Çeviriler :

F~L~BE'N~N RUEN KÖYÜ'NDEKI KURTTEPE
MESKÜN YER MEZARI *
Yazan: YORDANKA KALUDOVA
Çeviren: Dr. ~SMAIL KAYNAK
Filibe vilâyetinin Ruen Köyü'nün iki kilometre kuzeyinde
Dolna Bara mevkiinde Kurttepe meskün yer mezar~~bulunmaktad~r.
Barata suyunun sa~~k~y~s~ndad~r. Sistemli olarak k~y~y~~oymu~~bulunan dere sular~~mezar~n bat~~k~y~s~m y~k~p götürmü~tür. Bu mezar~n
yaln~z 40 metre kutrunda ve 2,40 metre yüksekli~indeki do~u k~sm~~
kalm~~t~r.
1947 y~l~nda Asenovgrad Lisesi co~rafya ö~retmeni Anton
Kovaçev bir grup ö~rencinin yard~m~~ile okul kolleksiyonu için malzeme elde etmek amac~yle mezar~n korunmu~~olan do~u k~sm~n~n
bat~~taraf~nda kaz~lar yapm~~t~r.
Daha sonra bu ilgi çekici malzeme Asenovgrad müzesine teslim
edilmi~tir. P. Detev, baz~~münferit bulgular~, tarihlerini belirtmeden
yay~mlam~~t~r.
1962 y~l~nda müzenin prehistorya bölümüne ait bulgular~~tasnif
ederken, meskün yerin medeniyet geli~mesindeki safhalar~n ayd~nlanmas~~ amac~yle mezarda tamamlay~c~~tetkikler yap~lmas~~gerekmi~ti.
Tabakalar~n profillerindeki çe~itli yerlerde ev temellerinin izlerine rastlanm~~~olup buradan zengin ve çe~ itli malzeme elde edilmi~tir.
Bu meskün yerin medeniyetinin karakteristik özelliklerini tayin
etme~e yard~m edebilecek ~ekilde bu bulgular~~ ~ekil, muhteva ve
ne i~e tahsis edilmi~~olduklar~na göre gruplara ay~rarak burada veriyoruz.
* Yordanka Kaludova, Seli~tnata Mogila Kurttepe pri s. Ruen, Plovdivsko
("Arheologiya" dergisi, Y~l VIII, ~ , 1966, S. 52-59).
P. Detev, Novootkriti predistoriçeski seli~ta v Yujna B~lgariya, GNAMP,
I, 1948, str. 572.
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Balt alar : Yaln~z üç ta~~balta bulunmu~tur. Dere ta~~ndan
(çak~l) veya gri, ye~ilimtrak veya siyah renkli kaya parçalar~ndan
yap~lm~~lard~r. Bütün uzunluklar~nca her iki tarafl~~olarak dikkatlice
cilManm~~~olan bu baltalar~n simetrik sivri uclar~~vard~r.
Ortadan kesintileri dikdörtgendir. Bunlardan birinin ~ekli Örnek
2 c'de gösterilmi~tir. Bunun uzunlu~u 7,1, geni~li~i 3,7, kal~nl~~~~ise
1,5 cm. dir. Di~er iki ta~~balta ayn~~tiptedir, yaln~z ölçü bak~m~ndan
farklid~rlar. Sivri uclarm~n sa~~taraf~~kullan~lmaktan çok a~~nm~~t~r.
Sivri uclar~n yan~ndaki her iki düz sat~hta da daha devaml~~bir kullan~lmadan ileri gelen bariz çizgiler farkedilmektedir.
Bu tip baltalar prehistorik devirlere ait ~slimye'nin Bikovo Köyü,
Filibe'nin Yasatepe Köyü, Deveta~ka ma~aras~~v.b. gibi meskün
yerlerin neolitik tabakas~ndakilere benzemektedirler.
