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ÖNSÖZ 

 

Taş Devri insanlarının, aslında insanlık tarihinin önemli bir kısmını 

oluşturduğunu öğrendiğimde ve ilk olarak onların ürettiği kültür kalıntılarına 

dokunduğumda bu insanlara olan ilgim ve hayranlığım arttı. “İlkel” olarak 

nitelendirilen taş devri insanlarının aslında yaşadıkları dönem şartlarına göre 

değerlendirildiğinde çok iyi birer avcı ve toplayıcı oldukları aşikardır. Paleolitik 

Dönem insanlarının ürettikleri yontmataş aletler incelendiğinde hem av konusunda 

oldukça yetkin olan bu insanları “ava erkil” olarak nitelendirmek hem de toplayıcılık 

aktivitelerinde çevreleri ile olan ilişkilerine bakıp planlama konusunda uzman 

olduklarını söylemek yanlış olmayacaktır.  

Taş devri insanlarıyla olan maceram 2014 yılında başladı ve bu süreden sonra 

bu insanları yakından tanıma fırsatını bana sağlayan ve bu konuda tecrübelerini 

benden esirgemeyen sevgili hocalarım İsmail BAYKARA, Berkay DİNÇER ve 

Serkan ŞAHİN’ e sonsuz saygılarımı ve sevgilerimi sunarım. 

Paleolitik Döneme olan ilgim ve sevgim onlar sayesinde oldu, yol 

göstericiliği ve nasıl bilim insanı olunması gerektiğini onlardan öğrendim, 

öğrenmeye devam ediyorum. 

Bu tez çalışmam da maddi desteği ile katkı sağlayan Van-Yüzüncü Yıl 

Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Merkezine teşekkür ederim. 
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GİRİŞ 

Taş Devri, Antropoloji ve Arkeoloji bilimlerinde Paleolitik Dönem, Jeolojik 

açıdan ise Pleistosen Dönem içerisinde tanımlanmıştır. Bu evrede insan türleri 

yaşamlarını sürdürebilmek için taş bloklarını amaçları doğrultusunda 

şekillendirmeye başlamışlardır.  

Doğal yaşamda tüm canlılar hem av hem de avcı konumundadırlar. 

Hayvanlar ve insan türleri taş parçalarını bu doğal yaşamlarında sıklıkla 

kullanmışlardır. Ancak insanlar, hayvanlardan farklı olarak taş bloklarını sistematik 

şekilde yontarak kullanmışlardır. Bu bakımdan da doğal yaşamda, insanlar 

hayvanlardan ayrıcalıklı bir konuma sahip olmuşlardır. Dolayısıyla yontmataş 

aletler insanların evrimsel süreçlerini ve davranışsal farklılıklarını anlamak 

açısından önemli hale gelmiştir.  

 Taş bloklarının yontularak bir amaç doğrultusunda şekillendirilmesi, insanın 

temel ihtiyaçlarını karşılama isteğinin bir sonucudur. Bu istek neticesinde insanlar 

çeşitli aktiviteler gerçekleştirmişlerdir. Bu aktiviteler de beslenme ihtiyaçlarını 

gidermek için avcılık ve toplayıcılık faaliyetleri, kısa süreli barınma alanının 

seçilmesi, süslenme ve taş alet üretimi için gerekli olan hammaddeye ulaşım 

şeklinde tanımlanabilir.  

Paleolitik dönem insanları temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla 

avcılık ve toplayıcılık aktivitelerini yaparken çeşitli stratejiler geliştirmişlerdir. 

Buna bağlı olarak çevre ve iklim koşullarına göre yaşam alanlarını seçmişlerdir. Bu 

insanlar çevrelerini çok iyi tanımak zorundaydılar ve bu sebeple yaşam alanları 

belirlenirken öncelikli olarak avlanma ihtiyaçlarını ön planda tutmuşlardır. Diğer bir 

öncelikleri ise taştan alet üretebilecekleri hammaddeyi tedarik edebilmek için 

gerekli kaynaklara ulaşmaktır. 

 İnsanlar doğa ile uyum içerisinde yaşamaktadırlar, çünkü birçok temel 

ihtiyaçlarını doğadan sağlamaktadırlar. Paleolitik Dönem’de yaşamış insanların en 

temel ihtiyaçları, sadece yaşamlarını sürdürmek için topladıkları besinler değil aynı 

zamanda bu besinleri işlemek için ihtiyaç duydukları taş aletlerin, hammadde 

kaynaklarını bulmasıdır. İnsanlar taş alet üretmek için çok çeşitli kaynakları 
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hammadde (obsidyen, çakmak taşı, kuvartz) olarak kullanmaktadır. Bu sebeple de 

bu hammadde kaynaklarına ulaşım, hammaddenin kaynakta işlenmesi, kaynağın 

yakınında iskân edilmesi veya hammaddenin yerleşim yerine taşınması gibi 

faktörler çoğu zaman büyük emek ve enerji gerektirmektedir.  

İnsanların temel ihtiyaçları içerisinde besin bulmak kadar taş alet üretmek 

için hammadde tedarik etmekte önemlidir. Taş devri insanlarının hammadde 

kaynağını tedarik ettikleri süre ile elde etmek için harcadıkları enerjinin hammadde 

ekonomisine yansıdığı yapılan çalışmalarla ortaya konulmuştur.  

İnsanlar tarafından hammadde kaynaktan kamp alanına taşınıyorsa, bu 

kaynaktan maksimum verim elde edilmek istenmiştir. İnsan grupları hammaddelerin 

kullanımını yönetebilmek için belirli taktikler geliştirmişlerdir. Avcı toplayıcı insan 

grupları hangi taş aletin tekrar kullanılması veya hangi aletlerin tercih edilmesi 

gerektiğini iyi bilmekteydiler. Bu tercih edilen aletler incelendiğinde de alet 

üretimine dair bilgilere ulaşılabilmektedir. Kuhn’un (1995) avcı toplayıcı insan 

gruplarının yaşadığı alanlar da ürettiği yontmataşlarını incelemesi sonucunda 

ulaştığı veriler bu hammadde ekonomisini anlamaya yönelik yapılmış çalışmalardan 

biridir (Kuhn, 1995). 

  Hammadde kaynakları kısıtlı değilse insanlar her ihtiyaç duyduklarında 

yeni bir bloktan çekirdekler ve bu çekirdeklerden de aletler üretebilmektedir. Bu 

tarz arkeolojik alanlardan ele geçen yontmataşların genellikle az kullanılmış olarak 

terk edildiği görülmektedir. Ancak hammadde kaynağı, uzak bir bölgeden elde 

edilmişse veya hammadde kısıtlıysa, üretilen taş aletler ve çekirdeklerden 

maksimum fayda sağlanmaya çalışılmış ve hammadde bloğundan en fazla taşımalığı 

elde edebilecekleri çekirdek tipleri tercih edilmiştir. Hammaddenin bolluğu veya 

kıtlığı insanların alet üretmek için sergilediği davranışlara yansıdığını söylemek 

mümkündür (Kuhn, 1995). 

 Değişen ve gelişen Antropoloji ve Arkeoloji araştırmaları sonucunda “Yeni 

Arkeoloji” olarak tanımlanan çeşitli akımlar oluşmaya başlamıştır. Bu yeni akım 

doğrultusunda, günümüzde varlığını sürdürebilen birçok avcı toplayıcı insan grubu 

etnolojik açıdan incelenmiştir (Binford, 1980; Bamford, 1991; Scott, 1986). Bu 

insanlar ile ilgili yapılan araştırmalarda insan davranışlarını daha iyi anlayabilmek 

için etnolojik veriler etnoarkeoloji çalışmalarına uyarlanmıştır. Etnoarkeoloji 
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verileri Arkeoloji veya Antropoloji kazı alanlarından elde edilen veriler ile birlikte 

değerlendirilebilmektedir. Bu yapılan çalışmalardan bazıları Paleolitik Dönem’de 

yaşamış olan avcı-toplayıcı insanların davranışlarını daha iyi anlayabilmemizi 

sağlamaktadır. Avcı-toplayıcı insan toplulukları besin elde edebilmek için sürekli 

hareket halindedirler ve bu hareketlilik onların en belirgin özellikleridir. Eski dönem 

insanlarının hareket sistemleri yani mobiliteleriyle ilgili birçok araştırmacı (Binford, 

1980; Shott, 1986; Bamford, 1991; Kelly, 1995; Baykara, 2013) çeşitli çalışmalar 

gerçekleştirmişlerdir.  

 Binford (1980) yaşayan avcı toplayıcı insan grupları üzerinde etnoloji 

çalışmaları yapmış ve bu çalışmalardan elde ettiği bilgileri, arkeoloji ve antropoloji 

kazı alanlarından elde edilen bilgiler ile ilişkilendirilebileceğini belirtmiştir. Bu 

sayede avcılık ve toplayıcılık yaparak hayatlarını sürdüren insan gruplarının 

geçmişten günümüze davranışsal olarak nasıl bir benzerlik veya farklılık içinde 

oldukları hakkında fikir sahibi olunmasını sağlamıştır (Binford, 1980;2). Binford 

yaşayan avcı toplayıcılar üzerinde yaptığı gözlemleri ve incelemeleri arkeolojik ve 

antropolojik verilerle ilişkilendirerek prehistorik dönem insanlarının yerleşim 

sistemlerini ve mobilitelerini ortaya çıkarmıştır. Binford, avcı ve toplayıcı insan 

gruplarını Forager ve Collector olarak iki farklı sınıfa ayırmıştır (Binford, 1980;4: 

Baykara, 2013a;2). Bu iki grubu da hareket sistemlerine (mobilite) göre meskensel 

(residential) ve lojistik olarak ikiye ayırmaktadır (Resim 1). Meskensel mobilite de 

tüm grubun bulundukları kamp alanından başka bir kamp alanına gitmesi olarak 

tanımlanmaktadır. Lojistik hareket sistemi ise belli bir sayıda küçük grupların temel 

ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ana kamptan kısa süreli olarak başka bir bölgeye 

gitmesi ve tekrar geri ana kampa dönmesi olarak tanımlanmaktadır.  
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Resim 1: Lojistik ve Meskensel Mobilitenin Şeması 

 Shott (1986: 15), avcılık ve toplayıcılık yaşam biçimine sahip insan 

gruplarının hareket sistemleri (mobilite) ile kullandıkları yontmataş alet teknolojisi 

arasında bir ilişki kurmaya çalışmıştır. Avcı toplayıcı mobil gruplar temel 

ihtiyaçlarını elde etmek için hareket etmektedirler. Shott avcı toplayıcı insan 

topluluklarının hareketleri esnasında yanlarında taşıyacakları alet tiplerinin sınırlı ve 

belirli olduğunu vurgulamaktadır (Shott, 1986:18). Yaşamlarını sürdürmek ve 

ihtiyaçları olan besini elde etmek için hareket eden bu insanlar, genellikle nereye 

gideceklerini ve hangi durumlarla karşılaşacaklarını ayrıntılı olarak planlayarak 

hareket etmektedirler. Bu durumda bir görev için hareket eden bu avcı toplayıcı 

insan grupları, yanlarında taşıyacakları aletlerin hem işlevsel hem de enerji 

tüketimini arttırmayacak şekilde olmasını tercih etmektedirler. Mobilitenin az 

olduğu gruplarda, yaşam alanlarında daha fazla aktivite gerçekleştirilebileceği için 

alet çeşitliliği de buna bağlı olarak artmaktadır. Ayrıca kısa süreli yerleşim 

yerlerinde de alet çeşitliliğinin düşük olduğu görülmektedir (Shott, 1986:22).  

 Bamford (1991:217) ise, avcı toplayıcı insanların taş alet üretim teknikleriyle 

kullandıkları hammaddenin ilişkili olmadığını ancak yaşam alanında bulunan ve taş 

alet üretmek için kullanılan hammadde çeşitliliğinin veya sadeliğinin mobilite ve 

yerleşim sistemleri ile ilgili olabileceğini belirtmektedir. Avcı-toplayıcı insan 

topluluklarının yaşadıkları çevreleri göz önünde bulundurduğunda hayvan çeşitliliği 

ve bitki örtüsünün benzer olduğunu ancak kullanılan taş alet tiplerinin farklı 

olduğunu vurgulanmaktadır (Bamford, 1991:218).  
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Yontmataş aletlerin mekansal organizasyonu ile ilgili olarak yapılan 

araştırmalar arasında Clark’ın (2016, 2017) çalışmaları gelmektedir. Clark, 

Fransa’da yer alan yedi farklı Orta Paleolitik (OP) dönem yerleşim yerinin 

yontmataş aletlerinin yoğunluklarını iki farklı metot ile incelemiştir. Fransa’da yer 

alan açık alan OP dönem yerleşim yerlerinin birbirlerinden farklı alet tiplerine ve 

yoğunluklarına sahip olduğunu tespit edilmiş ve bu alanları daha detaylı incelemek 

için çeşitli metotlar uygulamıştır (Clark, 2016:155,2017;1). Clark, insan 

davranışlarının mekanla olan ilişkisini anlamak için böyle bir metot uygulamış ve 

yontma işleminin gerçekleştiği alan ile terk edildiği yerin arasında bir bağlantı 

kurmaya çalışmıştır. İncelediği yedi farklı yerleşim yerinin birbirleri ile benzer alet 

tiplerine ve yoğunluklarına sahip olduğunu belirtmiştir (Clark, 2016: 159; 2017: 5). 

Clark bu çalışma sonucunda aletlerin üretilen merkezden uzaklaştıkça 

yoğunluğunun azaldığını ancak tipolojik olarak çeşitlendiğini belirtmiştir (Clark, 

2016:160).   

Clark’ın (2015), insanların mekanla olan ilişkisini anlamak için araştırma 

yaptığı başka bir çalışma alanı ise Tabun Mağarasıdır. Araştırmacı burada yaptığı 

incelemelerde, yerleşim sıklığına ve alanın kullanımına dair verileri toplamıştır ve 

Tabun Mağarasının stratigrafik katmanlarına bakarak burada yaşamış insanların 

hammadde kullanımını, ateşin kullanımını ve iskân sürelerini anlamaya çalışmıştır 

(Clark, 2015:127). Ayrıca araştırmacı incelediği jeolojik katmanlarda kül 

tabakalarının kalınlığının eski dönem insanlarının iskân etme süreleriyle ilgili 

bilgiler verdiğini belirtmiştir. Kül tabakaları ince bir yapıya sahipse bu daha kısa 

süreli yerleşimin olduğunu, eğer kül tabakası kalınsa daha uzun bir iskân süresinin 

olduğunu vurgulamıştır. Tabun Mağarasında belirlenen acheulu-yabrudian ve 

Mousterian toplulukların yaşadıkları dönemde oluşan kül tabakasına bakarak insan 

grupları hakkında yorumlar yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda mousterian 

toplulukların yaşadığı dönemlerde görülen kül tabakası daha kalınken acheulu-

yabrudian topluluklarının yaşam katmanındaki kül tabakasının ise daha ince olduğu 

tespit edilmiştir (Clark, 2015:128). Ayrıca Clark, Tabun Mağarasında yaşayan insan 

gruplarının kullandığı alet yoğunluğuna ve çeşitliliğine bakarak hareket sistemleri 

hakkında da yorumlamada bulunmuştur.  Buna göre OP dönemde yaşamış insan 

gruplarının yonga sayılarının fazla olmasını ve kullanmış aletlerin (düzeltisiz 
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aletler) yüksek olmalarını uzun süreli yerleşim yeri olması ile ilişkilendirmiştir 

(Clark, 2015:128).  

