HATAY VILAYET~NIN PALEOL~ T~ K KÜLTÜRLERI
Dr. MUZAFFER ~ENYOREK
Ankara Üniversitesi Paleoantropoloji Kürsüsü Ord. Profesörü
ve

Dr. ENVER BOSTANCI
Ankara Üniversitesi Paleoantropoloj Asistan~~

Hatay'da birlikte yapt~~~ m~z kaz~lar ve ara~t~ rmalar mü~terek
raporumuzda bildirilmi~tir. 1 Bu yeni etüdde ise Samanda~'~nda
Ma~rac~k köyü yak~n~ nda bulunan Birinci Ma~arada elde edilen
Paleolitik kal~nt~lar ve Alt~ nözü Kaza merkezi yak~ n~nda ve Antakyan~n kenar~nda Alt~ ndere'de (Avratlar deresi) sat~hta toplanan
Paleolitik aletler incelenecektir. 2

BIRINCI MA~ARA'NIN PALEOLITIK KÜLTÜRLERI
ÜST LÖVALUVAZO-MUSTERIYEN KÜLTÜR

Birinci Ma~arada V'inci ve bunun üstünde duran IV'üncti kültür tabakas~nda bulunan Üst Lövaluvazo-Musteriyen kültür uçlar~~
(points), racloirgan, konkav kaz~y~c~ lan (concave scrapers) ve, üst
k~sm~nda, kullan~lm~~~kemikleri ihtiva etmektedir.
VINCI KÜLTÜR TABAKASI
(Levha 1-Il) 3
Uflar (Levha I, res. 4, 7, ~~o-14 ve Levha II, res. 5-7 ve 9-14).

Ma~aran~n ihlal edilmemi~~lus~mlar~nda, V'inci kültür tabakas~nda
~enyürek ve Bostanc~, 1958.
Birinci Ma~ara, Alt~nözü ve Alundere'nin yerleri ve buralarda yap~lan
ara~t~ rmalar için bak ~enyürek ve Bostanc~, 1958.
$ Bu münasebetle levhalarda gösterilen resimlerin bir k~sm~n~~ yapm~~~olan
Bayan Eleanor ~enyürek ile Dil ve Tarih-Co~rafya Fakültesi ressanu Bay Hüseyin
Demiralp'a te~ekkür etmek isteriz.
2
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ekserisi üçken biçiminde ve mütebakisi yaprak biçiminde olan 45
i~lenmi~~uç (point) bulunmu~tur. Bunlar~n büyük bir ekseriyetinde
vurma sath~~haz~rlanm~~t~r ve kopma sath~~ile takriben go derecelik
bir aç~~te~kil etmektedir. Uçlar~n ekserisi orta kal~nhktad~r. Di~erleri
ince veya, daha da nadir olmak üzere, kal~nd~r. Uçlar~n ekserisinde
tali retu~~kenarlara münhas~ rd~r. Kal~ n bir yongadan yap~lm~~~olan
bir nümunede (Levha II, res. g) üst sath~n büyük bir k~sm~~i~lenmi~tir.
Uçlar~n büyük bir k~sm~~Avrupa'da, Iran'da Bisitun ma~aras~nda ve Filistin'de 5 görülen standart Lövaluva tipindedir (Levha
II, res. ~~~~ve 13). Birkaç numune Coon'un 6 Iran'da Bisitun ma~aras~nda tarif etti~i diyagonal Lövaluva tipindedir (Levha I, res.
14 ve Levha II, res. 14). Uçlar~n mütebakisinde (18 nümune) üst
sat~hta kö~eli bir s~rt vard~r. Bir nümune Audi tipine yakla~maktad~r.
K~rk be~~ucun yaln~z ikisinde yani yüzde 4. 44'ünde, sap ucunu
inceltmek maksadiyle, bu ucun kopma sath~ndan bir iki küçük yonga
kopanlm~~~t~r.
Racloir'lar (Levha I, res. ~ , 5-6, 8 ve Levha II, res. 1-4 ve
8). Ma~aran~ n ihlal edilmemi~~k~s~ mlannda bu kültür tabakas~nda
48 racloir (yan kaz~y~c~) bulunmu~ tur. Racloir'lann en büyük k~sm~nda vurma sath~~haz~rlanm~~t~r ve kopma sath~~ile takriben go
derecelik bir aç~~meydana getirmektedir. Movius'un Avrupa'n~n
bilhassa Musteriyen racloirlar~nda görüldü~ünü bildirdi~i küçük
bir aç~ya (250-4o0)7 hiçbir nümunede rastlanmam~~t~r. Movius bu
formun Bisitun ma~aras~nda bulunmu~~olan baz~~Lövaluvazo-Musteriyen uçlarda mü~ahede edildi~ini bildirmektedir. 8 Racloir'lann
36 tanesinde bir kenar ve ~ 2'sinde iki kenar i~lenmi~ tir. Racloirlar~n
büyük bir k~sm~nda kenarlar konveks ve mütebakisinde düzdür.
Racloirlann en büyük k~sm~~(44 nümune) Garrod'un "end-bulb"
dedi~i tiptendir. 9 Bunlar~n ikisi Garrod'un "side-bulb" 10 ve ikisi de
"oblique-bulb" dedi~i formdad~r.0
Bak Coon, 1951, s. 57 ve Levha 1, !CS. 4-5.
Bak Garrod, 1937, Levha XXXIV, res. 2-3.
C0011, 1951, S. 57 ve Levha I, res. 7.
7 Bak Movius, 1951,
S. 9 I.
Ayni yer, s. 9 1.
9 Garrod, 1937, S. 7 .
" Ayni yer, S. 71.
11 Ayni yer, s. 77 ve 79.
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"Oblique-bulb "tipindeki racloir'lar Filistin'de Tabun ma~aras~n~ n Alt Lövaluvazo-Musteriyen'i temsil eden D tabakas~nda ve
daha çok Üst A.~öleen (Mikokiyen) ve Üst A~öleen tabakalar~nda
ve seyrek olarak Garrod'un Tayasiyen kültüre atfetti~i tabakada
(G tabakas~ ) bulunmakta ve bu ma~aran~ n yine Alt LövaluvazoMusteriyen'i temsil eden C tabakas~~ile Üst Lövaluvazo-Musteriyen
tabakada (B tabakas~ ) görülmemektedir. 12 Garrod bu sebeple D
tabakas~ nda görülen "oblique-bulb" tipindeki racloirlarm bu kata
ait olmad~klar~n~~dü~ünmektedir. 13 Mamafih, Birinci Ma~ara'da
görülen durum bu eski tradisyonun yani "oblique-bulb" tipinin
'Ost Lövaluvazo-Musteriyen safhaya kadar devam etti~ini ortaya
koymaktad~ r. Böylece, Filistin'de Tabun ma~aras~n~ n D tabakas~nda
bulunan bu tip racloir'larm Alt Lövaluvazo- Musteriyen kültüre
ait olmas~~muhtemeldir.
K~ rk sekiz racloir'in sadece bir tanesinde yani yüzde 2.08'inde
kopma sath~n~ n vurma yumrusunu ihtiva eden taraf~ ndan bir iki
küçük yonga kopar~lm~~t~ r.
Konkav Kazma (Concave scraper). Bir tek kaz~y~c~ da i~lenmi~~
iki kenardan biri konkav ve di~eri de konvekstir. Bu kaz~y~c~~"endbulb" tipindedir.
Disk. Yaln~z küçük bir nümune bulunmu~tur (Levha I, res. 9.)
V'inci kültür tabakas~nda, i~lenmi~~uçlara ve kaz~y~c~lara ilayeten, çok say~da yonga bulunmu~ tur. Bunlar~n küçük bir k~sm~~
istimal edildiklerini gösteren izler ta~~maktad~ r. Bu yongalar aras~ nda
orta büyüklükte baz~~Lövaluva nümuneleri dikkat nazar~n! çekmektedir (Levha I, res. 2-3).
V'inci kültür tabakas~nda i~lenmi~~veya kullan~lm~~~kemik aletlere tesadüf edilmemi~tir.
IV'UNCO KÜLTÜR TABAKASI
(Levha III-IV)
Uflar (Levha III, res. ~~~~-17 ve Levha IV, res. 7-16). Ma~aran~n ihlal edilmemi~~lus~mlar~ nda bulunan 36 ucun ekserisi üçken
ve di~erleri yaprak biçimindedir. V'inci kültür tabakasmda görülen
ayni yer, s. 71-8g.
Bak ayni yer, s. 77.

