TIKALI MA~ARANIN PALEOLITIK ENDUSTRISINE
DAIR BIR NOT
Dr. MUZAFFER SENYUREK
Ankara Üniversitesi Paleoantropoloji Kürsüsü Ord. Profesörü

Hatay'da Samanda~~Kazas~n~n Ma~rac~k köyü yak~n~nda ve
bundan evvel Enver Bostanc~~ile birlikte kazm~~~oldu~um Birinci ve
Ikinci ma'garalar aras~ nda fakat daha yüksekte bulunan T~kah Ma~ara'da 1958 y~l~~Haziran ay~ nda yapt~~~m sondaj~n neticelerini bundan önceki raporlar~mda bildirmi~tim. 2 Bundan evvel yay ~mlam~~~
oldu~um raporda" Bu ma~aran~n Paleolitik kültürü bu y~l~n Eylill ay~nda
yapaca~~ m kaz~ dan sonra daha etrafl~~bir ~ekilde tarif edilecektir" demi~tim.3
Bu yeni ma~arada 1958 y~l~n~n Eylül ay~nda yapt~~~m kaz~da Haziran
ay~ nda kazm~~~oldu~um çukurun biti~i~inde ve bat~s~nda 470 santimetre uzunlu~unda ve 260-400 santimetre geni~li~inde bir çukur açt~m.4
Böylece, tavan~n~n yak~n~na kadar molozla dolu olan ma~ara a~z~ n~n
bat~~ k~sm~~tamamiyle aç~lm~~~bulunmaktad~r (Bak Levl~a I ve 11).5
Birinci ve Ikinci ma~aralarda yap~lan kaz~lar için bak ~enyürek, M. ve Bostanc~, E. 1958 [a]. Hatay Vilâyetinde Prehistorya ara~t~rmalar~. Belle ten, Cilt XXII,
Say~~86, s. 147-156 ve ~enyürek, M. ve Bostanc~, E. 1958 [b]. Hatay Vilâyetinin
Paleolitik kültürleri. Belleten, Cilt XXII, Say~~86, s. 171-190.
Türk Tarih Kurumu Hatay kaz~~heyeti üyesi olan Dr. E. Bostanc~, Ingiltere'de
bulunmas~~dolay~siyle, 1958 y~l~nda Hatay Vilayeti dahilinde yapt~~~m ara~t~rmalara i~tirak etmemi~tir.
2 Bak ~enyürek, M. 1958 [a]. Hatay Vilâyetinde yeni ara~t~rmalar. Belleten,
Cilt XXII, Say~~87, S. 443; ~enyürek, M. 1958 [b]. 1958 y~l~nda Samanda~~yak~n~nda
bir ma~arada yap~lan sondaj. Anatolia, Revue Annuelle de l'Institut d'Arch&ilogie de l'Universit d'Ankara, Cilt III, S. 57-63.
3 Ayni yer, s. 6o.
4 Bu münasebetle, Hatay'daki ara~t~rmalara devam edebilmem için gereken
tahsisat~~temin etmi~~bulunan Türk Tarih Kurumuna ve bu ara~t~rmalar için gereken müsaadeyi veren Maarif Vekaleti Eski Eserler ve Müzeler Umum Müdürlü~üne te~ekkür ederim. Ayr~ca bu rapora eklenen alet resimlerini yapm~~~olan
Ankara Üniversitesi Paleoantropoloji Asistan~~Bayan Refakat Çiner'e de te~ekkür
ederim.
5 Ma~aran~n yüksekli~i, eb'ad~~ve Paleolitik tabakan~n üstünde bulunan
moloz y~~~n' için bak ~enyürek, 1958 [b], s. 57-58.
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Haziran ve Eylül aylar~nda yap~lan kaz~larda, a~~zdan itibaren, ma ~aran~n dört metre içine girilmi~~bulunmaktad~r. Ma~aran~n daha
nekadar içeriye uzand~~~~1959 y~l~nda yapaca~~m kaz~dan sonra
belli olacakt~r.
Haziran ay~nda kazd~~~m çukurda moloz y~~~n~n~n alt k~sm~nda
gördü~üm Roma ça~~na ait üç künke bu yeni çukurda da tesadüf
ettim.6 Eylül ay~nda açt~~~m çukurun Do~u kenar~nda Paleolitik
tabaka ölçü mebdeinin ~ 8o santimetre alt~nda ba~lamaktad~r. Böylece,
ma~aran~n a~~z k~sm~nda tesadüf etti~im tek Paleolitik tabakan~n
kal~nl~~~~135-145 santimetre aras~nda de~i~mektedir.° ~çinde yer yer
terra rossa bulunan sar~~topraktan müte~ekkil olan Paleolitik tabakan~n
baz~~seviyelerinde kalker çimentosu ile yap~~m~~~sert lus~mlara tesadüf
edilmi~tir. Paleolitik tabakan~n alt seviyesi, içinde Paleolitik aletlerle
fosil memeli hayvanlara ait kemik ve di~ler ve ocak izleri görülen kalker
çimentosu ile yap~~m~~~çok sert bir k~s~mdan müte~ekkildir. Bu sert
k~s~m içinde kaz~ya devam etmek çok güçle~ti~inden Paleolitik tabakan~n alt~nda bulunan kum y~~~mna sadece bir noktada indim ve kaz~ya
bu sert k~s~m içinde ve ölçü mebdeinden itibaren 300 santimetre
derinlikte son verdim. Bu sert k~s~m bu y~l yapaca~~m kaz~da aç~lacakt~r.
Paleolitik tabaka dahilinde baz~~küçük stalaktit parçalar~na tesadüf
edilmi~tir.
Bu k~sa izahattan sonra T~kal~~Ma~aran~n Paleolitik tabakas~nda
Haziran ve Eylül aylar~nda buldu~um aletleri bir arada inceleyebiliriz.
