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No. 3 Ankara civarında bulanan 
bir kaç Paleolitik alete 

dair bir not. 

1941 senesinin başlarında bir 
gezi esnasında Ankara'nın biraz 
garbında, Gazi Terbiye Enstitüsü 
bahçesinin, garp kenarında ve Or-

ma sathında bariz bir vurma yum-
rusu görülmektedir ve vurma sat-
hı işlenmiştin Levalloisien tekniği 
ile yapılmış olan bu aletin bir ka
zıyıcı olarak kullanılmış oldugunu 
tahmin ediyorum. Bu aletin âzam! 
ölçüleri şöyledir. Uzunluk 105 mm; 
genişlik 37. mm; ve kalınlık 17 rom. 

( Şekil : 1 ) -

man Çiftliğine giden şosenin sol ta
rafında bulunan graviyeler içinde, 
satıhta, paleoiitik tipte bir alet bul
muştum. Bir müddet sonra burada 
iki piyes daha buldum. Bilâhara 
talebem Bay Kemal Alot da bu gra
viyeler içinde dördüncü bir piyes 
bularak bana getirdi. 

Bu dört aletin hepsi de sileksden 
yapılmıştır. ilk bulduğum alet çok 
aşınmıştır ve üzerinde kuvvetli bir 
patina vardır. Bu aletin yalnız bir sat
hı işlenmiştir. Alt satıhtan mail ve 
pürüzsüz bir yonga koparılmıştır, ko-

Pek az aşınmış olan ikinci alet 
de kuvvetli bir patina ile örtülüdür. 
Bu eclat'ın yalnız bir sathı işlen
miştir. Vurma yumrusu mevcuttur 
ve vurma sathı işlenmiştir. Bu alet 
de Levalloisien tekniği ile yapıl
mıştır. Bir kazıyıcı (Racloire) ola
rak kullanılmış olan bir aletin aza
mî ölçüleri şöyledir: uzunluk 43 mm; 
genişlik 29 mm; ve kalınlık 5 mm. 

Diğerlerinden daha küçük olan 
üçüncü eclat hiç aşınmamıştır ve 
diğerlerinden daha az patinajıdır. 
Kopma sathı üzerinde bir vurma 
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yumrusu görülmediği gibi vurma 
sathı da tefrik edilememiştir. Bir 
ucu (point) andıran bu eclat'nın 
azamî ölçüleri şöyledir: uzunluk 32 
nun; genişlik 24,5 mm: kalınlık 6.4 
mm. 

Bay Kemal Alot'un bulduğu 
eçlat (şekil 1) burada bulunan dört 
aletin en tipiğidir. Bu alet aşınma
mış olduğu gibi patinası da pek ha
fiftir. Bu aletin de yalnız bir sathı 
ve kenarları işlenmiştir. Vurma 
yumrusunun karşısındaki kenara 
hiç dokunulmamış ye bu kenar tabiî 
halinde bırakılmıştır. Kopma sat
hında bir vurma yumrusu mevcut
tur ve bunun üzerinden üç küçük 
yonga koparılmıştır. Mousterien tek
niği ile yapılmış olan bu alet bir 
yan kazıyıcısı olarak kullanılmıştır. 
Bu kazıyıcının azamî ölçüleri şöy
ledir: uzunluk 55 mm; genişlik 42 mm 
kalınlık 11 mm. 

Satıhta bulunan bu dört aletin 
mevcudiyetinden bu graviyeler için
de Levalloiso—Mousterien tipte bir 
endüstrinin bulunmasının muhtemel 
olduğunu istidlal tediyoruz. 

Bu aletlerin temsil ettikleri en
düstriye müşabih paleolitik kültür 
bakliyeleri Ankara civarında başka 
yarlerdede bulunmuştur. Şimdiye 
kadar bu civarda bulunan istas
yonların en önemlisi ve en zen
gini Ord. Profesör Dr. Şevket Aziz 
Kansu'nun (1) 1937 senesinde Anka-

1) Şevket Aziz Kansu, 1937. Ankara 
ve Civarının Prehistoryasında yeni buluşlar. 
Nouvelles Deoouvertes Prehistoriques Dans 
les Environs d'Ankara. İkinci Türk Tarih 
Kongresi. İstanbul. 