Antropoloji ve Arkeoloji çalışma alanlarından elde edilen verilerin 

yorumlanması sonucunda ulaşılan bilgilerin büyük bir çoğunluğu alan kullanımı 

açısından incelenmektedir. Bu alanlarda elde edilen veriler, insanın ürettiği ve 

çevresinde geride bıraktığı taş aletler, besin olarak kullandığı hayvan kalıntıları ya 

da bitki kalıntıları gibi materyallerdir. Ancak, Paleolitik dönem çalışma alanlarından 

elde edilen veriler dayanıklı ve uzun süre bozulmadan kaldığı için ağırlıklı olarak 

yontmataş aletlerden ulaşılmaktadır. Bu veriler hammaddenin işlendiği yeri veya 

avlanılan hayvanın tüketildiği alanları yorumlamada da kullanılabilmektedir.  

İnsanlar yaşamlarını sürdürebilmek için çevresel koşulları, besin 

kaynaklarının bolluğu ve yaşam alanının su kaynaklarına yakınlığı gibi koşulları 

göz önünde bulundurarak yerleşim alanlarını seçmişlerdir. Bu çalışmada da 

Gürgürbaba Tepesi’nde iskân etmiş insanların alanı nasıl kullandığı, alanda mevcut 

olan hammaddeyi hangi amaca yönelik işlediği ve buna bağlı olarak nasıl bir 

hareket sistemine sahip olduklarını anlamak amacını taşımaktadır. Bu soruların 

yanıtlarına ulaşabilmek için Gürgürbaba Tepesi’nden elde edilen taş aletlerin 

teknolojik ve tipolojik analizleri yapılmış, analizleri yapılan taş alet tiplerinin 

alandaki dağılımı incelenmiş ve analiz edilmek üzere Coğrafi Bilgi Sistemleri’ne 

aktarılmıştır. Alandan elde edilen taş aletlerin teknolojik ve tipolojik analizleri 

yapılmıştır. Analizleri yapılan taş alet tiplerinin alandaki dağılımı incelenmiştir.   
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1. BÖLÜM: KAVRAMSAL ÇERÇEVE 

1.1. Gürgürbaba Tepesi 

Gürgürbaba Tepesi Paleolitik Dönem buluntu alanı, 2014 yılında “Van ili 

Neojen ve Pleistosen Dönemleri” yüzey araştırması sonucunda keşfedilmiştir. Bu 

alan Van ili, Erciş İlçesi’ne bağlı Ulupamir Köyü’nün kuzeyinde ve deniz 

seviyesinden yaklaşık olarak 2200 metre yüksekte yer almaktadır. Gürgürbaba 

Tepesi, miyosen yaşlı, traki-bazalt kökenli bir ana kayanın üzerinde yer alan dom 

şeklinde bir tepedir. Gürgürbaba Tepesi buluntu alanı adını, Meydan Dağı 

kalderasının hemen kenarında yer alan ve 2700 metre yükseklikte bulunan 

Gürgürbaba Tepesi parazit konisinden almıştır (Resim 2) ve bu parazit konisi, 

Gürgürbaba Tepesi Paleolitik buluntu alanından yaklaşık 3 km. kuzeybatıda yer 

almaktadır (Baykara vd., 2015; Baykara vd., 2016; Baykara vd., 2017). Ayrıca bu 

parazit konisi, buluntu alanında mevcut olan obsidyenlerin de ana kaynağıdır. 

Meydan dağının volkanik hareketleri ile ilişki olan Gürgürbaba Tepesi’ndeki 

obsidyenler çeşitli (gri-siyah, siyah, kahverengi, kırmızı gibi) renklerden 

oluşmaktadır. Bu volkanik materyal dışında gri perlit, riyolit ve bazalt gibi 

hammaddeler de mevcuttur (Baykara vd., 2017: 2). Gürgürbaba Tepesi’nde yaşamış 

Paleolitik Dönem insanları bu obsidyen bloklarını yontmak için kullanmışlardır. 

Gürgürbaba Tepesi buluntu alanının güneyinde Ulupamir köyü, batısında Meydan 

Dağı’nın etekleri ve kuzeydoğusunda Mağara Deresi bulunmaktadır (Resim 3). 

Buluntu alanının kuzeyi hafif bir eğimle yükselmekte, doğusu ve güneyi dik bir 

eğimle Mağara Deresi’nin son sekisine kadar inmektedir.  
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Resim 2: Gürgürbaba Tepesi  
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Resim 3: Gürgürbaba Tepesi’nin Güney Yamacından Bir Görüntü 

1.1.1. Jeoloji ve İklim 

Doğu Anadolu Bölgesi, Türkiye’nin en yüksek ve en geniş volkan 

topografyasına sahip bölgesidir. Doğu Anadolu Bölgesi’nde 14 tane volkanik dağ 

tespit edilmiş ve bu volkanik alanlarda obsidyen kaynakları bulunmuştur (Akköprü 

vd., 2017: 4; Erinç, 1953: 60). Bu volkanik alanlardan 4 tanesi Van Gölü’nün 

çevresinde bulunmaktadır; Nemrut, Süphan, Meydan ve Tendürek volkan dağlarıdır. 

Doğu Anadolu Bölgesi’nde yapılan araştırmalar, bu bölge hakkında coğrafi, jeoloji 

ve ekoloji açısından önemli verilere ulaşılmasını sağlamıştır.   

Van Gölü, güneyden Afro/Arap ve kuzey ile doğudan Avrasya platosunun 

birleştiği bir bölgede yer almaktadır (Litt vd., 2009:2). Van Gölü volkanik 

faaliyetlere, depremlere ve hidrotermik aktivitelere yol açan aktif bir fay sisteminin 

içinde bulunduğu tektonik bir çukurun içerisinde oluşmuştur (Litt vd., 2009:8). Van 

Gölü’nde yapılan jeolojik araştırmalar sonucunda, göl içinde düzenli olarak oluşmuş 

ve önemli veriler içeren katmanların olduğu tespit edilmiştir. Bu katmanlar, Van 
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Gölü ve çevresinin iklimi ve tektonik hareketleri hakkında bilgi vermektedir. Litt ve 

çalışma arkadaşları tarafından (2009) yürütülmüş “Paleovan” adlı araştırmada Van 

Gölü’nün içinde ve çevresinde gerçekleşen iklimsel ve jeolojik faaliyetleri anlamak 

için sondaj çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmada Van Gölü’nün çeşitli bölgelerinde 

sondaj çalışmaları yapılmış ve alınan örnekler incelenmiştir. Van Gölü’nün içinde 

oluşan katmanlar üzerinde yapılan palinolojik araştırmalar, Van ili ve çevresinin 

hangi dönemlerde nasıl bir iklime ve hangi bitki türlerine sahip olduğunu ortaya 

koymuştur. Bu bağlamda Van Gölü’nün çevresinde yaklaşık olarak 20 bin yıl 

öncesine kadar uzun boylu ağaçların ve bodur ağaçların bu coğrafyada yer aldığını 

belirtmektedir. Ayrıca geniş ve iri yapraklı bitkilerin ve çimenlerinden olduğu 

belirtilmiştir (Litt vd., 2009). 

Yapılan bu çalışmada ortaya konulan diğer bir önemli veri ise Van Gölü ve 

çevresinde yaklaşık 500 bin yıl öncesine kadar karasal iklimin hâkim olduğunu 

göstermesidir. Ancak 500 bin yıl önce Van Gölü’nün çevresinde hangi bitki 

türlerinin olduğu belirtilmemiştir (Litt vd., 2009).  

 Gürgürbaba Tepesi, Meydan volkanının sınırları içinde yer almaktadır. 

Meydan volkanı ve çevresinde, içinde obsidyen barından riyolit dom ve dayklarının 

olduğu bilinmektedir (Akköprü vd., 2017:4). Gürgürbaba Tepesi’nin jeolojik 

katmanları incelendiğinde beş farklı katmanın olduğu görülmektedir (Baykara, 

2017:4) (Resim 4). Bunlardan birincisi Miyosen Dönem’ de oluşmuş trakibazalt 

kökenli havayit kayaçlardır. Bu kayaçlar aynı zamanda ana kayayı oluşturmaktadır. 

İkinci jeolojik katmanı ise farklı dönemlerde gerçekleşen volkanik patlamalar 

sonucunda oluşan bazalt ve riyolit kayaçları oluşturmaktadır. Bu kayaçlar ana 

kayanın üzerine gelmiştir. Kayaçların hangi volkanik aktivite sonucu oluştuğu henüz 

bilinmemektedir. Üçüncü jeolojik katmanı, Meydan volkanik dağının patlaması 

sonucu oluşan beyaz renkli proklastik tüf kalıntıları oluşturmaktadır. Bu tüf 

oluşumunun izlerini tepenin yamaçlarında ve aşağı kısımlarında katmanlar halinde 

görmek mümkündür (Baykara vd., 2017) .  

Dördüncü jeolojik katmanı, Gürgürbaba Tepesi olarak adlandırılan volkanik 

parazit konisinden çıkan lav akıntısı oluşturmaktadır. Bu lavın hızla soğuması 

nedeniyle obsidyenler oluşmuştur. Bu obsidyenlerin oluşum tarihleriyle ilgili çeşitli 

tarihlendirme yöntemleri kullanılmıştır. Bunlardan ilki, İnnocenti (1980) tarafından 
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K/Ar (potasyum-argon) tarihlendirme yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Bu 

çalışmanın sonucunda, Meydan kalderasının güneydoğusunda Ziyaret olarak 

adlandırılan bölgedeki (bu bölgenin obsidyen kaynakları çalışma alanına yaklaşık 6 

km uzaklıktadır) obsidyenlerin 0,48-0,99 milyon yıl yaşında olduğu ortaya 

konulmuştur (Baykara vd., 2017).  Diğer bir çalışma ise Bigazzi (1997) tarafından, 

yine aynı bölgedeki obsidyen kaynaklarında gerçekleştirilmiş ve bu tarihlendirme 

yöntemi ile obsidyenlerin yaşının 0,79-0,89 milyon yıl olduğu belirlenmiştir. Ancak 

bölgede yapılan son çalışmalarda Gürgürbaba Tepesi’nde mevcut olan obsidyen 

kaynaklarının 500 bin yıl önce oluştuğu belirtilmektedir (Baykara vd., 2017). 

Gürgürbaba Tepesi’nde yaşamış Paleolitik dönem insanlarının da bu tarihten sonra 

burada iskân ettiği düşünülmektedir (Baykara vd., 2017). Daha sonraki süreçte 

Gürgürbaba Tepesi’nde oluşan obsidyenlerin üstü, coğrafik olaylar sonucunda yamaç 

molozları ve taşınmış lös toprağı ile 3 metrelik bir dolgu oluşturacak şekilde 

örtülmüştür (Resim 5) (Baykara vd., 2017). 
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Resim 4: Gürgürbaba Tepesi Jeolojik Katmanları 
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Resim 5: Gürgürbaba Tepesi 010 Numaralı Buluntu Alanının Farklı Açılardan 

Çekilmiş Fotoğrafları  

1.1.2. Yontmataş Endüstrileri  

 1.1.2.1. Hammadde kaynakları: Obsidyen 

 

Gürgürbaba Tepesi yontmataş alet endüstrisi obsidyen hammaddelerden 

yapılmış aletler oluşturmaktadır. Obsidyen mekanik özellikleri olan volkanik bir 

camdır. Obsidyen aslında içindeki Silisyum Dioksit oranı %65 den fazla olan 

magmatik kökenli Riyolit kayacıdır. (Resim 6). Magmatik kayaçlar, yer kabuğunun 

derinliklerinde bulunan ve sıcaklığı 600-1300o C arasında değişen ve bir silikat 

çözeltisi olan magmanın katılaşması/kristalleşmesi sonucu oluşan kayaçlar olarak 

tanımlanmaktadır (Luedtke, 1992: 78). Obsidyen, %65- %80 oranında silisyum 

dioksit (SİO2) içeriği olan bir mineraldir ve volkanik aktivite sonucu ortaya çıkan 

lavların hızlı bir şekilde soğumasıyla oluşmaktadır (Bilgin vd., 2012:87; Akköprü 

vd., 2017: 51; Küçük ve Gezer, 2017: 873; Renfrew, Dixon ve Cann 1996: 579). 

Obsidyenin parlak ve camsı yapısı insanların dikkatini çekmiş ve çok eski 

dönemlerden günümüze kadar insan gruplarının kültürel bir parçası haline geldiği 

düşünülmüştür (Bilgin vd., 2012: 88). Ayrıca obsidyenlerin çeşitli renklere (kırmızı, 
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yeşil, siyah, kahverengi, gri) sahip olmasından dolayı günümüzde kozmetik, takı 

tasarımı, mutfak dekorasyonu ve süs eşyası üretimi gibi alanlarda yaygın bir şekilde 

kullanılmaktadır (Bilgin vd., 2012: 2; Akköprü vd., 2017: 53; Küçük ve Gezer, 2017: 

872; Renfrew, Dixon ve Cann 1996: 578)..  

Obsidyen ile insanların ilişkisi oldukça eski dönemlere gitmektedir. Paleolitik 

Dönem olarak adlandırılan taş devrinde, insan gruplarının obsidyen, çakmaktaşı ve 

kuvartz gibi benzeri doğal mineralleri hammadde olarak kullandıkları bilinmektedir 

(Akköprü vd., 2017:49; Küçük ve Gezer, 2017:880; Renfrew, Dixon ve Cann 1996: 

579). Bu hammadde kaynaklarından olan obsidyen, Paleolitik dönem insanları için 

hem yontulması kolay olduğu hem de kırıldığında çok keskin bir kenarın 

oluşmasından dolayı tercih edilmiştir. Obsidyen silis bakımından zengin olduğu için 

yontulduğu zaman konkoidal (midye kabuğuna benzer) bir şekilde oluşmaktadır. 

Obsidyenin yontulma aşamasında bu konkoidal şeklin oluşmasına bazı faktörler 

engel olmaktadır. Volkanik aktivite sonucu ortaya çıkan lavlar eğer yavaş yavaş 

soğursa, oluşan obsidyenin kırılganlığını ve parlaklığını azaltmaktadır. Yavaş 

soğuyan lavların içindeki su buharını da yavaş bir şekilde dışarıya atması oluşan 

obsidyenin çok fazla kristalize olması bu kırılganlığın ve parlaklığın azalmasına 

sebep gösterilmektedir (Renfrew, Dixon ve Cann 1996: 579). Jeologlar obsidyenleri 

içindeki fenokristallere ve içinde oluşmuş gaz odacıklarına göre ayırmaktadırlar. 