Ma~aran~n biraz yukar~su~da kaya oyulmu~~ve buradan da su geçirilmi~tir
(Bak Levha I, Res. 2). Kaya oyulmak suretiyle meydana getirilen bu su yolu T~kal~~
Ma~aran~n a~~z k~sm~~üzerinde ve biraz daha do~uda bulunan di~er iki menfez
üzerinde uzanmaktad~r.
7 Haziran ay~nda açt~~~m çukurda Paleolitik tabaka Ölçü mebdeinin 190 santimetre alt~nda ba~lamaktad~r. Ölçü mebdei için bak ~enyürek, 1958 b, s. 58.
T~kal~~Ma~arada tesadüf etti~im kuma ait bir nümuneyi tahlil eden Pisa
Üniversitesi Jeoloji Enstitüsü Profesörlerinden Dr. G~~ido Tavani gönderdi~i mektubta
kum dahilinde görülen yuvarlanm~~~Foraminifera'n~n muhtemel olarak Miosen
ça~a ait olan daha eski tabakalardan geldi~ini ve böylece kumun ya~~n~n tayin edilemiyece~ini bildirmektedir. Birinci ma~aran~n raporunda i~aret edildi~i veçhile (Bak
~enyürek ve Bostanc~, 1958a, 3.154), bunun sebebini Musa Da~~n jeolojik yap~s~nda
(Helvetien kalker) aramak yerinde olacakt~r (Musa Da~~n yap~s~~için bak Erentöz,
L. E. 1956. Stratigraphie des bassins neogenes de Turquie, pl~~s specialement
d'Anatolie Meridionale et comparaisons avec le Domaine Mediterranneen dans son
ensemble. Ankara, s. 27).
Bu münasebetle T~kal~~ Ma~arada bulunan kuma ait bir numuneyi tetkik
etmi~~olan Prof. Dr. Guido Tavani'ye te~ekkür etmek isterim (Bu kum için bak
~enyürek, 1958 b, s. 59).

TIKALI MA~ARAN~N PALEOL~T~ K ENDÜSTR ~S~~

ii

TIK ALI MA~ARANIN LÖVALUVAZO-MUSTERIYEN
ENDÜSTRISI
T~kal~~Ma~arada Paleolitik tabakada bulunmu~~olan aletler ve
yongalar~n ekscrisi sileksten yap~lm~~t~ r. Yongalar aras~nda sert
kumta~~ndan yap~lm~~~birkaç nümuneye rastlanm~~t~ r. Aletlerin
ve yongalar~n imalinde kullan~lan sileksin ve keza bunlar üzerindeki
patina'n~n rengi de~i~iktir. Bunun sebebini ma~aran~n Paleolitik
sakinlerinin tabii sileks yumrular~~yerine umumiyetle sileks çak~llar~n~~
kullanm~~~olmalar~nda aramak lâz~md~r. 9
T~kal~~ Ma~ara'da bulunan endüstri i~lenmi~~aletlerle, bir k~sm~~
kullan~lm~~~ olan i~lenmemi~~yongalardan ve az say~da lâmdan
müte~ekkildir. Aletlerin ve i~lenmemi~~piyeslerin yar~s~ndan biraz
fazlas~nda vurma yumrusu üzerinde bir bulbar scar görülmektedir. "
Vurma sath~n~n i~lenmi~~veya i~lenmemi~~olan Lövaluva nümunelerinde ve Lövaluva olm~yan yonga ve lâmlardaki durumu tablo I'de
gösterilmi~tir. 12 T~ kal~~Ma~ara endüstrisinin Lövaluva endisi (Indice
Levallois) 13 30.63'dür, yani Mitage , Bordes ve Bourgon'un tasnifine
göre, 14 Lövaluva'd~r. Facettage endisi (67. 92) 15 ve indice de facettage
strict 16 (60.64) yüksek k~ymetler göstermektedir, yani vurma sat~hlar~~
9 1958 y~l~~Eylül ay~nda yapt~~~m ara~t~rmalar esnas~nda Antakya ~ehrinin
takriben ~~o kilometre kuzey bat~s~nda bulunan Kesecik köyünün biraz do~usunda
Köylüler taraf~ndan Çakmakl~k denilen yerde kalker içinde sileks yumrular~~gördüm.
Antakya ve Samanda~~civar~nda daha ba~ka yerlerde sileks yumrular~ n~n bulunup
bulunmad~~~n~~bu y~l yapaca~~m seyahatta ara~t~raca~~m.
10 Bunun için bak Burkitt, M. ~~955. The Old Stone Age. A study of Palaeolithic
times. Londra, s. 40.
~ l Lövaluva yonga, uç ve lâmlar~~ için bak Levha III, Res. 1-8, Levha VII,
Res. ~~ ve Levha XIV, Res. 3-5.
Lövaluva yonga, lâm ve uçlar~n~n tarifi için bak Bordes, F. 1950. Principes
d'une rr~ thode d'tude des techniques de debitage et de la typologie du Palec~lithique ancien et n~oyen. L'Anthropologie, Cilt 54, s. 21-22.
12 T~kal~~ Ma~aran~n Paleolitik tabakas~nda bulunan bütün sileks ve kemik
kal~nt~lar~~muhafaza edilmi~tir. Tablo I'de gösterilen 927 numunenin d~~~nda art~k
olarak s~n~fland~rd~~~m 6o6 adet k~r~nt~~ vard~r.
13 Bu endis için bak Bordes, 1950, s. 24.
" Bak Bordes ve Bourgon, M. 1951. Le complexe Mousterien: Mousteriens,
Levalloisien et Tayacien. L'Anthropologie, Cilt 55, s. 4.