il Bak
13
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tipler bu tabakada da devam etmektedir. Bu tabakada üst sath~nda
kö~eli bir s~ rt bulunan uçlar, V'inci kültür tabakas~ na nazaran, bir
artma temayülü göstermektedir. Uçlar~ n ekserisinde vurma sath~~
haz~ rlanm~~t~ r ve kopma sath~~ile takriben go derecelik bir aç~~ te~kil
eder. g nümunede aç~~go dereceden fazlad~ r. Bunlar~n be~inde vurma
sath~ nda birden fazla facet (yüz) ve dördünde bir facet vard~r. Yaln~ z bir tek uçta vurma sath~~kopma sath~~ile dar bir aç~~ te~kil etmektedir. Movius'e göre bu tip Iran'~ n Bisitun ma~aras~ nda baz~~uçlarda
ve Avrupa'da daha ziyade racloir'larda ve bazan da uçlarda görülmektedir. 14 V'inci kültür tabakas~ nda görülmeyen bu tip IV'üncti
kültür tabakas~ nda mevcutsa da nadirdir. Bir uçta (Levha IV, res.g)
sap ucu her iki tarafta bir sap meydana getirecek ~ekilde i~lenmi~tir.
Bir uç Chatelperron tipini hat~rlatmaktad~r (Levha IV, res. 8). A~a~~da gösterilen bir uç ise Audi tipine yakla~maktad~r. 36 uçtan yaln~z
bir tanesinde (yüzde 2.77) sap ucunun kopma sath~ndan, bu ucu
inceltmek maksadiyle, bir iki küçük yonga kopar~lm~~t~ r.

Racloir' /ar (Levha III, res. 5-10 ve Levha IV, res. ~-6).
Ma~aran~n kar~~t~r~lmam~~~k~s~mlar~ nda bulunan 43 racloir aras~nda
V'inci kültür tabakas~ nda bulunan tipler devam etmektedir. Racloirlarm 32 tanesinde bir kenar ve ~~~ 'inde iki kenar i~lenmi~ tir. Bunlar~n
büyük bir k~sm~ nda kenarlar konveks ve di~erlerinde düzdür. Racloirlar~ n ekserisi "end-bulb" tipindedir. Bunlardan biri "side-bulb"
ve biri de "oblique-bulb" formundad~r. Racloirlarm ekserisinde
vurma sath~~haz~rlanm~~t~ r ve kopma sath~~ile takriben go derecelik
bir aç~~te~kil eder. 13 racloir'da aç~~go dereceden fazlad~r. Bunlar~n
dokuz tanesinde vurma sath~~ bir facet ve dördünde birden fazla
facet göstermektedir.Yaln~z iki racloir'~ n (yüzde 4.65) kopma sath~ nda
retu~~vard~ r. Bunlardan bir tanesinde kopma sath~n~n vurma yum14 MOViUS,

1951, S. 91.

HATAY VILAYETIN~ N PALEOLITIK KüLTCRLERt

[75

~rusunu ihtiva eden taraf~ndan birkaç küçük yonga kopanl~ru~t~r.
Ikinci nümunede ise kopma sath~nda bir kenar i~lenmi~ tir.
Konkav Kazzytctlar. Mevcut üç nümune de "end-bulb" tipindedir.
Bunlar~n kopma sathlar~nda retu~~yoktur. Bu tabakada disk
bulunmam~~t~r.
Yukar~da zikredilen aletlere ilâveten, IV'üncü kültür tabakas~nda aralar~ nda Lövaluva nümuneleri (Levha III, res. 1-4.) görülen
birçok yonga bulunmu~ tur. Bu yongalardan baz~lar~n~n üzerinde
kullan~ld~klann~~gösteren izler mevcuttur. Bu tabakada Lövaluva
yongalanmn di~er yongalara nisbeti V'inci kültür tabakas~nda
oldu~undan daha azd~r.
Kemik Aletler. IV'üncü kültür tabakas~ nda kullan~lm~~~ baz~~
kemik parçalar~~bulunmu~ tur (Levha IX, res. 6-9 ve 12-13). Birinci
çukurda IV'üncü tabakada bulunan ve tepe k~sm~nda bir kenar~~
yuvarlakla~t~r~lm~~~olan i~lenmi~~kemik uçun (Levha IX, res. 14-15)
üstteki tabakalardan yuvarlanm~~~olmas~~mümkündür. Levha IX, res.
~~o ve ~~~~'de gösterilen kemik alet iyi yap~lm~~~ve sa~lam bir uçtur.
V'inci çukurda kar~~~k lusm~n s~n~r~ nda bulunan bu uçun hangi
tabakaya ait oldu~u bilinmemektedir. Mamafih, bu uçun III'üncü
veya II' nci kültür tabakas~na ait olmas~n~~muhtemel addediyoruz.
Genel olarak, IV'üncü tabakan~ n endüstrisinin V'inci tabakadakinin daha mütekâmil bir devam~~oldu~u söylenebilir. Endüstrinin Lövaluva karakteri V'inci tabakada IV'üncü tabakada oldu~undan daha barizdir.
Be~ inci ve dördüncü kültür tabakalarmda bulunan uç ve racloir'lann uzunluklan a~a~~da gösterilmi~tir. 15
Tablo ~~