Şevket Aziz Kansu, 1933. Sur les 
Nouvellves Deçouverttes Paleolithiqueş Fai-
tes en l'Anatolie Sous l'Auspice de la So

ra dan Çubuk Barajına giden şose-
nin kenarında ve Çubuk Suyunun 
sol sahilinde bulduğu. Etiyokuşu 
istasyonudur. Burada ince ve kalın 
kum ve çakıl tabakaları biribirini 
takip etmektedir. Profesör Şevket 
Aziz Kansu paleolitik endüstriyi 
Bakır Çağı toprağının 3..10 metre 
altında ve bugünkü Çubuk Suyu 
seviyesinin 10 metre üstünde duran 
bir tabaka dahilinde bulmuştur. Pale
olitik aletleri hâmil filan ince çakıl 
ve kum tabakası (tabaka v) ile bakır 
çağı toprağı arasında dört sterile 
kum ve çakıl tabakası vardır. Bu
rada bulunan Levalloiso —Mouste
rien endüstrisi bakiyeleri arasında 
uçlar, çakılar, kazıyıcılar, ve nük-
leüsler mevcuttur. Bu notda bildiri
len aletler Eti Yokuşunda bulunan 
aletlerin bazılarına müşabihtir. 

Bundan başka Dr. Kurt Bittel 
(2) Ankara Hava Gazı fabrikasının 
garbında paleolitik tipte aletler bul
duğu gibi, Profesör Şevket Aziz 
kansu ve asiatanı Muine atasayan 
da (3) Ankaranın 60 kilometre ce-
nubigarbisinde Gâvur kalede satıh
ta paleolitik tipte aletler toplamış
lardır.(3) Gene Profesör Şevket Aziz 
ciete Turque d'Histoire. 2 eme Congres 
International des Sciences Anthropologique 
et Ethnologique, Kopenhag-. 

Şevket Aziz Kansu, 1940. Türk Tarih 
Kurumu tarafından yapılan Etiyokuşu 
Hafriyatı raporu (1937). Les Fouilles d'Eti-
yokuşu, Entreprises Par la Societe d'His-
toire Turque. Türk Tarih Kurumu yayınla
rından, v.seri No. 3, Ankara 
(2) Kurt Bittel, 1934. Prahistorische Forsc-
hung in Kleinasien. İstanbul. 
(3) Şevket Aziz Kansu, 1937. 1936 yılında 
Ankara ve Civarında meydana Çıkarılan 
Paleontolojik ve Prehistorik vesikalar hak
kında ilk bir Not. Ülkü, Cilt VIII, Nö.48. 
Şevket Aziz Kansu, 1938. Antropoloji Ders
leri. İstanbul. 
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Kansu Çubuk Suyu sahilinde diğer 
bir mahalde paleolitik tipte ve Eti-
yokuşuna müşabih aletler toplamış
tır (4). Profesör E. Pittard da (5) 
Ankaranın garbında Er Gazide 
Ankaraya giden şosenin kenarında 
graviyeler içinde mütekâmil leval-
loisien veya levalloiso—moisteiien, 
tipte bir endüstri bulmuştur. Bu 
aletlerde Etiyokuşu endüstrisine 
benzemektedir. Son zamanlarda Dr. 
Max Pfannenstiel (6) Ankara civa
rında muhtelif noktalarda Levalloiso 
mousterien tipte piyesler toplamıştır. 

Bu kısa izahattan Ankara civa
rının paleolitik kültür bakiyeleri 
bakımından çok zengin olduğunu 
anlayoruz. Fakat maalesef bu ci
vardaki paleolitik endüstri baki
yelerinin birçoğu satıh buluntu
ları oldukları gibi kültürleri taba
kalar içinden çıkan istasyonlarda 
da bir :paleolitik .kültür istratig

rafisine yani aynı yerde birbirini 
takip eden muhtelif devirlere ait 
paleolitik endüstrilere, henüz da
ha tesadüf edilmemiştir. Bundan baş
ka bu paleoletik endüstri bakiyeleri 
ile birlikte bunların hakikî jeolojik 
yaşlarını tayine ve Avrupadaki 
kültürlerle korelasyonuna yaraya
cak fosil hayvan kemikleri de bu-

(4)Şevket Aziz Kansu, 1939. Anadolu Pale-
olitiğine Dair bir Not. Türk Antropoloji 
Mecmuası, No. 19-22. 