19 Bu endis için bak Bordes, 1950, S. 24-25.
16 Bu endis için bak Bordes ve Bourgon, 1951, s. 4.
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haz~rlanm~~~olan nümuneler ekseriyeti te~kil etmektedir. T~kah Ma~ara
endüstrisinde haz~rlanm~~~olan vurma sat~hlar~n~n bir k~sm~~ düz ve
bir k~sm~~da konvekstir (Ba k Levha 111, Res. 1-5). Konveks nümuneler
aras~nda Lövaluvazi-yen kültürde görülen chapeau de gendarme
formuna s~ k s~k rastlanma ktad~r (Bak Levha III, Res. 4-5). Vurma
sat~hlar~~ haz~rlanm~~~olan nümunelerin ekserisinde bu sat~h kopma
sath~~ile, Lövaluvaziyen kültürde oldu~u gibi, takriben 90 derecelik
bir aç~~te~kil etmektedir. 17
Vurma sat~hlar~~muhafaza edilmi~~olan 770 nümunenin (tablo I)
56's~nda (yüzde 7. 27) vurma sath~~Bordes ve Bourgon'un diMre
dedikleri biçimdedir (Bak Levha III, Res. 6-7). 18 Bunlar~n bir k~sm~nda vurma sath~n~~~~sa~~ve sol yanlar~~üzerinde tek bir facet görülmektedir. Vurma sat~hlar~ n~n sa~~ve sol yar~lar~, veya bunlar~n birisi,
haz~rlanm~~~olmakla beraber ortada keskin bir kö~e te~kil eden nümuneler de bu gruba dahil edilmi~tir.
Vurma sat~hlar~~muhafaza edilen 770 nürnunenin (tablo I) 247'sinde
yani yüzde 32.07'sinde bu sat~h üzerinde tek bir facet görülmektedir.
A~a~~daki rakamlardan da görülece~i üzere tek faceeli nümunelerin
en büyük k~sm~nda vurma sath~~kopma sath~~ile 90 dereceden daha
büyük bir aç~~te~kil etmektedir, yani bu nümuneler Klaktoniyen tekni~i ile yap~lm~~t~r."
Aç~~
90 dereceden küçük
90 derece
90 dereceden büyük

Lövaluva ve Lövaluva olm~yan nümuneler
~~ (yüzde o .4o)
(yüzde 21.45)
(yüzde 78.13)

53
193

Aç~n~n tek faceeli Lövaluva örneklerinde ve Lövaluva olm~yan
nümunelerdeki da~~l~~~~ a~a~~da gösterilmi~tir.
Aç~~
90 dereceden küçük
90 derece
90 dereceden büyük

Lövaluva
o
~~~~(yüzde 39.28)
~~7 (yüzde 60.7 )

Lövaluva olm~yan
~~ (yüzde 0 .45)
42 (yüzde 20.09)
~~76 (yüzde 80 .36)

Bak Burkitt, 1955, S. 70.
Bak Bordes ve Bourgon, 1951, s. 3.
19 Klaktoniyen tekni~i ile yap~lm~~~olan yongalar için bak Burkitt,
ve 70.
17

19

1

955, S. 47
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Bu rakamlar go dereceden büyük bir aç~= her iki grupta da
ekseriyeti te~kil etmekle beraber, Lövaluva olm~yan grupta daha s~ k
görüldü~ünü ortaya koymaktad~r.
Hulâsa olarak, mevcut alet ve yongalar aras~nda vurma sat~hlar~~
haz~rlanm~~~olan nümuneler ekseriyeti te~kil etmekle beraber, Klaktoniyen tekni~i ile yap~lm~~~olanlar dikkat nazar~n~~çeken bir akalliyeti
temsil etmektedir.
T~kal~~ Ma~ara endüstrisinin lâm endisi (indice laminaire) 20
3. 55'dir, yani lâmlara seyrek tesadüf edilmektedir.
T~kal~~Ma~arada bulunan Lövaluva yonga ve uçlar~~ile muhtelif
aletlerin frekanslar~~tablo II'de gösterilmi~tir. T~kal~~ Ma~ara endüstrisinde tipolojik Lövaluva endisi (indice levallois typologique) 21
56. 61 'dir, yani Bordes'un tasnifine göre bu endüstri Lövaluvaziyen
fasiyese dahil olmaktad~r.22 T~kal~~ Ma~ara endüstrisinin gerçek racloir
endisi (indice de racloir total ) 23 ve essentiel racloir endisi 24 45.45'dir.
Böylece bu endüstride racloirlarm oldukça önemli bir yer i~gal ettikleri görülmektedir. T~kal~~ Ma~ara endüstrisinde Indice "Charentien" 25
12. 25'tir, yani mutedil derecededir (essentiel Charentien endisi 23.92dir). T~kal~~ Ma~ara endüstrisinin indice de couteaux dos'u 0.98 gibi
çok küçük bir k~ymet göstermektedir. 26 Mevcut nümuneler aras~nda
iki yüzü i~lenmi~~sivri uçlu kaba bir parçan~n küçük bir el baltas~mn
uç k~sm~na ait olmas~~muhtemel görünmektedir (Bak Levha III, Res.
). Bunun d~~~nda el baltalar~na ait kal~nt~lar bulunmam~~t~r. Böylece
Bu endis için bak Bordes ve Bourgon, 1951, S. 5.
Bu endis için bak ayni yer, S. 4.
22 Bak Bordes, F. 1955. Le Pakolithique infErieur et moyen de Jabrud (Syrie)
et la question du Pr&Aurignacien. L'Anthropologie, Cilt 59, s. 490.
