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—GIRI~—
Enver Bostanc~~1954 y~l~ nda Gaziantep ve Hatay vilâyetlerinde
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi ad~na yapt~~~~
Prehistorya ara~t~rmalar~~ esnas~nda, o s~rada hususi bir krom ~irketinde çal~~makta olan Alman jeolo~u Bay Klaus Hormann ile tan~~m~~t~r. Klaus Hormann'~n Samanda~'~nda Ma~rac~k köyü yak~n~nda
bulunan bir ma~aradan bahsetmesi üzerine, Enver Bostanc~~onunla
birlikte bu ma~araya gitmi~~ve sat~hta bir sileks parças~~ve baz~~fosil
hayvan kemikleri toplam~~t~ r. Enver Bostanc~~1956 y~l~~May~s ay~nda
tekrar bu bölgeye giderek bu ma~ara dahilinde bir sondaj yapm~~t~ r.
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi ad~ na yap~lan
bu sondajda Paleolitik Ça~a ait sileks aletler, fosil hayvan di~leri
ve kemikleri ve insana ait baz~~kal~nt~lar bulunmu~ tur.' Bu sondajdan
sonra ve Enver Bostanc~'n~n teklifi üzerine bu ma~arada birlikte
kaz~~ yapma~a karar verdik. Birinci Ma~ara ad~n~~ verdi~imiz bu
ma~arada 1956 ve 1957 y~llar~ nda birlikte üç kaz~~ yapt~k. Bu kaz~lardan birincisini 1956 y~l~~ Haziran ay~ nda Ankara Üniversitesi
Bu sondaj için bak: Zafer, 24. V. 1956, s. t.
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Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi ad~na,2 ikincisini 1956 y~l~~Eylül
ay~ nda Türk Tarih Kurumu ad~na 3 ve üçüncüsünü de 1957 y~l~~
Haziran ay~ nda yine Türk Tarih Kurumu ad~na yapt~ k.4 Ayr~ca
1957 y~l~~Eylül ay~ nda Birinci Ma~ara ile Ma~rac~ k köyü aras~nda
bulunan di~er bir ma~ara (ikinci Ma~ara) dahilinde de bir sondaj
yapt~k. Kazd~~~m~ z ma~aralar~ n yerleri Levha I'de gösterilmi~tir.
Hatay vilayeti dahilinde ilk Paleolitik kal~nt~lar 1943 y~l~ nda
Nurettin Can taraf~ ndan Antakya ~ehrinin kenar~ nda bulunmu~tur (bak Levha I ve Levha V, resim 1).5 Bunu W. J. McCallien'in
Iskenderun bölgesinin güneyinde sat~hta buldu~u bir Paleolitik
alet takip etmi~ tir. K~l~ç Kökten'in haritas~ nda bu buluntu Lövaluvazo-Musteriyen olarak i~aretlenmi~ tir. 6 Daha sonra, 1950 y~l~nda,
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünden Fikret Ozansoy Hatay
vilayeti dahilinde Prehistorya ara~t~rmalar~~yapm~~~fakat bu ara~t~ rman~ n sonuçlar~n~~ henüz daha ne~retmemi~ tir. Bilahare Enver
Bostanc~~1954 y~l~ nda, Ma~rac~ k köyü yak~n~ nda bulunan Birinci
2 Bu münasebetle bu kaz~~için gereken tahsisat~~
temin etmi~~bulunan Ankara
Üniversitesi Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi Dekanl~~ma, Profesörler Kuruluna
ve Ara~t~ rma istasyonlar~na te~ekkurü bir vazife biliriz.
3 1956 y~l~nda yapt~~~m~z kaz~lar için bak:
~enyürek, M. ve Bostanc~, E. 1956
(a). Samanda~~'nda Eski Ta~~Ça~~ na ait bir iskân yeri. Zafer, 4. VII. 1956, s.
2,
Ankara ve Yank~ , 4. VII. 1956, s. 20-2 1 ; ~enyürek, M. ve Bostanc~, E. 1956 (b).
The excavation of a cave near the Village of Ma~rac~k in the Vilayet of the Hatay.
Anatolia, Revue Annuelle d'Arch63logie, cilt I, s. 81-83; ~enyürek, M. ve Bostanc~, E. 1956 (c). Samanda~~'nda yap~ lan prehistorik ara~t~
rmalar. Zafer, 6. XI.