(5) Eugene Pittard, 1939. Silex Tail-
les Levalloisiens Recueillis Dans Les Al-
luvions Des Plateaux D'Anatolie. Revue. 
Anthropologique, cilt LXVIII, Avril-Juin. 

(6) Max Pfannenstiel, 1941. Die Alt-
steinzeitlichen Kulturen Anatoliens. İstan-
buler Forsehungen. Herausgegeben v. d. 
Zweîgstelle İstanbul des Archâologischen 
Instituts des Deutschen Reiches. Band 15, 
Berlin. 

lunmamıştır. Ankara civarı Pleisto-
cene devrinde buzullarla örtülme
diği için bu endüstrinin jeolojik 
yaşının tayininde glasiyelerîn eri
dikten sonra bıraktıkları morenler-
den de faydalanamıyoruz; 

Bu Levalloisö-mousterien en
düstrisinin hakikî jeolojik yaşını 
yani Pleistocene devrinin hangi 
epokuna ait olduğunu tayine yara
yacak olan yukarıda saydığımız bu 
üç yardımcı şart Ankara civarında 
şimdiye kadar bulunmuş olan hiç 
bir istasyonda mevcut değildir. 

Ankara civarının Levalloiso-
mousterien endüstrisinin jeolojik 
yaşının Avrupanın müşabih kültü
rünün yaşının aynı olması muh
temeldir. Fakat bu endüstrinin ha
kiki yaşını kesin olarak tayin et
mek için şimdilik yardımcı deliller: 
den mahrum bulunuyoruz. Bu en
düstri Ankara, havzasını teşkil eden 
dört Pleistocene taraçasının en gen
cinin kumları dahilinde bulunmak
tadır. Bu taraça Dr. Pfannehstiel'e 
göre (7) ilk iki Würm glasiye dev
rine tekabül etmektedir. Fakat bu 
taraça dahilinde fosil memeli baki
yeleri bulunmadığı için bunu kesin 
olarak tayin etmek şimdilik müm
kün değildir. Fakat bu ve daha 
eski taraçalar dahilinde yapılacak 

(7) Max Pfannenstiel, 1940. Die Dil-
uvialen Schotterterrasen von Ankara und 
İhre Einordnung in die Europaische 
Quartarchronologie. Sonderdruck Aus der 
Geologischen Rundschau, cilt XXXI, No. 
5 / 6 . 

Max Pfannenstiel, 1941. Die Altstein-
zeitlichen Kulturen Anatoliens. Istanbu-
ler Forsehungen. Herausgegeben v. d. 
Zweigstelle Istanbul des Archâologischen 
Instituts des Deutschen Reiches. cilt 15, 
Berlin. 
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daha etraflı sistematik araştırmala
rın hem taraçaların ve hemde bun
ların' içindeki kültürlerin jeolojik 
yaşlarını kesin olarak" tayin etme
leri muhtemeldir. ' Bu jeolojik yaş 
meselesini kesin olarak halledebil
mek için bu taraçalar dahilinde 
daha etraflı araştırmalara ihtiyaç 
vardır. 

Elimizde başka deliller bulun
madığı için şimdilik yapabileceği
miz yegâne şey graviyeler içinde 
bulunan endüstri bakiyelerini "fos-
siles directeurs,, olarak kullanmak 
ve bunların jeolojik yaşlarını ken
dileriyle tayin etmektir. Fakat bu
rada şuna işaret etmek isterim ki, 
başka deliller bulunmadığı taktirde 
iki memlekette bir endüstrinin ayni 
tipte olması bunların muhakkak 
ayni jeolojik yaşta olmalarını ta
zammun etmez, zira bir kültür bir 
yerde başka bir yerdekinden daha 
geç başlıyâbilir veya daha uzun 
sürebilir. Bu daima hatırda tutul
ması lâzım gelen bir noktadır. Pro
fesör Pîttard Er Gazide bulduğu 
aletleri meşhur Fransız prehistori-
yeni Profesör Abbe Breuil'e gös
termiştir. Profesör Breuil bu aletler 
hakkında şunu yazmıştır (8): "Le 
tout peut etre levalloiso-mouterien, 
ou levâllosisien eyolue. C'est plus 
ou moins comparable au levallois 
III ou IV de chez nous„. Profesör 
Breuill (9) ve Dr. Leakey (10) le
vallois III ve IV dün Avrupada 
Riss-Würm enterglasiye devrine 
yani son buzul. devrinden evvel 