23 Gerçek racloir endisi için bak Bordes ve Bourgon, 1951, S. 5.
24 "Essentiel" racloir endisi için bak Bordes, F. 1954 (a). Les gisements du
Pech-de-L'Az (Dordogne). I. Le Mouskrien de tradition Acheukenne. L'Anthropologie, Cilt 58, S. 4 o ve Bordes, F. 1954 [b]. Le Mouskrien de L'Ermitage (Fouilles
L. Pradel). Comparaisons statistiques. L'Anthropologie, Cilt 58, s. +47.
25 Indice "Charentien" için bak Bordes ve Bourgon, 1951, s. 5 ve Bordes, F. 1958.
Le Moustrien de Haute-Roche, comparaisons statistiques. L'Anthropologie, Cilt
61, s. 436.
26 Indice de couteawc â dos için bak Bordes ve Bourgon, 1951, S. 5.
27 Bu endis için bak ayni yer, s. 4-5.
20

24
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indice acheuUen total" 1,22 ve indice de bifaces 28 0.24 'tür, yani her
iki endis de küçüktür.
Bordes ve Bourgon'un I, II, III ve IV olarak gösterdikleri gruplar
a~a~~da gösterilmi~tir. 29

IIL
Res.

Bu grafi~in tetkiki rinci grubun (Lövaluva unsuru) en yüksek
oldu~unu, bunu Irnci grubun (Musteriyen grup) takip etti~ini ve
III 'ih~cü (Üst .Paleolitik grup) ve IV 'üncü gruplar~n (denticuli
grubu) küçük olduklarm~~göstermektedir.
T~kah Ma~ara endüstrisinin diagramme cumulatif deri Res. 2'de"
ve diagramme cumulatif essentien de Res. 3'de gösterilmi~tir.si
as Bu endis kin bak Bordes, 1950, s. 29.
gruplar için bak Bordes ve Bourgon, 1951, s. 5.
" Grafi~in (diagramme cumulatifnfel) .hesaplanmas~~için bak ayni yer, s. 5
Indices essentiels için bak Bordes, 1954 [a], s. 410 ve 1954 [b], s. 447.
" Bu
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T~kah Ma~ara diyagramlar~n~n Avrupa, Yak~n Do~u (Jabrud) ve
Kuzey Afrika'n~ n (kin 1Wtherchem) Orta Pa.leolitik kültürle~ine
ait yarmlanm~~~diyagramlarla mukayesesi T~kah Ma~ara endüstrisinin, ayni olmamakla beraber, daha ziyade La Ferrassie tipine yakla~t~~~n~~göstermektedir. 32 Mamafih, T~kal~~ Ma~ara endüstrisi La
32 Bu diyagramlar için bak Bordes ve Bourgon, 1951; Bordes, F. 1952. Stratigraphie du Loess et volution des industries Palolithiques dans l'Ouest du bassin
de Paris. L'Anthropologie, Cilt 56, s. 405-452; Bordes, F. 1954 (a) ve 1954 (b); Bordes, F. 1955 (a). Les gisements du Pech-de-L'Az (Dordogne). I. Le Moustrien
de tradition AcheuMenne. L'Anthropologie, Cilt 59, s. -3o; Giot, P. -R. ve Bordes,
F. 1955. L'abri sous roche PalEolithique de Giainfollet Saint-Suliac (Ille-etVilaine). L'Anthropologie, Cilt 59, s• 205-234; Bordes, F. 1 955 (b)• Le PalEolithique
in&rieur et moyen de Jabrud (Syrie) et la question du Pr-Aurignacien. L'Antropologic, Cilt 59, s. 486-507; Niederlander, A., Lacam, R., Cadiergues ve Bordes,
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Res. 3
Ferrassie'nin C-tabakas~ ndan 33 ve keza ayni tipte olan Ermitage endüstrisinden34 tipolojik Lövaluva endisinin (56.6 ) çok daha yüksek olmas~~
ile ayr~lmaktad~ r.Yani Bordes'un Fransa Musteriyen'inin "Charentien"
kompleksinin35 La Ferrassie tipine yakla~ makla beraber, T~kal~~Ma~ara

F. 1956. Le gisement Mousterien du Mas-Viel (Lot). L'Anthropologie, Cilt 6o, s.

209-235; Bordes, 1958.
Bordes ve Bourgon (1951) ve l3ordes'un (1952) yarmlad~klar~~biraz de~i~ik
tertipteki ilk diyagramlarla mukayese bunlara uygun olarak haz~rlanan bir diyagram
ile yap~lm~~t~r.
" La Ferrassie C için bak Bordes ve Bourgon, 1951, s. 14 ve Bordes, 1954(b),
tablo 2.
34 Ermitage için bak ayni yer, tablo 2.
"Charentien" kompleksi için bak ayni yer, s. 448-449.
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endüstrisi Lövaluvaziyen fasiyese mensuptur. Keza T~kah Ma~ara
endüstrisi La Ferrassie C ve Ermitage'dan 34 racloir endislerinin (gerçek ve essentiel) ve lâm endisinin çok daha dü~ük olmasiyle ayr~lmaktad~r. Bordes 1955 y~l~nda ç~kan bir etüdünde Suriye'de Jabrud mevkimin 37 (Birinci s~~~nak) muhtelif tabalanna ait endüstrilerin diyagramla= ve endislerini yarmlam~~t~r. 38 T~kah Ma~ara endüstrisi Jabrud'un eski tabakalar~ndan (tabaka 25..16 ve 14-1 ) tipolojik Lövaluva
endisinin daha yüksek olmas~, denticuli grubunun daha zaif olmas~~ve
racloir &Yetilerin (Levha VIII, Res. 4) azl~~~~(tabaka 25-24, 22, 16, 14
ve ~~l'e nazaran) ile aynlmaktad~r. 39 T~kah Ma~ara endüstrisi, Jabrud'un tipolojik Lövaluva endisi yüksek olan ~~o-2'nci tabakalar~n~n
endüstrilerinden bilhassa lâm endisinin (3.55) çok daha dü~ük ve
essentiel IIrüncü grubun daha zaif (5. 74) olmasiyle aynlmaktad~r.