1956, S. 2 Ve 5.
Bu son iki kaz~~için gereken tahsisat~~temin etmi~~bulunan Türk Tarih
Kurumuna te~ekkürü bir vazife biliriz. Ayr~ca, bu münasebetle, bu bölgede yapt
~~~m~z
ara~t~rma ve kaz~lar için gereken müsaadeyi vermi~~bulunan Maarif Vekaleti Eski
Eserler ve Müzeler Umum Müdürlü~üne ve Samanda~'~ndaki çal~~malar~m~z esnas~ nda mümkün olan her türlü kolayl~~~~göstermi~~olan Hatay Valili
~ine, Hatay
Maarif Müdürlü~üne, Samanda~~Kaymakaml~~~ na ve X. Devre Hatay Meb'usu
Say~n Bay Abdullah Cilli'ye te~ekkür etmek isteriz.
5 Bak Kansu, ~
. A. 1945. Hatay'da (Antakya) bulunan Üst A~öleen (Micoque) ve Ni~de-Nev~ehir çevrelerinde toplanan Levalloisien aletler hakk~nda
bir
not. A note on implements of Upper Acheulian (Micoquian) type from Hatay
and artifacts of Levalloisian type from the Ni~de region. Belleten, Cilt IX, No. 34,
s. 293.
Bak Kökten, t. K. 1952. Anadolu'da prehistorik yerle~me yerlerinin da~~l~~~~
üzerine bir ara~t~ rma. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi Dergisi,
Cilt X, No. 3-4, s. 167-207.
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Ma~araya yapt~~~~ziyarete ilaveten, Antakya ~ehrinin 12 kilometre
güney-do~usunda bulunan Alt~ nözü Kaza merkezine gitmi~~ve bu
kasaban~n yak~n~nda sat~ hta bir el babas~~bulmu~tur. 1956 y~l~~Eylül
ay~nda Samanda~'~nda kaz~ ya son verdikten sonra Alt~ nözü'ne
giderek sat~hta daha baz~~sileks aletler bulduk (bak Levha I ve
Levha V, resim 2). Bundan ba~ka 1957 y~l~~Haziran ay~nda Antakya
~ehrinin bat~s~ nda, Nurettin Can'~n ziyaret etti~i sahada, bir sekinin
sath~nda sileks aletler toplad~k.
SAMANDA~INDA MA~ARACIK KÖYÜ YAKININDAK~~
MA~ARALARDA YAPTI~IMIZ KAZILAR
B~ R~NC~~MA~ARA
Birinci Ma~ara Samanda~~Kaza merkezinin takriben 4.5
Kilometre kuzey-bat~s~ nda bulunan IVIa~rac~ k köyünün yak~n~nda
ve biraz kuzey-bat~s~ nda ve Büyük Iskender'in generallerinden,
Selevkos'lar hanedammn kurucusu, Büyük Selevkos tarafindan
in~a edilmi~~olan antik Selevkeia (Selevkeia Piereia) ~ehrinin hemen
kenar~nda bulunmaktad~ r (Levha II ve Levha III, resim I). Birinci
Ma~aran~n yak~n~nda baz~lar~~tabii ve baz~lar~~sun'i olmak üzere daha
ba~ka ma~aralar da vard~ r (Levha III, resim 2 ve levha IV, resim
~ ). Bu bölgede bulunan tabii ma~aralar~n baz~lar~~da Klasik Ça~da
iskân edilmi~ tir. Birinci Ma~ara ve bu civardaki di~er ma~aralar
Musa Da~'~ n güney eteklerinde Helvetien (Miosen) Ça~a ait kalkerler içinde bulunmaktad~r. 7
En büyük uzunlu~u 23, en büyük geni~li~i 6 ve en büyük yüksekli~i 4 metre olan Birinci Ma~aran~n a~z~~güneye bakmaktad~r.
