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IZMIR DOLAYLARINDA BULUNAN IKINCI BIR ALT
PALEOLITIK ALETE AIT NOT
~EVKET AZIZ KANSU
1963 y~l~nda, "Ege (Izmir) alt paleoliti~ine ait ilk not - note
preliminaire sur le paleolithique inferieur de la region Egeenne"
ad~~ alt~nda Izmir'in Çarpank koyu dolaylar~nda sat~hta elde edilen
bir aleti Belleten'de yay~nlam~~t~m. (Belleten, Cilt XXVII, Say~~107.
Sayfa 485 - 490, 1963 Ankara). Bu ilk piyesi bana getiren B. Yüksel
Emekli 1964 y~l~nda yine ayn~~bölgeden düzeyde buldu~u ikinci bir
paleolitik aleti bana verdi. Bugün üç foto~raf~~ile (Resim ~~ , 2, 3)
yay~nlamak f~rsat~n~~elde etti~im bu küçük boydaki el baltas~~iki
yüzü i~lenmi~~(biface) bir âlettir. Boyutlar~~: yükseklik: 6.9 x geni~lik 5.9 x kal~nl~k: 2.7 dir. Oldukça a~~nm~~~bir hali vard~r. Bu alet
üst A~öleen'in devam~~kabul edilen Mikokiyen (Micoque) tipinde
küçük bir el baltas~d~r. Ankara Fen Fakültesi Jeoloji Profesörü B.
Nafiz Ilgüz'ün te~hisine göre sertli~i 6 ila - 7 1/2 olan "grenath miko~ist
bünyeli" bir külteden (roche) yap~lm~~t~r. Bu sert külte Ege bölgesinde çoklukla bulunmaktad~r.
Ege bölgesinde bugünkü bilgilerimize göre ilk defa 1963 y~l~nda
tespit edilen (Chelleo - Acheuleen) el baltas~ndan sonra onu takip
eden y~ lda (1964) yine ilk defa bulunan "Micoque" fasiyes'li el baltas~~münasebetiyle, daha önce Hatay ve Orta Anadolu'da tespit
edilen micoque el baltalar~~konusunda 1945 tarihinde yay~nlad~~~m~z
bir nottan a~a~~daki sat~rlar~~naklediyoruz :
"Bay Nurettin Can 1943 y~l~nda Antakya'da Alt~ndere ad~~
verilen bir yatakta, ifadesine göre 1,30 m. derinlikte kum tabakalar~~
içinde bulunmu~~ve Resim ~~de bir örne~i gösterilen iki adet iki yüzü
i~lenmi~~(biface) ufak el haftas~n~~Antropoloji ve Etnoloji Enstitüsü'ne getirmi~ti.
Bunlar~n tabii büyüklükte resmini yay~nlad~~~= biri 7.3 x 6.7 x
2.8 ölçüsünde, di~eri 7.~~x 6.6 x 3.2 ölçüsündedir. Bu iki çakmak
ta~~~aletin her ikisinin de iki yüzleri yontulmu~tur. Birincisinin vurma
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yüzünde ve yontma yüzünün üst k~sm~nda korteks'ten bir parça
kalm~~t~r. ikisi de armut biçimindedirler. Yay~nlad~~~= Metin
ucunda sonradan k~r~lm~~~ uç k~sm~n~n yeri görülmektedir. Birincisi
oldukça koyu sar~, di~eri ise aç~k sar~~renktedir ve her ikisinin de
patinas~~vard~r.
Bu iki küçük el baltas~~ile beraber 5.9 x 5.5 x 1.8 ölçüsünde yine
çakmak ta~~ndan bir kaz~y~c~~da bulunmu~tur.
Bu küçük boydaki çakmak ta~~ndan ve armut biçimindeki iki
yüzlü (biface) haftalar, bilindi~i üzere ilkönce Fransa'da Dordogne'da Tayac'ta la Micoque istasyonunda bulunmu~lard~r. O vakitten
beri bu tip paleolitik âletlere micoque tipinde âletler ad~~verilir.
Bunlar A~öleen bir fasiyes'i ifade ederler.
Profesör Miss D. A. E. Garrod'un Filistin'de Carmel da~~ndaki
incelemelerinden beri (1937) Anadolu'nun güney kom~u bölgelerinde
de micoque tipinde el baltalar~n~n varl~~~~anla~~lm~~t~. Filistin'de
Et-Tabun ma~aras~nda üst A~öleen (micoque) kültür basama~~nda
bulunan el baltalar~mn da ço~u armut biçimindedirler. Kal~n tabanl~~
ve oldukça küt uçludurlar. Çoklar~mn vurma yüzünde çekirde~in
kabu~undan büyük bir parça kalm~~t~r. Antakya'dan getirilen bu
iki biface da Anadolu'da micoque kültürünün varl~~~n~~göstermektedir. Bu kültür Anadolu'nun yaln~z Hatay gibi güney bölgelerine de
münhas~r de~ildir. 1937 y~l~nda inceledi~imiz Etiyoku~u (Ankara)
paleolitik istasyonu materyeli içinde bir tane tipik küçük biface tespit
ettik. Bu da armut biçimi küçük bir micoque tipinde el baltas~d~r.
8.4 x 7.2 x 3.2 ölçüsündedir (Etiyoku~u Envanter No. ~~38). Bu
suretle üst A~öleen'in devam~~olan micoque fasiyesi'nin Orta Anadolu'da da mevcut oldu~u anla~~l~yor .." (Hatay'da (Antakya)
bulunan üst A~öleen (micoque) ve Ni~de Nev~ehir çevrelerinde toplanan Levalloisien Aletler hakk~nda bir not : Belleten, Cilt IX, Sayfa
293 - 94, 1945 Ankara).
De~erli bilim adam~m~z Paleontolog Doçent Dr. Fikret Ozansoy'un yak~nlarda yine Ege bölgesinde tespitine muvaffak oldu~u
"Paleolitik insan ayak izleri" ke~fi de gözönünde tutulacak olursa,
Ege'nin eski yontma ta~~ça~~~(Paleolitik) hakk~ndaki bilgilerimizin
gün geçtikçe geni~liyece~i, zenginle~ece~i ve önem kazanaca~~~anla~~lmaktad~ r.
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