V'inci kültür tabakas~~
(42 uç ve 47 racloir)
IV'üncü kültür tabakas~~
(35 uç ve 42 racloir)
15

Uç
(Maksimum
uzunluk)
52.96
(33-3-89-5)
52.52
(37-0-92-6)

Racloir
(Maksimum
uzunluk)
55.16
(39-047-5)
53-39
(35-0-81-5)

Parantez içindeki rakamlar minimum ve maksimumu göstermektedir.
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Garrod'a göre Filistin'de Tabun ma~rasmda Üst LövaluvazoMusteriyen aletlerin en büyük k~sm~n~n uzunlu~u 40-60 milimetre
aras~nda 16 ve Alt Lövaluvazo-Musteriyen aletlerin ekserisinin
uzunlu~u da C tabakas~ nda 70-95 milimetre 11 ve D tabakas~nda
6o-8o mimlimetre 18 aras~nda de~i~ mektedir. Bu rakamlar Birinci
Ma~arada V'inci ve IV'üncü kültür tabakalannda bulunmu~~
olan uç ve racloirlann uzunluklann~ n Filistin'in Üst LövaluvazoMusteriyen endüstrisine ait nümunelerin eb'ad~na yak~ n oldu~unu
ortaya koymaktad~r. Samanda~'~ n, ve keza Filistin'in, Üst Lövaluvazo-Musteriyen uç ve racloir'lar~~ Filistin'in Alt LövaluvazoMusteriyen endüstrilerinde bulunmu~~olan nümunelerden daha
küçüktür.
Garrod Filistin'de Mugharet el-Wa d'~ n Üst LövaluvazoMusteriyen endüstrisinde bir el baltas~n~ n (hand-axe) bulundu~unu
bildirmektedir. 16 Kökten de Antalya'n~n Karain ma~aras~ nda
Musteriyen I ve, Birinci Ma~aran~ n V"inci ve IV'üncü tabakalanna
tekabül eden, Musteriyen II seviyesinde el baltalann~n bulundu~unu
kaydetmektedir. 20 Di~er taraftan, Kuzey Irak'ta ~anidar ma~aras~ n~n Musteriyen kat~ nda (D tabakas~) oldu~u gibi, 21 Birinci Ma~aran~ n V'inci ve IV'üncü kültür tabakalar~ nda da hiçbir el baltasma rastlanmam~~t~ r. Bunun bir tesadüf eseri olmas~~muhtemeldir.
Zeuner'c göre Filistin'in Alt Lövaluvazo-Musteriyen endüstrisi,
muhtemel olarak, Riss-Würm buzularas~~ça~~n~n son k~s~ m~na ve bunu
takip eden Üst Lövaluvazo-Musteriyen endüstri de Würm I'e tekabül etmektedir. 22 Di~er taraftan, Vaufrey Filistin'in Tabun ma~aras~n~n E-B tabakalar~ n' ve Mugharet el-Wad'~ n G-D tabakalanm
tamamiyle Würm buzul ça~~na atfetmektedir. 23 Yani Vaufrey
Bak Garrod, 1937, s. 72.
Bak ayni yer, s. 76.
38 Bak ayni yer, s. 78.
Bak ayni yer, s. 54.
Bak Kökten, 1955, s. 276.
21 Bak Solecki, 1955, s. 419. ~enyürek'e göre ~anidar ma~aras~n~n
D tabakas~nda bulunmu~~olan küçük bir çocuk iskeleti Neanderthal grubuna mensuptur
(bak ~enyürek, 1957, a ve b). Mamafih, yine ~enyürek'e göre, ~anidar ma~aras~n~n
Mustcriyen tabakas~ nda bulunmu~~olan bu küçük çocu~un süt di~lerinin özellikleri
bunun Neanderthal grubunun yeni bir formunu temsil etti~ine i~aret etmektedir
(bak ~enyürek, 1957, a ve b).
22 Bak Zeuner, 1952, reS. 73 ve 80. Kcza bak Kökten, '955, S. 273.
2.

12

HATAY VILAYET/N~ N PALEOLITIK KÜLTÜRLER/

177

Filistin'in Üst Lövaluvazo -Musteriyen kültürünü Würm II'ye ba~lamaktad~r. 24 Mamafih, Filistin'de Tabun ma~aras~ nda Alt Lövaluvazo-Musteriyen kültürü temsil eden D-C tabakalar~n~n, Üst
A~öleen (Mikokiyen) safhamn son k~sm~ ndan itibaren devam eden,
uzun bir kurakl~ k devresine tekabül etmesi 25 Zeuner'in yukar~da
bildirilen görü~ ünü desteklemektedir. 26
Birinci Ma~arada IV'üncü kültür tabakas~n~ n, fazla miktarda
bulunan stalaktit parçalar~na ilaveten, orta k~s~ mda kalker çimentolu sert bir kat~~ 27 ihtiva etmesi bu tabakan~n te~ekkül etti~i s~rada
ya~~~~ n artm~~~oldu~una i~aret etmektedir. Bu sebeple, Birinci Ma~aran~ n IV'üncü kültür tabakas~n~ n Würm I'in maksimum ilerleyi~i ile
ça~da~~olmas~n~~muhtemel addediyoruz. Lövaluva karakteri daha
bariz olan V'inci kültür tabakas~nda k~r~ k bir aslan di~ i bulunmu~tur. Böylece, bu tabakan~ n Würm I'in tam ba~lang~c~ na kadar geriye
gitmesi muhtemeldir.
ÜST PALEOLITIK (ORINYAS~YEN) KÜLTÜR
Üçüncü ve ikinci kültür tabakalar~~ taraf~ ndan temsil edilen
Üst Paleolitik (Orinyasiyen) kültür, bilhassa ikinci tabakada, ma~aran~ n mühim bir k~s~ m~nda Roma ça~~ nda tahrip edilmi~ tir. Kaya
alt~ na tesadüf eden ve ihlal edilmemi~~olan sahada görülen durum28
Roma ça~~ nda burada çal~~m~~~ olan ta~ç~ lann, hatta ma~aran~n
ihlal edilmemi~~olan k~s~ mlannda dahi, ikinci kültür tabakas~n~~
kazd~klar~ na ve taban~~tesviye ettiklerine i~aret etmektedir.
III'üncü kültür tabakas~ nda racloir'lann kayboldu~u, i~lenmi~~
üçken biçimindeki uçlar~n çok azald~~~~ve sonunda kayboldu~u ve
bunlar~ n yerine lamlar~ n, uzun Orinyasiyen uçlar~n, uç kaz~y~c~larm,
yuvarlak, dik ve burunlu kaz~y~c~ lann ve burin'lerin kaim oldu~u
görülmektedir.
Bak Vaufrey, 1939-194o, s. 619.
Bak ayni yer, s. 619.
Oleen-Mikokiyen), D ve C tabakalar~ n~n
23 Tabun Ma~aras~ nda E (Üst A~
(Alt Lövaluvazo-Nlusteriyen) te~ekkül etti~i s~ rada hüküm süren iklim ~artlar~~için
bak Bate, 1937, S. 145-148 ve res. ~ .
25 Bak Zeuner, 1952, S. 231.
, 1958, S. 149-150.
2? Bu sert k~s~ m için bak ~enyürek ve Bostanc~
Bak
ayni
yer,
s.
149
ve
Levha
VIII.
25
23