Deniz kenar~ ndan takriben ~~kilometre kadar içeride bulunan bu
ma~aran~n taban~~bugünkü deniz seviyesinden 39 metre yüksekte
durmaktad~r. Ma~aran~n do~u ve bat~~duvarlarmda ve tavan~n~n ön
k~sm~ nda, içinde fosil memeli hayvan kemik ve di~leri ile karada
ya~ayan Gastropod'lara (salyangozlar) ait kavk~lar bulunan sert
kumta~~~kal~nt~lar~~bulunmaktad~ r. Bu kumta~~~kal~nt~lar~~ma~aran~n
7 Bölgenin jeolojisi için bak Erentöz , L. E. 1956. Statigraphie des bassins
ri&~gnes de Turquie, plus sp&ialement d'Anatolie Wridionale et comparaisons
avec le Domaine M&Iiterraneen dans son ensemble. Theses pr6ent&s la Facult
des Sciences de l'Universit de Paris pour obtenir le grade de docteur s Sciences
naturelles. S&ie A, No. 28 ii, No. d'ordre: 3683. s. 27 ve harita, Ankara.
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vaktiyle tatl~~su istilasma u~rad~~~n~~ve tavan~ na kadar dolduruldu~unu göstermektedir. Bilahare a~~nm~~~olan bu kumta~~~dolgusundan
bugün sadece ma~aran~n do~u ve bat~~duvarlar~~ile tavan~~üzerinde
görülen kal~nt~lar kalm~~t~r.
Bu ma~ara dahilinde yapt~~~m~z kaz~larda ma~aran~n Roma
Ça~~nda bir ta~oca~~~olarak kullan~lm~~~oldu~unu tesbit ettik.
Ma~aran~n bat~~ duvar~ndan kesilmi~~olan ta~~blöklar~~ma~aran~n içinde
i~lenmi~tir. Ta~c~lar ma~ara taban~n~ n mühim bir k~sm~n~~kazm~~lar, buralardaki kültür tabakalar~n~~ kar~~t~ rm~~lar ve bu yerleri
molozlarla doldurmu~lard~r. Ma~aran~n üstünde kaya oyularak ta~tan
bir merdiven yap~lm~~t~ r (Levha II, resim 2).
Ma~aran~ n ihlal edilmemi~~k~s~mlar~ nda be~~kültür tabakas~na
rastlad~k. Kültür tabakalar~~içinde muhtelif seviyelerde kül kal~nt~lar~~ve tavandan, muhtemel olarak zelzeleler esnas~nda, dü~mü~~
olan ta~~parçalar~~ile kar~~la~t~ k. Kültür tabakalar~n~n alt~nda tavandan dü~mü~~büyük kaya parçalar~~ ve a~a~~da bahsedece~imiz deniz
kumu tabakalar~~ bulunmaktad~ r. Birinci Ma~aran~ n yer plan~nda
(Levha VI, resim 2) 1956 y~l~~ Haziran ay~nda kaz~lan çukurlar I
ve II, ayni y~l~n Eylöl ay~ nda aç~lanlar III ve IV, ve 1957 y~ l~~Haziran
ay~nda kaz~ lan çukur V numara ile gösterilmi~ tir. II ve III numaral~~
çukurlarla V numaral~~çukurun bat~~ k~sm~~Roma Ça~~nda ma~ara
içinde çal~~m~~~ olan ta~ç~ lar tarafindan tahrip edilmi~ tir. Winci
çukurda ve V'inci çukurun bat~~k~sm~ nda ta~~i~çileri kültür tabakalar~n~n
alt~nda bulunan deniz kumuna kadar inmi~lerdir. Di~er taraftan,
bir kö~esinde satha yak~n bir k~sm~n~ n istisnasiyle, I' inci çukur, IN,"
üncü çukur ve V'inci çukurun, IV'üncü çukurun güneyine tesadüf
eden k~sm~~ile ma~ran~n a~z~n~n do~u taraf~ nda bir ç~k~ nt~~ te~kil
eden kumta~~~kitlesinin alt~nda (Kaya-alt~) kalan k~sm~~ihlal edilmemi~tir. 1957 y~l~ nda ma~aran~ n dibinde VI'~nc~~ çukuru açt~ k.
~ çinde sadece bir iki sileks parças~ na tesadüf edilen bu çukurda deniz
kumunun ma~aran~ n kuzey ucuna kadar uzand~~~ n~~tesbit ettik.