Lavların akışı esnasında eğer su ile birleşirse obsidyenin camsı özelliği kaybolur ve 

mekanik kırılma özelliğini kaybetmesine neden olur. Obsidyen doğada üç farklı 

şekilde bulunmaktadır. Bunlar; masif kaya halinde, nodüller halinde ve çizgisel 

olarak bulunmaktadır. Masif kaya halinde bulunan obsidyenler genellikle 

yontulmaya ve işlenmeye daha müsaittir. Nodüller olarak bulunan obsidyen 

kaynakları ise parçalar halinde riyolitlerin veya ignimbiritlerin içinde 

bulunmaktadırlar. Çizgisel formda oluşan obsidyen kaynağı ise genellikle tabakalar 

halinde riyolit veya diğer volkanik kayaçların arasında yer almaktadır. Ayrıca 

konkoidal yapıda kırılmaya müsait olmayacak bir yapıya sahiptir. Diğer bir deyişle 

parçalar halinde ve düşük sağlamlıkta doğada yer almaktadır (Renfrew, Dixon ve 

Cann 1996: 580).  
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Resim 6: Gürgürbaba Tepesi Bulunan Obsidyen Kaynakları 

 Jeologlar ve kimyagerler obsidyeni içerik bakımından üç farklı şekilde 

incelemektedir. Bunlar alkalin, kalkalkalin ve peralkalin olarak tanımlanmaktadır. 

Peralkalin içerikli obsidyenler genel olarak yeşil, kahverengi ve koyu renkli olarak 

görülmektedir.  Afrika’da ve Yeni Zelanda’da bulunan birçok obsidyenin peralkalin 

içeriğine sahip olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca peralkalin içerikli obsidyenler de 

Demir (Fe), Mangan (Mn), Titan (Ti), Zirkonyum (Zr), Flor (F) ve Klor (Cl) 

elementleri yüksek oranda bulunmaktadır. Ancak Kalsiyum (Ca), Magnezyum (Mg) 

ve Fosfor (P) elementleri düşük miktardadır (Bilgin vd., 2012:89; Renfrew, Dixon ve 

Cann 1996: 579). Kalkalkalin ve Alkalin içerikli obsidyenler genellikle gri veya 

renksiz olarak doğada bulunmaktadır. Akdeniz Bölgesi’nde, Doğu Hindistan’da, 
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Amerika sıra dağlarında ve Türkiye’nin birçok noktasında bu içeriğe sahip 

obsidyenler bulunmaktadır (Bilgin vd., 2012:89; Renfrew, Dixon ve Cann 

1996:579). 

 

 Obsidyenlerin insanlar tarafından tercih edilmesinde kimyasal içerikleri 

büyük rol oynamaktadır. Obsidyenler farklı jeolojik ortamlarda oluşabilirler. 

Oluştukları ortam özellikleri obsidyenlerin sertlik ve işlenebilirlik gibi fiziksel 

özelliklerini etkilemektedir. Söz gelimi Van ilinde yer alan Nemrut ve Meydan 

volkanlarının obsidyenleri karşılaştırıldığında genel olarak Meydan Dağı ile ilişkili 

olduğu düşünülen obsidyenlerin yontulmaya daha müsait olduğu ve eski dönem 

insanları tarafından tercih edildiği görülmektedir (Bilgin vd., 2012:89; Akköprü vd., 

2017:50). 

  1.1.2.2. Yontmataş Alet Endüstrisi 

Gürgürbaba Tepesi’nde yürütülen yüzey araştırmasında, 2014-2016 yılları 

arasında 32 tane buluntu alanı tespit edilmiştir. Bu tespit edilen buluntu alanlarında 

Alt Paleolitik, Orta Paleolitik ve Kalkolitik Dönemlere ait buluntular olduğu 

belirlenmiştir (Baykara vd., 2015; 2016; 2017). Gürgürbaba Tepesi’nde tespit edilen 

buluntu alanlarından biri olan 010 numaralı buluntu alanında Alt Paleolitik Dönem’e 

ait yontmataş aletler tespit edilmiştir. 010 numaralı buluntu alanında Alt Paleolitik 

buluntularında iki tip teknolojik yapı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi “Geç 

Acheulian” teknolojidir. Bu teknoloji, iki ve tek yüzeyli el baltalarını, iri kesici 

aletleri, iri düzensiz çekirdekleri, iri yongaları ve iri dilgileri kapsamaktadır. 

Acheulian teknolojinin en karakteristik tipini el baltaları oluşturmaktadır. 

Gürgürbaba Tepesi’ndeki el baltaları genel olarak tam halde bulunmaktadır. Ancak 

az sayıda uç, kırık ve tanımlanamayan parçalar da ele geçmiştir (Baykara vd., 2017). 

Tam halde bulunan el baltalarının analizi Bordes (1961) tipolojisine göre yapılmıştır. 

Yapılan analize göre Gürgürbaba Tepesi’nde neredeyse Bordes’in tüm el baltası 

tiplerinin yer aldığı belirtilmektedir (Baykara vd., 2016). Gürgürbaba Tepesi’nde ele 

geçen el baltalarının üretim stratejileri hammaddenin yapısına bağlı olarak farklılık 

göstermektedir.  İlk olarak, iri yongalardan üretilmiş olan el baltalarının genellikle 

topuk kısımlarının şekillendirilmediği incelenmiştir. İkinci el baltası üretim stratejisi 
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ise düzensiz ve nodüler parçalar üzerinde gerçekleştirilen şekillendirme işlemidir.  

Bu işlem kapsamında genellikle ya uç kısımları şekillendirilir dip kısımlarına 

herhangi bir işlem uygulanmaz ya da uç kısımlarının düzeltilmesinin yanı sıra dip 

kısımlardan da iri parçalar çıkartılır. Son olarak taşımalıkları yonga olan parçaların 

uç kısımlarından başlayarak dip kısımlara doğru şekillendirilmesi ile oluşur (Baykara 

vd., 2016). Bu analiz ikinci bölümde ayrıntılı olarak anlatılmaktadır. Gürgürbaba 

Tepesi’ndeki el baltaları, genellikle doğrudan vurma tekniği ile şekillendirilmiştir. 

Bu şekillendirme esnasında çoğu zaman sert vurgaç kullanıldığı belirlenmiştir 

(Baykara vd., 2016). Ancak bazen el baltalarını şekillendirmek için yumuşak vurgaç 

da kullanılmıştır. 010 numaralı buluntu alanından ele geçen diğer bir yontmataş alet 

tipi iri kesici aletlerdir ve bu alet tipi az sayıda (n:34) bulunmaktadır. Bu aletler genel 

olarak 10 cm’den büyük olan yongaların düzeltilmesiyle oluşturulmaktadır. Ayrıca 

buluntu alanında iri yonga ve dilgiler çok sayıda bulunmaktadır ancak, bunların uç 

veya kenar kısımlarında düzelti bulunmamaktadır. Gürgürbaba Tepesi’nde mevcut 

olan ikinci teknolojik yapı ise levallois taşımalıklar, levallois çekirdekler ve levallois 

olmayan Orta Paleolitik karakterli yontmataş aletlerden oluşmaktadır. 

Yontmataşların yoğunluk oranları incelendiğinde en fazla yonga üretiminin olduğu 

görülmektedir. Yoğunluk açısından yonga üretimini, levallois yongalar ve iri 

yongalar takip etmektedir (Baykara vd., 2017).  Ayrıca buluntu alanındaki 

yontmataşlar içinde dilgi üretiminin az olduğu görülmektedir. Bunların dışında 010 

numaralı alandaki yontmataşların içinde çekirdek kenarları (eclat deobordant), 

kombewa yonga, clacton yonga ve kabuklu yongalar da az sayıda bulunmaktadır 

(Baykara vd., 2017). Ek olarak yontmataşlar arasında düzeltili aletler de tespit 

edilmiştir. Bu düzeltili aletler genel olarak kenar kazıyıcılardır. Genel olarak 

Gürgürbaba Tepesi’ndeki buluntular incelendiğinde buradaki endüstrinin Geç 

Acheulian teknolojiyi yansıttığı görülmektedir. 
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2. BÖLÜM: KONU, AMAÇ, MATERYAL VE METOT 

2.1. Konu ve Amaç 

Gürgürbaba Tepesi’nde gerçekleştirilen yüzey araştırmaları sonucunda tespit 

edilen 010 numaralı buluntu alanından ele geçen yontmataş aletlerin teknolojik ve 

tipolojik olarak analizlerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile incelenmesi bu tezin 

temel konusunu oluşturmaktadır. Bu kapsamda Gürgürbaba Tepesi’nden ele geçen 

ve geç Acheulian döneme ait olan yontmataş alet topluluklarının Coğrafi Bilgi 

Sistemleri ile incelenmesi sonucunda, burada yaşamış insanların davranışsal 

farklılıkları, mobiliteleri, alan kullanımları ve mekân ile olan ilişkilerine dair bilgileri 

ortaya çıkarılacaktır. Dolayısıyla, antropolojik ve arkeolojik olarak önemli olan 

insanın, davranış biçimleri hakkında daha fazla bilgi elde edilip ve farklı dönemlerde 

ve mekanlarda yaşamış olan insanlar arasında davranışsal farklılıkları veya 

benzerlikleri ortaya çıkarılabilecektir.  

2.2. Materyal  

 2015-2016 yılları arasında Gürgürbaba Tepesi’nde gerçekleştirilen yoğun 

yüzey araştırmasında, in situ olarak ele geçen buluntular bu tez çalışmasının 

materyalini oluşturmaktadır. Tablo 1’de Gürgürbaba Tepesi 010 numaralı buluntu 

alanından tespit edilmiş yontmataş aletlere ilişkin bilgiler verilmiştir. 

Tablo 1. Gürgürbaba Tepesi 010 numaralı buluntu alanın yontmataşlarının sayısı 

(Yontmataşların toplam sayısı “n” harfi ile gösterilmiştir) 

 n % 

Taşımalıklar 9607 86,50 

Çekirdekler 1138 10,24 

El Baltaları 327 2,94 

İri Kesici aletler 34 0,30 

Toplam 11106 100 

2.3. Metot 

Bütüncül bir çalışma oluşturulabilmesi ve verilerin detaylı bir şekilde analiz 

edilerek değerlendirilebilmesi için, çalışmamızda çeşitli metotlar uygulanmıştır. Bu 
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sebeple çalışmamız için uygulanan metotlar aşağıda detaylı bir şekilde 

anlatılmaktadır. 

2.3.1. Yüzey Araştırması ve Dog-Leash Tekniği 

2014 yılında “Van İli Neojen ve Pleistosen Dönemleri Yüzey Araştırmaları” 

adı altında, Van ili ve çevresinde yüzey araştırması başlatılmıştır. Bu araştırma 

sonucunda Van’ın Erciş ilçesine bağlı Ulupamir köyünün kuzeyinde yer alan 

Gürgürbaba Tepesi buluntu alanı tespit edilmiş ve 2014 -2016 yılları arasında alanda 

iki farklı yüzey araştırması yöntemi uygulanmıştır. Bu yöntemlerden birincisi, 

yaygın yaya yüzey araştırmasıdır. Yaygın yaya yüzey araştırması arkeolojik ve 

antropolojik araştırmalar da uygulanabilecek güvenilir ve kapsamlı araştırma 

yöntemlerinden biridir. Bu yöntem ile daha fazla veriye ve daha fazla bölgeye 

ulaşılabilmektedir.  Bu yöntem ile 2014 ve 2015 yılında Gürgürbaba Tepesi kuzey-

güney doğrultusunda 3.2 km, doğu-batı doğrultusunda 2.2 km yaya olarak ayrıntılı 

bir şekilde taranmış ve potansiyeli olan buluntu noktalarının GPS koordinatları 

alınarak buluntu alanları belirlenmiştir. Araştırma sonucunda Gürgürbaba Tepesi’nde 

32 buluntu alanı tespit edilmiştir tespiti yapılan buluntu alanlarının dönemleri ve 

yoğunluk durumları belirlenmiştir (Baykara vd., 2017). Alanda ele geçen 

buluntuların yoğunluk dereceleri, 4 m2 alanda bulunan taş alet sayısına göre 

belirlenmiş ve düşük, orta ve yüksek olarak derecelendirilmiştir. Buluntuların 

dönemlerinin belirlenebilmesi için yüzeyde bulunan yontmataşların teknolojik ve 

tipolojik tanımlamaları yapılmıştır.  

Gürgürbaba Tepesi’nde uygulanan ikinci yüzey araştırması metodu ise yoğun 

yüzey araştırmasıdır. Alanda uygulanan yoğun yüzey araştırması yöntemi, literatürde 

“Dog-Leash” olarak belirtilmektedir (Resim 7).  Dog-Leash yönteminde ilk olarak 

taranacak olan alanın sınırları belirlenir ve sonra bir başlangıç noktası belirlenerek bu 

noktadan kuzey-güney (Y ekseni) yönlü düz bir hat oluşturularak ip çekilir. Çekilen 

ip üzerinde 2 m2  aralıklarla noktalar işaretlenir ve isimlendirilir.  
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Resim 7: Dog-Leash Teknik  

Belirlenen noktalar üzerinden Kuzey güney doğrultusuna 900’lik açı 

oluşturcak şekilde Doğu- Batı (X ekseni) yönlü yeniden ipler çekilir ve bu ipler 

üzerinde de yeniden noktalar işaretlenir. Bu sayede araştırma alanı 4m2 2x2 

boyutlarında karelere bölünür.  Ancak, oluşturulan her bir nokta veya her bir gözlem 

noktasında bir metre yarıçapındaki bir alandaki tüm buluntular incelenmiştir. Arazi 

karelere bölünmüş olmasına karşın gözlem noktalarının daire biçiminde olması 2 x 2 

m boyunda, toplam 4 m2 alana sahip her kare için 3,14 m2 (alanın %78,5'i) 

incelenmesini sağlamıştır. Bir metre yarıçaplı alanın dışında kalan buluntular 

incelenmeye dâhil edilmemiştir. Her bir gözlem noktasında yer alan buluntular 
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tipolojik özelliklerine göre sayılarak kaydedilmiştir. Böylelikle hangi türde 

buluntuların hangi noktalarda tespit edildiği ve bunların yoğunluklarının Coğrafi 

Bilgi Sistemleri (CBS) programlarıyla analiz edilebilmesi mümkün olmuştur. 

Araştırma alanında işaretlenen noktalar arazinin topografyasına uygun olacak şekilde 

total-station ile belirlenir (Baykara vd., 2017: 29; Anderson vd., 1993: 109; Binford, 

1964: 13; Winemiller vd., 2009: 7).  