24

Benden C. XXII, 12
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III'VNCV KeLTÜR TABAKASI
(Levha V-VI)
Uy ve Lâmlar (Levha V). Ma~aran~n ihlal edilmemi~~k~s~mlarmda bulunmu~~olan 14 ucun dokuzu bir veya iki kenarda geni~~yass~~
retu~~göstermektedir. Di~erleri retu~suzdur. Uçlar umumiyetle uzun
ve dard~r (levha V, res. 3, 4, g, Il ve 12). Yaln~z III'üncü kültür
tabakas~n~n alt k~sm~nda bulunmu~~olan üçken biçiminde 3 uç 'üst
Lövaluvazo-Musteriyen örnekleri hat~rlatmaktad~r ve alttaki tabakadan kan~m~~~olabilir. Bu uçlar~n ~~~~tanesinde, yandan bak~ld~~~~
zaman, alt sat~h konkavd~ r. Lövaluvazo-Musteriyen tipe yakla~an üç
uçta ise alt sat~h düzdür. Uçlar~n 4 tanesinde, uçtan bakt~~~m~z
zaman, aletin az veya çok bükük oldu~unu görüyoruz.
I I I' üncü kültür tabakas~nda bulunmu~~olan ~~4 ucun sadece ikisi
Chatelperron tipine yakla~maktad~r (Levha VI, res. ~~~~- ~~2). Kar~~t~r~lm~~~
olan ikinci çukurda bulunan ve Levha XI, res. 2'de gösterilen Chatelperron tipindeki uçun III'üncü tabakaya ait olmas~~muhtemeldir.
Ma~aran~n ihlal edilmemi~~ k~s~mlannda bulunmu~~olan 14
Umm (Levha V, res. 1, 2, 5, 6, 7, 8 ve 13) be~inde bir veya iki kenar
retu~ludur. Bunlar~ n dokuz tanesi kullamld~klann~~gösteren izler
ta~~maktad~r. Üç Umm bir kenar~nda orijinal sileks sath~~muhafaza
edilmi~tir. On bir nümunede, yandan bak~ld~~~~zaman, alt sath~n
konkav oldu~u görülmektedir. Keza uçtan bak~ld~~~~zaman bunlar~n
dört tanesinin bükük oldu~u mü~ahede edilmektedir.
Yuvarlak Kazv~c~~(Round scraper). Bulunmu~~olan bir nümunenin çevresinin mühim bir k~sm~~dik retu~~göstermektedir (Levha
VI, res. g).
Uç Kaz~y~alar ( End-scrapers). Ma~aran~n ihlal edilmemi~~k~s~mlar~nda bulunan 3 uç kaz~y~c~n~n yaln~z bir ucu i~lenmi~ tir (Levha
VI, res. 7,8 ve o). Bir uç kaz~y~c~ n~n kenarlar~ nda bunun ayn~~
zamanda bir b~çak olarak kullan~ld~~~n~~gösteren izler görülmektedir.
~ki uç kaz~y~c~n~n alt sath~~hafifçe konkavd~r.Bunlardan bir tanesinin,
uçtan bak~ld~~~~zaman, bükük oldu~u görülmektedir.
Burunlu Kaz:ya (Nose-scraper). Üçüncü kültür tabakas~n~n alt
k~sm~nda bulunan ve a~a~~da gösterilen nümune omurgal~~ ve dik
yüzlü ibir burunlu kaz~y~c~d~r., Ad~yaman yak~n~nda bulunmu~~olan
Orinyasiyen Ça~a ait burunlu kaz~pc~lar~ n resimleri Pittard taraf~n-

HATAY VILAYETININ PALEOLITIK KÜLTÜRLER~~

179

dan ne~redillmi~~olanlar~~da görünü~e göre dik yüzlüdür. 29 Birinci
Ma~arada III'üncü kültür tabakas~n~n alt k~sm~nda bulunan bu
burunlu kaz~y~c~n~n ~ekli, yukar~dan bak~ld~~~~zaman, Filistin'de
Mugharct el-Emireh'de bulunmu~~olan bir nümuneyi hat~rlatmaktad~r.