Bu ma~arada yapt~~~m~z kaz~larda bir çok sileks alet, baz~~kemik
8 Memeli Hayvan kal~nt~ lar~~ ~enyürek taraf~ ndan incelenmektedir. Yine
~enyürek taraf~ ndan incelenmekte olan insan kal~ nt~lar~~ münferit di~lerle bir iki
kemik k~r~nt~s~ na münhas~rd~r. Ayr~ca ihlal edilmi~~olan Hruncü çukurda bir
insan iskeletine ait kal~ nt~ lar bulunmu~ tur. Bu iskelete ait parçalardan al ~ nan nümuneler Flüor testi (Fluorine Test) yap~ lmak üzere Londra'da British Musec~ m'da Dr.
Oakley'ye gonclerilmi~ tir. Bu iskeletin durumu bu tahlilden sonra belli olacakt ~ r.
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aletler, çok say~da fosil hayvan kahnt~s~, ma~ara sakinlerinin yedikleri
omurgas~z hayvanlara ait kavk~ lar ve insana ait kal~nt~lar bulduk.
~enyürek'in ~imdiye kadar yapm~~~oldu~u te~hislere göre Paleolitik
Ça~a ait memeli hayvan fauna's~~içinde aslan, Felis sp., ay~,
gergedan, kirpi (Hystrix), Cervus, Dama, Capreolus, öküz (Bos) ve
yaban domuzlar~na ait kal~nt~lar vard~ r. Bunlara ilâveten kolleksiyon içinde te~hisleri henüz daha yap~lmam~~~olan ba~ka çe~itler de
mevcuttur. Omurgas~z hayvanlar aras~nda karada ya~ayan salyangozlara ve denizlerde ya~ayan hayvanlara ait kavk~lar bulunmaktad~r.
Ma~ara dahilinde tesbit etti~imiz be~~kültür tabakas~ ndan en
üstte bulunan birincisi Roma Ça~~ na ve bunun alt~nda bulunan
II' nci ve III'üncü kültür tabakalar~~Üst Paleoliti~e (Orinyasiyen)
aittir. Üçüncü ve ikinci kültür tabakalar~~lâmlar, kaz~y~c~lar ve burin'
lerle karakterize edilmektedir. IV'üncü ve V'inci kültür tabakalar~~
uçlar ve racloir'larla karakterize edilen Üst Lövaluvazo-Musteriyen
kültürü temsil etmektedir.
Siyah hümüslü topraktan müte~ekkil olan en yeni kültür tabakas~~
I'inci çukurun kuzey kenar~nda 35 ve kaya-alt~ nda 25 santim kal~nl~~~ndad~r (bak Levha VII ve VIII). Aç~ k kahverenginde olan II'
nci kültür tabakas~n~n kal~nl~~~~I'inci çukurun kuzey duvar~nda
51 santimdir. Di~er taraftan, bu tabaka kaya-alt~ nda 118 santimetre
kahnl~~a bali~~olmaktad~r. Kaya-alt~nda bu tabakan~ n 42 santimi
ma~ara taban~n~n I'inci çukurun kuzey duvar~ndaki seviyesinin
üstünde ve 76 santimi de bu seviyenin alt~ ndad~r. Kaya-alt~nda görülen
durum bu kültür tabakas~n~n vaktiyle daha kal~n oldu~unu ve
ma~aran~n di~er taraflar~nda ta~ç~lar taraf~ndan kaz~lm~~~oldu~unu
telkin etmektedir. Siyah topraktan müte~ekkil olan III'üncü tabakan~n kal~nl~~~~I'inci çukurun kuzey duvar~ nda 39 ve kaya-alt~nda
50 santimdir. Üçüncü kültür tabakas~n~n alt~ nda ve IV'üncü kültür
tabakas~n~n üstünde tavandan dü~mü~~ ta~lardan müte~ ekkil
verimsiz bir k~s~m bulunmaktad~r. I'inci çukurda nisbeten seyrek ve
IV'üncü çukurla kaya-alt~nda daha s~k olan bu ince ta~~tabakas~~
IV'üncü ve III'üncü kültür tabakalar~~aras~nda bir zaman fas~las~na
tekabül etmektedir. Koyu kahverenginde olan IV'üncü kültür
tabakas~~I'inci çukurun kuzey duvar~nda ve kaya alt~nda 47 santim kahnl~~~ndad~r. Bu tabakan~n orta k~sm~nda kalker çimentosu
