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ÖNSÖZ 

 

 İnsan geçmişi araştırılırken fosil kalıntıların yanında, arkasında  arkeolojik materyal 

kalıntı  bırakan tek canlı türüdür. Bipedalizm ile beraber farklılaşan insan türü  zamanla 

edindiği bu adaptasyonu kendi yaşamını değiştirebilecek bir silaha çevirmesine olanak 

sağlamıştır, serbest kalan eller ile taş,kemik ve ağaçtan yapılma aletler üretmiştir. Ürettiği bu 

aletler yardımıylada hayatını kolaylaştırıp diğer canlılara ve doğaya  karşı avantajlı bir 

konuma gelmiştir. 

 “Orta Paleolitik Dönemde İnsan Davranışlarının İncelenmesi”  adlı bu  tez 
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Dönem Devrimine geçiş, bu geçişin oluşum  evreleri ve öncesi Anadolu Coğrafyasının 
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Ayrıca tezin düzenlenmesinde benimle  öneri ve görüşlerini paylaşan değerli hocam 
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KISALTMALAR 

My:   Milyon yıl 

Myö:  Milyon yıl önce 

IUP:  Öncül Üst Paleolitik Dönem 

OPD:   Orta Paleolitik Dönem 

ÜP:   Üst Paleolitik Dönem 

ÜPD:  Üst Paleolitik Dönem 

G.Ö:   Günümüz öncesi 

AMHs: Anatomik olarak modern Homo sapiens  

DNA:   Deoksiribo Nükleik Asit  

aDNA:  antikDNA 

MIS:   Marine Isotop Stage 

GTÇ:  Geç Taş Çağı 

OTÇ:  Orta Taş Çağı 
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GİRİŞ 

 

İnsanın evrimsel geçmişi araştırılırken başvurulan ilk referanslar fosil 

kayıtlardır, daha sonra ise insanın ürettiği gerek kültürel gerekse davranışsal aletler  

ve objeler gelmektedir. Son basamağında H.sapiens’in durduğu Homo genusunun ilk 

basamağı H.habilis’ile başlamaktadır, günümüzden yaklaşık 2.6myö-2.4myö yaşa-

yan bu tür yakın zamana kadar  ilk taş  alet üreticisi  olarak anılıyordu ve bu 

özelliğinden dolayı “Handy Man” “Yetenekli Adam” lakabını almıştı fakat güncel 

bir keşifle hominidlerin taş alet üretme geçmişleri 700.000’yıl geriye gelerek 

3.3myö’e dayanmıştır. Bir Plio-Pleistosen olan Laetoli yerleşimi  insan evrim tarihi 

için oldukça önemli olan ve Leakey ailesi tarafından 1930’lardan bu yana araştırılan 

Olduvai Gorge yerleşiminin yaklaşık 36 km Kuzeyinde yer almaktadır. Olduvai 

Gorge 4my’dan başlayıp 200.000 yıl öncesine kadar içerisinde Austrolopithecus 

africanus, Parantrophus aethiopicus, Homo erectus ve Homo heidelbergensis (erken 

veya arkaik insan olarak da isimlendirilir)‘e ait buluntular barındıran bir alandır 

(Harmand v.d,2015). 

Charles Dawrin 1859’da yazdığı  “Türlerin Kökeni Üzerine”  isimli dönemi-

nin devrimsel eserinde insanlığın kökeninin Afrika olduğunu söylemişti. Yakın 

zamanda yapılan genetik çalışmalar onu haklı çıkardı. Nitekim insanın kültürel 

kökenine ilişkin ilk örnekler de Afrika kıtasından gelmektedir (Klein,2009). 

İnsanın yaşadığı devrimsel basamaklar; 

1. Bipedalizm’in ortaya çıkışı  

2. Alet üretimi 
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3. Ateşin kullanılmaya başlanması 

4. Afrika dışına çıkış 

5. Artan beyin hacmiyle beraber Dünyayı yorumlama ve hayatta kalma 

algısının gelişmesi 

6. Yeni kültürler üretimi  

7. Dilin ortaya çıkması ve sembolik davranışların gelişmesi 

şeklinde sıralanabilinir (Lewin,1994). Bu basamakların hepsi birbiriyle bağlantılıdır 

ve başlangıcından itibaren 7.2-7.0 milyon yıldan günümüze kadarki geçen süreyi 

kapsamaktadır (Tattersall,2012) ve bu geçen sürede Dünya üzerinde pekçok tür 

ortadan kalkıp yerini yeni türler almıştır, Homo genusuna ait sadece H.sapiens 

yaşamını sürdürmüş, ve onun dışındaki türlerden en son temsilci olan 

H.neanderthalensis’in de  günümüzden yaklaşık 35-27 bin yıl önce nesli tükenmiştir 

(Lieberman,2013; Klein,2009). 

Üretilen alet endüstrileri 5 mod üzerinden incelenmektedir; 

1. Mod 1: Oldowan endüstrisi 

2. Mod 2: Acheulean endüstrisi 

3. Mod 3: Mousterian endüstrisi 

4. Mod 4: Aurignacian endüstrisi 

5. Mod 5: Microlithic endüstrisi  

bu mod sınıflandırmaları Graham Clarke tarafından önerilmiştir ve (Clarke,1969), 

bulunan arkeolojik kayıtların sınıflandırmasında temel alınmaktadır. 

İlk iki endüstri 2,6 milyon yıldan (Mod 2’ye Asya örnekleride dahil edilirse) 

0.2 milyon yıla kadar ki 2.4 my’lık süreyi kapsamaktadır (Klein,2009). Geçen bu 
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zamanda ise insan beyninde yaklaşık 3.5 katlık bir artış gözlemlenmiştir (Stanford, 

Allen ve Antón,2016), (bknz:Tablo.2). 

Anatomik olarak modern H.sapiens’in yukarıda verilen Mod’lar üzerinden 

ortaya çıkış zamanı Mod 3 Mousterian endüstri aralığında yer almaktadır (300-250 

bin yıl önce) (Tattersall,2012; Cameron ve Groves,2004). 

Hem H.sapiens’in hemde H.neanderthalensis’in ortak atasının 

H.heidelbergensis olduğu düşünülmektedir, H.neanderthalensis H.heidelbergensis’in 

Avrupalı grupları tarafından evrilmiştir, H.heidelbergensis’in Afrika populasyon-

larından ise anatomik olarak modern H.sapiens’lerin evrildiği düşünülmektedir, 

bunun yanında bu düşüncenin elini kuvvetlendiren genetik kanıtlar bulunmaktadır, 

yapılan DNA analizleri sonucunda son ortak ata (last common antecessor)’dan 

ayrılma zamanıyla H.heidelbergensis’in tarihsel zaman aralığı ve morfolojik 

özellikleri birbirine uyumludur, bunun yanısıra insan evriminde modern beyin 

hacmine yaklaşıldığı değerde H.heidelbergensis’le paralellik göstermektedir ve 

neredeyse modern boyutuna yakın bir düzeye ulaşmıştır (Cameron ve Groves,2004; 

Lieberman,2013; Lewis,1994) (bknz:Tablo.2). 

H.heidelbergensis’in geçici barınaklar kurduğuna (Terra Amata-380 bin yıl 

önce), pigment kullandığına ve tartışmalı olarak sembolik davranışın en erken 

örneğini verdiği hakkında görüşler mevcuttur, bu tartışmalı örnek İsrail-Golan 

Tepelerinde bulunan günümüzden 230.000’yıl öncesine ait oldıuğu düşünülen Venüs 

heykelciğidir (Marshack,A.1996), fakat buluntu araştırmacıların büyük çoğunluğu 

bakımından kabul edilmemektedir. 
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1.BÖLÜM 

1.1. KONU 

Bu tez çalışmasının konusunu “Orta ve Üst Paleolitik Dönemde İnsan 

Davranışlarının İncelenmesi ve İrdelenmesi “ oluşturmaktadır. İncelenek olan 

konular; beyin büyüklüğünün arkeolojik kalıntılarla ilişkisinin olup olmadığı, insanın 

kültürel evriminin altında nelerin yattığı ve bu kültürel evrime nelerin sebep olduğu, 

sembolik devrimin kaynağı, sembolik devrimin sadece H.sapiens’ile mi ilişkilen-

dirilebileceği, uzun bir zaman zarfı boyunca değişmeyen alet kültürlerinin 

H.sapiens’in ortaya çıkışından sonra nasıl ve neden değiştiği, H.sapiens’in bu 

değişimdeki etkisi, H.sapiens ve çağdaşı türler (H.neanderthalensis temelli) arasında 

kültürel ilişki olup olmadığı ve türler arası melezlenme örneklerinin Orta Paleolitik 

Dönem başlangıcından itibaren Epipaleolitik dönem aralığına gelinceye kadar 

incelenmesi oluşturmaktadır. 

 

1.2. AMAÇ 

Bu tezin amacı; Üst Paleolitik Devrimine zemin hazırlayan unsurların 

bulunması, sembolik ve davranışsal olarak lokal kültürlerin çevreye yayılımlarının ve 

kültürsel aktarımların olası geçiş yollarının yorumlanması, H.neanderthalensis’lerin 

H.sapiens’in ortaya çıkmasından sonra neden kısa süre içersinde yok oldukları ve 

bunun altında yatan etkenler, Üst Paleolitik Devriminin kademeli bir ilerleme 

sonucundamı oluştuğu veya ani bir değişimlemi gerçekleştiği ve artan beyin 

hacminin bu unsurlarla ilişkisinin olup olmadığı ve Anadolu’nun bu kültürel 
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değişimler olurken hangi kütürleri barındırdığı ve bu kültürlerin gelişim ve 

dağılımına ne gibi bir etkisinin bulunduğuna dair çıkarsamalar yapmaktır. 

 

1.3. ÖNEM 

Bu tez çalışması ile Orta Paleolitik Dönemde insan davranışlarının 

incelenmesi üzerine yapılan çalışmaları yeniden gözden geçirilecek ve alet 

kültürlerine ilişkin geçmiş dönemde yapılan araştırmaların sonuçları ile 

günümüzdeki bulgular arasında bir karşılaştırma olanağı elde edilebilecektir. Coğrafi 

konumundan dolayı kıtalar arası köprü konumunda bulunan Anadolu’nun Orta ve 

Üst Paleolitik Dönem geçişindeki rolü ve barındırdığı arkeoloik kayıtlar 

Anadolu’nun dönemler arası geçiş evresini anlamada önem taşımaktadır.  

Anadolu coğrafyasının yakın çevresini oluşturan Levant bölgesi, 

Yakındoğu, Kafkaslar, Kuzey Karadeniz Kıyı Bölgeleri ve Balkanlar ve Avrupa’da 

yakın geçmişte ve günümüzde yapılan kazı araştırmalarında Orta Paleolitik – Üst 

Paleolitik geçiş evresine ve insan davranışları hakkında önemli sonuçlar elde 

edilmektedir. Özellikle sonyıllarda bu sonuçlar çeşitli bilimsel kaynaklarda ayrıntılı 

bir biçimde tartışılmaktadır. Bu tez çalışmasında da bu sonuçlar, Anadolu’dan elde 

edilen güncel veriler ile birlikte tartışılacaktır. 
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1.4. MATERYAL VE METOD 

Tez çalışması gerek elektronik ortamda gerekse kütüphane çalışmaları 

şeklinde bir literatür taraması ile gerçekleştirilmiştir. Elektronik ortamda 

ulusal ve uluslararası üniversitelerin arkeoloji enstitülerinin kaynak veri tabanları 

kullanılmıştır. Daha sonra bu veri tabanlarından “Orta Paleolitik”, “Üst Paleolitik”  

“Geçiş” “Sembolik Davranışlar” ve “İnsan Davranışları” Modern insan davranışının 

kökenleri” terimleri daha ayrıntılı bir şekilde araştırılarak konuyla direkt bağlantılı 

kaynaklara ulaşılmıştır.Tez hazırlama süresince konu ile ilgili verilere; Süreli 

yayınlardan (Journal of Anthropological Research, Current Anthropology, 

Evolutionary Anthropology, American Journal of Archaeology, Journal of 

Archaeological Science, Cambridge Archaeological Journal vb...), Konu ile 

bağlantılı Yüksek Lisans ve Doktora tezlerinden (ÖSYM tez veritabanı) ve konuyla 

alakalı Yerli Akademik Dergilerden (Ankara Üniversitesi DTCF Fakültesi Yayınları) 

yararlanılarak bir literatür çalışması yapılmaya çalışılmıştır. 
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2.BÖLÜM 

 

2.1 ORTA PALEOLİTİK DÖNEMDE İNSAN DAVRANIŞLARI  

Orta Paleolitik dönem, Alt Paleolitik dönemin son zamanlarından itibaren 

biriken alet üretim kültürünün yerini yoğun olarak Mousterian alet endüstrisi 

üretimine bıraktığı dönem olarak kabul edilir ve 250±50-30 bin yıl (Lewin,1994; 

Klein,2009; Tattersall,2012) öncesi dönem aralığını kapsamaktadır. Bu dönem 

“Levallois” teknik olarak tanımlanan önceden hazırlanmış çekirdeklerden alet 

üretimiyle karakterizedir. Levallois teknik Orta Paleolitik toplulukları içersinde en 

çok tanımlanan ve bir o kadarda farklılık gösteren bir endüstridir (Baykara ve  

Güleç,2012). 

Mousterian1 alet endüstrisini H.neanderthalens ve H.sapiens’in ilkin formları  

beraber kullanmışlardır fakat endüstri temeli H.neanderthalensis’e aittir ve ismini 

keşfedildiği Fransa’da ki Le Moustier (Fransa-Dordogne) kaya sığından almaktadır 

(Cameron ve  Groves,2014; Bar-Yosef,1996:1998:2002). Orta Paleolitik Döneme ait 

arkeolojik buluntular Avrasya ve Kuzey Afrika’dan gelmektedir. 

Orta Paleolitik Dönem Kuzey Afrika ve Avrasya arkeolojik buluntularını 

tanımlarken kullanılan bir terimdir, Afrika’nın diğer bölgeleri içerisinde aynı döneme 

ait bulunan aletler Orta Taş Çağı’na ait olarak tanımlanmaktadır fakat zamansal 

olarak aynıdırlar, aralarında terminoloji farkı vardır. 