Dik Yüzlü Kaz~y~c~~ (Steep scraper). Ma~aran~n ihlal edilmemi~~
k~sm~ nda bulunan ve Levha VI, res. 5'de gösterilen nümunc, görünü~e
göre, Garrod'un "oblique-fronted"3' dedi~i tipe yakla~an bir dik yüzlü
kaz~y~c~d~ r.
ronga Kaz~y~c~lar (Flake-scrapers). Ma~aran~n ihlal edilmemi~~
k~s~mlar~nda iki nümune bulunmu~ tur.
Deli ciler (Borers). Ma~aran~n kar~~ t~r~lmam~~~olan k~s~mlarmda be~~delici bulunmu~tur.
BurinVer. Ma~aran~ n ihlal edilmemi~~k~s~ mlar~ nda bulunmu~~olan
üç burin Bourlon'un "bec de flüte"32 dedi~i tiptendir (Levha VI, res.
~~-3). Burin'lerden ikisinin a~~z k~sm~, Filistin'in Orta Orinyasiyen endüstrisine ait baz~~ nümunelerde oldu~u gibi,33 büküktür. Levha VI, res.
~~'de gösterilen burin'in di~er ucu bir delici olarak kullan~lm~~~olabilir.
Kemik Alet. Lcvha IX, res. 3-5'de muhtelif cephelerden gösterilmi~~olan kemik alet çok iyi yap~lm~~~bir keskidir.
Üçüncü kültür tabakas~ nda, hatta kar~~t~ r~lm~~~ k~s~mlarda,
Filistin'de Alt Orinyasiyen katta bulunmu~~olan 'Emireh' uçlar~ na
29 Bak Pittard, 1928-192.9, res. 19-25.
30 Bak Turville-Petre, 1927, Levha VI, res.
31 Bak Garrod, 1937, S. 42.
33 Bak Bourlon, 1911, S. 268.
33 Bak Garrod, 1937, S. 45 ve 48.
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rastlanmam~~t~ r. 34 Bu tabakada Filistin'de Orta Orinyasiyen'de
görülen "Font-rves" uçlar~~da bulunmam~~t~ r. 35 Bu tabakada Chatelperron tipinde olan uçlar~ n da seyrek görüldüklerini burada kaydedebiliriz.
IPNC~~KÜLTÜR TABAKASI
(Levha VII-VIII)
Uç ve Ld~nlar. Ma~aran~ n ihlal edilmemi~~k~s~ mlar~ nda bulunmu~~
olan 6 uçtan (Levha VII, res. 2 ve 4) üçü uzun ve dar ve üçü de
üçken biçimindedir. Uçlar~ n hiçbirinde kenarlar i~lenmemi~ tir.
Bunlar sadece kullan~ lmadan mütevellit izler göstermektedir. Bunlar~ n üçünde, yandan bak~ld~~~~zaman, alt sat~h konkavd~r. Uçtan
bak~ld~~~~zaman iki uçun bükük oldu~u görülmektedir. Bu tabakada
Chatelperron tipinde uclara tesadtif edilmemi~ tir.
Ma~aran~ n ihlal edilmemi~~ k~s~ mlar~nda bulunmu~~olan 18
Umm (Levha VII, res. 1, 3, 5-9 ve ~~ ) sadece dördünde bir veya
iki kenar i~lenmi~ tir. Di~er lâmlar retu~ suzdur ve sadece kullan~ld~ klar~n~~gösteren izler ta~~maktad~ r. Iki lâmda orijinal sileks sath~~
bir kenarda muhafaza edilmi~ tir. On iki nümunede, yandan bak~ld~~~~zaman, alt sat~h konkavd~ r. Bu lâmlardan yedisinin, uçlardan
bak~ld~~~~zaman, bükük olduklar~~görülmektedir.
Uç Kazzyw~lar. Ma~aran~ n ihlal edilmemi~~k~s~ mlar~ nda 7 uç
kaz~y~c~~(end-scraper) bulunmu~ tur (Levha VIII, res. 4-7 ve g).
Bunlar~ n sadece bir ucu i~lenmi~ tir. Levha VIII, res. 7'de gösterilen alet küçük bir uç kaz~ y~c~y~~temsil etmektedir. Uç kaz~y~c~lar~n
ekserisinde, bir veya iki kenarda bu kenarlar~n da kullan~ld~klar~ n~~
gösteren izler vard~ r. Be~~uç kaz~y~c~da, yandan bak~ld~~~~zaman,
alt sat~ h konkavd~ r. Iki nümunenin, uçlardan bak~ld~~~~zaman, bükük
olduklar~~görülmektedir.
Burunlu Kaz~y~c~lar. Ma~aran~ n ihlal edilmemi~~ k~s~mlar~nda
iki burunlu kaz~y~c~~bulunmu~ tur. Levha VIII, res. 3'de gösterilen
nümune iyi yap~lm~~~ve dik yüzlü bir burunlu kaz~y~c~d~r. Bunun bir
kenar~~ bu k~sm~n da kullan~ ld~~~ n~~ gösteren izler ta~~ maktad~ r. Ikinci
nümune kal~ n bir yongadan yap~lm~~t~ r.
34

Emireh uçlar~~ için bak Garrod, 1937, s. 50.
Font-Yves uçlar~~ için bak Garrod, 1 937, S. 47-48.

HATAY VILAYET~N~N PALEOLIT~K KÜLTCRLERI

181

Yonga kaz~y~c~. Ma~aran~n ihlal edilmemi~~kistmlarinda sadece
bir nümune bulunmu~tur.
Ikinci kültür tabakas~nda yuvarlak kaz~y~c~ larla dik yüzlü
kaz~y~c~lara rastlanmam~~t~r.
Delici. Ma~aran~n kari~tirilmam~~~k~s~mlar~nda sadece bir nümune
bulunmu~tur (Levha VII, res. to).
Burin' ler. Ma~aran~n ihlal edilmemi~~lustmlar~nda üç burin
bulunmu~tur. Bunlardan ikisi (Levha VIII, res. 1-2) "bec de flûte"
ve biri de Bourlon'un "Burins d'angle" dedi~i tiptendir. 38 Burin'
lerin ikisinin a~~z k~sm~~büküktür. Burin'lerden bir tanesi oldukça
kahnd~r (Levha VIII, res. t).
Kemik Aletler. Levha VIII, res. 8'de gösterilen nümune delici
olarak kullan~lm~~t~r. Levha IX, res. 1'de gösterilen nümune ise
kullan~lm~~~bir kemik parças~d~r.
Birinci kültür tabakas~n~n alt k~sm~nda bulunmu~~olan bir lâmla
iki burin Levha X'da gösterilmi~tir. Bunlar~n ikinci kültür tabakas~na
ait olmalar~~muhtemeldir. Burin'lerin her ikisi de "bec de flûte" tipindedir ve a~~z k~s~mlar~~büküktür.
Ikinci kültür tabakas~nda Bat~~Avrupa'n~n Gravettian (Üst Orinyasiyen) kültüründe bulunan Gravette uçlar~na ve Filistin'in Natufian
kültüründe görülen Heluan tipindeki lâmlara rastlanmam~~t~r. 37
Bu tabakada Chatelperron ve ve Font- Yves tipinde uçlar da bulunmam~~t~r.
Üçüncü ve Ikinci kültür tabakalarmda bulunan uç, lâm, uç
kaz~y~c~~ve burin'lerin ortalama ölçüleri Tablo 2'de gösterilmi~tir.
Bu tabloya, mukayese için, Filistin'in Atlitian ve Orta Orinyasiyen
kültürlerine ait aletlerin ortalama ölçüleri de ilave edilmi~tir. 88

Bak Bourlon, 1911, s. 268.
Heluan tipindeki lâmlar için bak Garrod, 1 937, s• 30 ve 34.
r. Garrod bu ölçülerin
5° Bu ölçüler Garrod'dan (1937, s• 43 ye 47) al~nm~~t~
Barnes taraf~ndan al~nd~klar~n~~bildirmekteclir (Bak Garrod, 1937, s. 43 ve 47).
8.
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TABLO 2
Maksimum
uzunluk

Birinci Ma~ara :
II'nci tabaka

Birinci Ma~ara:
III'üncü tabaka

Mugharet el-Wad :
Atlitian Kültür (C
tabakas~ ). Garrod,
1937.
Mugharet el-Wad:
Orta Orinyasiyen
(D tabakas~) .
Garrod, 1937.