K eskiler : Enine boyuna dikdörtgen ~eklinde kesimleri bulunan
ve simetrik ölçüleri olmayan ta~~keskiler (Resim ~~a, b, c). Koyu
ye~ilimtrak renkli sat~hl~~ve iyi cilâlid~rlar. Bulunan dokuz ta~~keskiden biri k~rm~z~mtrakt~r. Sivri olmayan üst k~sm~~daralt~lm~~~olup
kenarlar~~yass~d~r. Muhtemel olarak sap geçirilmek üzere haz~rlanm~~lard~r. Di~er iki ta~~keskinin i~lenmi~~keskin yerlerinin sa~~yanlar~~
göze çarpacak ~ekilde di~lidir. Boy 3,6 - 7 cm, üst k~sm~ndaki en
2,7 - 3,7 cm. ve kal~nl~k o,8 - 1,5 cm. dir.
Buna benzer ta~~keskiler memleketin geç neolitik ve eneolitik
meskûn yerlerinde çok yayg~nd~r. Yeni Za~ra'n~n Karanova köyü
yak~n~ndaki meskûn yer mezar~nda sap~~geyik boynuzundan yap~lma
bir ta~~keski bulunmu~tur. Bu keski, i~~veriminin önemli derecede
artm~~~oldu~unu göstermektedir.
Top Ta~ lar~ : Oval ~ekilli sekiz top ta~~~bulunmu~tur. Bunlar
~rma~~n sürükleyip getirdi~i ta~lardan veya çakmak ta~lar~ndan
yap~lm~~lard~r. Resim ~~'de bunlardan üç ayr~~tip görülmektedir.
Yontuk yüzü üzerine yap~lan sert, dik ve yandan vuru~ lar sonucu
bunlardan birincisinin oval ~ekli düzgünlü~ünü kaybetmi~tir (Resim ~ ).
Di~er daha kaba i~lenmi~~top ta~lar~~yuvarlak ve çentiklidir.
Örnek 3 b'deki top ta~~~daha dikkatli yap~lm~~t~r. Bu beyaz~mtrak
renklidir.
2
3

P. Detev, Seli~tnata mogila pri s. Bikovo GMPO, 1954, str. 159 obr. 15.
P. Detev, Materiali za praistoriyata na Plovdiv, GNAMP, III 1959; str. 20.
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Top ta~lar~n~n yap~m~nda çakmak ta~~~da kullan~lm~~t~r. Resim
~ 'de de görüldü~ü gibi daha sert vuru~larda çakmak ta~~ndan
parçalar kopmu~tur.
Kurttepe'deki meskün yer mezar~nda, düzgün olarak i~lenip
yuvarlak hale getirilen top ta~lar~ndan ba~ka bir veya iki ucu yass~la~t~r~lm~~~uzunca ~ekilli dere ta~lar~~bulunmu~tur. Bunlar~n günlük
ihtiyaçlarda çekiç olarak kullan~ld~klar~~anla~~lmaktad~r. Ölçüleri
6 - 12 cm. aras~nda de~i~mektedir.
Çakmak Ta~~ ndan yap~ lan aletler: Perdah aletleri,
b~çak ve b~ça~a benzeyen sivri uclu ve benzeri çakmak ta~~ndan
yap~lm~~~aletler bulunmu~tur. Ço~u k~r~k halde olan yirmiden fazla
çakmak ta~~~aletleri bulunmu~tur. Bunlar~n ölçüleri 5,5 - g cm.
uzunlukla 2 - 3,5 cm. geni~lik aras~nda de~i~mektedir. Bu aletlerden
dördü Resim ~ 'de verilmi~tir. Balmumu renkli çakmak aletler geni~~
ölçüde kullan~lm~~t~r.
Kemikten Yap~ lm~~~Aletler: Günlük ihtiyaçlarda kullan~ld~~~~anla~~lan kemik sivri uclu aletler bulunmu~tur. Bunlar
~ekil ve yap~ld~klar~~kemiklerin sivriltilmesi usulü bak~m~ndan biribirlerinden farkedilmektedirler. Bu cins aletler Bulgaristan ve ona
kom~u olan memleketlerin birçok prehistorik mesktin yerlerinde
bulunmu~tur.