                                                            
1 Mousterian alet endüstrisi Afrika ve Avrupa’da aşağı yukarı ayna ortaya çıkmıştır,arkaik insanlar 

(H.heidelbergensis),H.neanderthalensis ve anatomik olarak modern H.sapiens tarafından 

kullanılmıştır. Levallois metodla üretilen çeşitli Mousterian stilleri mevcuttur (Clark,1982) ve temelde 

üç basamak altında incelenir; Quina Ferasie-Denticulate Mousterian ve Tipik Mousterian olmak üzere. 

Tipik Mousterian el baltarı hariç bütün endüstrileri kapsamaktadır ve bu çalışmadan “Mousterian” 

tipik stil üzerinden anlatılacaktır. 
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Mousterian endüstride farklı teknikler kullanılarak özel çeşitlerde yonga ve dilgiler 

üretilmiştir, daha sonra dilgiler rötuşlanarak  kullanılmışlardır (Clark,1982). Bu rötuş 

bıçağın devam eden kesme kenarı yüzeyinde gerçekleştirilmektedir.  

Topuklu (recloir- recloirs sur talon) ve noktalı yongalar, bazen de Levallois 

tekniği ile önceden hazırlanmış çekirdek teknolojisiyle yonga yapımı gerçek-

leştirilmiştir. Kazıyıcı Mousterian örnekleri aynı zamanda dilgi olarak da kullanıl-

mışlardır. Kuzey Afrika ve Yakın doğu’da AMHs 2 ’lerde bu kültrün üretimini 

gerçekleştirmişlerdir. Levant bölgesindeki H.neanderthalensis yongalarını Qafzeh 

tipi (AMHs) yongalardan ayırmak neredeyse imkansızdır, ki kuşkusuz aynı bölgede 

yaşayan topluluklar arasında kültürlenme eylemleri gerçekleşmiştir. İlk Mousterian 

250.000-130.000 yıl önce Levant bölgesinden Avrupa’ya taşınmıştır, bu zaman 

aralığı aynı zamanda AMHs’lerin ortaya çıkışları ve Afrika dışına göç ettikleri 

tarihsel alanlada kesişmektedir (Bar-Yosef,2000,2002;Cameron ve Groves,2004; 

Klein,2009). 

En yaygın olarak görülen artifakt küçük üçgen şekilli Levallois noktalarıdır. 

Bu aletler aynı zamanda mızrağın ucuna da takılabilinmektedirler (Tattersall ve 

Schwartz,2000). 

Levallois stil üretim  içerisinde farklı  teknikler kullanılarak alet üretimi 

yapılabilmektedir;  

1. Lineal Levallois Tekniği 

2. Recurrent Levallois Tekniği 

3. Tek kutuplu yakınsak Levallois Tekniği 

                                                            
2 AMHs= Anatomik olarak Modern Homo sapiens  
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4. Dairesel veya disk biçimli Levallois Tekniği 

olmak üzere (Baykara ve  Güleç,2012). 

Mousterian endüstride hammadde durumuna bağlı olarak aletler genellikle 

yeniden keskinleştirilip kullanılmış ve bu süreç sonucunda ise çok fazla form ve 

büyüklerde kalıntıların geriye kalmasının sebebi olmuştur (Marks ve Volkman,1983; 

Stringer ve Gamble,1993). 

Endüstrinin kökenine ilişkin yapılan çalışmalarda Kenya-Kephturin 

formasonunda incelenen Mod 2 ve Mod 3  3 endüstriler G.Ö.500.000-200.000 yıl 

aralığında tarihlendirilmiştir ve Levallois tekniğin lokal bir Acheulean tekniğinden 

mozaik stilde geliştirildiği öne sürülmektededir (Tyron v.d,2006). Üretilen alet 

stillerinin birbirleriyle bağlantıları bulunur, kültürel birikimin simgesidirler, alet 

üretimindeki varyasyonel değişimler üreticilerinin bilişsel değişimlerini 

yansıtmaktadır (Clark,1982; Klein,2009; Tattersall,2012). 

 Mousterian teknolojilernin cilalanmış yüzeyleriyle alakalı kesici uçları 

üzerinde yapılan çalışmalar sonucunda bazı ağaç doğrama işlerinin yapıldığını ortaya 

çıkarmıştır. Bunlar muhtemelen temel av silahı olan mızrakların gövdeleri 

ayarlanırken kullanılmıştır (Tattersall ve Schwartz,2000). Taştan yapılmayan artifakt 

örneklerine Alt paleolitik dönemin son evrelerinde rastlanmaktadır bu örnekler 

Avrupa; Fransa’da kiTerra Amata (Nice) 4 , 5 (400.000 yıl öncesi) ve Almanya-

                                                            
3 Graham Clarke alet endüstrilerini kültürlerine göre Mod’lara bölerek sınıflandırmıştır.  

Mod 1: Oldowan,Mod 2:Acheulean,Mod:3Mousterian,Mod 4: Aurignacian,Mod 5: Microlothics 

Clarke, G. (1969) 
4  Terra Amata buluntu yeri Fransa-Nice şehri yakınlarında bulunmaktadır, 380 bin yıl öncesine 

yaşlandırılmıştır ve Avrupa’lı H.heidelbergensis’ler tarafından sezonluk  yaz kampı olarak 

kullanılmıştır, arkaik insanlar Terra Amata’da kurdukları kamplarda Çadır benzeri yapılar inşa 

etmişlerdir aynı zamanda bu çadırların içersinde ocak kalıntılarına da rastlanılmıştır (Tattersall,2012). 

buluntudur,ateşin kullanımının insanın davranışsal repertuarının kalıcı ve düzenli bir öğesi olduğunun 

göstergelerindendir. 
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Schöeningen (Helmstedt)’de keşfedilmişlerdir (125 bin yıl öncesi) 

(Tattersall,2012;Cameron ve Groves,2004). 

 Orta Paleolitik insanları6 dönemin zamansal aralığında (300-50 bin yıl) yer 

alan son buzularası döneme (125-75 bin yıl önce) tanıklık etmişlerdir, buzul arası ve 

buzul dönemleri insanların yaşayışlarını periyodik olarak değiştirmiştir, bu dönemler 

faunaya bağlı olarak üretilen alet türlerinde de değişim gözlemlenebilemektedir 

(Clark,1982). İklimsel şartların insan evriminde önemi çok fazladır, değişen fauna ve 

çevre şartlarına karşı adaptasyon geliştirmek Dünya üzerinde yaşayan her canlının 

yapmak zorunda olduğu bir olgudur, doğal seçilim, adaptasyon ve çevresel baskılar 

türlerin kaderini belirleyen unsurlardır. Bunların yanı sıra Orta Paleolitik Dönem 

modern insanla (H.sapiens) özdeşleştirilen sembolik davranışlara ait örneklerin 

arkeolojik kayıtlarda ilk olarak görülmeye başladığı dönemdir. Üst Paleolitik 

Dönemdeki gibi sayısal olarak yoğun ve davranışsal olarak benimsenmesede 

insanlar, davranış biçimlerinde alışılmışın dışına çıkarak farklı değerler üretmeye 

başlamışlardır, biyolojik olarak hayatta kalma veya yarar sağlama gibi bir getirisi 

olmasada H.sapiens’ler daha önceki Homo genusu üyelerinde o zamana kadar  

görülmemiş objeler ve artifaktlar üretmişlerdir ve bu örnekler ilk olarak Orta 

Paleolitik (Orta Taş Çağı) dönemde ortaya çıkmıştır7 ,8  Üst Paleolitik Dönemin 

başlangıcından itibaren 9  anatomik ve davranışsal olarak modern insan 

populasyonlarının envanterinde bulunmaktadır (Mellars,2005; d’Errico v.d,2005; 

                                                                                                                                                                         
5  Bunlara ek olarak Terra Amata yerleşiminde  insanlarının bölge kaynağının uzağından estetik 

tercihlerine göre sarı, kırmızı renkte pigmentleri yanlarında getirdiklerine dair bulgular mevcuttur 
6 H.heidelbergensis populasyonları bu aralığın dışında kalmaktadır. 
7 Fas Pigeon Mağarası buluntuları : 82.000 yıl önce 
8 Blombos Mağarası buluntuları : 77.000-72.000 yıl önce 
9 Üst Paleolitik dönem devrimi H.sapiens in modern davranışsal özellikleri yaygın olarak kullanmaya 

başlamasıyla karakterizedir ve tarihledirmesini (50.000 yıl önce)  bu özelliklerin yoğun olarak 

görülmeye başladığı  zamandan itibaren  almaktadır. 
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Klein,2008,2009). Orta Paleolitik Dönemde bu çalışmanın kapsadığı bölgelerde iki 

adet insan türü yaşamaktaydı, H.neanderthalensis ve H.sapiens. 
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Şekil 1. Doğu ve Kuzey Afrika’dan MIS 5 (1-11) ve MIS 3 (12-25) Dönemleri arasına 

ait seçilmiş Mousterian Endüstri Tipolojileri: (1-4) Kuzey Afrika’dan OPD ve OTÇ‘na 

ait ikonik aletler; (1-2) Aterian uç örnekleri ;(3-4) Levallois stil Nubian çekirdek; (5-7) 

Tarhawi-Omo Kibish örnkeleri; (5-8-9) recurrent centripetal Levallois çekirdekleri ; 

(6-10) hazırlanmış Levallois yonga ; (7-11) rötuşlanmış uçlar; (12-13) Geç OPD 

çekirdek ve rötuş 14,15 uçları ; (16)  50.000 yıl öncesine  ait sırtlı mikrolotik; (17-25) 

Enkapune Ya Moto’dan GTÇ örnekleri ; (17) rötuşlu kenar ve son yongası; (18-24) 

sırtlı yonga veya mikrolitik; (25) Burin  (Groucutt v.d,2015:156) ‘den alıntıdır. 
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2.2 ORTA PALEOLİTİK DÖNEMDE YAŞAMIŞ İNSAN TÜRLERİ 

 Orta Paleolitik Dönemde Dünya üzerinde Homo genusuna ait üç farklı tür 

yaşamaktaydı bunlar; Asya bölgesinde H.erectus, Avrasya-Afrika bölgesinde 

H.neanderthalensis, Afrika bölgesinde ise anatomik olarak modern H.sapiens’lerdir.  

 

Şekil 2. 4.5 My’dan itibaren hominid soy ağacı (Klein,2008:268)‘den 

alıntıdır. 
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Şekil 3. Afrika, Batı Asya ve Doğu Asya’da 190-10 bin yıl önce yaşamış 

insanlar ve alet kültürleri (Klein ve Edgar,2002:236)‘den alıntıdır. 

 

2.2.1 Homo neanderthalensis 

H.neanderthalensis modern olmayan fosil insanlar içerisinde en ünlü ve iyi 

çalışılmış olan hominid türüdür. Modern insana ait olmayan türü temsil eden ilk 

insan buluntusu Charles Darwin’in Türlerin Kökeni (1859)‘u yazmasından üç sene 

önce keşfedilmiştir. Bu tür Almanya, Neander Vadisi, Feldhofer Mağarasından 
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çıkarılmıştır (1856). Fakat bu türe ait ilk keşif değildir, daha önce tanımlanamayan 

H.neanderthalensis buluntuları; Belçika’da ki Engis Mağarası (1829-1830) ve 

Cebelitarık, Forbes Mağarasından 1848 yılında bulunmuştur (Stringer,2000b). 

 H.neanderthalensis‘in arkaik formları mevcuttur kökenini aldığı H.heidelber-

gensis’den zaman içerisinde geliştirdiği (derived) morfolojik farklılıklar türün 

morfolojisinin Klasik H.neanderthalensis aşamasına gelene kadar  mozaik bir yapıda 

olması sonucunu doğurmuştur ve bazı araştırmacılar; (Stringer,2012) H.heidelber-

gensis türlerinin arkaik H.neanderthalensis olarak sınıflandırmasını önermişlerdir. 

 H.neanderthalensis ekstrem soğuk iklim koşullarına adapte bir şekilde 

evrimini gerçekleştirmiş (Mellars,1996; Jordan,1999) ve bunun sonucunda bazı 

morfolojik özellikler geliştirmiştir. Klasik H.neanderthalensis’lerin evriminde 

“Steinheim grubunun önemli bir yeri olduğu düşünülmektedir, net bir şekilde (full) 

H.neanderthalensis olarak isimlendirilebilecek kalıntılar Fransa-Mountmourin 

mandibulası ve İtalya-Saccopastore (130-120 bin yıl öncesi) craniumlarıdır, türun 

ortaya çıkış zamanı ise yaklaşık olarak 150±50 bin yıl (Lewin,1994; Mellars,1996; 

Jordan,1999) öncesinde gerçekleşmiştir. H.neanderthalensis’in tarihsel olarak son 

kalıntılarına ise İspanya-Zaffaraya Mağarasından gelmektedir ve 27.000 yıl öncesine 

aittir (Cameron ve Groves,2004). 

. 2.2.1.1 Anatomi 

H.neanderhalensis anatomisi ilkel karakterlerin, diğer hominidlerle paylaşılan 

edinilmiş karakterlerin ve (klasik) H.neanderthalensis’lere özgü edinilmiş 

karakterlerlerin bir mozaiği şeklinde görülmektedir. Genel açıdan H.neander-

thalensis bireylerinin anatomik özellikleri iri yapılı, kaslı ve kısa boylu yapı olarak 



16 
 

tanımlanabilinir (Stringer ve Gamble,1993). Bu yapısal özelliklere bakıldığında 

H.neandertalensis’lerin günlük yaşam rutinlerinde ağır işlerle uğraştıkları 

söylenebilir (Mellars,1996; Jordan,1999). H.neanderthalensis’lere ait kol ve bacak 

kemiklerinde, kemiklere yapışan kasların yarattığı stres nedeniyle hafif bir eğim 

mevcuttur bu eğim aynı kemiklerin H.sapiens‘e ait örnekleriyle karşılaştırıldığında 

açıkça görülebilir, bununla beraber H.neanderthalensis uzuvları modern insanlara 

göre kısaca robust olarak tanımlanabilir (Mellars,1996; Jordan,1999; Klein,2009). 