2.3.2. Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ve Yoğunluk Haritası Oluşturma 

Arkeoloji ve Antropoloji çalışmalarından bir tanesi de insanların kullandıkları 

mekanları nasıl oluşturdukları ile ilgilidir. Bir başka deyişle içinde mekânsal veriyi 

bulunduran tüm arkeoloji ve antropoloji veri, Coğrafi Bilgi Sistemleri çalışmalarında 

kullanılabilir. Çalışma alanlarından elde edilen veriler araştırmacılar tarafından 

sadece buluntu olarak değerlendirilmeyip aynı zamanda buluntunun çevreyle veya 

mekanla olan ilişkisi de incelenmeye çalışır. Arkeoloji alanlarından ele geçen 

buluntuların, araştırmacılar tarafından en iyi şekilde analiz edilmesi, yorumlanması 

ve tartışılması gerekir. Bu açıdan bakıldığında araştırmacıların kullanacağı araçların 

ve metotların özenle belirlenmesi ve uygulanması gerekir (Kalaycı, 2018: 93).  

CBS, somut mekânsal verilerin sayısallaştırılması ve dijitalleştirilmesi olarak 

tanımlanabilir. Diğer bir değişle, mekân ile ilişkilendirilebilen verilerin toplandığı, 

işlendiği, yönetildiği ve sunulduğu bir sistem topluluğudur (Kalaycı, 2018: 94). Bu 

sistemler topluluğu sayesinde, arkeoloji veya antropoloji kazı alanlarında veya yüzey 

araştırmalarından elde edilen verileri araştırmacılar işleyebilir ve buna bağlı olarak 

yeni veriler oluşturabilir.  

CBS’nin kullanıldığı Antropolojik alanlarından biri de Gürgürbaba 

Tepesi’ndeki yüzey araştırması buluntu alanlarından biri olan, 010 numaralı buluntu 

alanıdır. Resim 8’de gösterilen bu alanda, yukarı da anlatıldığı gibi yontmataş 

aletlerin dağılımını sistematik olarak inceleyebilmek ve CBS’ni alana 

uygulayabilmek için yoğun yüzey araştırması kapsamında “Dog-Leash” tekniği 

uygulanmıştır. Bu araştırma yöntemi kullanılarak, bir noktaya ait tüm veriler 

(koordinatlar, yontmataşların sayısı, yontmataşların teknolojik ve tipolojik analizi 

vb.) kayıt altına alınmıştır. CBS’ne işlemek için toplanan verilerin kullanılabilmesi 

için bilgisayar yazılımları kullanılması gerekir ve bu çalışma için kullanılan 
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bilgisayar programı “ArcGIS’ dir”.  Gürgürbaba Tepesi 010 numaralı buluntu 

alanından elde edilen verileri ArcGIS programına aktarırken uygulanan metotlar 

aşağıda sırasıyla anlatılmıştır.  

 

 

Resim 8: Gürgürbaba Tepesi 010 Numaralı Buluntu Alanının Hava Fotoğrafı 

ArcGIS yazılımıyla ilk olarak yüzey araştırmasının gerçekleştirildiği 010 

numaralı buluntu alanının koordinatları veri tabanına işlenerek, alanın dünya 

üzerindeki yeri sisteme aktarıldı. Bu işlem için Google Earth Pro yazılımı ArcGIS 

yazılımında bir altlık olarak kullanıldı ve yüzey araştırması yapılan alandan alınan 

koordinatların hassas bir şekilde aktarılması gerçekleştirildi. Bu sayede oluşturulacak 

olan vektörel haritaların dünya üzerinde ve dijital ortamda doğru konumda olması 

sağlandı. Daha sonra yüzey araştırmasının gerçekleştirildiği alanın sınırları 

belirlenerek poligon vektörel haritası oluşturuldu (Resim 9).  
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Resim 9: Uydu görüntüsü kullanılarak elde edilen yüzey araştırmasının poligon 

vektörel haritası oluşturulmasını gösteren ekran görüntüsü 

Vektörel poligon haritası oluşturulduktan sonra buluntu noktalarının 

oluşturulması için yeni bir vektörel shapefile katmanı (shp. Uzantılı çizgisel vektörel 

katman) açıldı. Bu oluşturulan katman sayesinde buluntu alanında belirlenen 

noktaların yerleri, başlangıç ve bitiş noktalarından alınan koordinatlara göre 

belirlendi ve isimlendirildi. Bu sayede Dog-Leash tekniği ile 2X2 m2’lik karelere 

bölünen alan poligon üzerinde oluşturuldu. Bu çalışma için ihtiyacımız olan noktasal 

veri olduğundan karelerin 4 köşesinden alınan koordinatlara göre noktaların yerleri 

belirlendi. Çalışma alanında oluşturulan tüm noktalar önceden belirlenen düz çizgiler 

üzerinde “Constrack Point” aracı ile gerçekleştirildi. Tüm noktalar oluşturulup alan 

üzerindeki yerleri belirlendikten sonra çizgi katmanı kapatıldı. Tüm bu aşamaların 

tamamlanmasının ardından bu çalışmanın temel taşlarından birini oluşturan yoğunluk 

haritalarının oluşturulması gerçekleştirildi. Yoğunluk haritalarının oluşturulabilmesi 

için verilerin öznitelik tablosuna aktarılması sağlandı. Bu tabloda yer alan her nokta 

için yüzey araştırmasında elde edilen yontmataşların teknolojik ve tipolojik bilgileri 

ve her noktadaki buluntu sayısı aktarıldı (Resim 10) (Ormsby vd., 2010).  
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Resim 10: Öznitelik tablosunun oluşturulması ve veri aktarımının 

gerçekleştirilmesini gösteren ekran görüntüsü 

Veri aktarımı tamamlandıktan sonra, ArcGIS yazılımı içinde barındırdığı 

sekmeler sırasıyla kullanılarak yoğunluk haritası oluşturuldu. Yoğunluk haritalarının 

oluşturulması için, ArcToolbox > Spatial Analyst Tools > Density adımları izlendi. 

Density aşamasında ArcGİS yazılımı karşımıza farklı yoğunluk haritası çeşidi 

sunmaktadır.  Bu çalışmada yoğunluk haritalarının belirlenmesi için “Kernel 

Density” ve IDW (Inverse Distance Weighting) yoğunluk analizleri kullanıldı. 

Kernel yoğunluk analizi için yazılım özel bir matematiksel fonksiyon kullanır ve her 

bir nokta için yarıçap belirleyip dairesel bir çember çizerek yarıçap doğrultusunda 

1’den 0’a doğru bir hesaplama yapar. Kernel yoğunluk analizi, nokta ve çizgi özelliği 

barındıran veriler için kullanıldığı için bu çalışmada da bu analizden faydalanıldı. 

IDW (Inverse Distance Weighting) yoğunluk analizi ters mesafe ağırlıklı 

enterpolasyon yöntemi olarak adlandırılmaktadır (Ormsby vd., 2010). Bu yöntem 

hücre değerleri bilinen örnek noktaların doğrusal ağırlıklı kombinasyonunu 

kullanarak hücre (nokta) değerleri bilinmeyen noktaları belirler ve yoğunluğu ortaya 

koyar. Bu noktalardaki veri ağırlığının ters mesafesinin bir fonksiyonu olarak oluşur. 

Diğer bir deyişle içinde veri olmayan noktaların, veri bulunan noktalara olan 

mesafesi ve veri yoğunluğunun karşılaştırılmasıyla oluşur (Ormsby vd., 2010). 

Kernel ve IDW Density yoğunluk analizleri tüm alet tipleri için ayrı ayrı 

yapıldı ve tüm noktalardaki yontmataş buluntularının tiplerine göre yoğunluk 

haritaları oluşturuldu (Ormsby vd., 2010).  
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2.3.3. Taş Aletlerin Teknolojik ve Tipolojik Analizi 

Gürgürbaba Tepesi 010 numaralı buluntu alanında yapılan incelemeler 

neticesinde iki farklı teknolojinin olduğunu gözlemlenmiştir. Bunlardan birincisi 

“Geç Acheulian” olarak tanımlanmıştır. Geç Acheulian teknoloji, iki yüzeyli ve tek 

yüzeyli el baltaları, iri düzensiz çekirdekler, iri kesici aletler ve iri yonga ve dilgileri 

kapsamaktadır. Bir diğer teknoloji ise “Levallois” ve Levallois olmayan endüstridir. 

Levallois teknoloji, Levallois teknikle yontulmuş yongalar, çekirdekler ve Levallois 

olmayan Orta Paleolitik karakterli çekirdek ve taşımalıkları içermektedir (Baykara 

vd., 2017; Baykara vd., 2016). Gürgürbaba Tepesi’ndeki buluntuların büyük bir 

çoğunluğu in situ olarak ele geçmiştir. Bu sebeple yontmataş aletlerin korunma 

durumları iyidir. Gürgürbaba Tepesi 010 numaralı buluntu alanı bünyesinde çeşitli 

alet tiplerini barındırmaktadır. Bu aletlerin teknolojik ve tipolojik olarak incelenmesi 

ve bu inceleme sürecinde hangi kriterlere bakıldığı ayrıntılı olarak anlatılacaktır. 

Buluntu alanında ele geçen yontmataş aletler taşımalıklar, çekirdekler, el baltaları ve 

iri kesici aletler (LCT) olarak gruplandırılmıştır.  

 Gürgürbaba Tepesi’nde ele geçen buluntular Bordes (1961) tipolojisine göre 

sınıflandırılmıştır  uygulanmıştır. 

Taşımalıklar: Çekirdekten çıkartılan tüm parçalar taşımalık (blank) olarak 

adlandırılmaktadır. Çıkartılan bu parçalar sadece düzeltilerek değil aynı zamanda 

düzeltilmeden de kullanılabilmektedir (Baykara ve Dinçer, 2018). Gürgürbaba 

Tepesi’nde 010 numaralı buluntu alanında ortaya çıkan taş aletler, taşımalık tiplerine 

göre ayrılmıştır. Taşımalık tipleri; yonga, dilgi, kabuklu yonga, kabuklu dilgi, iri 

yonga, iri dilgi, levallois uç, levallois dilgi, levallois yonga, edge of core, eclat 

deobardant ve kombewa yonga olarak taşımalık formlarına göre ayrılmıştır. Çalışma 

alanında ele geçen tüm taşımalıklar için tablo 2’de yer alan kriterlere bakılmıştır. 
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Tablo 2. Taşımalık tipleri  

1-Doğal Parça 

2-Korteksli Yonga 

3-Korteksli Dilgi 

4-Doğal Sırtlı Yonga 

5-Doğal Sırtlı Dilgi 

6-Düz Yonga 

7-Düz Dilgi 

8-Levallois Yonga 

9-Levallois Dilgi 

10-Levallois Uç 

11-Geniş Levallois Uç 

12-Uzun Levallois Uç 

13-Yanıltıcı Levallois Uç 

14-Çekirdek Kenarlı Yonga 

15-Omurgalı Dilgi 

16-Çekirdek Kenarı 

17-Çekirdek Tablası 

18-Kombewa Yonga 

19-Chunk/core fragment (Çekirdek Parçası) 

20-Taş Kalem Kıymığı 

21-Tanımlanamayan Parça 

22-Nar İbrahim 

23-Clacton Yonga  

24-İri Yonga 

25-İri Dilgi 

 

Çekirdekler: Taş bloklarından taşımalıklar çıkartıldıktan sonra kalan parçaya 

çekirdek denir. Çekirdeğin yonga çıkartmak için vurulan kısmı vurma düzlemi olarak 

adlandırılmaktadır. Vurma düzleminin taşımalıkta kalan kısmına topuk denir. 

Çekirdekten parça çıkartmak için yani yongalama yapabilmek için vurgaç ile 

çekirdek bloğuna vurularak güç uygulanır bunun sonucunda taşımalığın iç yüzeyinde 

yumru oluşur bu oluşuma vurma yumrusu denir (Baykara ve Dinçer, 2018).  

Gürgürbaba Tepesi’nde yapılan araştırma alanından ele geçen diğer bir 

yontmataş kalıntısı ise çekirdeklerdir. Çekirdeklerin üretim teknolojisinin çeşitliliğini 

yansıtması açısından önemlidir. Bunlardan birincisi tek vurma platformlu 

çekirdeklerdir. Bu çekirdekler yan kenarında, distal kenarlarında ve platformlarında 

herhangi bir hazırlık olmadan yongalama işlemi yapılarak oluşmaktadır. Tek vurma 

platformlu çekirdeklerde, platformlarında hazırlık olmaması Levallois çekirdekler ile 

arasında ki en belirgin farklılığı göstermektedir. İkinci teknolojik üretim tekniği ise 

Orta Paleolitik Dönem ile karakterize olmuş Levallois çekirdeklerdir. Bu 

çekirdeklerin genel olarak platformunda, distal kısmında ve yan kenarlarında bir 

hazırlığın yapıldığı görülmüştür. 010 numaralı buluntu alanındaki çekirdekler 

tanımlanırken tablo 3’te yer alan tiplere göre sınıflandırılmıştır (Baykara vd., 2017; 

Baykara, 2016; Baykara vd., 2015).   
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Tablo 3. Çekirdek tipleri 

1- Denenmiş 

2- Chopper/Chopping Tool (Kıyıcı) 

3- Tek yüzeyli çekirdek 

4- İki yüzeyli çekirdek 

5- Merkezcil Levallois çekirdek 

6- Merkezcil Levallois + kaplayan çıkarımlı çekirdek 

7- Geniş Levallois Uç çekirdeği 

8- Uzun Levallois Uç çekirdeği 

9- Levallois Uç çekirdeği (Nubian) 

10- Tek Kutuplu Levallois çekirdek 

11- Çift Kutuplu Levallois çekirdek 

12- Tek/Çift Platformlu Pirizmatik Dilgi çekirdeği  

13- Pirizmatik dilgi çekirdeği 

14- Piramit dilgi / yarı piramit dilgi 

15- El-Kowm tip dilgi çekirdeği 

16- Değişken kenarlı çekirdek  

17- İki kutuplu çekirdek  

18- Amorf çekirdek 

19- Çok yüzlü çekirdek  

20- Vurgaç (Hammerstone) 

21- Discoid çekirdek  

22- Kombewa yonga   

El baltaları; Gürgürbaba Tepesi 010 numaralı buluntu alanında 319 adet el 

baltası teknolojik ve tipolojik olarak analiz edilmiştir. Analiz edilen el baltaları tablo 

4’te gösterilen Bordes (1961) tipolojisine ve endislerine göre gruplandırılmıştır. 

Gürgürbaba Tepesinde ele geçen el baltalarının tipolojik tanımlamaları ve metrik 

ölçümleri de bu sisteme göre analiz edilmiştir.  El baltalarının metrik ölçümleri 

Resim 11’de gösterildiği gibi kılavuzlu kumpas ile alınmıştır (Baykara vd., 2017; 

Bordes, 1961: 51). Bu ölçümlerde uzunluk (L) aletin ekseni boyunca, dip ve uç kısmı 

arasındaki mesafedir. Genişlik (m) ölçüsünde ise el baltasının iki kenarı arasındaki 

en geniş mesafe ölçülür. Aletin en geniş olduğu yerin dibe olan mesafesi en geniş 

yerin dipten uzaklığı (a) olarak tanımlanmaktadır. Bunun dışında bu aletlerin orta 

noktasından genişliği (n) ve aletin ucunun 1/4'lük uç genişliği (o) ölçülür. Aletin en 

kalın olduğu yerden ise kalınlık (e) ölçüsü alınır (Bordes, 1961; Baykara vd., 2017). 