ile yap~~m~~~olan ve kemiklerle sileks aletleri ihtiva eden sert bir kat
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bulunmaktad~r. Bu sert k~s~ m bilhassa IV'üncü çukurda ve kaya
alt~nda geni~~bir saha kaplamaktad~ r. IV'üncü kültür tabakas~n~ n
alt~ nda bulunan V'inci tabaka daha aç~ k renkli sar~ ms~~topraktan
müte~ekkildir. Bu tabakan~n kal~ nl~~~~I'inci çukurun kuzey duvarmda
58 santim oldu~u halde kaya-alt~nda, ortada, ~ 9~~ santime bali~~
olmaktad~r. I'inci çukurda bu tabakan~ n tamamiyle bir kültür tabakas~~
olmas~na kar~~ l~ k kaya-alt~ nda bunun alt k~sm~~verimsizdir ve bu
k~s~ mda büyük kaya parçalar~~göze çarpmaktad~r. I'inci çukurda V'inci
kültür tabakas~ n~ n alt~ nda ve kum tabakalar~n~n üst k~sm~nda tavandan dü~ mü~~büyük kaya parçalar~~görülmektedir. IV'üncü çukurda
ve kaya-alt~ nda bu büyük ta~~parçalar~~ kumun üst k~sm~nda ve V'inci
tabakan~n alt k~sm~ nda bulunmaktad~ r. Gerçekten ma~aran~n kazd~~~m~z bütün k~s~ mlar~ nda kum tabakas~n~n üst k~sm~nda büyük
kaya parçalar~~ile kar~~la~t~ k. Kumun üst k~sm~nda ve üstünde duran
bu ta~~parçalar~~ birazdan bahsedece~imiz deniz kumunun birikti~i
zamanla ma~aran~ n üst Lövaluvazo-Musteriyen kültürün sahipleri
taraf~ndan iskân~~aras~ nda uzunca bir zaman fas~ las~n~n geçmi~~oldu~una i~aret etmektedir.
Ma~aran~n kazd~~~truz k~s~ mlar~ nda büyük kaya parçalar~n~n alt~nda deniz kumu ile kar~~la~t~ k. Deniz kumu I'inci çukurun kuzey
duvar~ nda 230 santimetre derinlikte ve kaya alt~nda, ortada, 364
santimetre derinlikte görülmektedir. Yani kuzeyden güneye do~ru
meyilli olan kum tabakas~ n~n üst sath~~birinci çukurun kuzey duvar~nda bugünkü deniz seviyesinden 36. 70 metre ve kaya-alt~nda (ortada)
35. 36 metre yükseklikte durmaktad~ r. Bu deniz kumu ma~aran~n
do~u ve bat~~ duvarlar~nda ve tavan~nda görülen tatl~~ su men~eli
kumta~~~ kal~ nt~lar~ndan daha yenidir.
Birinci çukurda bu kum birikintileri içinde sat~htan itibaren
571 santimetre derinli~e indik (bak Levha VI, resim I). Bu ma~ara
dahilinde indi~imiz en derin seviyedir. Bu derinli~e kadar kum
içinde 7 tabaka tesbit ettik. Yukar~ dan itibaren ~~ 'inci, 2'nci, 3'üncü
ilâh . ~eklinde gösterilmi~~olan bu kum tabakalar~n~ n renkleri ve
I'inci çukurun kuzey duvar~ndaki kal~nl~ klar~~ a~a~~da gösterilmi~tir.
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Kum tabakas~~
2

3
4
5
6
7

rapt ve Renk
Gev~ek, gri kum
K~rm~z~~kum
Pekle~mi~~aç~k gri kum
Gev~ek, siyah kum
Gev~ek, sar~~kum
Gev~ek, siyah kum
Gev~ek, sar~~kum

Kahnlik ( santimetre)
8o
10

48
40
63
50
50

571 santimetre derinlikte kaz~ya son verdi~imiz zaman 7'nci
kum tabakas~n~ n alt~ nda daha sert san bir kum ~eridi görünmü~tü.
Bu kum tabakalann~ n daha derinlere indi~i anla~~lmaktad~r. Daha
derine inemedi~imizden bu kum y~~~nlar~n~ n alt~ nda daha eski bir
iskân tabakas~n~ n bulunup bulunmad~~~n~~tesbit edemedik.
