
aras~ nda da kenarlar, önden bak~ld~~~~zaman, ekseriyetle konvekstir. Bu grupta da, yandan bak~ld~~~~zaman, kenarlar~n düz
oldu~u ve S-harfi ~eklinin akalliyette oldu~u görülmektedir. Alt~ndere'de bulunmu~~olan el baltalar~n~n ve cleaver'lerin ekserisinde aletin
üst yüzü alt yüzünden daha kabar~kt~r. El baltalar~~ile cleaver'lerin
yar~s~nda dip k~sm~~ i~lenmi~tir. Alt~ndere'de bulunmu~~olan nümunelerin baz~lar~nda korteksten parçalar~ n muhafaza edildi~i görülmektedir.

ikinci el baltas~n~~görmem mümkün olmam~~t~ r ( Bak Kansu, 1945, s. 293 ). Bu
sebeple bu ikinci nümune buradaki incelemeye dahil edilmemi~tir.
22 Levha XXI, XXII ve XXIII, Res. 1'de gösterilen aletler 1958 y~l~n~n
May~s-Haziran aylar~nda toplad~~~ m nümunelerdir. Levha XXIII, Res. 2 de
gösterilen nümune bu yaz~da incelenen Levallois tipindeki nükleüs'tür.
23 Bak ~enyürek ve Bostanc~, 1958 b, s. 186 ve ~enytirek, 1958, S. 61.
24 Mikokiyen tipteki el baltalar~~için bak Turville-Petre, 1927, Lev. X, Res.
Res. 22- 23 ; Rust, 1950, Lev. 28; Leakey, 1953, Res.
2; Breuil ve Koslowski,
18; Grahmann, 1955, s. 226 ve Res. 18; Müller-Beck, 1958, Lev. 12, Res. 1.
25 Bak Garrod, 1937, s. 88 ve Lev. XXXVIII, XLI, XLIII, XLIV ve XLVI.
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Mevcut 21 el baltas~n~n ve cleaver'in ölçüleri a~a~~ da milimetre
olarak gösterilmi~tir: 26
Uzunluk
Say~~
21
Ortalama
93 • 75
Minimum-Maksimum 68.5-122

Geni~lik

K al~ nl~k

21

21

68.7.9

40 • 52
31-52

58-84

Bu nümunelerin uzunluk ölçülerinin da~~l~~~~ ~öyledir:
60-69 70-79 80-89 go-gg
oo- og
~~o- ~~~ g
~~20-129
2

4

2

6

4

1

2

Alt~ ndere'de bulunmu~~olan el baltalar~n~n uzunluklar~~Filistin'de Jisr Bant Yacir~b'da bulunmu~~olan nümunelerinkinden daha
küçüktür.27 Buna kar~~l~ k bu el baltalar~ n~ n ekseriyetinin uzunlu~u
Filistin'de Et-Tabf~n ma~aras~n~ n E ve F tabakalar~ nda bulunmu~~
olan el baltalar~n~ n ekseriyetinin uzunlu~una yak~nd~ r.28
Alt~ ndere'de el baltalar~~ile birlikte bulunmu~~olan yonga aletlerin bir k~sm~~Klaktoniyen tekni~i ile ve bir k~sm~~da Levallois tekni~i
ile yap~lm~~t~ r. Ayni durumu Filistinde Et-Tabiin ma~aras~n~ n E ve
F tabakalar~ nda da görüyoruz.29 Böylece Filistin'de oldu~u gibi
Hatay'da da Üst A~öleen endüstrinin sahiplerinin el baltalar~na ilayeten hem Klaktoniyen ve hem de Levallois tekni~i ile yap~lm~~~yonga aletler kullanm~~~olduklar~n~~ mü~ahede ediyoruz. Alt~ ndere'de
bulunmu~~olan nükleüs de tortoise-core tipindedir.
Bilindi~i gibi Prof. Garrod Filistin'de Et-Tabr~n ma~aras~n~ n F
tabakas~n~ n endüstrisini Üst A~öleen ve E kat~n~ n endüstrisini de Üst
A~öleen (Mikokiyen) olarak adland~ rm~~t~r.3° Garrod E tabakas~~
hakk~nda ~öyle demektedir: "E'nin endüstrisi bat~~Avrupa'da Abrüleen'in nihai safhalar~ na yakinen beyzeyen bir Üst A~öleendir."3' Bu hususta
Leakey "Gerçekten, Mikokiyen unsur fok belirli de~ildir.." demek»
m~~t~r.

1943 de bulunan ilk el baltas~ mn ölçüleri Kansu'dan (1943, s. 189) al~n-

27 Bak Stekelis, 19643, s. 80.
30 Bak Garrod, 1937, S. 79-88.
29 Bak ayni yer s. 8o, 83, 86 ve 88.
30 Bak ayni yer, s. 87 ve 78.
31 Ayni yer, s. 78.