Alınan ölçümlerden sonra el baltalarının Endisleri hesaplanarak tipleri belirlenmiştir. 

El baltalarının kesit endisleri, m/e (maks. Genişlik ve maks. Kalınlık) ölçülerine göre 

belirlenir ve bu endis el baltasının kalınlığını gösterir. El baltasının tipolojik 

özelliğini gösteren başka bir endis ise yuvarlak endisidir. Bu endis L/a (maks. 
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uzunluk ve en geniş yerin dipten uzaklığının) ölçüsüne göre hesaplanır ve bu 

hesaplamalar sonucunda el baltasının üçgen, badem veya oval olarak 

sınıflandırılmasına izin verir. El baltalarının ölçümlerine bağlı olarak oluşturulan son 

endis ise uzunluk endisidir. Bu endis L/m (maks. uzunluk ve maks. genişlik) ölçüsü 

el baltalarını uzun veya kısa olarak tanımlar (Bordes, 1961). 

İri kesici aletler (Large Cutting Tools) Sayıca az olmasına rağmen tercih 

edilen aletler arasında yer almaktadır. Bu aletlerden toplam 34 (%0,30) tane ele 

geçmiştir. İri kesici aletler genellikle iri yonga ve dilgiler kullanılarak üretilmiştir. 

Ancak az sayıda düzensiz veya yassı taşımalıklar üzerine yapıldığı da görülmektedir. 

Tablo 4. Bordes Tipolojisinde Bulunan El Baltası Tipleri ve Endisleri 

EL BALTASI 

TİPLERİ 

KESİT 

ENDİSİ 

YUVARLAK 

ENDİSİ 

UZUNLUK 

ENDİSİ 

Üçgen m/e>2.35 L/a<2.5 L/m<1.6 

Badem m/e<2.35 2.75<L/a<3.75 1.3<L/m<1.6 

Yürek m/e>2.35 2.75<L/a<3.75 1.3<L/m<1.6 

Lanceolate m/e<2.35 2.75<L/a<3.75 L/m>1.6 

Micoqulen m/e<2.35 2.75<L/a<3.75 L/m>1.6 

Disk biçimli 
 

L/a>3.75 L/m<1.3 

Oval 
 

L/a>3.75 1.3<L/m<1.6 
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Resim 11: Bordes (1961) Tipolojisine Göre El baltalarından Alınan Metrik Ölçümler 
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3. BÖLÜM: BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

3.1. Taşımalıklar  

Gürgürbaba Tepesi 010 numaralı buluntu alanından ele geçen taşımalıklar 

tiplerine göre değerlendirilmiş ve yoğunluk haritaları oluşturulmuştur. Gürgürbaba 

Tepesi 010 numaralı buluntu alanında ele geçen buluntular arasında incelenen 

taşımalıklar tablo 5’te gösterilmiştir. Buluntu alanından ele geçen bazı yonga 

örneklerinin çizimleri ve fotoğrafları Resim 22, 23 ve 24’te gösterilmiştir. 

 

Tablo 5: Gürgürbaba Tepesi 010 numaralı buluntu alanında ele geçen taşımalıkların 

sayısı 

Taşımalıklar n % 

Yonga 6824 71,08 

Dilgi 525 5,46 

İri Yonga ve Dilgi 814 8,47 

Levallois Yonga 573 5,96 

Levallois Dilgi 134 1,39 

Levallois Uç 38 0,39 

Kabuklu Yonga 91 0,94 

Edge of Core 23 0,23 

Eclat Deobordant 45 0,46 

Düzeltili Aletler 540 5,62 

Toplam 9607 100 

 

Resim 12’de yongaların yoğunlukları incelenmiş ve alanın neredeyse 

tamamında yongaların bulunduğu gözlemlenmiştir. Ayrıca yongaların özellikle 

buluntu alanının kuzey ve doğu kısımlarında yongaların daha yoğun olduğu 

söylenebilmektedir.  
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Resim 12:  Yongaların Yoğunluk Haritası 
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İncelenen yontmataşlar arasında tespit edilen dilgilerin dağılımı ve 

yoğunlukları Resim 13’te verilmiştir. Dilgiler de yongalar gibi alanın her noktasında 

mevcut olduğu ancak özellikle buluntu alanının kuzeyinde ve doğusunda dilgi 

yoğunluğunun daha fazla olduğu söylenebilir. 

Resim 13:  Dilgilerin Yoğunluk Haritası 
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Gürgürbaba Tepesi’ndeki İri yongalar ve İri Dilgiler, iri taşımalıklar olarak 

tek bir yoğunluk haritasında ele alınmıştır ve Resim 14’de iri taşımalıkların yoğun 

olduğu bölgeler belirlenmiştir. İri taşımalıkların, dilgilere ve yongalara benzer 

yoğunlukta olduğu ve özellikle kuzey, doğu ve güneydoğu kısımlarından daha yoğun 

olduğu görülmektedir. 

Resim 14:  İri Yongaların ve İri Dilgilerin Yoğunluk Haritası 
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İncelemeler neticesinde tespit edilen bir diğer taşımalık tipi ise edge of core olarak 

tanımlanan çekirdek kenarlarıdır. Bu tipteki taşımalıklar yoğunluğu Resim 15’te 

belirtilmiş ve buluntu alanının sadece güney kısmında mevcut olduğu 

gözlemlenmiştir.  

 

Resim 15:  Edge of Core Yoğunluk Haritası 
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Yüzey araştırması alanında bulunan diğer bir taşımalık ise eclat 

deobardant’tır. Eclat deobardant taşımalıklar aslında levallois çekirdeklerin artık 

ürünleridir. Bu taşımalıkların alandaki yoğun olduğu noktalar Resim 16’da 

belirtilmiştir. Eclat deobardant tipindeki taşımalıkların alanın güney kısmında yoğun 

olduğu ancak bunun dışında diğer noktalarda da az sayıda bulunduğu incelenmiştir. 

Resim 16:  Eclat Deobardant Yoğunluk Haritası 
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010 numaralı buluntu alanında ele geçen Cortical (Kabuklu) yongaların 

yoğunluğu Resim 17’de gösterilmiş ve sadece alanın güney kısmında yer aldığı 

saptanmıştır. 

Resim 17: Kabuklu (Cortical) Yongaların Yoğunluk Haritası 
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Gürgürbaba Tepesi buluntu alanındaki taşımalıkları arasında levallois yonga 

ve levallois dilgi bulunmaktadır. Levallois yonga ve dilgilerin yoğunlukları Resim 

18’de ve 19’da gösterilmektedir. Bu yoğunluk haritaları incelendiğinde tüm alanda 

iki taşımalığın da bulunduğu belirlenmiştir. Levallois yongaların kuzey, doğu ve 

güneydoğu kısımlarında daha yoğun olduğu ve levallois dilgilerin ise doğu ve 

güneydoğu kısımlarda belirginleştiği saptanmıştır. 

Resim 18:  Levallois Dilgilerin Yoğunluk Haritası 
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Resim 19:  Levallois Yongaların Yoğunluk Haritası 
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 Taşımalıklar arasında levallois uçlar da yer almaktadır ve levallois uçların 

yoğunluğu Resim 20’de verilmiştir. Levallois uçların genel olarak dağınık halde ele 

geçmesine rağmen, birkaç noktada kümeleştiği tespit edilmiş ve yoğunluğun genel 

olarak buluntu alanının doğu kısmında olduğu tespit edilmiştir. 

 

Resim 20:  Levallois Uçların Yoğunluk Haritası 



40 

 

Genel olarak Gürgürbaba Tepesi’nde mevcut olan taşımalıkların tüm 

tiplerinin yoğunluklarına bakılmıştır. Ek olarak bunların dışında alanda ele geçen 

düzeltili aletlerin de yoğunluklarına bakılmış ve Resim 21’de düzeltili aletlerin 

yoğunluk haritası incelenmiştir. Buna göre düzeltili aletler geniş bir alana yayıldığı 

ve yoğunluğunun buluntu alanının güneydoğu köşesinde arttığı sonucuna 

ulaşılmıştır.  

 

Resim 21:  Düzeltili Aletlerin Yoğunluk Haritası 
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Resim 22: Yonga Çizimi ve Fotoğrafı 
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Resim 23: Dilgi Çizimi ve Fotoğrafı  
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Resim 24: Düzeltili Yonga Örneği 
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Resim 25: Levallois Uç Örneği 
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3.2. Çekirdekler 

Gürgürbaba Tepesi 010 numaralı buluntu alanından ele geçen çekirdekler 

tiplerine göre değerlendirilmiş ve yoğunluk haritaları oluşturulmuştur. Gürgürbaba 

Tepesinde teknolojik tanımlamalar yapılırken çekirdekler Levallois çekirdekler, 

denenmiş çekirdekler ve Levallois olmayan çekirdekler olarak gruplandırılmış ve 

çekirdeklerin sayıları Tablo 6’da gösterilmiştir. Ayrıca tipolojik olarak yoğunluk 

haritaları oluşturulan çekirdek tiplerinin sayıları da Tablo 7’de belirtilmiştir. Ek 

olarak bazı çekirdek tiplerinin çizimleri ve fotoğrafları resim 33, 34 ve 35’te 

gösterilmektedir. 

 

Tablo 6: Çekirdeklerin Sayısı 

Çekirdekler n % 

Denenmiş Çekirdekler 259 22,75 

Levallois Çekirdekler 287 25,21 

Levallois Olmayan Çekirdekler 592 52,04 

Toplam 1138 100 

 

Tablo 7: Çekirdek Tiplerinin Sayısı 

Çekirdek Tipleri n % 

Tek Vurma Platformlu 93 17,35 

Merkezcil Levallois 62 11,56 

Tek Kutuplu 92 17,16 

Çift Kutuplu 30 5,59 

Denenmiş Çekirdek 259 48,34 

Toplam 536 100 

 

 Yüzey araştırması sonucunda keşfedilen 010 numaralı buluntu alanında ele 

geçen çekirdekler öncelikle üç farklı grupta incelenmiştir (Tablo 6). Bu gruba dahil 

olan levallois ve levallois olmayan çekirdekler ise tipolojik olarak sınıflandırılmış ve 

sayıca diğerlerinden fazla olan çekirdek tiplerinin alandaki yayılımı ve dağılımına 

bakılmıştır (Tablo 7). 
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Buluntu alanından ele geçen, denenmiş çekirdeklerin yoğunluğu Resim 26’de 

verilmiştir. Buna göre denenmiş çekirdekler buluntu alanının tamamında yer 

almaktadır ancak özellikle güney kısmında yoğunlaştığı görülmektedir. 

Resim 26: Denenmiş (Tested) Çekirdeklerin Yoğunluk Haritası 
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Levallois olmayan çekirdekler ise sayı bakımından en kalabalık çekirdek 

gurubudur. Levallois olmayan çekirdeklerin yoğunluklarına Resim 27’de sunulmuş 

ve araştırma alanının tamamın da mevcut olduğu görülmüştür. Ek olarak alanın 

kuzeyinde bir noktada yoğunluğun daha belirgin olduğu haritaya bakılarak 

söylenebilmektedir. 

Resim 27: Levallois Olmayan Çekirdeklerin Yoğunluk Haritası 
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Levallois çekirdeklerin yoğunluk haritaları Resim 28’de gösterilmektedir. 

Haritada, çalışma alanında belirlenen neredeyse tüm noktalarda levallois 

çekirdeklerin mevcut olduğu görülmektedir. Ayrıca levallois çekirdekler çalışma 

alanının kuzey-güney yönlü orta hattında daha yoğun olduğu belirlenmiştir.  

Resim 28: Levallois Çekirdeklerin Yoğunluk Haritası 
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Tipolojik açıdan Levallois çekirdekler çift kutuplu, tek kutuplu ve merkezcil 

olarak ayılmıştır ve bunların yoğunluk haritaları çıkarılmıştır. Çift kutuplu Levallois 

çekirdek tipinden yoğunluğu Resim 29’de gösterilmektedir. Çift kutuplu Levallois 

çekirdeklerin sayısı diğer çekirdeklere oranlar daha azdır ve dağılımı ve yoğunluğu 

düşüktür. Ancak genel olarak alanın güney ve orta kısımda mevcut yoğunluğun 

arttığı saptanmıştır.  

 

Resim 29: Çift Kutuplu Levallois Çekirdeklerin Yoğunluk Haritası 
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Tek kutuplu levallois çekirdeklerin yoğunlukları Resim 30’da verilmiş ve tek 

kutuplu levallois çekirdeklerin buluntu alanın güney kısmında yoğunlaştığı, buluntu 

alanının orta kısmında ise düşük yoğunlukta olduğu tespit edilmiştir.  

 

Resim 30: Tek Kutuplu Levallois Çekirdeklerin Yoğunluk Haritası 
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Merkezcil levallois çekirdeklerin yoğunluğu Resim 31’da incelenmiştir. Bu 

haritada merkezcil çekirdeklerin çalışma alanında birçok noktada bulunduğu 

görülmüş ve özellikle bu çekirdek tipinin alanın tüm bölgelerine eşit miktarda 

dağılmış olduğu belirlenmiştir. 

Resim 31: Merkezcil Levallois Çekirdeklerin Yoğunluk Haritası 



52 

 

Tek vurma platformlu çekirdeklerdir yoğunlukları Resim 32’de sunulmuştur. 

Yoğunluk haritası incelendiğinde, tek vurma platformlu çekirdeklerin çalışma 

alanının güney kısmında daha yoğun olduğu görülmüştür. Ayrıca, bu çekirdeklerin 

çalışma aanının kuzey ve güney yönlü orta hattında düşük yoğunlukta olduğu 

görülmektedir. 

 

Resim 32: Tek Vurma Platformlu Çekirdeklerin Yoğunluk Haritası 
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Resim 33: Levallois Çekirdek Örneği 
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Resim 34: Levallois Çekirdek Örneği 
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Resim 35: Levallois Olmayan Çekirdek Örneği 
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3.3. El baltaları ve İri Kesici Aletler  

Gürgürbaba Tepesi 010 numaralı buluntu alanından elde edilen el baltalarının 

tipolojik tanımlamalarına göre yoğunluk analizleri yapılmıştır.  El baltalarının 

tipolojik olarak Üçgen, Badem, Yürek, Oval ve Lanceolate biçimli olanların 

yoğunluk haritaları oluşturulmuş ve incelenen el baltalarının sayıları tablo 8’de 

belirtilmiştir. Ek olarak bazı el baltası tiplerinin çizimleri ve fotoğrafları Resim 42, 

43, 44 ve 45’te gösterilmiştir. 

 

Tablo 8: El baltalarının tiplere göre belirlenen sayıları 

El Baltası n % 

Üçgen 150 45,87 

Badem 20 6,11 

Yürek 40 12,23 

Oval 30 9,17 

Lanceolate 29 8,89 

Tanımlanamayan 58 17,73 

Toplam 327 100 

 

Üçgen biçimli el baltalarının yoğunlukları Resim 36’da incelenmiş ve üçgen 

biçimli el baltalarının buluntu alanının birçok noktasında bulunduğu tespit edilmiştir.  