Süs e~yalar~~yap~m~nda kullan~lan Cardium ve Spondylus cinsinden midye kabuklar~~meydana ç~kar~lm~~t~r. Resim 2'de Spondylus
cinsi midye kabu~undan yap~lm~~~bir bilezik parças~~görülmektedir.
Cardium'dan ise gerdanl~klar yap~lm~~t~r. Bulunanlardan birisinin
üst kenar~na boyuna as~labilmesi için bir delik delinmi~tir. Süs e~yas~~
yap~m~~için kullan~lm~~~olan Cardium ve Spondylus cinsinden midye
kabuklar~~memleketin birçok yerlerinde bulunmu~tur 7 . Kom~u memV. Mikov i N. Djambazov, Deveta~kata pe~tera, 1960, str. 34, obr. 21.
V. Mikov, Seli~tnata mogila do s. Zavet, Burgasko, IAI, XXIV, 1961, str.
272, obr. 4; P. Detev, GMPO, I, 1964, str. 159; ayn~~yazar, GNAMP, III, 1959,
str. 21, obr. 27, Z.
G. il. Georgiev, Iz jivota i kulturata na p~rvite zemedelskoskotov~dni plemena v
B~lgariya, sb. Arheologiçeski otkritiya v B~lgariya, 1957, str. 42, obr. 3.
7 P. Popov, Mogilata Devebargan, GNM, 1922/1925, str. 84; ayn~~yazar,
Praistoriçeskata Deneva mogila pri Salmanovo, IAD, IV, 1914, str. 213, obr. 212,
213; ayn~~ yazar, Kodjadermenskata mogila pri gr. ~umen, IAD, VI, str. 213,
obr. 94 i obr. 92; P. Detev, Seli~tnata mogila Yasatepe, GNAMP, IV, 1960, str.
13, obr.
4
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leketlerden Spondylus cinsi midye kabu~undan yap~lm~~~ süs e~yalar~n~n bulunmas~yle tan~nan Yugoslavya'da Vinça 8, Yunanistan'da
Dimini
Cardium cinsinden süs e~yalanyle ise Romanya'daki
Gumelnitsa 1° ve benzeri prehistorik devre ait meskûn yerler bilinmektedir.
Seramik: Medeniyet tabakalar~n~n çe~itli yerlerinde de~i~ik
cins seramik malzeme bulunmu~tur (toprak kap parçalar~, i~~uclar~na tak~lan a~~rl~ k, dokuma tezgâh~~için a~~rl~klar, dini merasim
masac~klar~, pi~mi~~toprak figürler ve benzeri gibi).
Kablar, önemli miktarda mineral k~r~nt~lar~~ve bitki kal~nt~lar~~
ile kar~~t~r~lm~~~balç~ktan elle yap~lm~~t~r. ~yi cilâlanm~~~gri, kahverengi veya siyah sat~hlar~~vard~r. Baz~lar~nda yüksek silindir ~ekilli
veya yar~m kavisli, ya da oval biçiminde, gövdenin üst k~sm~na tutturulmu~~saplar vard~r. En alt tabakada bulunan geç neolit serami~i
için yüksek silindir saplar ile ayac~klar bilhassa karakteristik bir
özelliktir. Baz~~ saplar~n ucunda, armut biçimindeki sürahilerde
oldu~u gibi, tomurcuk ~eklinde bir ç~k~nt~~ vard~r. Bunlar~n dibi,
yüksek bo~luklu veya silindir ~eklinde küçük ayakl~d~r (Resim 2).
K~vr~ms~z silindir sapl~~kablar~n düz dipleri vard~r. Bu, memleketteki geç neolitik meskûn yerlerde de rastlanan ve süsü bulunmayan
sürahilere ait bir özelliktir.