~imdi T~kah Ma~ara kazdar~nda bulunmu~~olan tamamlanm~~~
aletleri tetkik edebiliriz. T~kal~~Ma~aradan ç~kan aletlerin en büyük
k~sm~nda retu~~kenarlarda bulunmaktad~r. Aletler üzerindeki retu~~
tetkik edildi~i zaman, nümunelerin büyük bir ekseriyetinde yonga
yüzlerinin hinge-fracture'ü temsil ettikleri görülmektedir. 44 Aletler
aras~nda baz~~güzel step-flaking örnekleri bulunmaktad~r.
Bundan önceki raporumda da bildirdi~im gibi aletlerin uzunluklan 30.5 ve 98.0 milimetre aras~nda de~i~mektedir. 42 Aletlerin dörtte
üçe yak~n bir ekseriyetinde uzunluk 42 ve 64 milimetre aras~ndachr.
40 ve 67 milimetre aras~ndaki mesafe ise aletlerin takriben be~te dördünün uzunluklanm içine almaktad~r. Miss Garrod'un verdi~i ölçüler
Tabun ma~aras~n~n Alt Lövaluvazo-Musteriyen endüstrilerinde (C ve
D tabakalar~) bulunan aletlerin en büyük k~sm~n~n uzunluk ölçülerinin
(70-95 ve 6o-8o milimetre) 43 T~kah Ma~arada bulunan nümunelerin
Bak Bordes ve Bourgon, 1951, s. 14 ve Bordes, 1954, (b), tablo 2.
Bak Ruit, A. 1950 Die Höhlenfunde von Jabrud (Syrien). Neumünster.
38 Bak Bordes, 1955 (b).
33 Bak ayni yer, tablo I.
4° Bak ayni yer. Keza T~kah Ma~ara endüstrisinde essentiel IV'iincü grup (4.30)
daha zaiftir.
Hinge-fracture için bak Leakey, L. S. B. 1953. Adam's ancestors. Londra,
s. 40.
43 Bak ~enyürek, 1958 (b), s. 6o.
48 Bak Garrod, D. A. E. ve ve l3ate, D. M. A. 1937. The Stone Age of Mount
Carmel. Cilt I. Oxford, s. 76 ve 78.
34

37

Berkem C. XXIII. F.
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ekserisinden daha büyük oldu~unu göstermektedir. Di~er taraftan
Tabun Ma~aras~n~ n Üst Lövaluvazo-Musteriyen endüstriyi temsil
eden Baca k~sm~ nda bulunan aletlerin en büyük k~sm~n~n, yine Miss
Garrod taraf~ndan verilen, uzunluk ölçüleri (40-60 milimetre) 44 T~kal~~
Ma~arada bulunan aletlerin ekseriyetinin uzunluklar~na yak~nd~r.
Uflar. Mevcut 44 i~lenmi~~ucun 36's~~Lövaluva ve sekizi de Musteriyen tiptedir (uçlar için bak Levha IV-V, Levha VI, Res.
Levha
VII, Res. 3-4, Levha VIII, Res. 1-3 ve Levha XIII, Res. 6). En büyük
k~sm~~üçken biçiminde olan Lövaluva uçlar~~aras~nda klasik Lövaluva
tipi ekseriyeti te~ kil etmektedir. 45 Bunlar~~üst sat~hlar~~kö~e ~eklinde
olan nümuneler takip etmektedir. Sadece üç nümune diyagonal Lövaluva tipini temsil etmektedir. 46 Sekiz nümune (5 Lövaluva ve 3 Musteriyen) uzun uçlar~~temsil etmektedir. Bunlardan bir tanesi uzun bir Lövaluva lamm~n uç k~sm~nda yap~lm~~t~ r (Bak Levha VII, Res. 3). Uçlar
aras~ nda, iki küçük nümune bulunmaktad~r. 47 Bu küçük nümunelerden
bir tanesinde vurma sath~, 48 Bisitun'da bulunan bir örnekte görüldü~ü
gibi,49 kald~r~lm~~t~ r. Bir nümune üzerinde k~sa bir sap görülmektedir.5°
Bir nümune retouche aileme" göstermektedir (Bak Levha VI, Res. ).
Bir nümunenin uç k~sm~nda üst sath~n her iki kenar~~da i~lenmi~tir.
Ayni zamanda aletin alt sath~ nda bir kenar, üst sat~hta bu kenar üzerinde bulunan retu~un bitti~i yerden ba~ lamak üzere, i~lenmi~tir
(Bak Levha VI, Res. 2). Böylece, bu nümune retouche ,l~ face ve retouche
alterne aras~nda mutavass~tt~ r. Iki ucun dip k~s~mlar~~üst ve alt sat~hlardan bz~~yongalar koparmak suretiyle inceltilmi~tir.53 Di~er bir
nümunede ise dip k~sm~~sadece üst sat~hta~r~~bir kaç yonga koparmak
suretiyle inceltilmi~tir. T~kal~~Ma~arada bulunan uçlar Ankara yak~Bak ayni yer, s. 72.
Klâsik Lövaluva uçlar~~ için bak Coon, C. S. 1951. Cave exploratior~s in
Iran, 1949. Philadelphia, s. 57.
4° Bu tip için bak ayni yer, S. 57.
47 Bak ~enyürek, 1958 (b), Levha IV, Res. 9.
48 Bak ayni yer, Levha IV, Res. 9.
43 Bak Coon, 1951, Levha II, Res. 3.
5° Bak ~enyurek, 1958 (b), Levha IV, Res. 6.