”Görülen kısa boylu yapı soğuk iklimlerde vücut ısısını korumak için 

geliştirilmiş bir uyarlanımdır aynı durum günümüzde eskimo populasyonlarında 

görülebilinir,bu morfolojik uyarlanımlar Allen-Bergman kuralları altında 

incelenmektedir, insan populasyonlarındaki vücut genişliği farklarının vücut kütlesi 

farklarını büyük ölçüde açıklaması Bergmann kuralının temelidir “(Lewin,1994). 
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Şekil 4.H.neanderthalensis craniumuna ait ilkel, mozaik ve edinilmiş özellikler 

(Lewin,1994:330)’den alıntıdır 
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Sekil 5. H.neanderthalensis (sol)-H.sapiens (sağ) cranium şekilleri: 

H.neanderthalensis’in craniumundaki üçgen (solda) 1.Molar’ın ön kenarı 

(C), avurt kemiğinin alt kenarı (a)  ve avurt kemiğinin üst kenarı (B)  

(Lewin,1994)’den alıntıdır. 
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Şekil 6. H.neanderthalensis–H.sapiens karakteristik cranium özelliklerinin 

karşılaştırılması: (a) The Chapelle-aux Saints kafatası,(b) Cro-Magnon 1 

(anatomik olarak modern H.sapiens) (Stringer ve Gamble, 1993):76-77 ‘den 

aktaran (Cameron ve  Groves,2004):212’ den alıntıdır. 
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Şekil 7. H.neanderthalensis–H.sapiens post-cranial iskeletlerinin 

karşılaştırılması (Stringer ve Gamble,1993):79‘den aktaran (Cameron 

ve Groves,2004):212’den alıntıdır 
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Şekil 4’te görülen ilkel, mozaik ve türemiş karakterlerin kökeni türün atası 

H.heidelbergensis (ilkel), H.heidelbergensis-H.neanderthalensis arasında mozaik ve 

geçiş özelliklerine sahip Steinheim grubu ve türün son hali “klasik” 

H.neanderthalensis’e ait özelliklerdir tür geçmiş dönemlerdeki morfolojik 

uyarlanımlarını cranial yapısında gösteren bir yapıya sahiptir. Bunun yanında Şekil 

5’teki üçgen alanların (nasal bölge ve kaviteler) H.neanderthalensis’lerde 

H.sapienslere oranla geniş bir alanı kapsaması yaşadıkları soğuk çevrede soludukları 

havadan minimum oranda etkilenmek için geliştirdikleri bir morfolojik uyarlanım 

olduğu (Lieberman,2013; Mellars,1996; Jordan,1999; Stringer ve Gamble,1993) 

belirtilmektedir. 

2.1.1.2 Davranışsal Özellikler 

H.neanderthalensis’in davranışsal özellikleri üzerine tartışılırken en önemli 

unsur H.sapiens’lerdeki gibi bir konuşma yeteneğine ve dil kullanımına sahip olup 

olmadıkları üzerinedir. Kısaca dil avcı-toplayıcı gruplar şeklinde yaşayan insanlarda 

bir sosyal organizasyon ve iletişim biçimidir ve insanların sembolik davranışları 

arasında sayılan dil kullanımı avlanma, kültür aktarımı gibi türün başarısının altında 

yatan pekçok özellikte ön plana çıkmaktadır (Tattersall,2012; Klein,2009). 

H.neanderthalensis Mousterian endüstrini kullanmıştır, ilerleyen zamanda 

yaklaşık günümüzden 50.000 yıl önce  H.sapiens’in Avrupa’ya ayak basmasıyla 

beraber (Klein,2008,2009;Jordan,1999) H.neanderthalensis’in alet kültürü ve sem-

bolik davranışlarında önemli değişmeler görülmeye başlayacaktır. Bu dönem Üst 

Paleolitik Dönem içerisinde tartışılacaktır. 
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H.neanderthalensis’lerin ölü bireylerin etlerini sıyırarak gömdüğüne dair 

deliller mevcuttur (Mellars,1996; Jordan,1999). 
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TÜR 

 

TARİH (Myö) 

 

BULUNDUKLARI 

YERLER 

 

BEYİN BÜYÜKLÜĞÜ 

cm3 

 

VÜCUT AĞIRLIĞI 

(KG) 

H.habilis 2,4-1,4 Tanzanya-Kenya 510-690 30-40 

H.rudolfensis 1,9-1,7 Kenya, Etiyopya 750-800 ? 

H.erectus 1,9-1,7 Afrika, Avrupa, Asya 600-1200 40-65 

H.heildelbergensis 0,7-0,2 Afrika, Avrupa 900-1400 50-70 

H.neanderthalensis 0,2-0,003 Avrupa, Asya 1170-1740 60-85 

H.floresiensis 0,09-0,02 Endonezya-Flores Adası 417 26-30 

H.sapiens 0,2-günümüz Heryerde 1100-1900 40-80 

 

Tablo 1. Homo genusunda’ki türler, yayılım alanları, beyin büyükleri ve vücut ağırlıkları (Lieberman,2013:161)’den 

alıntıdır 

 

2
3
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TAKSON 

 

ÖRNEK TÜR SAYISI 

 

ORTALAMA CRANİAL 

KAPASİTE (cc) 

 

ARALIK(cc) 

 

ÖLÇÜLEN EQ  

DEĞERİ 

H.habilis 7 631 509-775 2,73-3,38 

H.erectus 22 1003 650-1251 3,27 

H.heidelbergensis 18 1330 1100-1586 3,52 

H.neanderthalensis 19 1445 1200-1750 4,04 

H.sapiens 11 1490 1290-1600 5,27 

 

Tablo 2. Homo Genusu EQ değerleri ve Ortalama Beyin Hacmi (Stanford,Allen ve  Antón,2016):453’den alıntıdır  

 

2
4
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2.1.1.3 Konuşmanın Evrimi ve Homo  neanderthalensis’in konuşma 

yeteneği üzerine 

Homo genusunun tanımlayıcı özelliklerinin başında beyin büyüklüğü gelmek-

tedir. Modern insan beyni ortalama olarak 1300 gr gelmektedir ve 1400-1300cc 

arasında beyin hacmine sahiptir. Beyin hacminin yanında,beynin vücut ağırlığına  

bölünme oranıyla belirlenen ensafalizasyon katsayısı değeri bulunmaktadır ve bu 

değer canlının gerçek zekasını belirlenirken kıstas alınan konudur (Tablo.2). 

“Hominidlerde beyin büyümesinin kültürün soyut ve somut ifadesi 

canlanmadan önce gerçekleşmitir,bu kademeli büyümenin atalarımızın Üst Paleolitik 

devrimde nihai ve ani sıçramadan ziyade aşamalı bir bilinç ve dil gelişmesi 

anlamına geldiği düşünülebilir. Bununla birlikte biyolojideki birçok örnek,eşikler 

geçildikçe ortaya çıkan çarpıcı etkiler içerir. Karmaşık dil ile gözlemsel bilincin 

ortaya çıkışı,bu kategoriye uyabilir” (Lewin,1994:421). 

Beyin anatomisi en küçük düzeyde nöron  adı verilen, birbirleriyle iletişim 

ağı bulunan milyarlarca sinir hücresinen oluşur. Nöron hücrelerinin oluşturduğu 

görünen yüzeyde ise cerebral cortex adı verilmektedir ve sulci adı oluklar ve 

çıkıntılarla parçalı bir beyin modeli oluşmaktadır. Cerebral korteks’in oluşturduğu 

sınır modelleriyle de beyin birkaç parçaya bölünmüş şekilde incelenebilmektedir 

(Stanford,Allen ve Antón,2016) ve beyinde bulunan pek çok yapı içerisinde en 

önemli nokta cerebrumu oluşturan loblardır (Liebarman,2013). 

Beynin iki büyük parçaları “cerebellum ve cerbrum” dur cerebellum’a küçük 

beyin denir ve cerebrum’un altında konumlanır, bedende denge, kontrolü, duruş ve 

istemli haraketlerin yönetiminden sorumludur. 
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Cerebrum’da ise kompleks bilişsel yetiler bulunur ve “beyin” olarak 

adlandırabilecek önemli kısım burasıdır. Cerebrumun dış tabakasını oluşturan ve 

bilinçli düşünce, planlama, dil ve diğer karmaşık bilişsel görevlerden sorumlu olan 

neocortex hem eski hominidlerde hemde modern insanlarda oldukça gelişmiş bir 

yapıdadır (Liebarman,2013). İnsanlarda ve diğer primatlarda beyin hacminin çoğunu 

oluşturur ve insan evriminde cerebrum bölgesinin genişlemesi daha kompleks 

davranış şekillerinin seçilmesiyle alakalı olarak artış gösterdiği düşünülmektedir. 

Arkaik insanlar (H.neanderthalensis-H.heidelbergensis) ve H.sapiens’lerin temporal 

lobları arasına %20’lik bir fark bulunmaktadır (Liebarman,2013). 

 

Şekil.8. Beyinde bulunan Loblar (Liebarman,2013):208’den alıntıdır 

İnsan beyninin fosilleşme olanağı olmadığı için geçmiş dönem hominidlerinin 

konuşma yetileri hakkında tam bir çıkarım yapılamamaktadır, bunun yanında beynin 

etrafında koruyucu katmanlar bulunur ve bu katmanlar bazen hominid cranium 

fosillerinde izlere neden olmaktadırlar. Geçmiş dönem insanlarının beyin yapılarını 

inceleyen bilim dalı Paleonörolojidir ve bu incelemeyi yaparken endokastlardan 
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yararlanmaktadırlar. Zaman içerisinde değişen beynin izleri endokastlar üzerinde 

izler bırakmaktadır ve bu izlerden beynin konuşma vb. özelliklerinin gerçekleştiği 

bölgeler hakkındaki değişim izlenebilmektedir (Stanford,Allen ve Antón,2016). 

Bunun en güzel örneği beyin ortalama hacmi bizden büyük olan yakın 

kuzenimiz H.neanderthalensis ile H.sapiens’in EQ değerlerinin karşılaştırmasıyla 

anlaşılmaktadır (Tablo-2). H.neanderthalensis ve H.sapiens beyinleri büyüklük 

olarak birbirine benzerdir fakat genel şekil bakımından birbirinden farklıdırlar. 

H.sapiens’lerin beyinleri H.neanderthalensis ve H.heidelbergensis’lere göre daha 

yuvarlaktır (globe shaped) (Libermann v.d,2002; Bruner,2004; Anton,Stanford ve 

Allen,2013). Bu yuvarlak yapı parietal, temporal ve frontal loblar arasındaki sınırda 

özel değişimler getirmiştir, bu değişimin ise H.neanderthalensis ve H.sapiens çocuk 

bireylerinin endokast çalışmaları karşılaştırmaları sonucunda ise yaşamın ilk yılı 

içerisinde gerçekleştiği yapılan çalışmalarla ortaya konmuştur (Gunz v.d,2012; 

Anton v.d,2016). 

Hominidlerde gerçekleşen beyin hacmi ve EQ değeri artışı (Tablo2) 

iletişimsel bir etmen olan dilin doğmasına olanak sağlamıştır. Gerek günümüz avcı 

toplayıcıları, gerekse de eski çağlarda yaşamış hominid türleri sayıları değişkenlik 

gösteren küçük gruplar şeklinde yaşamışlardır. 

Dunbar (1996) arkaik H.sapiens topluluklarının olası boyutları düşünül- 

düğünde dilin gerekli olduğunu ileri sürmüştür, H.neanderthalensis’leri de kapsayan 

yaklaşık 150 kişilik azami boyutlardaki insan grupları aileler arasındaki ve grup 

içindeki diğer topluluklar arasında iletişim için dile ihtiyaç vardır yorumunu 

yapmıştır. 
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Dunbar (2013) hominoid iletişimde “tımar” işlemi, populasyon boyutu ve 

harcanan zamandan yola çıkarak H.sapiens-H.neanderthalensis grup aşamasına 

gelindiğinde yaklaşık 150 kişilik bir populasyonunun birbirleriyle iletişim kurması 

için bireylerin zamanının %43’ünü alacağından bahsetmektedir. Kalabalık 

populasyonların insan evriminde ortaya çıkması dilin doğuşunu da göreceli olarak  

beraberinde getirmiştir. 

Gerçekleştirilen av etkinliklerinin de dilin ortaya çıkmasında önemli rol 

oynadığı düşünülmektedir. Organize haraket etmeyi gerektiren avcılık insan 

türlerine, üretilen artifaktlarla beraber büyük hayvanları avlamasına olanak vermiştir. 
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Şekil.9. Beynin Konuşma yetisiyle ilgili bölgeleri: Konuşmanın 

içeriğinden ve kavranmasından Wernicke alanı sorumludur bu alan beynin 

konuşma esnasında dudak,çene,dil,yumuşak damak ve ses tellerinin kaslarını 

kontrol eden alanlarını etkileyen Broca alanına arkuat fasikulus denen bir sinir 

demetiyle bağlıdır,bu konuşma merkezleri beynin sol yarım küresinde yer 

almaktadır (Lewin,1994):412’den alıntıdır. 

H.neanderthalensis’in konuşmuş olabileceğini destekleyen çalışmalar  

bulunmaktadır. Bunlar; Philip Lieberman’ın H.neanderthalensis’in vokal rekonstrük-

siyon ve konuşma ilişkisiyle yaptığı çalışma (Lieberman ve Crelin,1971) ve 

H.neanderthalensis aDNA’sında konuşmayla alakalı  FOX2P genine rastlanmasıdır 

(Krings v.d,1997). 
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2.2.2 Homo sapiens 

Günümüz insanının ortaya çıkış dönemi tarihsel olarak Orta Paleolitik dönem 

sınırları içerisindedir, hatta genetik kayıtlara bakıldığında 100.000 yıl  öncesine 

(300bin yıl) dayanmaktadır (Klein,2009).Türün ortaya çıkmasıyla beraber “insan” 

kültürel enstürmanlarında daha önce hiçbir hominid’de görülmemiş kültürel 

üretimler gerçekleştirilmiştir,modern insan “sembolik düşünce” ile eşanlamlıdır ve 

Üst Paleolitik Devrimine giden yolda üretilen ilk örnekler Orta Paleolitik Dönemin 

veya Afrika’da ki ismiyle Orta Taş Çağının sonlarına doğru gerçekleşmiştir 

(Klein,2008,2009; Mellars,2005; d’Errico v.d,2005).  