Foraminifer'leri ihtiva eden bu kum tabakalar~~ma~aran~ n Üst
Lövaluvazo-Musteriyen kültürün sahipleri tarafindan iskân edilmeden önceki bir ça~da deniz istilas~ na u~rad~~~ n~~göstermektedir.
Birinci, ikinci ve üçüncü kum tabakalanna ait nümunelerle
bugünkü deniz plaj~ndan ald~~~m~z bir nümuneyi ve daha sonra
bahsedece~imiz Ikinci Ma~arada bulunan ve üst k~sm~ nda Klasik
çanak çömlek parçalanm ihtiva eden kuma ait bir nümuneyi
incelenmek üzere Pisa Üniversitesi Jeoloji Enstitüsü Direktörü Prof.
Dr. Livio Trevisan'a takdim ettik. Prof. Trevisan'dan gelen 16.1.1958
tarihli bir mektuba ili~ik olarak gönderilen ve Prof. Dr. Guido Tavani
taraf~ndan yap~lm~~~olan te~hisleri gösteren bir rapor bu yaz~m~z~n
sonuna eklenmi~tir. 9
Tavani birinci ve ikinci kum tabakalannda baz~~fosillerin yuvarlanm~~~(remanie) olduklar~n~, di~erlerinin a~~ nmam~~~bir halde
bulunduklar~ n~~ve sonuncular aras~ nda sadece Rotalia Papillosa'tun
Dördüncü Zamana ve zaman~m~za münhas~r oldu~unu bildirmektedir.
Tavani ayni zamanda 3'üncü kum tabakas~nda ve Ikinci Ma~arada
bulunan ve üst k~sm~ nda Klasik Ça~a ait çanak çömlek parçalar~n~~
Bu münasebetle tavassut etti~i ve raporun baz~~ k~s~mlar~n~~Frans~zcaya tereden Prof.
cüme etti~i için Prof. Dr. Trevisan'a ve kum içindeki fosilleri te~his
Dr. Guido Tavani'ye te~ekkürü bir borç biliriz. Bu münasebetle bu kuma evvelce
bakm~~~olan British Museum'dan Dr.C.G. Adams'a ve M. T. A. Enstitüsünden Bay
Süleyman Geze de te~ekkür etmek isteriz.
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ihtiva eden kum nümunesinde yuvarlanm~~~ ~ekiller aras~ nda
Miosen Ça~a ait türlerin bulundu~unu ve bugünkü deniz plâjmdan
ald~~~m~z nümunede de uzun bir zamandanberi ya~amakta olan
fosillere tesadüf etti~ini ve bunlar~n sürüklenmi~~olduklar~n~~kaydetmektedir.
Birinci ve Ikinci ma~aralardan ald~~~ m~z kum nümuneleri içinde yuvarlanm~~~Miosen türlerinin bulunmas~n~n ve keza bugünkü
plâjda sürüklenmi~~fosillere tesadüf edilmesinin sebebi, kanaat~m~zca,
Musa Da~'~ n deniz men~eli Helvetien kalkerlerden müte~ekkil
olmas~d~r. Birinci Ma~arada birinci ve ikinci kum tabakalar~~içinde
Dördüncü Zamana ait a~~nmam~~~ Rotalia Papillosa nümunelerinin
bulunmas~~bu kum tabakalar~n~n, hiç olmazsa birinci ve ikinci
tabakalar~ n, Dördüncü Zamanda birikmi~~oldu~una i~aret etmektedir.
~enyürek bundan evvel, kumun bugünkü deniz seviyesinden
yükseldi~ini ve kum ile Üst Lövaluvazo-Musteriyen kültür aras~nda
geçen zaman~~göz önünde tutarak, Birinci Ma~ara dahilinde birikmi~~
olan kumun muhtemel olarak Tyrrhenien transgresyonuna ait oldu~unu bildirmi~ ti." Birinci ve ikinci kum tabakalar~~içinde Dördüncü
Zamana münhas~r olan Rotalia Papillosa'mn bulunmas~~bu görü~ü
desteklemektedir. Furon" ve Zeuner'e" göre bu safha (baz~~yazarlar~n
Tyrrhenien I'i) Mindel-Riss buzularas~~ça~~ na tekabül etmektedir.