Elde edilen bilgilere göre el baltası tiplerinin sayıları incelendiğinde 

Gürgürbaba Tepesi’nde yaşayan insanların en fazla üçgen biçimli el baltasını tercih 

ettiği tespit edilmiştir (Tablo 8). 
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Resim 36: Üçgen Biçimli El Baltalarının Yoğunluk Haritası 
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 Badem biçimli el baltalarının yoğunlukları Resim 37’da incelenmiş ve bu el 

baltalarının dağıldığı ve yoğunlaştığı bölgeler çalışma alanının kuzey ve güney 

kısımlarında olduğu tespit edilmiştir.  

 

Resim 37: Badem Biçimli El Baltalarının Yoğunluk Haritası 
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Yürek biçimli el baltalarının yoğunlukları Resim 38‘de verilmiştir.  Bu 

aletlerin buluntu alanının orta hattında yoğun olduğu görülmektedir.  

 

Resim 38: Yürek Biçimli El Baltalarının Yoğunluk Haritası 
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Oval biçimli el baltalarının yoğunlukları Resim 39’de görülmektedir. Bu el baltaları 

genel olarak buluntu alanının güney kısmında yoğunlaştığı saptanmıştır.  

 

Resim 39: Oval Biçimli El Baltalarının Yoğunluk Haritası 
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Lanceolate biçimli el baltalarının yoğunluğu Resim 40’de gösterilmiş ve bu 

haritaya göre, lanceolate tip aletler buluntu alanının sadece orta hattında bulunduğu 

tespit edilmiştir.  

 

Resim 40: Lanceolate Biçimli El Baltalarının Yoğunluk Haritası 
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Yukarıda anlatılan ve tipolojik olarak beş farklı tipte bulunan el baltalarının 

alandaki genel dağılımını inceleyebilmek için iki yüzeyli ve tek yüzeyli el 

baltalarının da yoğunluk haritaları oluşturulmuştur. 010 numaralı buluntu alanında 

327 adet el baltasının tespit edilmiş ve bunlardan 220 (%69,96) adet iki yüzeyli ve 

107 (%31,04) adet tek yüzeyli el baltası olarak tespit edilmiştir.  

İki yüzeyli el baltalarının Resim 41’te ki yoğunluk haritasında, neredeyse tüm 

noktalarda bulunduğu görülmektedir ancak kuzey-güney yönlü orta hatta ve 

güneydoğu köşesinde yoğunluğun diğer noktalara oranla daha fazla olduğu tespit 

edilmiştir.  Tek yüzeyli el baltalarının yoğunlukları Resim 42’da incelenmiş ve tek 

yüzeylilerin de neredeyse araştırılan alanının tamamında bulunduğu saptanmıştır. 

Ayrıca bu yayılmanın güney kısımlarda daha yoğun olduğu görülmektedir.  
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Resim 41:  İki Yüzeyli El Baltalarının Yoğunluk Haritası 
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Resim 42: Tek Yüzeyli El Baltalarının Yoğunluk Haritası 
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İri Kesici Aletler (Large Cutting Tool: LCT) ilişkin buluntu alanında toplam 

34 adet alet tespit edilmiştir. Bu aletlerin yoğunlukları Resim 42’da incelendiğinde, 

sadece güney kısımda yoğunluğun olduğu gözlemlenmiştir.  

 

Resim 43: İri Kesici Aletlerin (LCT) Yoğunluk Haritası 
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Resim 44: İki Yüzeyli El Baltası Örneği 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

 

 

 
 

Resim 45: İki Yüzeyli El Baltası Örneği 
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Resim 46: İri Kesici Alet (LCT) Örneği 
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4. BÖLÜM: TARTIŞMA VE SONUÇ 

4.1. Tartışma 

Eski dönem insanlarına dair izler taşıyan ve çevresel etkilere karşı en 

dayanıklı materyaller yontmataş aletler, yazıyı keşfetmemiş ve yazılı kaynağı 

olmayan insan gruplarını anlamak ve tanımlamak için de önemli bir veri kaynağıdır. 

Bu nedenle tarih öncesi avcı-toplayıcı insanların davranışlarını ve yaşam biçimlerini 

anlamak açısından son derece önemlidir. Bu sebeple bu tez çalışmasında Gürgürbaba 

Tepesi’nde iskân etmiş, aletler üretmiş ve daha sonrada orayı terk etmiş insan 

toplulukları araştırılmıştır. Gürgürbaba Tepesi’nde yaşamış insanların davranışlarını 

anlamaya yönelik uygulanan yöntem ve metotlardan ise yukarıda detaylı olarak 

bahsedilmiştir.  

Gürgürbaba Tepesi 010 numaralı buluntu alanından ele geçen yontmataş 

buluntuları, teknolojik ve tipolojik olarak çeşitlilik göstermektedir ve tablo 1’de 

buluntu alanında ele geçen yontmataş aletlerin dağılımı verilmiştir. Gürgürbaba 

Tepesi 010 numaralı buluntu alanında ele geçen yontmataşların teknolojik ve 

tipolojik tanımlamasına dayanarak bu alanın geç Acheulian dönem olduğu 

belirtilmektedir (Baykara vd. 2017).  Gürgürbaba Tepesi ile çağdaş olan diğer 

buluntu alanlarına bakıldığında, Anadolu’da Gürgürbaba Tepesi ile çağdaş 

olabilecek 2 buluntu alanı yer almaktadır. Bu iki buluntu alanı da Gaziantep’te 

bulunmaktadır. Bunlar Dızmırtaşı ve Queterner fuluvyal 2 olarak adlandırılmaktadır. 

Bu toplulukların buluntuları arasında özellikle üçgen biçimli el baltaları yer almakta 

ve Gürgürbaba Tepesi ile benzerlik göstermektedir (Baykara vd., 2016;2017). Levant 

bölgesinde ise Tabun Mağarası’nda ortaya çıkartılan acheulian-yabrudian 

topluluklarının yontmataş aletleri içerisinde levallois üretiminin varlığı ve üçgen 

biçimli el baltalarının olması 010 numaralı lokalitede ele geçen buluntularla benzer 

olduğunu göstermektedir. Ancak acheulian-yabrudian topluluklarında yer alan nacak 

ve Quina tip aletlerin varlığı Gürgürbaba Tepesi’nde ele geçen buluntulardan 

farklıdır. Bu farklılık özellikle kullanılan hammadde kaynaklarına bağlı olduğu 

düşünülmektedir. Gürgürbaba yakın bir diğer alan ise güney Kafkas topluluklarıdır. 

Buradan bilinen geç acheulian endüstrisi toplulukları Gürcistan’ın güneyi, 

Ermenistan ve Azerbaycan’da ele geçmiştir. Bilinen buluntu alanları Azykh 
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Mağarası, Kudaro I ve III (350-200 bin yıl) ve Dashtadem- 3 açık alan yerleşimidir 

(Baykara vd., 2016;2017). Güney Kafkasya’daki geç acheulian topluluklarının 

ürettikleri yontmataş aletler; merkezcil levallois çekirdekleri, levallois yonga ve 

dilgileri ve üçgen biçimli el baltalarını kapsamaktadır. Ancak Güney Kafkaslarda 

merkezcil levallois çekirdekler tercih edilirken Gürgürbaba Tepesi’nde tek kutuplu 

levallois çekirdek yoğun olarak tercih edilmiştir (Baykara vd., 2016;2017). Bu farklı 

tipte çekirdeklerin kullanılma sebebi olarak farklı insan davranışlarından 

kaynaklandığı söylenebilmektedir.  

Gürgürbaba Tepesi’nde yaşamış oldukları çevre değerlendirildiğinde 

buradaki insanların hammadde kaynakları açısından zengin bir bölgede iskân 

ettikleri söylenebilmektedir. Bu sebeple hammaddeye ulaşmak için ekstra bir enerji 

sarf etmemişlerdir. Hammaddeye kaynağının yakınında veya içinde iskân etmek 

prehistorik dönem insan gruplarının öncelikleri arasındadır. Hammadde 

kaynaklarının kolay elde edilebilirliği erken Homo türlerine enerji ve süre açısından 

kolaylık sağlamıştır (Kuhn,1995: 125). Kuhn (1995)’de yaptığı bilimsel çalışmasında 

tarih öncesi insanlarının hammadde kullanımı ile olan ilişkilerini ortaya koymaya 

çalışmıştır.  Araştırmacı, hammadde kaynaklarından uzak bir bölgede iskân eden 

insan gruplarının bu hammadde kaynaklarına ulaşabilmek için enerji harcadıklarını 

ve bu harcanan enerjinin sonuçlarının hammaddeyi kullanma şekline yansıdığını 

belirtmiştir (Kuhn, 1995: 125). Diğer bir deyişle, hammadde ne kadar uzaktaysa ve 

erişebilirlik ne kadar zorsa, insan grupları ellerinde mevcut olan hammaddeyi o kadar 

çok özenle kullanmışlardır. Kuhn’a göre hammadde kaynaklarının kıt olduğu 

bölgelerde genellikle insan grupları sahip oldukları kaynaklardan maksimum 

taşımalık elde edebilecek şekilde yontmuşlardır ve kullandıkları çekirdekleri tam 

olarak tükeninceye kadar kullanılmıştır. Bu açıdan Gürgürbaba Tepesi’nde yaşamış 

insan gruplarının hammadde kaynakları ile olan ilişkisine bakıldığında, Gürgürbaba 

Tepesi insanları hammadde kaynaklarının içinde yaşadıkları ortaya çıkarılmıştır 

(Baykara vd., 2015; 2016; 2017). Kuhn’un hammadde ekonomisi (Kuhn, 1995: 127) 

ile ilgili olarak söyledikleri çerçevesinde Gürgürbaba Tepesi insanlarının hammadde 

ile olan ilişkilerini ele aldığımızda, burada yaşayan insanların hammaddeye ulaşma 

konusunda minimum enerji tükettiklerini söylemek mümkündür. Ayrıca inceleme 

alanı olan 010 numaralı buluntu alanının içinde de obsidyen kaynağı yer almaktadır. 
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010 numaralı buluntu alanında ele geçen buluntuların yoğunlukları 

değerlendirildiğinde yonga üretmeye yönelik bir endüstrinin olduğu görülmektedir. 

Bunun yanı sıra birçok taşımalık tipi alanda yer almaktadır. Öğreneğin; dilgiler, 

kabuklu taşımalıklar, çekirdek kenarları, uçlar, iri yonga ve dilgiler alanda yer alan 

diğer taşımalık tiplerindendir. Kuhn kendi çalışmasında yonga sayıları ile düzeltili 

alet sayılarının oranlarının hammaddenin bolluğu ve kıtlığı ile ilgili olarak verilere 

ulaşılabileceğini belirtmiştir. Kuhn, eğer düzeltili aletlerin sayısı yongalardan sayıca 

fazla ise ve yeniden düzeltme (düzeltili aletlerin keskinliğini yitirmiş kenarlarını 

yontarak yeniden keskinleştirmek) işlemi mevcutsa bu bölgelerde hammaddenin 

sınırlı olduğunun altını çizmiştir. Ayrıca bir bölgede ele geçen denenmiş çekirdek 

sayısının da hammadde ekonomisi ile ilgili olduğunu belirtmiştir (Kuhn, 1995: 130). 

Gürgürbaba Tepesi’nde ele geçen ele geçen buluntuların yoğunlukları incelendiğinde 

9607 tane taşımalığın 6824 tanesi yongalardan oluşmakta olduğu görülmektedir. 

Ayrıca düzeltili aletlerin sayısı da 540 tanedir. Yongalar ve düzeltili aletler arasından 

ki ilişkiye bakıldığında Kuhn’un hammadde ekonomisi yaklaşımını destekler 

niteliktedir (Kuhn, 1995: 132). Yonga sayısı ile düzeltili aletler arasındaki fark 

oldukça fazladır. Bu veriler ışığında Gürgürbaba Tepesi insanları genel olarak yonga 

üretimi yaptıkları görülmektedir. Dahası hammaddenin bolluğundan dolayı üretilen 

yongaları düzeltmek veya onarmak yerine işlevsel olarak kullanıp atmak insanlar 

tarafından tercih edilmiştir (Kuhn, 1995:131; Baykara vd., 2015; 2016; 2017; Clark, 

2015). Çünkü alet topluluğu içerisinde tekrar düzeltili aletler yer almamaktadır. 

Bunun yanı sıra Baykara (2017), düzeltili aletler içerisinde tekrar kullanılmış 

aletlerin (yeniden düzeltme) olmadığını belirtmiş. Yani aletler taşımalıklar olarak 

veya düzeltilerek kullanılmış ve sonrasında atılmışlardır.  

Gürgürbaba tepesinden ele geçen çekirdek tipleri incelendiğinde denenmiş 

çekirdeklerin sayıca fazla olduğu görülmektedir. Ayrıca 010 numaralı buluntu 

alanında ele geçen diğer çekirdek tiplerinin de aşırı derecede tüketilmediği 

görülmektedir (Baykara vd, 2015; 2016; 2017). Kuhn’un hammadde ekonomisi ile 

ilgili yaklaşımları göz önünde bulundurulduğunda, araştırmacı denenmiş 

çekirdeklerin az veya neredeyse hiç olmadığı yaşam alanlarında hammaddenin kıt 

olduğunu vurgulamıştır. Buna ek olarak buluntu alanlarında ele geçen çekirdeklerin 

aşırı derecede tükenmiş olmalarını da hammaddenin az olduğunun göstergesi olarak 
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aktarılmıştır (Kuhn, 1995;124). Kuhn’un öne sürdüğü veriler kapsamında 

Gürgürbaba Tepesi’nde ele geçen buluntuları değerlendirdiğimizde burada hem 

denenmiş çekirdeklerin yoğun olması hem de diğer çekirdek tiplerinin aşırı derecede 

tüketilmemiş olması burada yaşayan insanların hammadde kaynağına ulaşma ve 

kullanma açısından herhangi bir zorlukla karşılaşmadığını ve minimum enerji 

harcandığını söyleyebiliriz.  

Avcılık ve toplayıcılık ile yaşamlarını sürdüren insan grupları genellikle 

hareket halindedirler. Bu hareketlerini çoğunlukla mevsimsel olarak 

gerçekleşmektedir (Kelly, 1995:175). Prehistorik dönem insanları temel ihtiyaçlarını 

karşılamak için çeşitli hareket sistemleri sergilemişlerdir. Bu hareket sistemleri insan 

gruplarının kaynaklara olan uzaklığı veya yakınlığı ve kaynakların bolluğu veya 

kıtlığı ile alakalıdır (Bamford, 1991; Kuhn, 1995). Avcı toplayıcı insan gruplarının 

hareket sistemlerini (mobilite) anlamak amacıyla etnoarkeolojik çalışmalar yürüten 

Binford, günümüze yakın dönemde yaşamış avcı toplayıcı insanların mobilitelerini 

inceleyerek prehistorik dönemde yaşamış insanların mobiliteleri ile bağlantı kurmaya 

çalışmıştır.  