Maksimum
geni~lik

Maksimum
kalml~ k

Uç (6 nümune)

28.66
54-65
(38.4-58.5 (18.5-36.0)

8.78
(6.6-12.0)

Lârn ( ~~ 8 nümune)

8.15
2 4.52
63 ' 9°
(45-5-93.0) (16.4-30.7) (5.0-14 .5)
23. 12
45.72
8.74
(39-3-53.4) (14.0-29.0) (5.0-13.0)

Uç-kaz~y~c~~
(7 nümune)
Burin (3 nümune)

29.13
47-50
(40.0-54.51 (24.0-37.4)

13.00
(10.5-1 7.5)

Uç (14 nümunc)

28.86
59.53
(49.0--82.2) (22.0-41.0)

9.74
(5.3-16.3)

Lâm (uzunluk 13,
25.66
geni~lik ve kahnhk
71.83
(37.5-102.0) (20.0-33.6)
14 nümune)

9.52
(4.2-13.4)

Uç-kaz~y~c~~ (3
nümune)

27.80
47.16
(41.0-58.0) (24.7-32.7)

10.13
(9.0-11-4)

Burin (3 nümune)

27.96
52'53
(43.6--65.o) (21.0-34.5)

10.36
(6.7-13.2)

Uç

64.2

20.8

6.9

Uç-kaz~y~c~~

49.0

34.5

10.2

Burin

49.5

28.7

1 5.7

Uç-kaz~y~ct

54. 1

32.7

12.7

Burin

56.0

29.0

12.8

Bu rakamlar, burin'lerin geni~ lik ve kal~ nl~ k ölçülerinin istisnasiyle, III'üncü tabakadan II'inci tabakaya geçerken aletlerin bir
küçülme temayülü gösterdiklerini ortaya koymaktad~ r. ~ kinci
kültür tabakas~n~ n endüstrisi, görünü~ e göre, III'üncü kültür tabakas~ nda görülen endüstrinin daha mütekâmil bir ~ eklini temsil
etmektedir.
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Birinci Ma~arada III'üncü ve II'nci tabakalarda bulunmu~~
olan uçlar, genel olarak, Filistin'in Atlitian uçlar~ndan daha k~sa,
fakat daha geni~~ve daha kal~nd~ r. Filistin'in hem Orta Orinyasiyen
ve hem de Atlitian kültürleriyle mukayese edebilece~imiz aletlerin
miktar~~maalesef azd~r ve az say~da uç kaz~y~c~~ile burin'e inhisar
etmektedir. III'üncü ve II'nci tabakalar~n uç kaz~y~c~lar~~Filistin'de
Orta Orinyasiyen ve Atlitian seviyelerde bulunan uç kaz~y~c~lardan
daha k~sa ve daha dard~ r. III'üncü tabakan~n uç kaz~y~c~lar~n~n
ortalama kal~nl~~~~Filistin'in Orta Orinyasiyeninkilerden azd~r ve
Atlitian kültüründekilere yak~nd~ r. Di~er taraftan, II'nci tabakan~n
uç kaz~y~c~lar~~Filistin'in Orta Orinyasiyen ve .Atlitian uç kaz~y~c~lar~ndan daha incedir. III'üncü tabakada bulunmu~~olan burin'
le~in ortalama uzunlu~u Filistin'in Orta Orinyasiyen ve Atlitian
burinlerinin ortalamalar~~ aras~ nda bulunmaktad~ r. Bunlar~n geni~li~i ise Filistin'in Orta Orinyasiyen ve Atlitian seviyelerinde bulunan
burin'lerinkine yak~nd~r. III'üncü tabakan~ n burin'leri Filistin'de
bulunmu~~olan nümunelerden daha incedir. II'nci tabakada bulunan
burin'ler Filistin'de Orta Orinyasiyen ve Atlitian seviyelerde bulunan
buringerden daha k~sad~ r. Bu tabakadaki burin'lerin geni~li~i
Filistininkilere yak~nd~ r. Bu burin'lerin ortalama kal~nl~~~~Filistin'in
Orta Orinyasiyen burin'lerininkine yak~ n, fakat Atlitian tabakada
bulunanlardan daha azd~r.
Birinci Ma~aran~ n III'üncü ve II'nci tabakalar~n~ n endüstrileri
Filistin'in Alt Orinyasiyen endüstrisinden Emireh uçlar~n~n bulunmamas~, Chatelperron uçlar~n~n azl~~~~ve burunlu kaz~y~c~lardan
baz~lar~n~n dik yüzlü olmasiyle ayr~lmaktad~ r. Keza Chatelperron
uçlann~n ve dik kaz~y~c~lar~n azl~~~~ve polyhedric buringelin 39 bulunmamas~~ Samanda~'~ n bu endüstrilerini Atlitian kültüründen
ay~rmaktad~ r. Di~er taraftan yuvarlak kaz~y~c~n~ n iyi yap~lm~~~olmas~,
burin'lerin a~~zlar~n~n bükük olu~u, dik yüzlü burunlu kaz~y~c~lar~n
bulunmas~, 40 ve Chatelperron uçlar~ n~ n seyrekli~i Birinci Ma~aran~n
Polyhedric burinler için bak Burkitt, 1955, s. 66; Solecki, 1933, s. 413-416.
Filistin'in Atlitian kültüründe bulunan burinler için bak Garrod, 1937, s.