51 Retouche ailenle için bak Pradel, L. 1958. Le Moust&ien de l'abri de la grotte
Melon, Hauteroche, Commune de Chateauneuf -sur- Charente (Charente).
L'Anthropologie, cilt 61, S. 422 ve Res. 5 (2).
52 Bunlar için bak ayni yer Res. 4 (5) ve Res. 5 (2).
53 Bu tip için bak ayni yer, Res. 5 (8).
44
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n~nda Etiyoku~u graviyelerinden ç~ kan Lövaluvazo - Musteriyen
uçlardan ortalama olarak daha k~sa ve Samanda~'~nda Birinci Ma~arada bulunanlardan ancak biraz daha uzundur (Bak tablo III)."
Uç ve racloir aras~nda mutavass~t olan nümuneler. Bu gruba dahil edilen alt~~nümunenin (Bak Levha VII, Res. 5-6 ve Levha VIII, Res. 9)55
dördü Lövaluva ve ikisi de Musteriyen tiptedir.56 Tablo II'de bu
nümuneler retu~lu Lövaluva. ve Musteriyen uçlar~~gruplar~na dahil
edilmi~tir. Bir nümunede vurma sath~n~n kald~r~lm~~~oldu~u görülmektedir. Bir nümune retouche alterne göstermekte ve di~er bir nümunede de vurma sath~, Bisitun'da bulunan bir uçta görüldü~ü gibi,57 uç
k~sm~ndad~r (Levha VIII, Res. 9).
Pseudo-levalloisienne Uçlar. Üç nümune (Bak Levha VI, Res. 3
ve Levha XI, Res. 3-4) Bordes'un Pointe pseudo-levalloisenne dedi~i tiptedir. 58 Her üç nümunede de haz~rlanm~~~olan vurma sath~, Bordes'un
tarif etti~i gibi, kal~nd~r." Bir nümunenin bir kenar~~ve ikinci nümunenin uç k~sm~~ i~lenmi~tir. Üçüncü nümune de kullan~lm~~t~r.
Limace. T~ kal~~Ma~ara kaz~lar~nda sadece bir nümune bulunmu~tur.60
Racloirlar. Bulunmu~~olan 95 racloir'~n tasnifi tablo II'de gösterilmi~tir (Racloir'lar için bak Levha III, Res. 9-1 o, Levha VIII,
Res. 4-8 ve Levha IX-X). Bulunmu~~olan 95 racloir aras~nda end-bulb
tipi ekseriyette ve oblique-bulb ve side-bulb tipleri de akalliyettedir.61
54 Etiyoku~u ve Samanda~'da Birinci ma~ara için bak Kansu, ~. A. 1940.
Türk Tarih Kurumu taraf~ndan yap~lan Etiyoku~u hafriyat~~ raporu (1937). Türk
Tarih Kurumu yay~nlar~ndan V. Seri-No. 3, Ankara; ~enyürek ve Bostanc~, 1958
(b), s. 175.
Antalya yak~n~nda bulunan Karain'in Orta Palcolitik endüstrilerinin ölçüleriyle mukayese için, bu ma~arada devam etmekte olan kaz~ lar~n nihai raporunu
beklemek icabetmektedir (Karain için bak Kökten, I. K. 1955. Antalya'da
Karain ma~aras~nda yap~lan Prehistorya ara~t~rmalar~na toplu bir bak~~. Belleten,
cilt XIX, Say~~75, s. 271-283).
55 Keza bak ~enytirek, 1958 (b), Levha VI, Res. 4-5.
56 Mutavass~t tipler için bak Turville- Petre, F. 1927. Researches in prehistoric Galilee, Londra, Levha IV, Res. 7-10 ve Goury, G. 1948. Origine et evolution
de l'Homme, Cilt I, Paris, Res. 28.
57 Bak Coon, 1951, Levha II, Res. ~ .
58 Bak Bordes, 1950, S. 22.
5° Bak ayni yer, s. 22.
60 Bak Senyürek, 1958 (b), Levha IV, Res. 1 o.
61 Bu tipler için bak Garrod, 1937, s. 71, 77 ve 79-80.

MUZAFFER ~ENYÜREK

20

Yirmi yedi racloir'~n s~rt k~sm~nda orijinal sileks sath~~muhafaza edilmi~tir. T~kah Ma~arada bulunan racloirlarm ortalama uzunlu~u
Etiyoku~u racloirgarm~nkinden biraz daha k~sa ve Samanda~'da
Birinci Ma~aran~n V'inci tabakas~nda bulunanlar~n ortalamas~na
yak~nd~r (Bak tablo IV).
Grattoir'lar. Mevcut iki nümuneden biri Üst Paleolitik formda
tipik bir uç-kaz~y~c~d~r (Bak Levha XII, Res. 4). Ikinci nümune ayni
zamanda bir yan-kaz~y~c~~(racloir) olarak kullan~lm~~~olabilir (Bak
Res. 4).

I e~n.
IIMINME==1~1.11

Res. 4

Grattoirs carinEs. Mevcut iki nümune (Bak Levha XII, Res. 1-2)
tablo II'de, Niederlander, Lacam, Cadiergues ve Bordes'u takiben
tipik grattoir grubuna dahil edilmi~tir." Bunlardan birisinin ~ekli bir
Artiodactyle'in toyna~~m hat~rlatmaktad~r (Bak Levha XII, Res. ~~).
Buringer. T~kah Ma~ara kaz~lar~nda bulunmu~~olan bir tek burin
iyi yap~lmam~~t~r (Bak Levha XII, Res. 3).