Afrikada ki fosil kayıtlar ve arkolojik kanıtlara bakıldığında modern İnsanın 

ortaya çıkışının en az  165.000’yıl civarı olduğu sonucu elde edilmektedir ve  belki 

daha sonra eklenecek yeni buluntular bu tarihi materyal yönden  daha da geriye 

çekilmesine neden olacaktır (Klein,2008). Genetik çalışmalarda modern insanların 

Afrika’da ortaya çıkıp farklılaştığı tarihin bu zaman paralelinde olduğu 

doğrulamaktadır. Aynı zamanda mtDNA çalışmaları Afrika’da ki nuclear DNA 

modellerinin Dünya’nın geri kalanına oranla çok daha fazla farklılık gösterdiği 

sonucunu  göstermektedir ve muhtemelen bu DNA modeline sahip ilk AMHs’ler 

G.Ö 200,000-100,000 yılları arasında Afrika’da ortaya çıkmıştır (Jordan,1999; 

Klein,2009; White v.d,2003; Oppenheimer,2003). 

Modern H.sapiens’lerin en erken kalıntıları Etiyopya-Middle Awash bölgesi 

Herto’dan gelmektedir (White v.d,2003). Buluntu yerlerindeki fosil türler ve taş 

aletler İzotop-Argon metodu kullanılarak günümüzden 160.000-154.000 yıl  

öncesine tarihlenmiştir (Clark v.d,2003). Bu buluntuların evrimsel açıdan önemi; 
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H.neanderthalensis’in düşünülen yaşam tarihini geriye ertelemesi ve buluntuların 

H.neanderthalensis benzeri hiçbir morfolojik özelliğe sahip olmaması  açısından 

önemlidir. Daha önceki fosillerde görülen bazı hominin populasyonlarında olduğu 

gibi bir post-mortem kesik izlerine sahiptiler. Gerçekleşen bu kesikler araştırmacılar 

tarafından “kanibalizm”’in haricinde gruplar tarafından ölüm sonrası uygulamalar 

sonucunda da oluşmuş olabileceği (White v.d,2003; Stringer,2003) yorumu yapıl-

mıştır. Tarih aralığı bakımından ise; Afrikalı H.heidelbergensis, Herto taş aletleri ve 

sonrasında AMHs buluntuları  kronolojisi bulunmaktadır. 

 Herto taş aletleri çoğunlukla Levallois benzeri bir gelenekte üretilmişlerdir,  

tek yüzlü el baltaları, yonga dilgiler (flake blades) gibi aletlerden oluşmaktaydı 

(Clark v.d,2003) ve Herto lokalitesinin arkeolojisi Herto homininlerinin yaşamlarını 

tatlısu, göl benzeri bir habitatta yaşadıklarını göstermiştir, Hipopotam gibi büyük 

memeli kalıntılarını parçalamışlardır. 

Bölgede Herto lokalitesini takip eden Modern İnsan kalıntıları; Sudan-Singa, 

Etiyopya-Dire Dawa, Fas-Jabel  Irhoud ve Dar-Soltan  bölgelerinden   gelmektedir. 

Kwazulu, Natal’da ki Border Mağarası, Etiyopya- Omo Kibish (Omo1)  de buluntu 

lokaliteleri arasındadır ve Irhoud harici fosillerden hiçbirisi 150,000’yıl dan öncesine 

ait değildir, çoğu 100.000 yıl öncesinden  erken tarihlere ait buluntulardır (Wood  ve 

Richmond,2000). 

Afrika dışındaki ilk (en eski) H.sapiens kalıntılarına Levant bölgesindeki 

Skhul ve Qafzeh mağaralarında rastlanmıştır (McDermont v.d,1993). Buluntular  son 

interglasiyer (buzularası) periyodun başlangıç zamanı olan 125.000-100.000 yıl 

öncesi  aralığına (Frumkin v.d,2011) tarihlendirilmektedirler. 
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2.2.2.1 Anatomi 

Lieberman ise AMHs’leri tanımlarken; yuvarlak craniumları, yüksek ve dikey 

frontal, supraorbital torus’ta önemli ölçüde azalma (özellikle H.neanderthalensis ve 

H.heidelbergensis ile karşılaştırıldığında), canine fossa gelişimi ve I şeklinde gelişkin 

Mandibulaya sahip bir tür olduğunu belirtmektedir. Cranium görünüşte narindir ve 

bu özellik azalmış yüz prognatlığıyla alakalıdır nedeni ise cranial base’in 

genişlemesidir. Bunun yanında AMHs iki önemli yapısal anatomitiyle 

H.neanderthalensis ve diğer arkaik insanlardan ayrılmaktadır bunlar; yüzde artan 

geri çekilme ve nörokranyal yuvarlıktır. Bu özellikler; yüz uzunluğu, cranial tabanın 

açısı, cranial fossa uzunluğu ve genişliğiyle alakalıdır (Lieberman,2013). 

   Post cranial olarak ise; H.neanderthalensis’ler den gövdeye oranla uzamış kol 

ve bacaklar ve yine gövdeye oranla daha uzun ve dar bir pelvis, boya oranla daha 

düşük vücut kütlesi olarak farklıdırlar (Wood ve Richmond,2000), (bknz:Şekil6-7). 

 H.erectus’tan sonra post-cranial iskelet morfolojisi ekstrem farklılıklar 

göstermemektedir, sadece yapısal ve uyarlanımsal olarak farklılıklar bulunmak-tadır. 

Homo genusu üyelerinde dikkat çeken değişim craniumda görülmektedir ve bu direkt 

olarak beyin hacminin artmasıyla alaklıdır. H.habilis’ten bu yana (beyni bir 

şempanzeninkinden biraz daha fazla) insan beyni 3.5-4 kat oranında artış 

göstermişdir ve beyin cortex yapısında farkılaşmalara uğramıştır (Stanford,Allen ve 

Antón,2016). Klassies Nehir Ağzı buluntusu ise ilk insanın en erken temsilcilerinden 

birisinin olmasının yanısıra gösterdiği “kanibalizm” örneği açısından önemlidir 

çünkü iskeletin hem tarihlenme zamanı son interglasiyer (buzul arası ) G.Ö. 120.000-

90.000 arası döneme denk gelmektedi (Frumkin v.d,2011) ve bu kanibalizm örneği 
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belkide grup içerisinde görülen bir açlık durumunun sonucunda gerçekleşmiş-tir.  

Homo genusu içerisinde kannibalizm aktivitesini gösteren bir başka örnekte 

H.neanderthalensis’ile alakalı olup Hırvatistan-Krapina Mağarasından gelmektedir. 

Krapina sakinleri tamamen modern fakat mozaik yapıya sahip bireylerdi (Cameron 

ve Groves,2004). 

Mozaik buluntuların başka bir örneğide Fas-Jabel Irhound ‘da ki 150.000 yıl  

öncesine tarihlenmiş buluntulardır. Irhoud örnekleri; primitif sayılabilecek uzun 

femur, büyük dişler ve Irhoud 1 craniumunda görülen cranium arkası görüntü, 

nispeten gelişmiş kaş kemerleri (H.heidelbergensis ve H.neanderthalensis’in ortak 

özelliğidir daha sonra supraorbital torus’ta azalım gerçekleşmiştir) prognat olmayan 

yüzün üzerinde az da olsa gelişmiş kaş kemerlerine sahip olması bakımından mozaik 

H.sapiens karışımı bir morfolojidedir. 

G.Ö 150.000’ne ait Irhoud örneklerini tam anlamıyla modern olarak sayılan Cro-

Magnon‘un proto modeli olarak tanımlayabiliriz, bu morfolojideki başka bir 

populasyon örneğide İsrail’de ki Skhul ve Qafzeh Mağaralarında bulunmaktadır 

(Stringer ve Gamble,1993; Jordan,1999; Hublin,2000). Bu buluntu örnekleri ve 

zaman-sal benzerliklere dayanılarak; Levant bölgesinin Afrika’daki modern insanın 

ortaya çıkışı ve göçünde Afrikayla bağlantılı olduğunu söylebiliriz. 
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2.2.2.2. Homo sapiens’in kökeni 

Buluntu yerlerine bakıldığında H.sapiens örneklerinin bazılarının  Afrika 

kıtasının Doğu kısmının  Kuzey’inden Güney’ine geniş bir alandan geldiği görül-

mektedir. En erken 165.000 yıl  öncesindeki H.sapiens  buluntuların  öncesinde bir 

aralık bulunmaktadır. Bu noktada Florisbad (Güney Afrika) kafatası G.Ö. 259.000 ve 

Guomde (Kenya) G.Ö. 272.000-279.000 örnekleri Afrikalı H.heidelbergensis ve 

Modern H.sapiens’in fosil yaş aralığının arasında konumlanmaktadır 

(Tattersall,2012; Cameron ve  Groves, 2004). 

 Afrika ve Avrupa’da ki H.heildelbergensis toplulukları iki kardeş (sister 

species) tür şeklinde evrimlerini farklı yönlere doğru sürdürmüşlerdir (aynı zaman-

da). Bu sonuçlara bakıldığında türün tek bir orjini olmadığı sonucuna ulaşmaktayız 

ki zaten evrim linear bir şekilde ilerlememektedir. H.sapiens ve H.heildelbergensis 

veya H.sapiens’in proto modeli ele alındığında H.sapiens modeline yakın bir 

sapiensleşme evresi görülmüş olabilir ve H.sapiens özelliğini barındıran gruplar 

zaman içerisinde farklılaşarak günümüz H.sapiens’inin modern morfolojisi ortaya 

çıkana kadar farklı özelliklerini geliştirip değişmiş olabilirler (Cameron ve  

Groves,2004). Yani bu durumda H.sapiens’in direkt olarak bir atası olmadığı, 

H.sapiens benzeri ilkin formların zaman içerisinde karışarak (interbreeding) ve bazı 

evrimsel adaptasyonlar ve özellikler geliştirerek ve mümkün mutasyonlar neticesinde 

günümüz modern formuna ulaşıldığını söyleyebiliriz (Cameron ve Groves,2004). 
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2.2.2.3. Davranışsal Özellikler 

Arkeolojik kayıtlara bakıldığında H.sapiens’in ortaya çıkmasıyla beraber alet 

kitinde inanılmaz bir şekilde değişim gerçekleşmiştir. Çeşitli amaçlar ve aynı amaç 

için birden fazla alet çeşitliliği daha önceki hominidlerde görülmemiş bir şekilde 

fazlalaşmıştır. Bu aletlere örnek vermek gerekirse en dikkat çekiçi olanları; balık 

oltaları ve kıyafet üretiminde kullanılan kemikten yapılma iğnelerdir. Afrika 

açısından Avrupa’da ki örneklere oranla sembolik, sanatsal davranışlara ve taş 

aletlerde çok çarpıcı değişimler bulunmamaktadır. Örneğin Klasies Nehir Ağzı 

lokalitesindeki alet kültürü Mousterian kültürün Afrika varyantıdır (Tattersall ve  

Schwartz, 2000; Wood ve Richmond,2000). 

 İlerleyen zamanda Avrupa’daki sanatsal ve sembolik ifade çoğulluğuyla 

karşılaştırıldığında  Afrika’lı ilk insanların  artifaktları daha zayıf durumdadır, bunun 

iki sebebi vardır. Bunlardan ilki Afrika Kıtası’nın Avrupa’ya oranla çok geniş bir yüz 

ölçümüne sahip olmasıdır ve aynı zamanda Afrika Kıtası Avrupa’ya oranla çok daha 

az araştırılmıştır. İkinci sebepse sembolik ifade etme gereksiniminin Avrupa’lı 

populasyonlarda daha fazla görülmesidir yani başlatan onlardır. Zamansal olarak 

bakıldığında da İlk Modern İnsanla, Avrupa’lı sembolik ürünleri üreten AMHs 

populasyonları arasında 100.000 yıldan fazla bir zaman bulunmaktadır ki bu da  

özelliklerin benimsenip, ortaya çıkarılması için yadsınamayacak kadar fazla bir 

zaman dilimidir. Bu yönde bir başlangıç Afrika için 50.000’yıl önce devekuşu 

yumurta kabuklarından yapılmış süs eşyalarıyla başlamaktadır (Tattersall ve 

Schwartz,2000). Ayrıca 80.000’yıl öncesine ait kemikten yapılma zıpkınlarda 

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Zaire, Katanda’dan çıkarılmıştır. 
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2.2.2.3.1 Orta Paleolitik Afrikasında Homo sapiens’e ait sembolik ve 

davranışsal buluntu örnekleri 

H.sapiens’in ortaya çıkısından sonra ise özellikle ilk örnekleri Güney 

Afrika’dan gelen (Blombos-Border Mağaraları, Katanda açık hava sitesi) davranışsal 

ve sembolik değişimler görülmeye başlanmıştır (Klein,2008). Sembolik davranışlara 

ait kabul edilen en eski kalıntılar; Orta paleolitik dönem sınırları içersinde olan fakat 

üretimini H.sapiens’in gerçekleştirdiği  İsrail-Qafzeh’den gelen 90.000 yıl  öncesine 

ait bilinçli olarak delinmiş deniz kabukları,kırmızı kök boyası kullanımı ve ölmüş 

bireyin kollarına kenetlenmiş büyük geyik boynuzlarıyla beraber, ölüm seramoniside 

kullanılmıştır (Mellars,2005). Demokratik Kongo Cumhuriyeti sınırları içerisindeki 

açık hava sitesi olan Katanda’da ise; kemikten aletler 8 adet kısmi yada tamamı 

delinmiş kemik, 4 adet iyi yapılmış kemik artifakt (çok kancalı kemik mızrak uçları) 

ise 90.000-60.000 öncesine yaşlandırılmıştır (Mellars,2005). 

İnsan sembolik davranışı ve kültürel modernliğine dair en önemli buluntular 

Güney Afrika-Blombos Mağarası ve çevresinden gelmektedir. Kırmızı toprak 

boyasıyla (aşı boyası) pigmentlendirilmiş parçalardır. Blombos katmanlarında yaygın 

olarak kullanılan aşı boyası (8000 kadar parça) ve “kültürel modernliğin simgesi”

iki adet geniş yüzeyli arfikat üzerinde tekrarlı bir şekilde kullanılan “ X” 

simgesindeki tekrarlı şekiller, bu objelerin toplumda “sembolik ve seramonik” bir 

amaç için üretildikleri düşünülmektedir (Fisher,2006). Blombos Mağarasına ait diğer 

ünik buluntular ise kullanım amacına göre “sivri bız”  dan, deri delmek için 

üretilen aletlere kadar iyi derecede şekillendirilmiş ve cilalanmış kemik aletleri 

barındırmasıdır (Mellars,2005). Kişisel süs eşyalarına değinilecek olursa “Blombos 
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sakinleri”Mağaraya yaklaşık 20 km uzaklıkta bulunan nehir ağzından deniz 

kabukluları toplayıp (Çoğunluğu Nassarius kraussianus olmak üzere) bu kabukların 

ortalarını delip, kişisel süs boncukları olarak kullanmışlardır (d’Errico.F v.d,2004). 