39

42-44.
'0 Garrod Filistin'de Mugharet cl-Wad'~ n Orta Orinyasiyen'e ait D, tabakas~nda bulunmu~~olan 223 burunlu kaz~y~c~ dan 133 tanesinin dik yüzlü oldu~unu
bildirmektedir (Bak Garrod, 1937, s. 43).
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III'üncü ve 'Vinci tabakalar~n~n endüstrilerini, burin ve uç kaz~y~c~lar~n ölçülerinde görülen baz~~ farklara ra~men, Filistin'in Orta
Orinyasiyen endüstrisine yakla~t~ rmaktad~r. III'üncü ve II'nci
tabakalarda bulunmu~~olan uç ve lâmlar~ n mühim bir k~sm~n~n
retu~suz olmas~~ ayni zamanda Bat~~ Avrupan~n Orta Orinyasiyenini
de hat~rlatmaktad~r. 41 Leakey Bat~~ Avrupan~ n Orta Orinyasiyenine
sadece Orinyasiyen demektedir. 42
Birinci Ma~arada IV'üncü ve III'üncü kültür tabakalar~~aras~nda bulunan verimsiz ta~~s~ ralar~~Üst Lövaluvazo-Musteriyen ile
Orta Orinyasiyen, veya Orinyasiyen, aras~nda nisbeten k~sa bir
zaman fas~las~ n~ n bulundu~unu göstermektedir. Kökten de Antalya'
da Karain ma~aras~ nda Orinyasiyen'i temsil eden II'nci tabaka ile,
üst k~sm~~ Musteriyen II'yi ihtiva eden, III'üncü kültür tabakas~~
aras~nda k~s~ r bir traverten kat~n~ n bulundu~unu bildirmektedir. 43
Zeuner Filistin'de Mugharet el-Wad'da Orta Orinyasiyen
kültürün alt k~sm~n~~ (E tabakas~ ) Würm I ve Würm II aras~ndaki
Interstadial safhan~n sonlar~ na ve Orta Orinyasiyen'in üst k~sm~n~~
(D tabakas~) ve Atlitian kültürü (C tabakas~ ) Würm II'ye ba~lamaktad~n 44 Birinci Ma~arada III'üncü ve II 'nci tabakalarda bulunan
endüstrilerin Filistin'in Orta Orinyasiyenine yakla~mas~~ve Samanda~'~n
Filistin'in Karmel da~~ ndan ancak 370 kilometre kadar kuzeyde
bulunmas~~dolay~siyle, Samanda~'~ n Orinyasiyen kültürünün Filistinin Orta Orinyasiyen'i ile, hiç olmazsa k~smen, ça~da~~olmas~~ muhtemeldir. Mamafih, daha kesin bir korrelasyon için ~enyürek'in Birinci
Ma~aran~n fauna's~~ üzerinde yapmakta oldu~u incelemenin neticelenmesini beklemek gerekmektedir.
HATAY VILAYETINDE SATIHTA TOPLANAN PALEOLITIK
ALETLER ÜST A~OLEEN (MIKOKIYEN) KÜLTÜR
Alt~nözü. Enver Bostanc~~ 1954 y~l~ nda yapt~~~~ ara~t~rmalar
esnas~ nda Hatay vilâyetinde Alt~ nözü Kaza merkezinin güney do~usunda, bir sekinin sath~ nda bir el Imhas~~ bulmu~ tu. 1956 y~l~~ Eyltil
44

P t - Leakey. 1953, s. 118.

ayni yer, S. 118.
Bak Kökten. 1935, s. 275 Ve 281.
44 Bak Zeuner, 1952, res. 73 ve 80.
42