Perfoirlar. Biri tipik ve ikisi de atipik olmak üzere 3 delici (perçoir)
bulunmu~tur (Levha XII, Res. 5)
Couteaux a dos. T~kah Ma~ara kaz~lar~nda s~rt k~s~mlar~~körletilmi~~
olan dört b~çak nümunesi bulunmu~tur. 83 Bunlardan biri kesidi üçken
biçiminde olan bir Lövaluva lâm~~üzerinde yap~lm~~t~r. 64 ve biri de
küçüktür.
Bak Niederlander, Lacam, Cadiergues, ve Bordes, 1956, s. 215.
Bak ~enytirek, 1958, (b), Levha VI, Res. 3.
64 Bak ayni yer, Levha VI, Res. 3. Bu tip Lövaluva lâmlart için bak Goury,
1948,
s. 158.
62
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Res. 5

T~kah Ma~ara kaz~lar~nda 28 couteaux tl dos naturel nümunesi (Bak
Levha XI, Res. 1-2), üç encoche (Bak Levha XII, Res. 7) ve 9 denticul6
örne~i (Bak Res. 5, Levha VII, Res. ~~ve Levha XI, Res. 5-7) bulunmu~ tur. Bunlardan sadece bir tanesinde di~çikler uç k~sm~nda (denticul6
en bout) 65 bulunmaktad~ r (Bak Levha XII, Res. 8). Bir yonga (Bak
Levha XIII, Res. 5) alt sat~hta retu~~ (retouche sur face plane) ve bir
yonga da retouche alterne mince göstermektedir. Alt~~yongada her iki
sat~h üzerinde retu~~görülmektedir (Bak Levha XIII, Res. 1-4). T~kal~~
Ma~ara kaz~lar~ nda sileksten yap~lm~~~ üç chopping-tool bulunmu~tur
(Bak Res. 6). Be~~nümune Outils divers olarak s~n~fland~r~lm~~t~r. Levha
XII, Res. 6'da gösterilen nümune (Outils divers) enteresan bir aleti
temsil etmektedir. Bu aletin bir kenar~~ i~lenmi~~ve bir kö~esi de bir
gaga biçiminde haz~rlanm~~t~r.
T~kal~~Ma~ara kaz~lannda 9 disk bulunmu~ tur (Bak Levha XIV,
Res. 1-2). Bu dokuz diskin ortalama uzunlu~u 42. 94 milimetredir.
Bulunmu~~olan 53 nucleus'un bir k~sm~~Lövaluva tipindedir,bix k~sm~~
discoide'dir ve bir k~sm~~da atipiktir. Lövaluva tipinde olan nucleus'lere
discoIde (Musteriyen) nucleus'lerden daha s~k rastlanmaktad~r. Baz~~
yonga ve aletlerin haz~rlanm~~~olan vurma sat~hlar~n~ n Bordes'un
"en oiseau stylis6" 66 dedi~i formda olmas~~ayni vurma sath~ndan arka
arkaya iki yonga kopar~ld~~~na i~aret etmektedir. 67
Bak I3ordes, 1952, s. 428 ve Res. 18 (5).
Bak Bordes, F. 1947. Etude comparative des diffftentes techniques de taille
du silex et les roches dures. L'Anthropologie, Cilt 51, s. 7-8.
67 Ayni yer, s. 8.
65

86
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Rcs. 6

T~kal~~ Ma~arada tamamlanm~~~aletlerle birlikte, yongalar~n,
nucleus'lerin, art~klar~n ve percuteurlerin bulunmu~~olmas~~bu ma~aran~ n bir iskân yeri olduktan ba~ ka ayni zamanda bir atelye oldu~unu
da göstermektedir.
T~kal~~Ma~aran~ n Paleolitik tabakas~ nda birkaç kullan~lm~~~kemik
parças~~(Bak Levha XIV, Res. 6-7) bulunmu~, fakat i~lenmi~~kemik
aletlere rastlanmam~~t~r.
Hulâsa olarak, T~kal~~Ma~aran~ n Paleolitik endüstrisi Fransa'n~n
"Charentien" kompleksine (Musteriyen) yakla~makla beraber, La
Ferrassie'nin C tabakas~ ndan çok daha fazla Lövaluvaziyen bir karakter göstermektedir. Gerçekten, Bordes'un Jabrud'da birinci s~~~na~~n
üst tabakalar~~için i~ aret etti~i gibi, 68 T~kal~~Ma~ara endüstrisi esas
itibariyle Lövaluvaziyen tradisyonu temsil etmektedir. Mamafih,
Musteriyen (Charentien) unsurun da bulunmas~~burada, Filistin'in
Carmel Da~~~ma~aralar~ nda oldu~u gibi, bir Lövaluvazo-Musteriyen
endüstrinin bahis konusu oldu~unu göstermektedir. 69 T~kal~~Ma~ara
endüstrisi Filistin'in Üst Lövaluvazo - Musteriyen endüstrisine tekabül
etmektedir. 70
Bak Bordes, 1955 (b), s. 500-502.
Bak Garrod, 1937, s. 71 ve Leakey, 1953, s. 108. Ürdün'de Wadi Blak'~n
Lövaluvazo-Musteriyen endüstrisi için bak Zeuner, F. E (with the cooperation
of Kirkbride, D. ve Park, B. C.). 1957. Stone-Age exploration in Jordan, I.
Palestine Exploration Quarterly, January-June, s. 38.
7° Filistin'de Mugharet El - Wad ve Et - Tabun'un Üst Lövaluvazo Musteriyen endüstrileri için bak Garrod, 1937, S. 53-55 ve 71-74
68

69
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RESIMLERIN IZAHI
Levha I ve IL T~kal~~ Ma~ara. Ma~aran~n 1958 y~l~~ Eylül
ay~nda yap~lan kaz~~esnas~nda çekilen resimleri.