(8) E Pittard dan (1939) alınmıştır, 
(9) İ. Capitan'n «La Prehistoire» 

ında (1931). 
(10) L. S. B. L e a k e y , 1934. Adam's 

Ancestors. Londra. 

gelen buzlu arası devrine tekabül 
ettiği kanaatındadırlar. Buna mu
kabil Dr. Max Pfannenstierin bu 
levalloiso - mousterien endüstrisinin 
bulunduğu taraça I'i ilk 2 Würm 
devrine atfettiğinden evvelce bah
setmiştik. Böylece şimdilik yalnız 
bu levalloiso mousterien endüstri
nin ihtimal Riss-Würm glasiye arası 
devrinden daha eski ve ilk iki 
Würm glasiye devrinden daha. yeni 
olmadığını söylemekle iktifa etmek 
mecburiyetindeyiz. 

Bu kısa izahattan orta paleoli-
tik çağda Ankara civarının olduk
ça kalabalık bir. avcu halk tarafın
dan iskân .edilmiş olduğunu öğre
niyoruz. Profesör Leuchs'un (11) 
Orman Çiftliğinin biraz ilerisinde, 
Dumlu köyü civarında bulduğu ve 
Profesör Şevket Aziz Kansunun (12) 
bir Şelleen el baltası (coup de 
poing) olarak teşhis ettiği aletden 
bu havalinin Alt Paleolitik devirde 
de iskan edilmiş olduğunu istidlal 
edebiliriz. Bu civardaki graviye ve 
mağaraların başlanmış olan tetki-
katma bir hız verileceğini ümit 
ederiz. 

Dr. Muzaffer S. ŞENYÜREK 
Antropoloji Doçenti 

(11) K.Leuchs, 1939. Ein Faustkeil 
der Chellesstufe Ans der Umgebung Von 
Ankara. Forsehungen und Fortschritte, 15. 

(12) Şevket Aziz Kansu, 1939. Ana
dolu Paleolitigine dair bir Not. Türk Ant
ropoloji Mecmuası, No. 19-22. 
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No. 4 Anadolu da bulunan iki 
Yeni Paleolitik alete 

dair bir not. 
Bu kısa notumda talebem Ke-

mal Alot'un Kastamonu ve Erzurum 
civarında bularak bana getirdiği 

paleolitik tipde iki yeni belgeden 
bahsedeceğim. 

Gazi terbiye Enstitüsü tabiiye 
şubesini ikmal ettikten sonra Kas

lardan yâlnız bir tanesini ele ala
cağız. 

Bahis konusu olan eclat (şe
kil 1) 9 Birinci teşrin 1941 de Göl
köy Enstitüsü civarında Ziraat ve
kâletine ait olan fidanlıktaki bekçi 
kulübesinin ve Kastamonu Gölköy 
şosesinin 100 metre kadar cenu
bunda ve Enstitü binalarının cenu
bu şarkisine tesadüf eden bir nok-

(Şekil: 1) 

tâmonu da Gölköy Enstitüsü tabiiye 
öğretmenliğine tâyin edilen Bay 
Kemal Alot bu civarda paleolitik 
araştırmalarına başlamış ve kısa 
bir zamanda bu mesaisinin mükâ
fatını görmüştür. Gölköy enstitüsü 
civarında, satıhta çakmak taşından 
yapılmış beş piyes bulunmuştur fa
kat biz burada da, diğerleri bunun 
kadar tipik olmadıkları için, bun-

tâda, sürülmüş bir tarla içinde bu
lunmuştur. Bir mızrak başı şeklinde 
olan bu aletin üzeri san renkte bir 
patina ile örtülüdür. Üzerinde kır
mızı renkte bir kaç leke vardır ki 
bunlar da piyesin münhal demir 
madenini havi sularla temasa gel
miş olduğunu gösterir. Aletin üze
rindeki kenarlar keskinliklerini kay
betmişler ve kütleşmişlerdir. Yani 
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alet aşınmaya uğramıştır. Bu da 
bize bu aletin, bu mahalle ait ol
madığını. ve bu tarlaya sular tara
fından sürüklenerek getirilmiş ol
duğunu gösterir. 