43
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ay~nda Alt~nözü'ne birlikte yapt~~~m~z bir seyahatta da Kaza merkezinin biraz güney do~usunda ve kasaba ile ilk buluntu yeri aras~nda
bir tarla içinde bir el baltas~~ ile üç yonga alet bulduk. 1954 de
bulunmu~~olan alet tu~la renginde bir patinaya sahiptir. 1956 y~l~nda
bulunan aletlerin patina rengi ise baz~~nümunelerde aç~k kahverengi
ve di~erlerinde gridir. Alt~ nözü'nde toplanan aletlerin hepsi de çakmakta~~ndan yap~lm~~t~ r.
1954 y~l~nda bulunmu~~olan el baltas~~ Levha XII, res.
gösterilmi~tir. M~ zrak biçimli (lanceolate) olan bu el baltas~n~ n ucu
k~nkt~r ve üst sath~~alt sath~ndan daha kabar~ k, yani daha konvekstir.
Bu el baltas~mn i~lenmi~~olan üst sath~ nda yonga yüzlerinin ekserisi
s~~d~ r. Bu nümune Avrupa'n~ n Mikokiyen safhas~n~ n en karakteristik
~ekli olan, 45 ve Yak~n Do~u'da Filistin'de 46 ve Süriye'de Jabrud'da 47
bulunan ince ve sivri uçlu küçük el baltalar~na yakla~maktad~r.
Levha XII, res. 4.-6'da gösterilen el baltas~mn i~lenmi~~olan üst
safin da alt sath~ ndan daha kabar~kt~ r. Bu aletin kenarlar~~hafifçe
konvekstir. Dip k~sm~~i~lenmi~~olan bu el baltas~ nda yonga yüzlerinin
ekserisi s~~d~r ve alt sath~n dip k~sm~ nda korteksten bir parça b~ rak~lm~~t~ r. Vaktiyle armut biçiminde oldu~u anla~~lan bu el baltas~mn uç k~sm~~ k~r~lm~~~ve böylece burada bir kenar meydana gelmi~tir. Bu kenar~n bir müddet kullan~lm~~~olmas~~muhtemeldir. 48
Levha XII, res. 7'de gösterilen alet üçken biçimine yakla~an
bir kaz~y~c~d~ r. Bu kaz~y~c~ n~n haz~rlanm~~~olan vurma sath~~kopma
sath~~ile takriben go derecelik bir aç~~ te~kil etmektedir. Orta kal~nl~kta olan bu kaz~y~c~~ Lövaluva tekni~i ile yap~lm~~t~ r. Levha XII,
res. 8'de gösterilen alet kal~n bir racloir'd~r. Bu racloir'~n, üzerinde
bir tek geni~~facet bulunan, vurma sath~~kopma sath~~ile takriben
118 derecelik bir aç~~meydana getirmektedir. Vurma yumrusu küçük
olan bu nümune "end-bulb" tipindedir. Levha XII, res. g'da gösterilen alet yine "end-bulb" tipinde olan iki kenar~~ i~lenmi~~bir
kaz~y~c~d~ r. Bu kaz~y~c~n~ n tek bir facet gösteren vurma sath~~ alt sat~h
ile takriben ~~o7 derecelik bir aç~~ te~ kil etmektedir. Sonradan k~nl45 Bak Leakey, 1953, S. 95 ve res. 18; Grahmann, 1955, s. 226.
a• Bak Garrod, 1937. Levha XXXVIII. res. 2.
47 Bak Rust, Levha 28.
48 Tabr~n ma~aras~ nda bulunmu~~olan düz kenarl~~ el baltalar~~ için bak
Garrod, 1937, S. 79 ve Levha XXXVIII. res. 4.
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m~~~olan vurma yumrusunun mütebariz olmad~~~~anla~~lmaktad~r.
Aletin sadece üst sath~n~ n yandan biraz fazlas~~ i~lenmi~tir.
Alt~ ndere (Avrattar deresi). 1957 y~l~~ Haziran ay~nda yapt~~~m~z
ara~t~ rmalar esnas~ nda Nurettin Can'~ n 1943 y~l~nda iki el baltas~~
ve bir kaz~y~c~~ buldu~u yeri arad~k. 49 Bu ara~t~rma esnas~nda
Antakya'n~ n bat~~ kenar~ nda bulunan ve literatüre Alt~ ndere ad~yle
geçmi~~olan bu dereye 5° Antakya'da ayni zamanda Avratlar deresi
denildi~ini de tesbit ettik. Asi nehrine dökülen bu dere yaz~n kurumaktad~ r. Bu derenin bat~ s~ nda uzanan bir seki üzerinde yapt~~~m~ z bir saatlik bir ara~t~ rma esnas~nda sat~ hta üç el babas~~ ile üç
yonga toplad~ k. Bu sahada toplanan ve hepsi de çakmakta~~ndan
yap~lm~~~olan aletlerin patinas~~kahverengi ile sar~~aras~nda de~i~mektedir.
Levha XIII, res. 1-3'de gösterilen el baltas~n~n uç k~sm~~yeni
k~ r~lm~~t~ r. Aletin her iki sath~~ve dip k~sm~~i~lenmi~~olmakla beraber,
üst ve alt sat~ hlarda korteksten baz~~k~s~mlar b~ rak~lm~~t~r. Cordiform
biçime yakla~an bu aletin kenarlar~~hafifçe konvekstir. Bu el babas~n~n ortan~ n biraz alt~ na tesadüf eden k~sm~~kal~nd~ r. Yonga yüzleri
s~~d~ r. Levha XIII, res. 4-6'da gosterilen alet cordiform biçime yakla~an sivri uçlu bir el baltas~d~r. 51 Kenarlar~~konveks oan bu el baltas~n~ n da yonga yüzleri s~~d~r. Bu aletin üst ve alt sat~hlar~~ile dip
k~sm~~i~lenmi~~olmakla beraber, her üç k~ s~ mda da korteksten parçalar
kalm~~ t~ r. Bundan evvelki nümunede oldu~u gibi, bu el baltas~nda
da üst sat~ h daha kabar~ kt~r. Levha XIV, res. ~ -3'de gösterilen alet
heterojen çakmakta~~ ndan yap~lm~~~küçük bir el baltas~d~r. M~zrak
biçimine yakla~an bu aletin üst ve alt sat~hlar~~ i~lenmi~~olmakla
beraber, her iki yüzde de korteksten parçalar b~rak~lm~~t~ r. Dip k~sm~~
da i~lenmi~~olan bu el baltas~n~n yonga yüzleri s~~d~ r. Bu aletin üst
ve alt sat~hlar~~ ayni derecede kabar~ kt~r. Bu küçük el baltas~~
Mikokiyen tipe biraz yakla~maktad~ r.
Nurettin Can tarafindan bu sahada bulunan ve Kansu tarafindan incelenen ve resmi ne~redilen küçük el baltas~ , 52 ne~redilmi~~
49 Bak Kansu, 1945, S. 293.
40 Bak ayni yer, S. 293.
51 Bu el baltas~n~ n biçimi Breuil ve Koslowski taraf~ndan
ne~redilmi~~olan
daha büyük iki el baltas~n~ n biçimine yakla~maktad~ r (Bak Breuil ve Koslowski,
1931, res. 17 ve res. 18, i).
52 Bak Kansu, 1945, S. 293 ve res.
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olan resimden ve Ankara Üniversitesi Antropoloji ve Etnoloji kürsüsünde muhafaza edilen asl~ ndan görülebilece~i gibi, beyzi bir
biçim göstermektedir.
Bu sahada toplad~~~m~ z üç yonga Levha XIV, res. 4-6'da gösterilmi~ tir. Her üç yongada da vurma yumrusu mütebarizdir. Bu
üç yongada vurma ve kopma sat~ hlar~~aras~ndaki aç~~go ile ~~20 derece
aras~nda de~i~mektedir. Res. 4 ve 6'da gösterilen yongalar~n vurma
sat~hlar~ nda bir tek facet görülmektedir. Res. 5'de gösterilen Lövaluva
tipindeki konkav kaz~y~c~n~n haz~ rlanm~~~olan vurma sath~~ alt sat~hla
takriben go derecelik bir aç~~meydana getirmektedir. Bu kaz~y~c~~
"oblique-bulb" tipindedir.
Alt~nözü ve Alt~ ndere'de (Avratlar deresi) sat~ hta toplanan el
baltalar~, görünü~e göre, Üst A~ öleen'in Garrod'un Filistin'de Üst
A~öleen (Mikokiyen) dedi~i nihai safhas~ na tekabül etmektedir. 53
Kansu da Alt~ ndere'de bulunan el baltalar~n~~bu safhaya ba~lam~~t~ r.54 Filistin"de Tabun ma~aras~ n~n F tabakas~nda görülen Üst
A~öleen safha 55 ve E tabakas~nda bulunan -Ost A~öleen (Mikokiyen)
safha, 56 ve bilhassa bu sonuncusu, Leakey'nin de söyledi~i gibi, yonga
aletlerin çoklu~u ile dikkati çekmektedir.57 Filistin'de Üst A~öleen
(Mikokiyen) safl~ada yonga aletlerin çoklu~u dolayisiyle, Alt~nözü'nde
ve Alt~ ndere'de (Avratlar deresi) bulunan yonga aletlerin ayni kültüre ait olmalar~n~~muhtemel addediyoruz.58
NETICE
Hatay'da bugüne kadar yap~lm~~~olan ara~t~ rmalar, bu bölgede
Üst A~öleen'in nihai safhas~~ ile Üst Lövaluvazo-Musteriyen ve
Orinyasiyen (Orta Orinyasiyen) kültürlerin mevcut oldu~unu ortaya
koymu~tur.
53 Bak Garrod, 1937, S. 78.
" Bak Kansu, 1945, S. 293.
55 Bak Garrod, 1937, S. 87.
58 Ayni yer, s. 78.
57 Bak, Leakey, 1953, S. 106, ve lo8. Filistin'de Umm-Qatafa ma~aras~n~n
E ve D tabakalar~nda da Üst A~öleen el baltalariyle birlikte yonga aletler
bulunmu~ tur (bak Neuv ille, 1931, s. 24-44 ve Sauter, 1948, S. 139)
58 Tabun ma~aras~ nda E tabakas~nda bulunmu~~olan Klaktoniyen ve
Lovaluvaziyen fornidaki yonga aletler için bak Garrod, 1937, s. 78-80
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LEVHALARIN IZAHI
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Levha VII. Birinci Ma~arada II'inci Kültür tabakas~ nda bulunmu~~olan sileks
aletler. Üst Paleolitik (Orinyasiyen).
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Birinci Ma~arada rinci Kültür tabakas~n~ n alt k~sm~nda bulunan
sileks aletler. Üst Palcolitik (Orinyasiyen).
Le‘ha XI.
Birinci Ma~arada kar~~~ k 1I'inci çukurda bulunmu~~olan silcks
aletler.
Levha XII. Altmözü'nde sat~ hta toplanan sileks aletler. Üst A~öleen (Mikokiyen).
Levha XIII-X1V. Alt~ ndere'de (Avratlar deresi) sat~ hta toplanan sileks aletler.
Üst A~öleen (Mikokiyen).