Levha III-XIV. T~kal~~ Ma~arada bulunan alet, yonga ve
kullan~lm~~~kemikler.
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TABLO I
Tikal~~Ma~ara
Vurma Sath~~1

Uç ve
yongaiar

Lövaluvz~~

Lkmlar

N
i

1-8

.
43

i

"1
'23

26

49

~~43

27

15

4

2

5

12

I

-

-

215

136

119

28

4

~~

2

Yek~ln

264
20

1

—,—,.. .........

Tek
Facet

..

`>

Uç ve
yongalar

24

Lknalar

Yek~1n
2
2

2 47

1 91

276

-

56

121

11

630

6

—

13

142

15

927

Bu tablonun tertibi Bordes'dan (1954a, S. 430) adapte edilmi~tir.
Bunlardan baz~lar~~belirsiz nürnunelerdir.
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TABLO II
T~ kal~~ Ma~ara
Nümune Gerçek
say~s~~ Endisler
1-2.

Lövaluva yongalar~ : tipik ve atipik

3.

Lövaluva uçlar~~

4.

Lövaluva uçlar~ : retu~lu

5.

Pointes pseudo-levalloisiennes

Essentiel
Endisler
-

157

38.44

34

8.33

-

40

9.80

19.13

3

0.73

1.43
3.34
1.43

6.

Musteriyen uçlar

7

1.71

7.

Musteriyen uçlar: uzun

3
~~

0.73
0.24

18

4.41

0.47
8.61

35

8.57

16.74

2

0.49

0.95

8.

Limacelar

9.

Tek a~~zl~~racloir'lar: düz

~ o.

Tek a~~zl~~racloir'lar: Konveks

ii.

•

Tek a~~zl~~racloirlar: konkav

_

Çift a~~zl~~racloir'lar: düz

~~

0.24

0.47

Çift a~~zl~~racloir'lar: düz-konveks
Çift a~~zl~~ racloir'lar: iki kenar~~konveks

2

0.49

0.95
4.30

Çift a~~zl~~racloir'lar: iki kenar~~konkav

9
I

2.20

0.24

0.47

Çift a~~zl~~racloir'lar: konkav-konveks

3

0.73

1 .43
0.47

1.43

~~

21.

Racloirs convergents convexes
Racloirs d6etis

0.24

3

0.73

22.

Transversal racloir'lar: düz

5

1.22

2.39

23.

Transversal racloir'lar: konveks

9

2.20

4.30

25.

Racloirs sur face plane

4

0.98

1.91

28.

Iki yüzü retu~lu racloir'lar

2

0.49

0.95

30.

Grattoir'lar: tipik

0.73

1 .43

3x.

Grattoir'lar : atipik

3
~~

0 .24

0.47

32.

Burin'ler

~~

0.24

0.47

34.

~~

0.24

0.47

2

049

0.95

4
28

0.98

1.91

38.

Perçoirlar: tipik
Perçoir'lar: atipik
Couteaux â dos
Couteaux â dos naturel

6.86

~~3.39

42 .
43.

Encoches

3

0.73

1.43

Denticuld'ler

9

2.20

430

Retouch.es sur face plane
Retouches alternes minces

~~

0.24

-

I

0.24

-

Iki yüzü retu~lu

6

1.47

-

19.

35.
36.

45.

Chopping too/s

2

0.73

1 .43
3
2.39
1.22
5
Aletlerin tasnifi ve numaralar~~Bordes'dan (1954a, s. 414) al~nm~~t~r. Baz~~
isimler Bordes'dan adapte edilmi~~ve baz~lar~~da oldu~u gibi muhafaza edilmi~tir.
2 Iki grattoir carft~e'yi ihtiva etmektedir.

Muhtelif aletler
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TABLO III
Uçlar : Maksimum Uzunluk (milimetre olarak verilmi~tir)
MinimumUç
Say~s~~ Ortalama Maksimum
T~kal~~Ma~ara (Samanda~)

40

56.94

3o.5— 88.o

Birinci Ma~ara (Samanda~) : V'inci tabaka.
~enyürek ve Bostanc~, 1958 [b].

42

52.96

33.3— 89-5

Birinci Ma~ara (Samanda~) : IV'üncü tabaka.
~enyürek ve Bostanc~, 1958 [b].

33

52.52

37.0-- 92.6

Etiyoku~u (Ankara). Kansu'dan (194o)
hesaplanm~~t~r.

~l

73.09

54.0-114.0

TABLO IV
Racloir'lar : Maksimum Uzunluk (milimetre olarak verilmi~tir)
Racloir

.

Say~s~~

Ortalama MinimumMaksimum

T~kal~~Ma~ara (Samanda~).

87

55.97

33.5-98.0

Birinci Ma~ara (Samanda~) : V'inci tabaka.
~enyürek ve Bostanc~, 1958[b].

47

55.16

39.0-87-5

Birinci Ma~ara (Samanda~): IV'üncü tabaka.
~enyürek ve Bostanc~, 1958[b].

42

53.39

35.0 81.5

Etiyoku~u (Ankara). Kansu'dan (1940)
hesaplanm~~t~r.

22

58.18

40.0 98.0