Zeuner'e göre Tyrrhenien trangsresyonun ortalama yükseldi~i
32 metredir." P~nar'~n Tyrrhenien deniz seviyesi için verdi~i
rakamlar 25 ve 40 metre aras~nda de~i~mektedir." Fleisch da Lübnan'
da 35 metrelik seviyeyi "Tyrrhenien I ?" olarak göstermektedir."
Bak Hatay, 8. VI. 1957, S. 2.
II Bak Furon, R. 1951. Manuel de Prehistoire Generale. Troisieme edition,
s. 62 ve 83.
10

Bak Zeuner, F. E. 1952. Dating the Past. Third edition, S. 129.
Bak Zeuner, ayni eser, s. 128. Daha yeni bir etüdünde Zeuner, Suriye'de
bu seviyeyi 443-46 ve 35 metre olarak vermektedir (bak Zeuner, F. E. 1956. The
three `Monastrian' sea-levels. Actes du IV congres International du Quaternaire,
Rome-Pise, Aoüt-Septembre, 1953, Roma, S. 549).
14 Bak P~ nar, N. 1956. Le Quatemaire en Turquie et les phases de l'effondrement de l'Egekle. Actes du IV congr6 International du Quaternaire, Rome-Pise,
Aoüt-Septembre, 1953, Roma, s. 954.
15 Bak Fleisch, H. 1956. Dep6ts prehistoriques de la c6te Libanaise et leur
place dans la chronologie basee sur le Quaternaire marin. Quaternaria, III, Roma,
s. 125.
12
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Böylece Birinci Ma~ara dahilindeki deniz kumunun yüksekli~i
Tyrrhenien transgresyonun seviyesine yak~nd~r ve Furon le ve
Zeuner'e 17 göre Riss-Würm buzularas~~ ça~~na tekabül eden
Monastirien transgresyonun seviyesinden çok daha yüksektir."
Birinci Ma~aran~n tarihini ~u ~ekilde hulâsa edebiliriz. Deniz
men~eli Helvetien kalkerler içinde aç~lm~~~olan bu ma~ara daha sonra
tatl~~su istilâs~na u~ram~~~ve bunun neticesinde tavamna kadar
içinde fosil memeli hayvan kal~nt~lar~~ve Gastropod kavk~lan bulunan
bir kumta~~~dolgusu ile dolmu~tur. Bilâhare bu dolgu a~~nm~~~ve ma~aran~n alt k~sm~nda deniz kumu tabakalar~~birikmi~tir. Bu deniz kumu
tabakalar~n~n, hiç olmazsa birinci ve ikinci tabakalar~n, Tyrrhenien transgresyonuna ait olmas~~muhtemeldir. Deniz çekildikten
sonra ma~ara uzunca bir müddet metruk kalm~~~ve bilâhare
Üst Lövaluvazo-Musteriyen kültürün sahipleri taraf~ndan iskân
edilmi~tir. Üst Lövaluvazo-Musteriyen kültürden sonra nisbeten
k~sa bir müddet metruk kalan ma~ara bu defa Üst Paleolitik (Orinyasiyen) kültürün sahipleri taraf~ndan iskân edilmi~tir. Üst Paleolitik
insanlar ma~aray~~terkettikten sonra, Roma Ça~~nda ta~oca~~~olarak
kullaml~ncaya kadar ma~ara, görünü~e göre, tekrar metruk kalm~~~
ve Roma Ça~~ndan zaman~m~za kadar sadece arada s~rada çobanlara
bir s~~~nak vazifesi görmü~tür.
~K~NC~~ MA~ARA
1957 y~l~nda kazd~~~m~z Ikinci Ma~arada gübreli bir toprak
tabakas~n~n alt~nda Roma Ça~~na ait iki tabaka ile kar~~la~t~k (bak
Levha III, resim 2 ve Levha IX). Aç~lan çukurda Roma Ça~~na ait
bir evin kal~nt~lar~~bulunmu~tur. Roma kat~n~n alt~nda ve sat~htan
itibaren 345 santimetre derinlikte deniz kumu ile kar~~la~t~k. Bu
kumun üst. k~sm~~Hellenistik ve Roma Ça~lar~na ait çanak çömlek
parçalar~n~~ihtiva etmektedir.