Bu aletin yalnız bir sathı işlen
miştir, Vurma yumrusunun yeri bel
lidir, fakat bunun üzerinden kop-

niği ile yapılmış plan bu alet orta 
paleolitik kültür tipinin mevcut en 
güzel uç nümunelerinden biridir. 
Fakat ayni zamanda bir yankazı-
yıcısı (side - scraper) olarak da 
kullanılmış olabilir. Bu aletin azamî 
ölçüleri şöyledir: uzunluk 91.3 mm. 
genişlik 51 mm. ve kalınlık 16.5 mm. 

(Şekil: 2) 

muş olan bir yonga bunu az çok 
belirsiz bir hale sokmuştur. Vurma 
sathından, yonga sathına doğru, 
basamaklı, bir yonga kopmuştur. 
Üst satha dört tali uzun yonga ko
parmak suretiyle şekil verilmiştir. 
Kenarlar hafif retuşludur fakat bun
lar aşınma neticesinde oldukça mü-
devverleşmişlerdir. Levalleisientek-

Levallois tipinde olduğuna şüp
he olamayan bu âletin, satıhta bu
lunduğu için, hakikî jeolojik yaşını, 
yani Pleistocene devrinin hangi 
epokuna ait olduğunu kesin olarak 
tesbit etmek maalesef şimdilik im
kân haricindedir. Fakat bunun da 
Ankara civarında bulunan leval-
loiso-mousterien endüstrilerinin dev-
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rine ait olması kuvvetle muhtemel
dir. Bay Kemal . Alot'un bulduğu 
bu alet ve Bayi. Kılıç Kökten'in 1 

Samsunda Teke—köyünde Derecik 
vadisinde bulduğu bazalt porfirit 
ve diyoritten yapılmış mousterien 
tipde iki alet ve Ayni vadi içinde 
kâin (A) mağrasında bulunan zen
gin üst paleolitik veya mezolitik 
bakiyeler buz devrinde Şimalî Ana
dolu'nun da iskân edilmiş olduğu.-
nun delilleridirler. Bu buluntular 
Şimalî Anadolunun da paleolitik 
kültür bakiyeleri bakımından diğer 
mıntakalar kadar zengin olduğunu 
ve bu mıntakanın mağara ve ne
hir taraçalarînda yapılacak siste
matik araştırmaların çok verimli 
olacaklarını müjdelemektedir. 

Bay Kemal Alot araşdırmalara 
askerlik hizmetini yaptığı esnada 
da devam, etmiş ve 1942 yılında 
Erzurum civarında burada bahset
tiğimiz ikinci aleti bulmuştur. Bahis 
konusu olan Eclat (şekil 2) Erzu-
rum-Hasan Kale şosesinin Erzu-
rumdan itibaren 20 ve 25 inci ki
lometreleri arasında yola amud du
ran kuru dere içinde, şosenin 300 
metre kadar cenubunda, dere ya
macının sathında bulunmuştur. 

Bu piyes kül renginde volka
nik taştan (bazalt) yapılmış kaba 
yapılı bir alettir. Alet yan yana 
duran iki parçaya bölünmüş bir 
halde bulunmuş ve bilahara yapış

İ.Kılıç Kökten, 1941. Samsun Vi

lâyeti Teke köy civarında Prehistorik Araş

tırmalar Ülkü, No, 98. 
A Mağarası raporu Samsun hafriyat 

heyeti tarafından hazırlanmaktadır. Şevket 
Aziz Kansu. Türk Tarih Kurumu Samsun 
kazıları ve Samsun tarihi üzerinde bu ko
nuşma. Konuşmalar. No. 3. 1942. Ankara. 

tırılmıştır. Parçalârın kırılma yüz
lerinin kopma sathı tarafında olan 
kenarları düz ye yonga sathı tara
fındaki kenarları ise zikzaklıdır. Kı
rılma kenarlarının keskin ve hiç aşın
mamış bir halde bulunması bu piye
sin ancak yakın bir mazide . kırıl
mış olduğunu isbat eder. iki par
ça '. üzerindeki kenarlar birbirine 
O kadar güzel intibak etmektedir 
ki, bu iki parçanın aynı alete aid 
olduklarından şüphe edilemez. 