 

Resim 1. Blombos Mağarası Kırmızı Okre Örneği(Abadia v.d, 2012): 

235’den alıntıdır.  

Blombos boncuklarına benzer olarak bir buluntu da 82.000 yıl öncesine 

yaşlandırılan Fas-Pigeon Mağarasından gelmektedir, fakat Blombos’un aksine bazı 

Pigeon boncuk türleri kum tanecikleri ve doğal denizel aşınma izleri taşımaktadır 

(Klein,2008). 
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Resim 2. Güney Afrika-Blombos Mağarasından G.Ö. 80.000-75.000 tarih 

aralığında, delinmiş Nassarius kraussianus kabukluları (Mellars,2005): 

18’den alıntıdır. 
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Şekil 10. Demokratik Kongo Cumhuriyeti-Katanda’da keşfedilen kemik 

zıpkının  yeniden çizimi (Klein,2008):274’den alıntıdır 

Afrika’da 100.000-50.000 yıl önce  yaşayan H.sapiens’ler sembolik davranış-

ların ilk üretimlerini gerçekleştirmişledir, fakat alet endüstrisi olarak Orta paleolitik 

Dönemin geleneklerini kullanmışlardır, G.Ö. 50.000-40.000 yıl  öncesinde daha önce 

görülmemiş bir kültürel ve sembolik üretime geçiş yapılmıştır. H.sapiens’ler kişisel 

süs eşyaları, sanat(mağara resimleri, zoomorfik heykeller) ve alet endüstrisinde bir 

devrim gerçekleştirmişlerdir (Klein,2008). 
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2.1.2.3.2: Orta Paleolitik  Afriksında Homo sapiens ile  ilişkilendirilen   

sembolik davranışlar 

Daha önce’de bahsedildiği üzere H.sapiens’e ait sembolik davranışların 

kökeni Afrika’dır fakat  İsrail-Qafzeh kazı alanında 92.000 yıl öncesine 

tarihlendirilmiş Mousterian endüstri kullanan modern H.sapiens’lerin gömülü olduğu 

katmanda üzerlerinde kırmızı aşı boyası bulunan ortası delik deniz kabuklularına 

rastlanmıştır, yapılan incelemede deliklerin doğal yolla oluştuğu fakat pigment izleri 

sebebi ve boncukların sıralı bir şekilde dizilmesi sebebiyle kolye olarak kullanılmış 

olabileceği düşünülmüştür, bunun yanında boncukların lokalitenin 35km uzağındaki 

sahil kıyısından toplandıkları dönem levant insanının dekoratif algıya sahip olduğu 

söyleyebilmemize olanak sağlamaktadır (Vandermeersch ve Bar-Yosef,2009). 

2.2.3 Denisovalılar 

Orta Paleolitik Dönem sınırları içerisinde ve hatta zamansal olarak Orta 

Paleolitik Dönemden çok öncesine ait bir diğer insan türüde “Denisova İnsanı” yada 

H.sp.Altai.‘dir. Keşif yeri Sibirya, Altay Dağları, Denisova Mağarasıdır ve yeni 

keşfedilen (2010) bir türdür. Mağarada H.neanderthalensis ve H.sapiens’in de 

yaşadığı belirlenmiştir (Marshall,2014). Buluntulardan aDNA örneklerinin alın-

masıyla beraber türün H.neanderthalensis’ile kardeş tür (sister species) olduğu ve 

H.heidelbergensis’den türediği bulunmuştur, yaşayış alanı olarak Sibirya’dan Güney 

Asya’ya kadar yayılım yapmış bazı modern insanların atalarıyla melezlenmiş; 

Malezyalıların yaklaşık %3, Aborjin Avustralyalılarının ise DNAlarının %5 oranı-

nında Denisovan genetiği vardır (Paabo v.d,2010). Sima de Los Huesos Mağara-

sındaki femur örneğinden yapılan DNA karşılaştırmasında H.heidelbergensis’in 
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Denisova insanı DNAsına H.neanderthalensis‘den daha yakın olduğu bulunmuştur 

(Paabo v.d,2010). 
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2.3 HOMO SAPIENS’IN AFRİKA DIŞINA ÇIKIŞI 

Erken Modern H.sapiens’in Afrika dışında ilkin kalıntılarını içeren Levant 

bölgesindeki Skhul ve Qafzeh Mağaralarından ele geçirilmiştir ve bu bölge Kuzey 

Afrika’nın devam niteliğindedir. Levant’ın insan evriminde hayati bir konumu 

bulunmaktadır. Çünkü Afrika dışına çıkan insanların kıta dışına yayılmalarında ve 

bazı insan populasyonlarının yokolması, izole olup daha sonra evrimsel çizgilerine 

devam etmeleri, farklı kültürleri (taş alet) barındırması açısından Levant oldukça 

önemlidir. H.sapiens’in yaptığı göçte Kuzey ve Doğu rotası direkt olarak Levant 

bölgesinden geçmekteydi. 

Levant’ta ki Skhul ve Qafzeh Mağaralarının artifaktların yanında diğer önemli 

özelliği ise bölgeyi H.sapiens’lerin H.neanderthalensis’lerle beraber paylaşmış 

olmalarıdır. İsrail bölgesinde; Orta Pleistosenden başlayip Geç Pleistosen’i de içine 

alan, iyi analiz edilmiş yedi insan habitat alanı bulunmaktadır. Bunlar; Tabun, Oumm 

Qatafa, Zuttiyeh, Qafzeh, Skhul, Kebara ve Hayonim’dir. Tabun Mağarasının 

depozit aralığı 210.000-40.000 yıl  öncesine kadar gitmektedir. Mağara uzun 

zamanlar boyunca hominid iskanına uğramıştır (Cameron ve  Groves,2004) 

Tchernov (1998) yaptığı araştırmalarda; OIS 6 da (Oxygen Isotop Stage) iklimin 

soğuk olduğu ve paleoartrik faunanın Avrupa’dan Levant’a doğru uzanan bir etkisi 

olduğunu ortaya çıkarmıştır. Daha sonra OIS 5’in (130.000 yıl önce) başlamasıyla 

beraber iklim birden bire sıcaklaşmış ve paleoartik faunanın yerine Afrotropikal 

iklim gelmiştir. 75,000’yıl önce OIS 4’ün başlamasıyla beraber iklim yavaşça 

kötüleşmeye başladı ve paleoartrik fauna (köstebek, hamster, fındık faresi, sarı 

boyunlu tarla faresi gibi canlıların içerisinde dahil olduğu), geri geldi.63,000’yıl 
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civarında OIS 3’ün başlangıcıyla beraber ise kısmen ılık şartlar oluşmaya başladı ve 

Afrotropikal iklim paleoartik faunanın yerine geçti ve 32,000’yıl önce yani son buzul 

maksimumunun (OIS 2 ) başlangıcına kadar devam ettiğini saptamıştır (Cameron ve 

Groves,2004). 

Bu faunal değişiklikler radikal şekilde gerçekeşmemiştir, kuşkusuz bazı 

paleoartik faunal canlılar Afrotropikal iklimlerde bazı Afrotropikal canlılarda 

koşullara adapte olabildikleri takdirde Paleoartik faunalarda yaşamlarını 

sürdürebilmekteydiler. Fakat Homo genusunun üyeleri için Paleoartik faunada 

H.neanderthalensis’lerin, Afrotropikal şartlarda ise H.sapiens’lerin avantajlı 

konumda olduğuda açıktır (Cameron ve Groves,2004). 

2.3.1 Homo sapiens populasyon darboğazı 

H.sapiens toplulukları G.Ö 65.000’yıl öncesine kadar yani H.neanderthalensis 

toplulukları tarafından bulundukları habitatın dışına sürülenceye kadar Skhul ve 

Qafzeh yerleşimlerinde kalmışlardır (Shea,2008). H.neanderthalensis etkisinin yanı 

sıra MIS 4‘ün zor koşulları tarafından bölgenin güneyine  doğru yönlendirilmiş 

olmaları da mümkündür. Bu güneye inme senaryosunda 60.000-35.000 yıl öncesinde 

Levant bölgesinde kalan H.sapiens’in erken populasyonları yok olmuşlardır, bu 

düşünce de bizi yayılımlarını yaparken gerek çevresel etmenler gerekse başka 

nedenler dolayısıyla kısmen başarızlığıa uğradıkları sonucunda götürmektedir 

(Shea,2008; Oppenheimer,2011). Aynı zamanda Levant’ın ilk H.sapiens populasyon-

ların onlardan sonra gelecek olan H.sapiens gruplarındaki gibi sosyal ve kavramsal 

açıdan gelişmiş olmadıkları da önce sürülen başka bir düşüncedir (Mellars,2006). 
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Günümüzden 40.000’yıl önce ise H.sapiens’ler bulundukları bölgeden keskin 

bir şekilde çıkıp H.neanderthalensis’lerin ve H.neanderthalensis’lerin öncül ataları 

olan Avrupa’lı H.heidelbergensis’lerin anavatanı olan Avrupa içlerine yayılımlarını 

başlamışlardır. 

Afrika’da olduğu gibi biyolojik ve kültürel materyalde bir boşluk bulunmak-

tadır. Her iki insan populasyonu da lokal Musteriyan varyantlarını kullanmışlardır. 

Negev’de ki Boker Tachtit  artifaktları 47,000’yıllıktır ve bu alet takımı gelecek olan 

Üst Paleolitik alet teknolojisinin habercisidir. Bu alet takımı; yükselen sıklıkta 

görülen prizmatik çekirdekler, son kazıyıcılar ve oyma-kakma için kullanılan 

aletlerlin geliştirilmesiyle karakterizedir (Bar-Yosef,1995). 

Arkeolojik, Paleoantropoljik ve Moleküler kanıtlar modern insanın kökeninin 

Afrika olduğunu kanıtlamaktadır. Modern insanlar; Afrika’lı H.heidelbergensis 

populasyonlarının Kabwe ve Bodo’da ki gibi bir kanadından evrilmişlerdir. Middle 

Awash, Etiyopya’da ki Herto türleri ise modernitenin ara kondisyonlarıdır (White 

v.d,2003; Stringer,2003). 

Avrupa’da ki H.neanderthalensis populasyonları ise H.sapiens’in Avrupa’ya 

yerleşiminden sonra bir müddet daha bölgenin çeşitli yerlerinde, özellikle Güney 

Avrupa’ya çekilerek yaşamlarını sürdürmüşlerdir. H.heidelbergensis’in Afrika’lı 

veya Levanten kolları H.sapiens’in ortaya çıkmasını sağlamış ve H.sapiens önce 

Doğu Afrika’dan Levant içlerine ve Levant üzerinden Avrupa, Avrasya ve 

Avustralya’ya kadar yayılımını sürdürmüştür. 
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Şekil.11. G.Ö 50.000’yıldan itibaren modern H.sapiens’in Afrika’dan 

Dünya’ya kültürel yayılımı ( Klein,2008):270’den alıntıdır. 
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3.BÖLÜM 

ÜST PALEOLİTİK DÖNEM ALET KÜLTÜRLERİ VE İNSAN 

DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ 

 

Üst Paleolitik dönemin başlangıcı H.sapiens’in ilk örnekleri orta paleolitik 

dönemin son evrelerinde görülen “Simgesel ve Modern Davranışların” patlama 

gerçekleştirdiği, H.sapiens’in kendisini ve Dünya’yı farklı algılayıp yorum-

lamaya başladığı evredir. Bunun yanında H.sapiens zamandaşı olan 

H.neanderthalensis’in alet endüstrisini kullanmayı bırakmış, kendi alet stilini 

ortaya çıkarmıştır. Bu dönem üç başlık altında incelenmektedir; 

1. Öncül Üst Paleolitik (Ahmarian) 

2. Üst Paleolitik Dönem (Aurignacian) 

3. Epipaleolitik Dönem  (Microlithics) 

olmak üzere (Mellars,2005; Klein,2008; BarYosef,1998; BarYosef ve .Belfar-         

Cohen,2010). 
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3.2.LEVANT BÖLGESİNDE SEMBOLİK VE DAVRANIŞSAL 

BULUNTULAR 

Levant bölgesinde Geç Orta Paleolitikten Erken Üst Paleolitiğe geçişte alet 

endüstrisinde hızlı bir değişim gözlenmiştir, bu süreç Öncül Üst Paleolitik kültürü 

olarak tanımlanmıştır ve Orta Paleolitiğin sonu ile Erken Üst Paleolitiğin başlangıcı 

arasında geçiş özelliği taşıyan taş alet üretimiyle karakterizedir (Baykara ve 

Güleç,2014). Artış gösteren dilgi aletlerinin sonucunda ise süs amaçlı deniz kabuk-

larında ve kemik alet üretiminde artış olmuştur (Baykara ve Güleç,2014). 

 Güneybatı Asya’da Geç Orta ve Üst paleolitik teknolojileri arasındaki  bu ani 

geçiş; Güney İsrail-Bocker Tachtit ve Lübnan-Ksar Akil’de 45.000-47.000 yıl önce  

gözlemlenmektedir. Bocker Tachtit (G.Ö.47.000-46.000) Levant’ın bilinen en eski 

Öncül Üst Paleolitik yerleşim yerlerinden biridir, Ksar Akil 45.000 yıl öncesine 

(Mellars,2005) ve Üçağızlı Mağarası ise G.Ö.43.000-29.000 yılları aralığında 

tarihlenmiştir (Baykara ve  Güleç,2014). 