Buna benzer kablar Bulgaristan'da Filibe'de Yasatepe'de 11,
Pazarc~k'a ba~l~~bulunan Kapitandimitrievo'nun Banyata mevkiinde 12 , Yeni Za~ra'n~n Karanovo Köyü'nde 13 ve di~er yerlerde bulunmu~tur.
Kurttepe'de toprak kab parçalar~~yan~ nda, iyi parlat~lm~~~siyah
veya koyu kahve renginde, satranç süsleri bulunan dini merasim
masac~klar~~ parçalar~na da rastlanm~~t~r (Resim 2 a, ç). Satranç
M. Bassits, Die Hauptergebnisse der prhistorischen Ausgrabung in Vinça
im Jahre 1908, Prehistorische Zeitschrift, III, 1911, tabi. to, b.
9 X. Tsouvtas, Ai proistorikai akro toleis Dimeniou kai Sesklou, 1908, tabi.
46, obr. 5-7.
10 Durnitrescu, Fouilles de Gumelnitsa, Dacia, II, 1925, str. 88, fig. 66, obr. to.
11 P. De/ev, Seli~tnata mogila Yasatepe..., GNAMP, I, 1948, obr. 23-24.
12 P. Detev, Seli~tnata mogila Banyata pri s. Kapitandimitrievo, GNAMP,
II, 1950, str. 5, obr. IO.
13 G. il. Georgiev,
Prouçvane kulturata na seli~tnite mogili, Arheologiya,
III, 1964. obr. 3.
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süslü masac~klar Sofya'n~n D. Lozen köyü 14, Yambolu'nun Veselinovo köyü 15 , Filibe'nin Yasatepe "'si, Kapitandimitrievo'daki Banyata" ve benzeri yerlerdeki bir s~ra prehistorik ça~a ait meskiin
yerlerin geç neolitik tabakas~ndan bilinmektedir.
Ayn~~kültür tabakas~ndan baz~~ i~~a~~rl~klar~~da gelmektedir.
Bu a~~rl~klar toprak kab parçalar~ndan yap~lm~~lard~r. Toprak kab
parças~n~n ortas~na her iki taraftan da hareket edilerek bir delik aç~lm~~t~r (Resim 2 a-ç).
Pi~mi~~topraktan insan figürcükleri bilhassa ilgi çekmektedir. Bunlar her ne kadar k~r~lm~~~parçalar halinde iseler de hangi örneklere
göre yap~ld~klar~~hakk~nda bir fikir verebilirler. Bunlar çok ~ematik
olarak i~lenmi~tir. Üçgen prizma veya silindrik tarzda uzat~lm~~~
~ekilleri vard~r. Birinci pi~mi~~topraktan figürcü~ün sath~~iyi parlat~lm~~~olup burun, kabartmad~r. Yüksekli~i 4,5 cm., geni~li~i 1,5
cm. dir (Resim 3 a).
~ekil bak~m~ndan bu, taban kemiklerinden yap~lan üçgen figürcüklere benzemektedir. Bunlar ~umnu'daki Kocadermen mezar~~18,
Popovo'nun Nevski köyü 19 ve di~er yerlerde bulunan toprak figürcüklere benzemektedirler.
Topraktan figürcü~ün ikinci parças~~silindir ~eklindedir (Resim 3 b). Ba~~hafifçe geriye do~ru kalk~kt~r. Burun daha aç~kça ifade
edilmi~tir. Gözler ince ufki hatlarla burnun her iki taraf~nda belirtilmi~tir. Burnun alt~nda a~~z s~~~bir oyuk halinde görülmektedir.
Bir ufki hat arka k~sm~~vücuttan ay~rmaktad~r. Gö~üs ufki denilebilecek iki oyuk halinde belirtilmi~tir. Boyu 4, eni 1,5 cm. dir. Benzeri
topraktan figürcük Filibe'nin Yasatepe 20 mevkiinde bulunmu~~olup
ta~-bak~r ça~~n~n birinci yar~s~na tarihlenmi~tir.
14 X. Petkov, Prinos kim prouçvaniyata na praistoriyata na Sofiyskoto pole,
Arheologiya, II, 196o, kn. 4, str. 44, obr. 3.
