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Zeuner, 1957 y~l~nda ç~kan makalesinde Ürdün'de Wadi Shu'eib'de bulunan ve nükleüs olarak kullan~lan bir el baltas~n~~ tarif etmi~tir.°
Bu çe~it bir nükleüs 1956 y~l~ nda Alt~ nözü'nde birlikte yapt~~~m~z
bir ara~t~ rma esnas~ nda bulunmu~tur. Bu nükleüs bu güne kadar Türkiye'de bulunan ilk nümune oldu~undan bunu k~saca tarif etmeyi
faydal~~ bulduk.
Bu nümune 1956 y~l~nda Alt~ nözü kaza merkezinin biraz güneydo~usuna tesadüf eden bir tarla içinde bulunmu~tur. 2 Iki yüzü i~lenmi~~olan bu ince A~öleen el baltas~n~n uç k~sm~~daha sonraki bir tarihte k~ r~lm~~t~ r. Bu el baltas~ n~n bir yüzünden büyük bir yonga kopar~lm~~t~ r (levhaya bak~ n~z). Negatif vurma yumrusunun el bakasm~n dip k~sm~nda bulunmas~~ bu yongay~~koparan darbenin bu istikametten vuruldu~unu ortaya koymaktad~r. Kopar~lm~~~ olan bu
yongan~n yeri üzerindeki patina aletin ekseni k~s~mlar~nda görülen
patina'dan farks~zd~ r. Bu da bize bu nümunenin el baltas~~ olarak istimal edildikten çok k~sa bir zaman sonra nükleüs olarak kullan~ld~~~n~~
telkin etmektedir. 3
Wadi Shu'eib'de bulunmu~~olan nükleüs hakk~ nda Zeuner ~öyle
demektedir: "This unique specimen, therefore, illustrates how the Levalloisian
technique of preparing cores may be based on an Acheulian tradition." 4
Zeuner, F. E. (With the Co-operation of D. Kirkbride and B. C. Park). 1957.
Stone Age Exploration in Jordan, L Palestine Exploration Quarterly, Jan-June, s. 23.
2 Alt~nözü'ndeki Paleolitik buluntular için bak: ~enyürek, M. ve Bostanc~,
E. 1958. Hatay Vilâyetinin Paleolitik kültürleri. The Palaeolithic Cultures of the Hatay
Province. Belleten, cilt XXII, say~~86, s. 184-186.
3 Aletin dip k~sm~nda daha sonra kopar~lm~~~olmalar~~muhtemel olan baz~~
küçük yonga yüzleri de vard~r. Bu yonga yerleri üzerindeki patina'n~n rengi nümunenin, uç k~sm~n~n istisnasiyle, di~er k~s~mlar~nda görülen patina'n~nkinden farkl~d~r.
4 Zeuner, 1957, s. 23.
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Zeuner bu A~öleen aletin aradan bir zaman geçtikten sonra nükleüs olarak kullan~ld~~~na i~aret etmektedir. 5 Buna kar~~l~k Alt~nözü'nde buldu~umuz piyes görünü~e göre el baltas~~olarak kullan~ld~ktan
çok k~sa bir zaman sonra ve, muhtemel olarak, yine A~öleen insanlar
taraf~ndan bir nükleüs olarak istimal edilmi~tir. Nükleüs olarak kullan~lm~~~olan bir ba~ka biface'~n Fransa'da Cagny-la-Garenne'de de
bulundu~u bilinmektedir. 8

5 Zeuner, 1957, s. 23.
° Breuil, H. ve Kelley, H. 1956. Les iclats Acheuldens i~~plan de frappe i facettes
de Cagny-la-Garenne (Samim). Bull. de la S. P. F. LIM say~~3-4, Res. 5, I.