Binford (1980), etnoarkeolojik çalışmasından elde ettiği verileri 

değerlendirerek avcı toplayıcı insan gruplarını, Forager ve Collector olarak iki farklı 

mobilite grubuna ayırmıştır. Ayrıca bu iki grubu da hareket sistemlerine bağlı olarak 

“meskensel” ve “lojistik” olarak ayırmıştır. Forager olan insan grupları genel olarak 

lojistik mobilite yaparken, Collector olan insan grupları genelde meskensel mobilite 

yaptığı belirtilmektedir (Binford, 1980). Foragerlar temel ihtiyaçlarını belirlerken 

alanı kıt veya bol olarak nitelendirmekte ve toplayıcı gruplarının kişi sayısını buna 

göre belirlemektedirler. Bu gruplar genellikle mevsimsel olarak hareket etmekte ve 

temel ihtiyaçlarını arayıp bulmak durumundadırlar. Foragerlar depolama yapmaz ve 

sadece ihtiyaçları kadarını günlük olarak tedarik eder, daha sonra hava kararmadan 

ana kamp alanına dönerler. Ayrıca bu grupların genellikle meskensel mobilite 

yaptıkları Binford tarafından söylenmektedir. Collectorlar, Foragerlardan farklı 

olarak besinlerini yıllık olarak depolamakta ve mecbur kalmadıkça tekrar ihtiyaçları 

için hareket etmemektedirler. Collectorlar hem temel ihtiyaçlarını karşılayacak 

bölgeleri iyi bilmekte hem de bu ihtiyaçları getirecek ekip üyelerini ihtiyaçlar 

konusunda tecrübeli kişilerden seçmektedirler. Collectorlar hammaddeyi ve besin 
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kaynağını buldukları yerde işlemektedirler. Bu kaynakları tedarik etmek için küçük 

bir grup ana kamptan ayrılır ve başka bir bölgede küçük kamp alanı oluştururlar. Bu 

sebeple yaşadıkları çevreyi daha iyi tanımak zorundadırlar. Hareket edecekleri 

noktalar büyük ölçüde bellidir. Collectorlar da genel olarak lojistik mobilite 

görülmektedir (Binford, 1980: 5). 

Gürgürbaba Tepesi’nde yaşamış tarih öncesi insanlarının hareket sistemlerini, 

Binford’ın mobilite sınıflandırması kapsamında değerlendirilmiştir. Van ili ve 

çevresinde gerçekleştirilen yüzey araştırmaları sonuç raporları incelendiğinde, 2014-

2015 ve 2016 yıllarında yapılan yüzey araştırmaları genellikle obsidyen 

kaynaklarının bolca mevcut olduğu Meydan volkan dağının ve Gürgürbaba Tepesi 

volkanik parazit konisinin çevresinde gerçekleştirilmiştir (Baykara vd., 2015; 2016; 

2017). Hammadde kaynaklarının içerisinde ve yakınında olan bu alanlarda 

gerçekleştirilen yüzey araştırmasında birçok buluntu alanı keşfedilmiştir. 2017 

yılında yapılan yüzey araştırmasında ise Van ili ve Erciş İlçesi arasında kalan bölge 

taranmıştır. Bu araştırma sonucunda 17 yüzey araştırması alanı keşfedilmiştir ve 

taranan bölgelerde Paleolitik Dönem buluntusu ele geçmediği belirtilmiştir (Baykara 

ve Gülseven 2018). 2017 yılında yüzey araştırması yapılan bölgelerin buluntu 

açısından sayıca düşük olmasının iki sebebi olduğu vurgulanmıştır. Bunlardan ilki, 

Van ili ile Erciş İlçesinde kalan bölgede bulunan hammadde kaynaklarının (Riyolit 

ve bazalt kayaçlar hemen hemen her alanda bulunmaktadır) çok olmasına karşın 

kullanılmadığı ve işlenebilirlik açısından yongalanamadığıdır. İkinci sebep ise, eski 

dönem insanlarının yaşadığı Alt Paleolitik Dönem’de bu bölgelerde büyük nehir 

yataklarının olduğu ve Van Gölü’nün su seviyesinin yükselip azalmasıyla Van’ın 

kuzeyinde sulak alanların oluşması, nehir yataklarının günümüze kadar yüksek 

olması insanların Erciş’in kuzeyine doğru hareket ve aktivite gerçekleşmediği 

yönünde düşünülmektedir (Baykara ve Gülseven, 2017). Ancak 2017 yılında kısa 

süreli gerçekleştirilen araştırma, Paleolitik dönem insanlarını ele aldığımızda daha 

sınırlı bilgileri içermektedir. İlerleyen yıllarda Van’nın kuzeyinin tamamen 

araştırılması bu olgunun daha geçerli bir teori üzerinde değerlendirilmesi 

gerekliliğini düşündürtmektedir. Van ili ve Erciş ilçesi arasında kalan bölgede ve 

Erciş civarında yapılan yüzey araştırmalarının sonucunda burada yaşamış Paleolitik 

dönem insanlarının hammadde kaynağının bol olduğu yerlerde iskân ettiğini 
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söyleyebiliriz. Bu veriler değerlendirildiğinde Gürgürbaba Tepesi’nde iskân etmiş 

insanların hareket sistemlerinin Binford’a (1980) göre Collector olduğunu söylemek 

mümkündür. Ayrıca Gürgürbaba Tepesi’nde yaşamış avcı toplayıcı (Collector) insan 

topluluklarının genel olarak lojistik olarak hareket ettikleri düşünülmektedir. 

Avcı toplayıcı insan gruplarının çevreleriyle olan ilişkileri, birçok 

davranışlarını etkilemiştir. Çevrenin insan üzerindeki etkisi insanların hareket 

sistemlerini şekillendirmiş ve hatta hareket stratejilerinin oluşmasına sebep olmuştur. 

Örneğin; Avcı toplayıcılar, avladıkları hayvanın ağırlığından yanlarına götürdükleri 

taş aletlerin ağırlığına kadar birçok etmeni göz önünde bulundurmaktadırlar. Ayrıca 

bu hareket sistemleri, insanların avlanabilmesi için önemli bir araç olan 

yontmataşların teknolojik ve tipolojik yapılarını da etkilemiştir. Bu konuda 

çalışmalar yürüten Bamford (1991) ve Shott (1986), avcı toplayıcı insan gruplarının 

hareket sistemleriyle kullandıkları alet tiplerinin ilişkili olduğuna dair tespitlerde 

bulunmuşturlar (Bamford, 1991; Shott, 1986). İlk olarak Shott, Montana’daki 

MacHaffie ve Teksas’taki Plainview topluluklarının yontmataşlarının tipolojik 

özelliklerine bakarak mobiliteleri hakkında veriler sunmuştur. Araştırmacı 

MacHaffie insanlarının yaşadıkları bölgede çok çeşitli iki yüzeyli aletlerin olmasını 

ve bu aletlerin bazılarının tamamlanmadan terk edilmiş olmasını bu insanların az 

mobil olduklarıyla ilişkilendirilmiştir. Diğer inceleme alanı olan Plainview’de 

yaşamış insanların iki yüzeyli alet tiplerini incelemiştir ve bu bağlamda Plainview’de 

yaşamış insanların kullandıkları bu aletlerin tipolojik olarak çeşitlilik göstermediğini 

ve ele geçen iki yüzeyli aletlerin neredeyse tamamının tamamlanmış olduğunu 

belirtmiştir. Araştırmacı bu grupların daha az enerji tüketimi yapacak ve işlevsel 

açıdan kullanışlı olan alet tiplerini tercih ettiklerini belirtmiştir. Buna bağlı olarak bu 

grupların çok mobil olduğunu ileri sürmüştür (Shott 1986). Bamford (1991) ise, 

yaptığı çalışmada Shott’un yaptığı çalışmada önemli bir noktanın göz ardı edildiğini 

öne sürmüştür. Bamford’a göre Shott’un göz ardı ettiği bu nokta, Shott’un incelediği 

Paleoindian topluluklarının iskân ettikleri alanlarla ilişkilendirilmemesidir. Diğer bir 

deyişle, Bamford MacHaffie’de yaşayan insan gruplarının bir kamp alanın içinde 

yaşamış olduğunu ve genel olarak temel ihtiyaçlarını bu alan içerisinde 

karşıladıklarını belirmektedir. Bu sebeple burada yaşayan insanların alet çeşitliliğinin 

fazla ve düşük mobilitelerinin olmasının doğal olabileceğini söylemektedir (Bamford 
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1991). Ayrıca Bamford, diğer inceleme alanı olan Plainview’i bir bizon avlama alanı 

(kill site) olduğunu söylemiştir. Buna bağlı olarak burada yaşamış insanların alet 

çeşitliliğin az olduğunu yani av aktivitesinin başarılı olabilmesi için gerekli olan 

aletlerin taşındığını belirtmiştir. Ayrıca bu grupların bu sebepten dolayı daha çok 

mobil olduklarını öne sürmüştür (Bamford, 1991; Shott, 1986).  Bamford’a göre alet 

tipleri çevreyle ilişkili olarak ortaya çıkmıştır. Çevresel faktörler ve aletlerin tiplerini 

göz önünde bulundurarak yaptığı çalışmasında üç farklı yerleşim çeşidinin olduğunu 

söylemiştir. Bunlardan ilki, mevsimsel yerleşim yeridir. Bu yerleşim yerinde yaşayan 

insanlar tüm temel ihtiyaçlarını bu alan içerisinde karşılamaktadır. Bu tür yerleşim 

yerinde alet tipleri gerçekleştirilen aktivitelere bağlı olarak çeşitlenmiştir. İkinci 

yerleşim türü, kısa süreli yerleşim yeridir. Bu yerleşim yerleri bir veya birkaç defa 

ziyaret edilen yerlerdir ve bu alanlarda ele geçen buluntuların sayısı oldukça azdır. 

Ayrıca temel ihtiyaçlar için gerekli olan aktiviteler bu alanda 

gerçekleştirilmemektedir. Örneğim; taş yontma işlemi bu tür alanlarda 

yapılmamaktadır. Üçüncü yerleşim yeri ise, sınırlı kullanım alanlarıdır. Bu alanlarda 

çok kısa sürelerde yerleşimler gerçekleşmiştir. Ayrıca bu alanlarda taş aletlere dair 

kalıntılar yoktur. Olasılıkla bu alanlar sadece toplayıcılık aktivitesinin 

gerçekleştirildiği yerleşim yerleridir (Bamford, 1991). Bamford ve Shott’a göre 

Gürgürbaba Tepesi’ndeki insanların yerleşim sistemlerini incelediğimizde burada 

yaşamış inşaların çeşitli alet tiplerine sahip olması ve alanda belirli bölgelerde belirli 

alet tiplerinin olması bu yerleşim yerinde çeşitli yaşamsal aktivitelerin 

gerçekleştiğini göstermektedir. Bu sebeple Bamford’un yaklaşımına göre 

Gürgürbaba Tepesi’nde iskân eden insanların burayı mevsimsel yerleşim yeri olarak 

kullanılmış oldukları belirlenmiştir. Ek olarak Bamford’un (1991) incelediği avcı 

toplayıcı insan gruplarının avcılık aktivitelerini gerçekleştirdikleri alanların bazı 

kriterlerinin olduğunu belirtmiştir. Bamford (1991) insanlar avlanma işlemini 

yaptıktan ve avlarını parçaladıktan sonra o noktalarda belirgin alet tiplerin 

bulunduğunu söylemektedir.  Araştırmacı bu noktalarda genel olarak ok uçlarının, iki 

yüzeyli aletlerin ve kazıyıcıların olduğunu belirtmektedir. Ayrıca bu aletler alana 

genel olarak dağılmış durumda değil belirli noktalarda birikme yaparak ele geçtiğini 

öne sürmektedir. Araştırmacı bu noktaları kill site olarak nitelendirmiştir. Bu 

bağlamda Baykara’nın (2016, 2017 ve 2018) Gürgürbaba Tepesi 010 numaralı 
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lokalitede iskân eden insanların buluntuları üzerindeki incelemeleri sonucunda 

buluntu alanında ele geçen yontmataş aletlerin çeşitli tiplerde ve genel olarak alanın 

her yerine dağıldığını belirtmektedir (Baykara vd., 2016; 2017; 2018). Bu sebeple 

Gürgürbaba Tepesi 010 numaralı buluntu alanın kill site (av hayvanlarının öldürülüp 

parçalandığı alan) olmadığını ve bir yerleşim alanı olduğunu söylemek mümkündür.  

Tüm çağlarda insanlar yaşadıkları çevreyle ve mekanla bir bağ içindedir. 

Paleolitik Dönem insanları için de aynı durum söz konusudur. Paleolitik Dönem 

insanlarının çevreyle ve mekanla olan ilişkilerini anlamanın yolları çok sınırlıdır. 

Bunlar arasında yontmataş aletler, fauna ve flora kalıntıları, süslenme objeleri, ateşin 

kullanıldığına dair izler ve diğer kültürel öğeler gelmektedir. Eski dönem insanlarını 

anlamaya yönelik incelenen bu kalıntıların içinde çevresel olaylara en dayanıklı 

materyal yontmataş aletlerdir. Bu açıdan insanların davranışlarını ve buna bağlı 

olarak çevreleriyle olan ilişkilerini anlamaya yönelik yapılan çalışmalarda taş aletler 

önemli unsurlardandır.   