Erken üst Paleolitik alet üretim stili olarak orta paleolitik ve üst paleolitik alet 

üretim kültüründe geçiş özelliği taşır ve Levantın bilinen  en eski erken üst paleolitik 

örnekleri “ Emiran”  stili olarak tanımlanmıştır ve geçiş örneği taşımaktadır 

(50.000-40.000 yıl aralığında) (Kuhn,2012). Üçağızlı Mağarası Öncül Üst Paleolitik’ 

ten Ahmarian dönem arası geçişi açısından önemli kalıntılar barndırmaktadır 

(Kuhn,2013), mağara alet kültürü açısından iki bölümden oluşmaktadır, ilki diğer 

Levantın yerleşimlerinde de görülen Öncül Üst Paleolitik kültürdür, ikinci bölüm ise 

daha güncel olan Ahmarian endüstriden oluşmaktadır (Kuhn ve diğ,2003). Erksin 

Güleç ve İsmail  Baykara Üçağızlı Mağarasından çıkarılan taş alet buluntularının 
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üretim analizi (Chain operatoire) üzerinde yaptıkları çalışmada buluntuların Levant 

Ahmarian alet kültürü ile benzerliğini ortaya koymuş ve mağaradan gelen 12.000 

yıllık kesintisiz buluntular sayesinde Üçağızlı Mağarası endüstrisinin Öncül Üst 

Paleolitik Dönemden Ahmarian endüstriye doğrudan geçiş sağladığını saptamışlardır 

(Baykara ve Güleç,2014). Yine aynı çalışmada civar buluntu yerleri ve hammadde 

kullanıma ilişkin üretilen düzeltili aletlerdeki düşük orandan ve Zagros endüstri-

lerinde görülen düzeltili alet oranlarının yüksek olmasyla karşılaştırıldığında 

Üçağızlı sakinlerinin hammaddeye ulaşım kolaylığından dolayı düzeltili aletler 

üretmediklerini belirtmişlerdir. Bu durum alet kullanımı ve üretiminde davranışsal 

bir örnektir, hammaddenin kısıtlı olduğu durumlarda insanlar çekirdeklerden küçük 

aletler üretmişler ve ürettikleri aletleri faydalanamayacak hale gelene kadar defalarca 

kullanmışlardır. 

 

Şekil 12. Üçağızlı Mağarası Ahmarian kültüre ait uçlar (Baykara ve  

Güleç,2014):159’dan alıntıdır.  
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Üçağızlı Mağarası barındırdığı Öncül Üst Paleolitik-Ahmarian geçiş 

endüstrilerinin yanısıra, Levant bölgesinde görülen kişisel süslenme örneklerini de 

yoğun olarak barındırmaktadır. Üçağızlı katmanlarında 1997-2002 yılları arasında 

yapılan kazılar sonucunda 1900 örnekten fazla boncuk ve boncuk blanki ortaya 

çıkarılmıştır ve yerleşime bilinçli olarak sahilden getirilmişlerdir (Kuhn v.d,2013). 

Mollusk türlerini kişisel süs eşyası olarak kullanma geleneğinde devamlılık vardır. 

Süslenme amaçlı kullanılan yumuşakçalar Nassarius ve Columbella olmak üzere iki 

taksonda görülmektedir. Sayısal olarak Nassarius mağaranın en erken seviyelerinde, 

Columbella ise Öncül Üst Paleolitik katmanlarının sonuna doğru yoğun olarak 

görülmektedir (Kuhn v.d,2001). Süslenme amaçlı üretilen boncuklarda kullanılan 

deniz taksonlarında üst katmanlara doğru gelindikçe çeşitlenme açısından kademeli 

bir artış görülmektedir, bu durum aynı zamanda Levant bölgesinde yanlınzca Ksar 

Akil yerleşiminde gözlemlenmektedir. Bu durum süslenme açısından tercih edilen 

materyallerin kullanıma dair yerel bir işarettir (Kuhn v.d,2001). Bunun yanında 

Üçağızlı Mağarasından kabuklular haricinde predatör bir kuşun (kartal yada akbaba) 

son phalanx’ından yapılma kemik materyalin süslenme amaçlı kullılmış 

olabileceğinin bir göstergesidir (Kuhn v.d,2001). Kemikten yapılma süs eşyaları 

daha çok Avrupa H.neanderthalensis Üst Paleotik yerleşimlerinden gelmektedir ve 

H.sapiens’ile etkişelşimi sonucunda ortaya çıkmıştır, Chatelperronien endüstri ile 

paraleldir.  
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Şekil 13. Üçağızlı Mağarası rötuşlanmış Ahmarian stil alet örnekleri: (1-

5,7-8) Tabaka B1-3; (6-10) TabakaB; (9) TabakaC (Kuhn v.d,2009):94’ 

den alıntıdır. 
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Şekil 14. Üçağızlı Mağarası Öncül Üst Paleolitik döneme ait rötuşlanmış alet 

örnekleri: (1-2) Tabaka F: (3-8-9) Tabaka H: (4-6) Tabaka H2-3: (5) Tabaka G, 

(7-10) Tabaka Fb-c: (11-12) Tabaka I (Kuhn,2009):95’den alıntıdır. 
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Resim 3. Üçağızlı Mağarası Örnek Kemik Aletler: (1-4) Tabaka B: (5-6) 

Tabaka B3: (7-9) Tabaka C: (10) Tabaka E: (11-14) Tabaka F-Fa: (15) 

Tabaka H (Kuhn v.d,2009):102’den alıntıdır. 

 



53 
 

 

Resim 4. Üçağızlı Mağarasından Ortaları Delinerek Süs Eşyası Olarak 

Kullanılmış Gastropod Örnekleri: Nassarius [a,q] : Thedoxus [h-i] :Melanopis 

[j] :[b,q] parlatılmış-cilalanmış örneklerdir: [ı] üretim esnasında kabuk yüzey-

inde kırılma örneği barındırmaktadır (Kuhn v.d,2009):104’den alıntıdır. 

Üçağızlı Mağarası Öncül Üst paleolitik-Üst Paleolitik Dönem insan 

davranışları araştırırken hem sembolik (süslenme vb) hemde davranışsal (alet üretimi 

ve çeşitliliği, hammadde kullanımı) özellikler bakımından çok önemli bir noktada-

dır. Gerek Anadolu’nun Levant’ın Avrupa’ya ve geri kalan kıtalara insan ve kültürel 

yayılımını yaparken köprü görevi görmesi dolayısı ile geçmiş dönem insan 

davranışları hakkında çıkarım yapabilmek için büyük ölçekte materyal 

sağlamaktadır. Üst Paleolitik Dönemle ilişkilendirilen; kemik ve boynuzdan aletler, 

süslenme eşyaları ve değişen alet üretimi Üçağızlı Mağarasında gözlemlene-
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bilmektedir. Mağarada Aurignacian alet izine rastlanmamıştır fakat Anadolu’da insan 

evrimsel tarihi açısından diğer bir önemli mağara olan Antalya-Karain Mağarasında 

bu kültüre ait buluntular vardır. Karain-B: Tabaka-22’de 27,980±(240),18,960±(180) 

bin yıl öncesine yaşlandırılmıştır (Yalçınkaya ve  Otte,2000). 

Levant’ın diğer Aurignacian kalıntılarının olduğu bulunduğu Kebara (Bar-

Yosef v.d,1996) ve Raqafet’te (Lengyel v.d,2006) Levanten Aurignacian 32.000-

30.000 yıl ’dan başlamaktadır, Kuzey Levant’ta Ksar Akil’de ise Aurignacian 

katmanları Ahmarian endüstrisinin üzerinde yer alır, yani Ahmarian’dan sonra 

gelmişlerdir. 
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Şekil 15. Aurignacian Taş Alet Kültürüne ait  Seçili Artifaktlar: [1-9] 

Dufour dilgicikleri; [10,12], Carinated ve [15] burunlu son kazıyıcılar; 

[14]Carinated burin;[16] çekirdekten burin çıkarımı; [17-18] 

Aurignacian dilgiler; [19-20] Rötuşlanmış dilgilerde sonkazıyıcılar 

(BarYosef ve Belfer-Cohen, 2010):152 den alıntıdır 
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Şekil 16. Aurignacian stil kemik ve boynuzdan yapılma aletler: [1-3-7] 

Uçlar ve Bız; [5-6] Boynuz’dan yapılma iki uçlular (bi-point); [8-9] Geyik 

dişinden yapılma kolye uçları; [10] Lissoir; [11] Şekillendirilmiş obje; 

[12-13] ayrılmış taban uçları (based points) – Buluntularun kaynağı 1-

12’ye kadar olan arifaktlar Hayonim Mağarası katman D; 13-Kebara, 

birim I-II  ( Bar-Yosef ve Belfer-Cohen,2010):154’den alıntıdır. 



57 
 

 

Şekil 17. Anadolu üzerinden Levant Kültürünün Avrupa’ya Dağılımı 

(Mellars,2011) 

3.2 AVRUPA: SEMBOLİK VE DAVRANIŞSAL BULUNTULAR 

Avrupa’da H.sapiens’e ait ilk arkeolojik buluntular ≤48,000kyö’den 

gelmektedir.“Bohunician”olarak adlandırılmıştır ve Levant “Emiran “stiliyle 

benzerlik göstermektedir. Modern H.sapiens’ler ılıman buzul arası dönemde iklim 

şartlarının da el vermesi neticesinde Avrupa’ya ilk defa ayak basmışlardır, ikinci göç 

dalgası ise içerisinde artifaktları da içeren Proto-Aurignacian kültürün Avrupa 

envanterine katılmasını sağlamıştır, Balkanlar, Doğu Avrupa ve Güneybatı 

Avrupa’da bulutu yerleri mevcuttur (Hoffecker,2009) ve 40.000 yıl önce 

gerçekleşmiştir. Proto-Aurignacian Levant “Ahmarian”  kültürüne benzer bir 

yapıdadır. Günümüzden 40.000’yıl önce ise Aurignacian endüstri Avrupa’da sıkça 

görülmeye ve seri bir yayılım gerçekleştirmeye başlamıştır. Aurignacian alet 



58 
 

kültürüne sahip insanlar Avrupa içlerine hızla yayılmış ve geçen zaman boyunca bazı 

lokal endüstriler geliştirmişlerdir (Klein,2009). Avrupa Üst Paleolitiği dört kültür 

geleneği içerisinde değerlendirilmektedir; Aurignacian (G.Ö.40.000–28.000), 

Gravettian (G.Ö 32.000–30.000), Solutrean (G.Ö 22.000–18.000) ve Magdalenian 

(G.Ö18.000–11.000) stil olmak  üzere (Mellars,2006).  

Mellars (2005): Avrupa Üst Paleolitik Dönemin  iklimsel ve çevresel 

koşullarını değerlendirerek; 

1. G.Ö. 60.000-30.000 yılları arasında  önce hızlı, iklimsel ve çevresel bir 

değişim 

2. Demografik değişimler ve yerdeğişim (H.sapiens-H.neanderthalensis 

arasında) 

3. Lokal populasyonlar arasında artan etkileşim ve rekabet 

4. Teknolojik, ekonomik ve sosyal adaptasyon, inovasyonlar  

5. Üst Paleolitik Devrim 

bölgenin ÜPD Devrimine ilişkin kronolojik modelini önermiştir (Mellars,2005). 

Yine aynı çalışmasında Mellars; Erken Üst Paleolitik İnovasyonlarını 14 birimde 

sıralamıştır;  

1. Gelişmiş dilgi ve dilgicik teknolojisi (punch struck) 

2. Yeni son kazıyıcı ve burin yapıları 

3. Alet üretiminde standart form yapısı 

4. Fildişi,boynuz ve kemikten çok şekilli alet üretimi 

5. Kişisel süslenmenin ve takıların ortaya çıkışı (delinmiş dişler,şekillendirilmiş 

taşlar, fildişi boncuklar , deniz kabuklularından olmak üzere) 
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6. Kompleks ve çeşitli sanat formlarının ortaya çıkması 

7. Sembolik işaretlerin “notation” ortaya çıkması 

8. Kemikten yapılma müzik enstürmanları 

9. Uzun mesafeli hammadde değiş tokuşu ve ticaret ağları 

10. Fırlatma teknolojisinde gelişim ( Mızrak fırlatıcılar) 

11. Teknolojik modellerde seri değişimler 

12. Yükselmiş populasyon yoğunlukları 

13. Daha kalabalık yerleşim alanları 

14. Avladığı bazı hayvanlarda uzmanlaşma ve sömürü modelleri (Mamutlar vb 

çokça avlanan hayvanlar) 

 

İnsanların gerçekleştirdiği sembolik dışa vurum ve çeşitli komunikasyon 

örnekleri çevresel ve iklimsel değişimler sonucunda ortaya çıkan ve artış gösteren; 

demografik ve sosyal baskılara karşı geliştirilen bir başaçıkma yönteminin, evrimsel 

bir adaptasyonun kanıtı olabilirler (Henshilwood ve Marean,2003; Mellars,1996). 

Avrupa’da Üst Paleolitik’te özellikle Orta-Üst paleolitik Döneme ait çok sayıda 

mağara resmi, hayvan tasvirleri, taşınabilir sembolik objeler, kemikler üzerine 

kazınmış şekiller (hayvan,doğa,vb.) ve daha önce hiçbir ÜP lokalitesinde 

görülememiş Carnivor dişinden yapılma süs eşyaları (delinmiş kolye ucu) gibi 

oldukça karakteristik sanatsal  ve süslenme objeleri bulunmaktadır (Klein,2009). 

Geç Paleolitik insanların; düşünceleri, inanışları ve değer yargılarına ait 

yansımalar ürettikleri arkeolojik kayıtlara yansımamıştır (taş aletler), fakat sanata 

dair buluntuları iki temel basamakta incelenir; birincisi duvar sanatı, kaya yüzeylere 
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boyama ve kabartma örnekleri, ikincil olarakta taşınabilir veya dekorasyon 

ürünleridir (Klein,2009). 

Avrupa Öncül Üst Paleolitiğine ait en önemli taşınabilinir sanatsal objeleri; bir 

zoomorfik figür olan Aslanadam (Löwenmensch) heykelciğidir. Hohlenstein –Stadel 

Mağarası Güney Almanya’da keşfedilmiştir. Aurignacian kültür topluluklarıyla 

bağlantılır ve bulunduğu katmanda yapılan tarihlendirmeye göre 40.000-35.000 bin 

yıl  öncesine aittir (Conard,2003). 

Yine Almanya’nın güney bölgesinden gelen Schelklingen Venüsü (Venus of 

Hohle Fels yada Venus of Schelklingen)’dür. Fildişi kadın bedeninde oyularak bir 

insan tasviri yapılmıştır, mağaranın Erken Aurignacian tabakalarından çıkarılmıştır, 

yaşlandırması da yine 40.0000-35.000 bin yıl öncesine ait olarak belirlenmiştir 

(Conard,2009). Paralel olarak diğer bir “Venüs” figürü ise Avusturya-Krems şehri  

Willendorf yakınlarındaki bir paleolitik yerleşiminden gelmektedir, Schelklingen 

venüsüne göre daha yakın tarihlidir, (28±3bin yıl önce), Paleolitik Dönem 

insanlarında Venüs tasfirinin bir sembol, ritüel biçimi olarak yoğun olarak 

kullanıldığının bir göstergesidir (Antl-Weiser,2009). 