ALTINDERE'NIN ÜST A~OLEEN ENDÜSTRISI

1 59

tedir.32 Leakey'in bu sözleri bilhassa Alt~ndere'nin Üst A~öleen
endüstrisi için do~rudur. Alt~ndere endüstrisi bundan önce, Prof.
Garrod'un Filistinde yapt~~~~gibi, Üst A~öleen (Mikokiyen) olarak
adland~r~lm~~t~r.33 Mamafih, bulunan yeni nümunelerin ~~~~~nda,
Alt~ndere endüstrisini Üst A~öleen'in çok az Micoque temayülü gösteren geç bir safhas~~olarak kabul etmek daha do~ru olacakt~r.
Dr. Leakey ve Dr. Howell Yak~ n Do~unun Üst A~öleen ve Üst
A~öleen (Mikokiyen) endüstrilerini Riss-Würm buzularas~~ ça~~na
atfetmektedirler.34 Böylece, Alt~ ndere endüstrisinin ve bunu ihtiva eden
~~3-15 metrelik sekinin Riss-Würm buzularas~~ça~~na (son interpluvial
ça~) ait olmas~~çok muhtemeldir. Gerçekten Riss-Würm buzularas~~
safhas~nda deniz seviyesinin yükselmi~~olmas~~ (Tireniyen II veya esas
Monastriyen transgresyon) denizden bugün 23 kilometre mesafede bulunan Alt~ndere'nin yata~~n~~ derinli~ine kazacak yerde a~~nd~rma
Leakey, 1953, S. ~~o8.
Bak Kansu, 1 945, S. 293-294; ~enyürek ve Bostanc~, 1958, s. 187; ~enyürek,
1958, s. 61.
Dr. Kansu Alt~ndere'de bulunmu~~olan el baltalar~~ile birlikte Ankara yak~n~nda Etiyoku~unda bulunmu~~olan küçük bir el baltas~n~~da Mikok tipine atfetmi~tir (Bak Kansu, 1945, s. 294). Mamafih, bundan önceki etüdümde de bildirdi~im
gibi kal~n bir yongadan yap~lm~~~olan ve üzerinde hinge-facture yani step-flaking
görülen bu alet Etiyoku~ unda bulunan Lövaluvazo-Musteriyen endüstrinin bir
unsurudur ve Alt~ndere'de bulunan ve silindir-çekiç (cylinder-hammer) tekni~i
ile yap~lm~~~olan Üst A~öleen el baltalar~ndan farkl~d~r (Bak ~enyürek, 1958, s. 62).
Ayr~ca, Eski~ehir vilâyetinde Alpanos yak~nlar~nda bulunmu~~olan cordiforme
biçimdeki küçük bir el baltas~n~n da Avrupa'n~n Lövaluvaziyen kültüründe bulunmu~~
olan nümunelere benzedi~i bildirilmi~tir (Bak Chaput, 1941, S. 30 ve Lev. V).
Böylece, Etiyoku~ unda Lövaluvazo-Musteriyen endüstri içinde bulunan el baltas~n~n
münferit bir nümune olmad~~~~ve Orta Anadolu'nun, Etiyoku~u endüstrisi taraf~ndan temsil edilen, Lövaluvazo-Musteriyen endüstrisinin A~öleen kültürün tesirinde kalm~~~oldu~u anla~~lmaktad~r (A~öleen ve Lövaluvaziyen kültürlerin kar~~l~kl~~tesirleri için bak Leakey, 1953, s. 95). Prof. Dr. K~l~ ç Kökten de Ankara
Vilâyetinde Akka~~ve Gödek~r~~ civar~nda buldu~u iki el baltas~n~~Alpanos tipine
yakla~t~rmaktad~r (Bak Kökten, 1953, S. 188).
32
33

Howell, 1959, S. 16 ve tablo ~~o. Di~er
34 Bak Leakey, 1953, s. 91-92 ve
taraftan Zeuner Avrupa'n~n Üst A~öleen ve Mikokiyen safhalar~m Riss-Würm
buzularas~~ ça~~na yerle~tirdi~i halde Filistin'in Üst A~öleen safhas~n~~ve Üst A~öleen
(Mikokiyen) safhas~n~n bir k~sm~n~~ Riss buzul ça~~n~n son k~sm~na atfetmektedir
(Bak Zeuner, 1958, Fig. 8o ve s. 230-231).
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suretiyle geni~letmesine yol açm~~~olabilir. 35 13-15 metrelik sekinin
üstünde uzanan 30-35 metrelik sekiye gelince, daha eski olan bu
sekinin Orta Pleistosen'e ait olmas~~ muhtemeldir. 36
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