İnsanın yaşadığı alanı nasıl kullandığını anlamaya yönelik Clark’ın (2015, 

2016, 2017) araştırmalarında, Fransa da yer alan yedi farklı OP döneme 

tarihlendirilmiş buluntu alanlarını karşılaştırmıştır. Araştırmacı bu çalışmayı 

yaparken “birleştirme analizi (Refitting Analysis)” olarak adlandırılan bir analiz 

metodunu kullanmıştır (Clark, 2016;2017).  Bu analizi yapabilmek için yedi farklı 

Paleolitik dönem buluntu alanının her birinin ayrı ayrı yoğunluk haritalarını 

oluşturulmuştur. Bu yoğunluk haritaları kullanılarak Fransa’da OP Dönem’ de 

yaşamış insanların yaşam alanlarını nasıl kullandığını anlamaya çalışılmıştır (Clark, 

2016; 2017). Clark’ın kullandığı analiz ve metotlardan giriş bölümünde ayrıntılı 

olarak bahsedilmiştir. Bu bakımdan Clark’ın yaptığı çalışmada yedi farklı buluntu 

alanının çevresel faktörler ve hammadde kaynaklarının mevcudiyeti açısından 

birbirlerinden farklı olduğu belirtilmiştir. Ancak bu durum çalışma için bir zorluk 

yaratmamıştır. Tüm yerleşim yerlerinde aletler ele geçmiş ve yoğunlukları tespit 

edilmiştir. Ancak bazı bölgelerin diğer bölgelerden buluntu sayısı bakımından fazla 

olduğu görülmüştür. Araştırmacı bazı bölgelerde yontmataşların daha yoğun 

olmasını, bölgede yaşayan insanların hammadde kaynaklarının yakınında veya 

içerisinde yaşadığından dolayı meydana geldiğini belirtmiştir. Clark genel olarak 

yontmataşların terk edildiği veya üretildiği yerleri anlamak için teknolojik ve 
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tipolojik olarak analizinin yapılması gerektiğini belirmiştir.  Örneğin; bir nokta da 

atıklar, kabuklu yongalar veya çekirdek kenarları çok fazlaysa ve alet sayısı azsa 

burada bir atölye olduğundan bahsedilebilir. Bu bağlamda Gürgürbaba Tepesi’nde 

yaşamış insanların alan kullanımını anlamak için Clark’ın çalışmasına benzer bir 

çalışma yapılmıştır. 010 numaralı buluntu alanında ki tüm yontmataş aletlerin 

teknolojik ve tipolojik olarak analiz edilmiş ve terk edildikleri konum koordinatları 

kayıt altına alınmıştır. Bu sayede hangi bölgede hangi alet tiplerinin olduğu 

anlaşılabilmiştir. 010 numaralı buluntu alanının içerisinde bir obsidyen kaynağı yer 

almaktadır. Bu bakımdan burada yaşamış insan gruplarının hammadde tedarik etmek 

için enerji harcamadıkları bellidir. Bu hammadde kaynağı çalışma alanının kuzey 

bölümünde yer almaktadır. Genel olarak hammadde kaynağının olduğu bölgeler aynı 

zamanda atölye olarak kullanılmış olabileceği düşünülür, ancak Gürgürbaba Tepesi 

010 numaralı buluntu alanında yaşamış insanların hammadde kaynağının yakınında 

herhangi bir yontma işleminin gerçekleşmediği görülmüştür. Yontma işleminin genel 

olarak araştırma alanının güney kısmında gerçekleştiği tespit edilmiştir (Resim 15, 

16, 17 ve 22: kabuklu yonga, çekirdek kenarları ve çekirdek kalıntıları). Bu yoğunluk 

haritalarına bakıldığında Gürgürbaba Tepesi insanlarının hammadde kaynağında 

değil yine buluntu alanının güney kısmında yer alan ve yerleşim alanı olarak 

düşünülen çadır alanına yakın bir yeri atölye alanı olarak kullandıkları 

düşünülmüştür (Baykara vd. 2018). 

Eski dönem insanların yaşam alanlarını nasıl kullandıklarına dair 

gerçekleştirilen çalışmalarda bazı zorluklar ile karşılaşılabilmektedir. Bu zorluklar 

genellikle açık hava yerleşim yerlerinde meydana gelmektedir. Açık hava yerleşim 

yerleri diğer yerleşim bölgelerine oranla daha çok çevresel olayların etkisi altındadır. 

Bir yerleşim yerinde taş aletlerin konumlarına bağlı bir analiz yapılacaksa o bölgede 

olası insan ve çevre etkisi göz önünde bulundurulmalıdır. Clark (2016) yaptığı 

çalışmada taş aletlerin hareket etme durumlarının bazı faktörlere bağlı olarak 

değişebileceğini belirtmiştir. Ona göre taş aletler yağmurlar sonucu oluşan su 

akıntıları, insanların çevrelerini temizlemek amacıyla yaptıkları süpürme işlemi veya 

aleti kullandıktan sonra görev yerinde terk edilmesi sonucu oluşan birikme 

şekillerinin olduğu belirtilmiştir (Clark, 2016). Ancak araştırmacı bu tür birikmelerin 

hangi etkiyle olduğunu alet tiplerine ve yoğunluklarına bakarak anlamanın da 
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mümkün olduğu belirtmiştir. Bu bağlamda Gürgürbaba Tepesi 010 numaralı buluntu 

alanının yer şekillerinin yapısı göz önünde bulundurulduğunda bu alanda küçük bir 

dere akıntısının olduğu belirtilmedir. Clark tarafından su akıntıları ile sürüklenen ve 

biriken yontmataşların genelde artık (debris) parçaların olduğu belirtilmiştir ve genel 

de büyük parçaların taşınmadığını yerlerinde kaldığını vurgulamıştır (Clark, 2017). 

Bu durumda kuzeyden güneye doğru akan derenin kuzey bölgedeki küçük parçaları 

güneye taşıması olasıdır. Bu olgu güney alanda yoğun olarak yontmataş aletlerin ele 

geçtiğini gösterebilir (Resim 15, 16, 17 ve 22). Ancak Baykara vd., (2016) 

araştırmalarında, buluntuların birçoğunun in situ pozisyonu değiştirmeden kaldığını 

belirtmektedir. Bu durum bu alanın ya atölye ya da Clark’ın belirttiği gibi dış 

etmenlere bağlı bir birikmenin olabileceğini düşündürtmektedir (Baykara vd., 

2016;2017; Clark, 2017).  

010 numaralı buluntu alanında ele geçen buluntuların genel bir 

değerlendirilmesi yapıldığında alanın neredeyse tamamında yontmataş aletler 

bulunmaktadır. Ancak alanın bazı kısımlarında bazı taşımalık ve çekirdek tipleri 

farklılık göstermektedir. Öncelikle taşımalıkların alan ile olan ilişkisi incelendiğinde 

yonga, dilgi, levallois yonga, levallois dilgi, iri yonga ve iri dilgilerin alanın 

neredeyse her yerinde olduğu görülmektedir. Bunun sebebi olarak bu taşımalıkların 

hem hızlı hem de işlevsel bir şekilde kullanım sağlaması gösterilebilir. Çekirdeklerin 

alandaki yerleri incelendiğin de çekirdek tiplerinin çeşitli noktalarda yoğunlaştığı 

görülmektedir (Resim 23, 24, 25, 26, 27 ve 28). Genel olarak Levallois ve levallois 

olmayan çekirdekler alanın hemen hemen tüm kısımlarında mevcut olduğu 

söylenebilir. Ancak denenmiş çekirdeklerin diğer tiplerden farklı olarak sadece 

güney kısımda yoğunlaşması buranın bir atölye noktası olabileceği varsayımını 

güçlendirmektedir. Ayrıca bu varsayıma destek olabilecek nitelikte olan kabuklu 

yongaların (Resim 22) ve çekirdek kenarlarının da (edge of core) (Resim 15) alanın 

güney kısmında yoğunlaştığı görülmektedir. Ancak 010 numaralı buluntu alanının 

güney ve güneydoğu köşe kısmında sadece denenmiş çekirdek ve kabuklu yongaların 

yoğunluğu görülmemekte aynı zamanda düzeltili aletlerin de bu bölgede yoğunlaştığı 

gözlemlenmektedir (Resim 21). Clark (2016), eğer bir noktada düzeltili aletler 

yoğunsa o bölgenin insanlar tarafından tercih edildiğini ifade etmektedir. Başka bir 



79 

 

deyişle insanlar düzeltili aletleri kullandıktan sonra yeniden ihtiyaç olma durumunda 

tekrar kullanmak için bir noktada biriktirmiş olabilir. 

Gürgürbaba Tepesi 010 numaralı buluntu alanında ele geçen buluntuların 

teknolojik ve tipolojik analizleri ve bu çerçevede oluşturulan yoğunluk haritaları 

incelendiğinde bir yaşam alanının olduğunu ve alanın çeşitli noktalarının çeşitli 

aktiviteler için kullanıldığını söylemek mümkündür. Ayrıca buluntu alanının içinde 

yer alan çadır alanı bu lokasyonun birçok aktivitenin olduğu bir kamp alanı olduğunu 

göstermektedir.  

4.2. Sonuç 

Sonuç olarak “Van ili neojen ve pleistosen dönemleri yüzey araştırması” 

2014 yılında başlamış ve halen devam etmektedir. Bu araştırma kapsamında 010 

numaralı buluntu alanı bu keşfedilen bölgelerden biridir. Van’ın Erciş ilçesinde yer 

alan ve Ulupamir köyünün kuzeyinde bulunan 010 numaralı buluntu alanın çeşitli 

alet tiplerine ve yoğunluklarına sahip olduğu görülmektedir. Ayrıca Meydan dağının 

volkanik hareketleri ile ilişkili olan Gürgürbaba Tepesi’ndeki obsidyenler burada 

iskân eden insanlar tarafından hammadde olarak kullanılmıştır.  Gürgürbaba Tepesi 

jeolojik olarak 5 farklı katmana ayrılmaktadır. Bu katmanlar arasında en üst seviyede 

bulunan lös ve yamaç molozlarından oluşan bu birim Paleolitik Dönem 

buluntularının üstünü kaplayan bir örtü niteliğindedir. Diğer bir deyişle Paleolitik 

Dönem’de Gürgürbaba Tepesi’nde yaşayan insan gruplarının ürettikleri ve terk 

ettikleri yontmataş aletlerin üstünü örtmüş ve bu aletlerin in situ halinde kalmasını 

sağlamıştır. Gürgürbaba Tepesi 010 numaralı buluntu alanında ele geçen yontmataş 

alet tiplerine ve teknolojilerine bakıldığında, bu alanda iki ve tek yüzeyli el 

baltalarının, iri yonga ve dilgilerin, düzeltili aletlerin, iri kesici aletler (large cutting 

tools), levallois ve levallois olmayan yontmataşlar ve yonga ve dilgi üzerine yapılmış 

düzeltili aletleri içerdiği görülmektedir (Baykara vd., 2016; 2017; Baykara, 2018).  

Bu sebeple Gürgürbaba Tepesi’nde yaşamış insanların endüstrilerinin geç acheulian 

dönem olduğu belirlenmiştir (Baykara vd., 2016; 2017; Baykara, 2018). Ayrıca 

Gürgürbaba Tepesi’ndeki geç Acheulian dönem endüstri kapsamında değerlendirilen 

yontmataş aletler Anadolu’da, Levant bölgesinde, Güney Kafkasya’da yer alan geç 
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acheulian dönem buluntu alanlarındaki alet tipleriyle de benzerlik göstermektedir 

(Baykara, 2018).   

010 numaralı buluntu alanında ele geçen toplam 11106 adet yontmataş 

Bordes’ in (1961) teknolojik ve tipolojik analizine göre incelenmiştir. Bu analizin 

sonucunda buluntu alanında yer alan taş aletlerin geç Acheulian Dönem endüstrisi 

olduğu belirlenmiştir (Baykara, 2015; 2016; 2017).  010 numaralı buluntu alanında 

yaşamış insanların ürettikleri yontmataş aletler ile yaşadıkları çevre arasındaki 

ilişkiyi daha iyi anlayabilmek açısından burada ele geçen buluntular Coğrafi Bilgi 

Sistemiyle incelenmiştir. ArcGis yazılımı kullanılarak oluşturulan yoğunluk 

haritaları bu alanda iskân etmiş insanların yerleşim sistemlerini ve alan kullanımını 

anlamaya katkı sağlamıştır (Baykara vd., 2017). Ayrıca bu dönemde yaşamış 

insanların kullanıp ve terk ettikleri aletlerin her birinin ayrı ayrı terk edildikleri 

konumu değiştirilmeden koordinatları alınmıştır. Alınan bu koordinatlar ArcGIS 

programı kullanılarak yoğunluk haritaları oluşturulmuştur. Her alet tipi için ayrı bir 

yoğunluk haritası oluşturulmuş ve insanların alanı nasıl kullandığına dair bilgilere 

ulaşılmıştır. Tartışma bölümünde detaylı olarak anlatılan 010 numaralı buluntu 

alanının yerleşim sistemi ve alan kullanımına dair birçok veriye ulaşılmıştır. Bu 

ulaşılan veriler kapsamında Gürgürbaba tepesi 010 numaralı buluntu alanının farklı 

bölgeleri farklı aktiviteler için kullanıldığı anlaşılmıştır.  

Kısaca, Gürgürbaba Tepesi 010 numaralı buluntu alanında ele geçen 

buluntuların ve orada yaşamış olan insanların alan içinde sergiledikleri davranışları 

ele alacak olursak hammadde kaynaklarının bol olduğu bir bölgede iskân ettikleri 

söylenebilir. Kuhn’un hammadde ekonomisi ile ilişkili olan yaklaşımları 

doğrultusunda Gürgürbaba Tepesi’nde yaşamış insanların hammaddeyi elde etme 

açısından düşük oranda enerji harcadıkları anlaşılmıştır. Binford’un geliştirdiği 

hareket sistemi modellerine göre Gürgürbaba Tepesi insanları Collector olan insan 

grupları ile benzer davranışlar sergilediğini ve meskensel bir hareket sistemlerinin 

olduğunu söylemek mümkündür. Shott ve Bamford’un eski dönemde yaşamış insan 

gruplarının yontmataş aletlerinin tipolojik çeşitliliğini ve farklılığını inceleyerek 

geliştirmiş oldukları hareket modelleri ve yerleşim sistemleri çerçevesinde 

Gürgürbaba Tepesi’nde ele geçen buluntular incelendiğinde, burada yaşamış olan 

insan gruplarının alet çeşitliliğinin fazla olduğu ve bu sebeple az mobil bir insan 
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grubu olduğu ifade edilebilmiştir. Ayrıca Bamford’un yerleşim modellerim 

kapsamında, 010 numaralı buluntu alanında iskân eden Paleolitik dönem insan 

gruplarının mevsimsel yerleşim alanı olarak kullanıldığı sonucuna ulaşılabilmiştir.  

Clark’ın Paleolitik dönem insanlarının çevreleri ve yontmataş aletleri ile olan 

ilişkilerini anlamak üzere yaptığı çalışmada elde ettiği verileri CBS kapsamında 

incelemiştir. Bu inceleme sonucunda taş devrinde yaşamış insanların yaşam 

alanlarında hangi aktiviteler için hangi alanı kullandıklarını yontmataşların 

tipolojilerine göre değerlendirerek ortaya koymuştur. Bu açıdan Gürgürbaba Tepesi 

010 numaralı buluntu alanında yaşamış olan insan gruplarının yontmataşlarının 

alandaki dağılımına ve birbirleri ile olan ilişkileri incelendiğinde çalışma alanının 

güney kısmının bir atölye olarak kullanıldığını söylemek mümkündür.  

Gürgürbaba Tepesi’nde bilimsel olarak değerlendirilmeye dahil edilebilen tek 

kültür kalıntısı yontmataş aletlerdir. Bu bağlamda yontmataşların tüm yönleriyle ele 

alınmasına özen gösterilmiştir. Bu çalışma kapsamında ele alınan ve incelenen tüm 

veriler Gürgürbaba Tepesi’nde yaşamış insanların davranışlarını, hareket 

sistemlerini, alan kullanımlarını ve yaşam alanları ile olan ilişkilerini anlamaya 

yönelik kullanılmıştır. Bu çalışma için daha önce oluşturulmuş soruların cevaplarına 

bu veriler sayesinde büyük oranda ulaşılmıştır. Ancak bu cevaplar yeni soruların 

oluşması içinde yeni bir veri kümesi oluşturmuştur.   
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