Avrupa Üst Paleolitik Mağara sanatına dair “Simgesel” örnekler Fransa- 

Châuvet Mağarasında bulunmaktadır, 30.000-32.000 bin yıl öncesi olarak 

yaşlandırılmıştır, Aurignacian dönem buluntuları vardır, mağara duvarında hayvan 

sürüleri (geyik, gergedan, aslan ve at olmak üzere) tasvirleri çizilmiştir (Clottes ve 

Geneste,2012). 
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Şekil 18: Avrupa’da ki sanat alanlarının coğrafya üzerinde  dağılımı:“Buzul 

Çağı Avrupası’nın kireçtaşı mağaraları Paleolitik sanatının zengin mirasını 

korumuştur. Mağara resimlerinin en büyük özelliği biçimsel bir devamlılık olsa 

da,taşınabilir sanat eserlerindeki motifler çok daha fazla çeşitlilik gösterirler”

Roger Lewin: (Lewin,2015):424’den alıntıdır. 
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Resim 5. Chauvet-Galerie des panneaux rouges’da bulunan sıvı halde bulunan 

boyanın püskürtülmesi sonucu yapılmış Negatif el bakısı örneği (ok ile 

gösterilen alanlarda daha büyük pigment parça kalıntıları bulunmaktadır, 

bunun nedeni karışımın homojen bir yapıda olmamasıdır) (Fritz ve 

Tosello,2013):293’den alıntıdır. 

 

Resim 6. Chauvet-Galerie des panneaux rouges’da bulunan Pozitif el baskısı 

örnekleri  (Fritz ve Tosello,2013):294’den alıntıdır. 
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Resim  7. Salle du Ford, Grand Panneau des Lions çizim örnekleri (bu çizimler 

yerden 2m yükseklikte bulunmaktadır ve hayvan başları beyaz kil katmanı el 

ile temizlendikten sonra odun kömürü kullanılarak kontürlenmiş-lerdir (Fritz 

ve Tosello,2013):300’den alıntıdır. 

 

Resim 8. Salle Hillarie, Secteur des Chavaux örnekleri (beyaz kil katman 

üzerine yapılan siyah kontürleme işlemi eserin özellikle uzak perspektifte renk 

kontrastlarını ortaya çıkarmaktadır) (Fritz ve Tosello,2013):300’den alıntıdır. 
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Resim 9. Salle Hillarie, Alcove des Lions sol duvar kısmi örnekleri (Fritz ve 

Tosello,2013):303’den alıntıdır. 

 

 

Resim 10. Salle du Fond, Grand panneau des Lions av tasviri (Fritz ve 

Tosello,2013):306’den alıntıdır. 
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Resim 11. Salle Hillaire, Panneau du Cheval çizimi (iki at ve mamut çizimi, 

mağara duvarı üzerine aşıboyasıyla boyanmış zemine beyaz kilden parmak 

kullanılarak yapılmış tasvirler) (Fritz ve Tosello,2013):287’den alıntıdır. 

 

Avrupa’lı Üst Paleolitik Dönem Chauvet Mağarası sakinleri yaşadıkları 

alanda kırmızı, beyaz ve siyah olmak üzere üç farklı pigment tipi kullanmışlardır. 

Kullanılan pigmentler mağaranın bazı kısımlarında birbirleriyle kontrast özellik 

göstermiş bazende çizim yapılacak yere aşıboyası ve beyaz kil yardımıyla bilinçli 

olarak bir zemin oluşturulmuş, bu zemin üzerine daha sonra çizimler yapılan 

düzenlemeler eklenmiştir (Fritz ve Tosello,2013). Resim 10’da görülen avcı 

carnivorların avlanma sahnesi tasviri oldukça dikkat çekicidir, dönem insanı gördüğü 

bu sahneden açıkca etkilenmiş ve bu görüntüyü yaşadığı alanda tekrar 

canlandırmıştır. 
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4.BÖLÜM 

 

TARTIŞMA 

Homo heidelbergensis’ile başlayan insanın davranışsal özelliklerindeki 

değişimler; H.heildelbergensis’in yaptığı (G.Ö.Terra Amata-270.000-230.000) 

(Lumley ve Boone,1976; Tattersall,2013) sığınaklar ve İsrail’de ki tartışmalı  

230.000 yıllık Venus heykelciği (Marsack,1996), Fransa-Essex’deki 450.000’yıllık 

mızrak buluntusu (Cameron ve Groves,2004) ve daha sonra H.neanderthalensis ile 

beraber alet endüstrisindeki değişimle beraber ivme kazanmıştır. Fakat hem 

teknolojik hem de davranışsal devrim, etkin dil kullanımı H.sapiens’in ortaya 

çıkmasıyla beraber zirveye ulaşmıştır. İnsanlar doğal mağaraları sığınak olarak 

milyonlarca yıldır kullanmışlardır ve iskan edilen bu mağaralardan insnaların 

biyolojik, kültürel (aletler), diyet (zooarkeolojik kemik kalıntıları), sembolik (süs 

eşyaları, renklendirilmiş objeler) davranışlar ve sanata (resimler, taşınabilir objeler 

müzik enstürmanları) dair izler bırakmışlardır. Bırakılan arkeojik kalıntılar Üst 

paleolitik döneme kadar (Afrika Orta Taş Çağı kabul edilirse Orta Paleolitik 

Dönemin son evreleri) insanların davranışları hakkında bilgi vermektedir, fakat 

sembolik ve kültürel evrime dair bulgu içermemektedirler. Eğer Marshack tarafından 

betimlenen 230.000’yıl öncesine ait Venüs heykelciği kabul edilirse (Marsack,A, 

1996), bu buluntu Homo genusunun sanatına dair ilk buluntu olma özelliği 

kazanacaktır ve sembolik davranışlar H.heidelbergensis’ile beraber incelenecektir 

fakat bunu kabul etmek için yeterli kanıt yoktur ve oldukça tartışmalı bir 

konumdadır. 
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Acheulian (Mod 2) alet endüstrisi üreticisi H.erectus’tan H.heidelbergensis’e 

geçildiğinde beyin hacminde yaklaşık 330cc’lik bir artış gerçekleşmiştir ve EQ değer 

farkı 3,27 değerinden 3,52’ye artış göstermiştir (Stanford v.d,2016). EQ değerinin 

artışı hominidlerin dünya algısınıda değiştirmiş yaşamsal ve davranışsal faktörlerde 

değişimler meydana getirmiştir. H.heidelbergensis‘in en eski buluntusu-nun 

görüldüğü 609.000 yıl öncesinde alet kültürü olarak Mod 2 Aşölyen üretimine devam 

etmiştir (Klein,2008) fakat Avrupa’daki Orgnac-3,Lazaret ve Zaffaraya 

Mağaralarında H.heidelergensis-H.neanderthalensis arası kültürel geçişe ait izler 

takip edilebilmektedir (Michel v.d,2011). 

Lazaret Mağarası (Fransa) arkeolojik seviyelerinden H.heidelbergensis’ile 

ilişkilendirilen 21 adet insan kalıntısı bulunmuştur, alt tabakaların çoğu Mod 2 

endüstrisinden oluşmaktadır ve üst katmanlara gelindikçe Mod 2’nin yerini Mod 3 

örnekler almaktadır. Mağara kesintisiz olarak insanların ikametine uğramış-tır. 

Lazaret’in son tarihlendirme çalışmaları 2009 yılında yapılmıştır (Michel v.d,2011), 

faunal buluntularda Orta Pleistosen Dönemin son dönemine (MIS6) , yani soğuk bir 

periyoda işaret etmektedir (Valensi v.d,2007). Mağara katmanında bulunan Cervus 

elephantus (kızıl geyik) enamelinin ESR yöntemiyle tarihlendirilmesi sonucunda ise 

G.Ö 190.000-120.000 yaşlandırılması yapılmıştır (Michel v.d,2011) Orgnac-3 

Mağarasında H.heidelbergensis kalıntısı bulunmaktadır Lazaret Mağarasında ise 

Acheulean-Mousterian kültür geçişi (mozaik yapıda aletler) örneği olmasından 

önemli konumdadır (Michel v.d,2011). 

Orgnac-3’te Levallois kalıntıları kazılan katmanların tepesinde yer almaktadır 

ve H.heidelbergensis’e ait son kalıntlar da bu katmanlardan gelmektedir. 10 

arkeolojik katman ve 4 stratigrafik bölüme ayrılan Orgnac-3 G.Ö. 319.000-255.000 
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olarak yaşlandırılmıştır (Michel v.d,2011) Zaffaraya Mağarasının buluntuları 

kanibalizm ritüelinin sergilenmesi ve birkaç H.neanderthalensis kalıntısının 

bulunmasından dolayı önemlidir (Michel v.d,2011) Orgnac-3 Mağara populasyon-

larına izole bir grup diyebiliriz.  

275.000 yıl önce H.neadnerthalensis Avrupa’da paleoartik faunada faaliyet 

göstermekteydi (Klein,2009), H.heidelbergensis’in son örneklerini barındırması ve 

Mod 2-Mod 3 endüstrileri arasında geçiş örnekleri de buradan gelmiştir daha sonra 

Mod 3 endüstri ve H.neanderthalensis H.sapiens Avrupa’yı iskan edene kadar 

hakimiyetini sürdürmüştür. Mod 3 endüstri Afrika ve Avrupa’da benzer şekillerde 

görülebilmektedir fakat arkeolojik kayıtlara bakıldığında kökeninin Afrika Kıtası 

olduğu görüşü ağır basmaktadır. 

H.neanderthalensis’in ortaya çıkmasından sonra taş alet endüstrisinde 

“Levallois çekirdek”lerin yoğunlukta olduğu kazıcılar ve dilgilerden oluşan 

Mousterian alet endüstrinin  üretimine başlanmıştır ve Mousterian üretimiyle 

karakterize Levallois tekniği Avrupa dahil Afrika’da da uzunca zaman üretilmeye 

devam etmiştir ve Öncül Üst Paleolitik Dönem aletlerinin temelini oluşturmaktadır 

(Bar-Yosef ve Belfer-Cohen,2010). Avrupa, Güneydoğu Asya ve Levant’ın Paleo-

litik dönemleri, Afrika’da Taş Çağı altında incelenmektedir. Orta Paleolitiğin son 

evrelerine doğru Afrika’da Orta Taş Çağı yaşanmaktaydı ve üretilen aletler yapısal 

olarak birbirine paralel olarak üretilmişlerdir (Mellars,2005). Fakat Afrika’da 

Modern insanla ilişkilendirilen ilkin “Sembolik özelliklerin ortaya çıkışı” ve 

“Kemikten Üretilme Aletlerin bulunması “ve Güney Afrika –Blombos Mağarasından 

gelen süslenmeye ait Nassarius denizel kabuklularının bilinçli olarak delinerek 

süslenme amaçlı kullanılması ve son olarak 77.000’yıl olarak tarihlenmiş aşı boyası 
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kullanılmış  devamlı geometrik şekilleri içeren artifkatlar Sembolik davranışların 

kökeninin Afrika olabileceğini ortaya koymuştur (d’Errico v.d,2005; Mellars,2005; 

Barnard, 2014). Bunun yanısıra Demokratik Kongo Cumhuriyeti sınırları içersinde 

yer alan Katanda lokaltesinde ise kemikten üretilme 70,000 yıllık zıpkın örneği 

muadelleri olan Avrupa Üst Paleolitik kemikten yapılma artifaktlarına oldukça 

benzerdir fakat aralarında yaklaşık 78-45±5bin yıl  gibi bir fark bulunmaktadır 

(Mellars,2005). 

Sembolik Devrimin Afrika’da çıktığını kabul edersek ki şimdiye kadarki 

arkeolojik bulgular bu durumu destekler niteliktedir, davranışsal ve anatomik olarak 

modern insanın Afrika’da ortaya ilkin Levant’a gelmesi ortalama 20.000’yıl (77.000-

50.000 yılları arası) sürmüştür. Anatomik ve davranışsal modern olan insanlar 

ekolojik koşulların Afrika’nın Kuzey bölgelerine göre o zaman diliminde (75 bin yıl) 

daha elverişli olan Güney Afrika’dan Levant’a doğru göçlerini gerçekleştirmişlerdir. 

Aslında anatomik olarak modern H.sapiens’e ait Afrika dışında buluntular mevcuttur 

(İsrail-Kebara 90.000 yıl önce (Bar-Yosef 1996;Klein,2009;Tattersall,2012; 

Stringer,2012) fakat davranışsal olarak modern insana ait ilk kalıntılar Levant 

bölgesinden  G.Ö 50.000-45.000 aralığında gelmektedir. 

Anatomik olarak modern H.sapiens’ler ortaya Afrika’da evrimini 

gerçekleştirdikten sonra yaklaşık 100.000’yıl önce Sina yarımadasını geçerek 

Levant’a ulaşmışlardır. Levant’a ulaşan H.sapiens’ler İsrail-Kebara örneğinde 

olduğu gibi orada yaşayan H.neanderthalensis ile aynı nişin içine dahil olmuşlardır, 

H.sapiens ortaya çıktığında H.neanderthalensis; Avrupa, Güneydoğu Asya, Uzak 

Asya ve Afrika gibi büyük bir aralıkta yaşamaktaydı (Klein,2009; Cameron ve 

Groves,2004; Lieberman,2013). Bölgeye gelen H.sapiens’ler’in H.neanderthalensis’ 
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lerle yoğun bir habitat çekişmesine girdiği ve daha sonra ortadan kalktığı 

düşünülmektedir (Cameron ve Groves,2004; Shea,2008). Skhul-Qafzeh ve Kebara 

yerleşimlerinin H.sapiens ile ilişki katmanlarında kullanılan alet kültürünün 

Mousterian stilde olduğu görülmektedir (Stringer,2012), kullanılan aletler H.nean-

derthalensis ile aynıdır ve G.Ö50.000’e kadar böyle devam etmektedir.  

Hem anatomik hemde davranışsal modern insanların Levant’ta ortaya çıkışı 

G.Ö. 60.000-45.000 bölgede farklılık yaratmış ve büyük avantajlar sağlamıştır. 