1. Bak Furon, 1951, s. 83.
17 Bak Zeuner, 1952, S. 129.
18 Zeuner 'e göre ilk Monastirien safhamn ortalama yüksekli~i 18 ve ikinci
safhan~n ortalamas~~7.5 metredir (bak Zeuner, 1952, s. 123). Zeuner yeni etüdündc
üçüncü bir safhay~~(Epi-Monastirien) Würm I ve Würm II aras~ ndaki interstadial
safhaya atfetmektedir ( bak Zeuner, 1956, s. 549).
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Üst satlu bugünkü deniz seviyesinden takriben 3 metre kadar
yüksekte duran bu kum bir vakitler ma~aran~n deniz taraf~ndan istilâ
edildi~ini göstermektedir.
Bu bölgede yapt~~~ m~z ara~t~ rmalar esnas~nda Ma~arac~ k
köyünden Çevlik'e giden yol kenar~nda ve antik Selevkeia liman~n~n
duvarlar~n~ n d~~~nda bugünkü deniz seviyesinden takriben 2 metre
yüksekte duran ve içinde denizlerde ya~ayan omurgas~z hayvanlara
ait kavk~lar ve Klasik Ça~a ait çanak çömlek kal~ nt~lar~~bulunan bir
kum tabakas~~ile kar~~la~t~k (bak Levha IV, resim 2). Bu kum tabakas~~
bugünkü deniz k~y~s~ndan takriben 150 metre kadar do~uda bulunmaktad~r. Bu mevkiin biraz daha do~usunda ve yine yol kenar~nda
içinde denizlerde ya~ayan omurgas~z hayvanlara ait kavk~lar ve Klasik
Ça~a ait keramik parçalar~~bulunan bir kum birikintisi daha bulunmaktad~r. Bu kum birikintisinin bugünkü deniz seviyesinden yüksekli~i 3 metre kadard~r. Ikinci ma~arada ve bu ma~ara ile bugünkü
deniz k~y~s~~ aras~ nda bulunan di~er iki mevkide gördü~ümüz kum
tabakalar~~son 2250-2300 y~l içinde bu bölgede deniz ve kara münasebetlerinde takriben 2-3 metrelik bir de~i~ikli~in vukubuldu~unu
göstermektedir.
LEVHALARIN IZAHI
Ara~t~r~lan yerleri gösteren harita. 1. Birinci Ma~ara. 2. Ikinci
Ma~ara. 3. Alt~ nözü. 4. Alt~ ndere (Avratlar Deresi).
Birinci Ma~aran~ n uzaktan (res. 1) ve daha yak~ ndan görünü~ü
Levha II.
(res. 2).
Levha III.
Birinci Ma~ara (res. ~ ) ve ikinci Ma~ara (res. 2).
Ikinci Ma~ara ile Ma~rac~ k köyü aras~ nda bulunan Büyük Ma~ara
Levha IV.
(Res. 1). Antik Selevkeia liman~n~n duvar~n~ n d~~~ nda ve yol
kenar~ nda bulunan ve kavk~larla Klasik keramik parçalar~ n~~ihtiva
eden deniz kumu (res. 2).
Levha V.
Alt~ndere'nin (Avratlar Deresi) Antakya-Samanda~~~osesi taraf~ndan görünü~ü (res. 1). Aletler seki üzerinde toplanm~~t~ r. Alt~nözü
Kaza merkezinden güneye bak~~~(res. 2).
Birinci Ma~aran~n dikey kesiti (res. 1) ve yer plan~~ (res. 2).
Levha VI.
Bunlar 1956 y~l~~ Haziran ay~nda kaz~y~~ ziyaret etmi~~olan Bayan
Theresa Haass'~n yapt~~~~plânlardan adapte edilmi~tir (bak ~enyürek ve Bostanc~, 1956 c, res. 2-3).
Levha VII.
Birinci Ma~ara : I'inci çukurun kuzey duvar~nda al~ nan kesit. Bu
kesit Bayan Theresa Haass'dan adapte edilmi~tir (bak ~enyürek
ve Bostanc~, 1956 c, res. 4).
Levha VIII. Birinci Ma~ara: V'inci çukurun do~u duvar~nda al~ nan kesit.
Levha IX.
Ikinci Ma~ara : Aç~lan çukurun kuzey duvar~nda al~nan kesit.
Levha I.