Kül renginde olan bu aletin 
kenarlarının oldukça aşınmış ve 
müdevverleşmiş olması bunun da 
buraya sular tarafından taşınmış: 

olduğunu isbat eder. Aletin yalnız 
bir sathı işlenmiştir' Kopma sathı 
düzdür ve üzerinde vurma yumru
su yoktur. Yalnız vurma yumrusu-
nun yerine tekabül eden kısım bi
raz müdevverdir. Bir vurma yum-, 
rusunun bulunmaması kullanılan 
taşın tabiatından ileri gelmektedir. 
Kopma sathı mukaardır. Aletin üst-
yüzü uca doğru kıvrılan bir sırtla, 
ikiye ayrılmıştır. Kenarlarda yalnız 
kaba retuşlar vardır ki, bunların 
böyle oluşu da taşın tabiatına at-
fedilmelidir. Uç körleşmiştîr. Leval-
loisien tekniği ile yapılmış olan bu 
alet bir uç olarak kullanılmıştır. 
Fakat ayni zamanda bir yan kazı
yıcısı olarak da kullanılmış olabi
lir. Bu aletin azamî ölçüleri böyle
dir : Uzunluk 103 mm., genişlik 
57 mm. ve kalınlık 22 mm. 

Levalloisien tekniği ile yapıl
mış olan bu âletin de, satıhta bu
lunduğu için, hakikî jeolojik yaşını 
kesin olarak tayin etmek şimdilik 
imkân haricindedir. Fakat bu ve 
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bay İ. Kılıç Kokten'in2 Kars'ta 
bulduğu trakitten yapılmış Chel-
leen tipdeki el baltası ve profesör 
Şevket Aziz Kansu'nun2 Sivas'ta 
Gemerek demiryolu istasyonunda 
topladığı levalloiso - mousterien 
tipte iki sileks yonga buz devrin
de doğu Anadolu'nun da iskân 
edilmiş olduğuna, delildir. Burada 
bahşettiğimiz aletin, Kars'daki el 
baltasının ve De Morgan ın 3 Eri
van civarında topladığı piyeslerin 
hep Valkanik taşlardan yapılmış 
olması Volkanik taşların bu mm-

2 Şevket' Aziz Kansu, .1943. Anadolu 
da yeni Paleolitik buluntular. Dil ve Ta
rih - Coğrafya Fakültesi Dergisi No. 5. 

İ. Kılıç Kökten 1943. Karsın Tarihi 
öncesi hakkında ilk kısa" rapor. Belleten, 
No. 27. 

3 J. De Morgan, 1927. La Prehistoire 
Orientale. Cilt III, L'Asie Anterieure. 
Paris. 

takanın Paleolitik devrinde mühim 
bir rol oynamış olduklarını telkin 
etmektedir. 

Bu buluntular Doğu Anado 
luda yapılacak sistemli araştırma
ların çok verimli olacaklarını müj
delemektedir. Bu civarda yapılacak 
buluntuları buz devrinden kalma 
morenierle münasebete getirmek 
imkâni mevcut olduğundan, burada 
yapılacak araştırmalar Anadolunun 
paleolitik kültür kronolojisinin tes-
bitini ve Anadolunun paleolitik 
kültürlerini, kronoloji itibariyle, 
Avrupanınkilerle doğrudan doğruya 
karşılaştırmamızı kolaylaştıracaktır. 
Bu bakımdan da Doğu Anadoluda 
yapılacak arkeolojik araştırmalara 
ehemmiyet verileceğini temenni 
ederiz. 

Dr. Muzaffer S. ŞENYÜREK 
Antropoloji Doçenti 