Farklı amaçlar için taş kemik ve boynuzdan üretilen artifaktlar, denizel kabuklularun 

yoğun olarak kullanıldığı süslenme biçimleri, dilgi ve yonga teknolojilerinde artış 

gibi birçok özellik H.sapiens’e avantaj sağlamıştır. Üst Paleolitik Devrimin nasıl 

tetiklendiği ve birdenbire 50.000 yıl önce görülen davranışsal ve teknolojik devrimin 

nasıl başladığı hakkında farklı görüşler bulunmaktadır (Klein,2008; Mellars,2005). 

Bunlardan ilki H.sapiens beyninde gerçekleşen bir mutasyon sonucunda türün zeka 

ve kavrama yetilerinin değiştiği ve geliştği üzerinedir (Klein,1995,2009), ikincisi ise 

Güney Afrika‘da bulunan hali hazırda davranışsal olarak modern toplulukların Üst 

Paleolitik Dönem başlangıç zamanına Doğru Afrika üzerinden göçlerini 

gerçekleştirip bölgeye girebilmesidir (Barnard,2014), üçüncü görüş ise demografik 

ve iklimsel şartlar neticesinde H.sapiens’in böyle bir değişime mecbur olmasıdır 

(Henshilwood ve Marean,2003). 

Levant Üst Paleolitiği üç basamak altında incelenmektedir; 

1. Erken Dönem Üst Paleolitik (IUP) 

2. Klasik Levant endüstrileri, Ahmarian-Aurignacian stilleri 

3. Geç Dönem Üst Paleolitik stilleri  
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Hatay ili sınırları içersinde bulunan Üçağızlı Mağarası katmanlarında hem 

Erken Dönem Üst Paleolitik hemde Ahmarian tabakalarını barındırmaktadır, Levant 

bölgesinde Ksar Akil ile buluntuları ile beraber IUP endüstrisi ve IUP’dan Ahmarian 

stile geçişte alet farklılaşması, kemikten yapılma aletler, süs eşyaları ve hammadde 

kullanımı üst paleolitik sınıflandırmasında kullanılan kriterlerde önemli bir 

noktadadır (Kuhn v.d,2001; Kuhn v.d,2009; Kuhn,2013; Güleç ve Baykara2014; 

Baykara ve Güleç,2014; Bar-Yosef ve Belfer-Cohen,2010).  

Üst Paleolitik Dönemde iki farklı alet teknolojisi gözlemlenmektedir. 

Bunlardan ilki düzgün rötuşlanmış dilgi-dilgicik alet üretimine dayalı Ahmarian 

stilidir, ikincisi ise dilgi-yonga üretimine dayalı Levantin Aurignacian endüstrisidir, 

ve Ahmarian endüstrisine göre daha uzun parçalardan üretilmiştir (Belfer-Kohen ve 

Moris,2002). Ahmarian endüstrisi, Erq el-Ahmar yerleşim yerinden ismini 

almaktadır ve Levant bölgesinde 43.000-18.000 yıl öncesine kadar 

görülmektedir (Belfer-Cohen ve Bar-yosef,1999). Ahmarian endüstrinin erken 

ve geç modelleri Epipaleolitik döneme kadar devam etmiştir ve Levant Üst 

Paleolitiğinin temelini oluşturmaktadır. 

Aurignacian alet endüstrisi ise Ahmarian endüstriyle alet üretim 

farklılıkları açısından birbirinden ayrılır, düzeltili aletler, yonga-dilgi üretim 

oranı, yüksek miktarda dilgicik üretimi hariç genel görüntüde iç içe geçmiş 

durumdadırlar (Mellars,2006; Bar-Yosef ve Belfer-Cohen, 2010). 

Aurignacian endüstrinin Güney Levant kaynağından (orjini) başlayarak, 

Anadolu üzerinden, Karain-B mağarasındaki buluntulardan daha önce 

bahsedilmiştir, Balkanlar üzerinden Avrupa’ya ulaşmasıyla beraber, Avrupa Üst 
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Paleolitiği hızlı bir şekilde değişim geçirmiştir, bölgedenin uzun zamandır yerel 

sakinleri olan H.neanderthalensis’ler yeni gelen H.sapiens’e zaman içerisinde 

habitatını bırakmıştır. H.neanderthalensis‘in alet kültürü ve davranışsal ve 

sembolik özelliklerinde H.sapiens’le etkileşime girmesi sonucu farklılaşma 

görülmektedir, basit olarak sıralanacak olunursa; Chatelperronian alet endüstri-

sinin geliştirilmesi ve hayvan kemiklerinden süs eşyalarının üretimi gibi kendi 

Üst Paleolitik Dönemlerini yaratmaya çalışmışlardır, fakat neticede başarılı 

olamamışlar ve H.sapiens’e yerlerini bırakmışlardır (Mellars,2010; Klein,2009, 

Cameron ve Groves,2004; Lieberman,2013). 

H.neanderthalensis’in konuşma yeteneğine veya beceresine sahip olup 

olmadığı hakkında farklı görüler mevcuttur, fakat yakın zamanda Svente Paabo ve 

ekibi tarafından H.neanderthalensis aDNA’sının sekansının yapılması sonucunda 

konuşmayla doğrudan alakalı FOX2P genine sahip oldukları bulunmuştur.Ayrıca 

Hayonim buluntuluları arasında H.neanderthalensis ‘e ait hyoid kemiği buluntusuna 

rastlanması da H.neanderthalensis’in konuşabileceği görüşünü destekler niteliktedir. 

Philip Lieberman H.neanderthalensis‘in konuşma yeteneğine dair yaptığı çalışmada; 

yeni doğan çocuk, yetişkin insan, Neanderthal ve şempanzenin (Lieberman 

v.d,1972); nasal kavite, oral kavite, hyoid, velum, pharynx’in pozisyonlarından 

dolayı yaptığı karşılaştırmalı araştırmada H.neanderthelensis’in de konuşabileceğini 

ileri sürmüştür (Lieberman ve Crelin,1971; Liberman v.d,1972; Lieberman 

v.d,1991), fakat bu konuşmanın H.sapiens’lerdeki gibi bir yapıda kompleks bir 

yapıdamı yoksa çeşitli ses varyantlarından oluşan bir yapıda mı olduğu hipotetik bir 

seçimdir ve bunu malesef tam olarak bilemeyiz.  
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Daniel Lieberman; H.neanderthalensis’lerin ortadan kalmasında H.sapiens’ 

lere kıyasla; türler arasındaki ölüm oranlarının, tür adölasanlarının sütten kesilme 

zamanlarının, modern insanların iş birliği yapma konusunda daha başaralı olmaları, 

balık ve kümes hayvanları dahil olmak üzere geniş bir yelpazede yapılan av 

organizasyonları (Üçağızlı Mağarasının katmanlarında denizel ürünlerin tüketimine 

düzenli olarak rastlanılmıştır (Kuhn v.d,2013), daha büyük ve etkili sosyal ağlar gibi 

birçok özelliğin aynı anda veya veya bazılarının görülmesinin sebep olabileceğini 

belirtmektedir (Lieberman,2013). 

Bunun yanısıra “İnsan kültürel yaratıcılığı ortaya çıktıktan sonra evrimsel 

değişimini körükleyen inanılmaz bir dinamo olmuştur, genler gibi kültürlerde 

evrilirler fakat bu evrim için bir mutasyona gerek duyulmaz. İnsanlar kültürel 

varyasyonları çoğu zaman bilinçli olarak üretmişlerdir “ yorumunu yapmıştır 

(Lieberman,2013). 

Homo habilis ile başlayan ve uzun bir periyod (2.6myö -300 bin yıl öncesine 

kadar) boyunca  beyin hacminde görülen düzenli  cc ve oransal artış hominidlerin, 

arkaik insanların ve davranışsal olarak modern insanların kültürel artifaktlar 

üretmesini, ateşi kullanabilmesini, avladığı hayvanları parçalayıp pişirebilmesini, 

derilerinden ve boynuzların faydalanmasını, dişlerinden süslenmesini,ve son olarak 

insanın kendisini ve çevresini kavrayıp yorumlayabilmesini sağlamıştır. 

”Fakat şuana kadarki modern insanın evrimsel başarısını açıklayan tek bir 

özel uyarlanım varsa, bu da olağan üstü iletişim kurma, işbirliğinde bulunma, 

düşünme ve keşfetme kapasitelerimizin sonucunda ortaya çıkan uyarlanabilme 

yeteneğimizdir” (Lieberman,2013). 
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H.sapiens’in Geç Paleolitik Devrimi 250 bin yıl öncesinde ortaya çıkan ait 

Mousterian endüstri (Klein,2009) baz alındığında 100.000’yıl sürmüştür, fakat bu 

süreç Linear ve düzenli bir şekilde gerçekleşmemiştir ve devrime sebep olan 

nedenler yavaş yavaş birikerek sonucunda Üst Paleolitik Dönemi ve insanın Üst 

Paleolitik karakteristik davranışlarını ortaya çıkarmıştır. Bu devrim sonrasında ise 

H.sapiens seri bir şekilde Levant’dan çıkarak dünyanın geri kalanına yayılmış ve o 

dönem yaşayan yakın kuzenlerimizi (H.neanderthalensis-H.floresiensis) ortadan 

kaldırmıştır. 
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5.BÖLÜM 

 SONUÇ 

Bu çalışmada geçmiş dönem insanlarının; yaşadıkları yerler, olası göç 

rötasyonları, kökenleri, davranış biçimleri,arkeolojik kalıntıları, yaşadıkları 

çevrelerin paleoekolojik koşulları, ekonomik kaynakları, av stilleri ve geriye 

bıraktıkları fosil kalıntıların geneli üzerinden, Mod 2 (Acheulean) taş alet endüstri 

üretim stillerinin ilk ortaya çıktığı zaman olan 1.8-1.7 milyon yıl önce (Klein,2009; 

Tattersall,2012;Stringer,2012; Lewin,1994)‘den H.heidelbergensis’ile ilişkilendirilen 

Geç-Alt paleolitik stiline kadar 1 my gibi uzun bir zaman boyunca değişmeden 

kullanıldığı,yaklaşık G.Ö 600,000 yıldan itibaren ise H.neanderthalensis ile 

H.sapiens’in son ortak atası olarak kabul edilen H.heidelbergensis’in ortaya 

çıkmasıyla beraber arkaik insanlarda davranışsal faliyetlerinde değişimlerin 

gözlemlenmeye başladığı (Cameron ve Groves,2004; Tattersall,2012; Klein,2009; 

Lewin,1994) Mod 2 alet endüstrisinin yerini Mod 3 endüstrini almasıyla beraber 

mozaik formda aletlerde dahil edildiğinde G.Ö 500.000-250.000 yılları arasında 

kullanılan aletlerin ihtiyaç dahilinde kademeli olarak artış gösterdiği ve farklı 

amaçlar doğrultusunda kullanımın artması, Mod 3–Mod 4 arası geçişte ise G.Ö 

250.000-50.000 yılları arasında  insanların davranışsal olarak atalarından tamamen 

farklılaşmaya başladıklarının, anatomik olarak modern H.sapiens’in ortaya çıkışının 

ve bununla beraber  sembolik ve davranşsal yeni özellikler geliştirmelerinin, Mod 3 

stilden Mod 5 stile geçişinde ise tamamen yeni geliştirilen ve daha önceki hiçbir 

endüstride daha önce görülmemiş bir biçimde; kullanılan alet kullanım ve üretim 
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materyallerinde gelen değişimler, modern insan düşünce stilinin ortaya çıkması, 

sanata dair ilkin eserlerin, taşınabilinir sembololik objelerin, H.sapiens’in yaşamının 

bir parçası haline geldiği kronolojik bakımından belirtilmiş ve irdelenmeye 

çalışılmıştır. 

  Sonuç olarak; insanın kültürel evriminin (aletlerin geliştirilmesi, geliştirilen 

aletler sonucunda besin kaynaklarından yararlanmanın artması, insan beslenmesine 

etin dahil olması, barınakların yapılması,ateşin kullanılması vb.) biyolojik evrimini 

tetiklediği, tetiklenen biyolojik evrim sonucunda ise beyin hacminde kapasite artışı 

görülmesi, artan kapasitenin yeni teknolojiler ve dünya algısı yarattığı, bunun 

yansıması olarak ise son aşamada insanın biyolojik ve kültürel evriminin 

H.sapiens’ile beraber iç içe girdiği ve bir bütün olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 
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ÖZET 

Orta ve Üst Paleolitik Dönem’deki insanın davranışsal, sembolik özellikleri 

ve ortaya çıkış koşullarını konu edinen bu çalışmada taş alet endüstrileri arasındaki 

geçiş aşamalarında iklimsel, evrimsel ve kültürel değişimler belirtilip değişimlerin 

ilk olarak gerçekleştiği yerler ve kaynakları yorumlanmayaçalışılmıştır. Çalışma 

kapsamında Homo Sapiens’in ilkin formları ve Üst Paleolitik Devrimini 

gerçekleştiren formları arasındaki farklar, Afrika, Levant, Anadolu ve Avrupa’da 

incelenen dönem insanlarının kullandıkları teknolojiler, arkeolojik kanıtların buluntu 

yerleri, kullanılan geçiş ve aletendüstrileri arasındaki farklılıklar ve ortaya çıkış 

yerleri, üretim tarzları ve insanın kültürel değişimi Anadolu’daki önemli buluntu 

yerleri de eklenerek bölgeler arası benzerlikler, farklılıklar ve bufarklılıkların 

nedenleri belirtilmeye çalışılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Orta Paleolitik, Üst Paleolitik, Taş Aletler, Sembolik 

Davranışlar, Anadolu 
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ABSTRACT 

This study focuses on the occurrence, behavioral and symbolic characteristics 

of humans, who lived in Middle and Upper Paleolithic Eras. This focus point 

includes an interpretation on the sources and places, tracing with climatic, 

evolutionary and also cultural changes, which happened in transitional stages of the 

stone tools industries. This study tries to explain the similarities and differences, and 

also main reasons of these differences, with help of a number of facts as follows: 

differences in between first humans (Homo sapiens) and Upper Paleolithic forms of 

humans, the technologies that used by humans who lived in Africa, Levant, Anatolia 

and Europe region, findspots, differences in between transition and stone tools 

industries and also occurrence places of them, styles of manufacturing and cultural 

shifts, and finally analyzing important findspots in Anatolia with this point of view. 

 

Key Words: Middle Paleolithic,Upper Paleolithic,Stone Tools,Symbolic 

Behaviors,Anatolia  
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