14 V. Mikov, Seli~tna mogila ot bronzovata epoha do s. Veselinovo, IAI,
XIII, 1939, obr. 271.
14 P. Detev, Materiali za praistoriyata na Plovdiv, GNAMP, 1959, III, str.
30, obr. 45.
17 P. Detev, Seli~tnata mogila Banyata..., GNAMP, II, 1950, str. 5, obr. ~ o.
14 R. Popov, Kodjadermenskata mogila pri gr. ~umen, IAD, VI, 1914, obr. 144.
14 A. Çilingirov, Glineni figurki ot predistoriçeskoto seli~te v. s. Sultan, Sb.
BAN, 1920, XI, str. 15, obr. 49 i 50.
20 P. Detev, Materiali za praistoriyata na Plovdiv, GNAMP, III, 1959, str.
52, obr. 2.
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Di~er figürcükten yaln~z siyah renkli bir kar~n ve bacaklar~n
bir k~sm~~korunmu~tur (Resim 4 d). Bir derin oyuk, ayaklar~~biribirinden ay~rmaktad~r. Boyu 5,5, eni 3,5 cm. dir.
Kar~n ve bacaklar~n bir k~sm~n~n alt taraf~~(Resim 4 c): kalça,
bel ve diz beyaz bir madde ile derin hatlarla belirtilmi~tir. Boyu
3,5 cm., eni 2 cm. dir. Buna benzer parçalar hemen hemen Bulgaristan'~n bütün eneolit meski~n yerlerinde görülmü~tür.
~nsan ba~~n~~tasvir eden toprak figür çok basit bir tarzda yap~lm~~t~r (Resim 4 ç). Burun, yüz sath~n~n birle~tirilmesinden meydana
gelmi~tir. Ka~lar ve gözler derin çizgilerle gösterilmi~tir. Kulaklar
sanki yüz ve arka sat~hlar~n~n kesi~en bir devam~~gibidir. A~~z s~~~
bir oyukla gösterilmi~tir. Boy 4 cm. en 3,6 cm. dir. Buna benzer
figürcükler Bulgaristan ve kom~ular~nda birçok yerlerde bulunmu~tur 21.
Bilhassa bir ku~u temsil eden toprak model, ilgi çekmektedir
(Resim 4 e). Ba~~~olmad~~~~için ku~un cinsini tayin etmek güçtür.
Gövdenin her iki taraf~nda s harfine benzeyen çizgilerle tüyler tasvir
edilmi~tir. Ayaklar çok ~ematik bir ~ekilde yap~lm~~~ve ufk~~bir hat
ile gövde bunlardan ayr~lm~~t~r. Yüksekli~i I cm., uzunlu~u da g
cm. dir.
Bulgular aras~nda iyi perdahl~~çamurdan yap~lm~~~ve neye yarad~~~~anla~~lmayan yuvarlak bir parça bulunmu~tur (Resim 4). K~rm~z~~
renklidir. Üst tarafina iki delik delinmi~tir. Buna benzer bir seramik
parça Burgaz'~n Zavet Köyü'nde bulunmu~tur 22.
Eneolit tabakas~ndaki malzeme çok çe~itlidir. Toprak kaplar
elle yap~lm~~t~r. A~~z, gövde, dip ve çe~itli sap parçalar~n~n bulunmas~~kablar~n ~ekilleri hakk~nda fikir vermektedir.
O devirde derin (kal~n cidarl~) ve s~~~(ince cidarl~) kablar yap~lm~~t~r. Bunlar~n yüzleri iyi parlat~l~n~~t~r. Bu kablar kurutulmadan
önce kabartma veya her çe~it geometrik motiflerle süslenmi~lerdir.
Baz~lar~~ise beyaz veya k~rm~z~~boyal~~çizgilerle donat~lm~~t~r. Bunlar
düz veya dalgal~~çizgi, daire, spiral ve saireden ibaret süslerdir (Resim 5).
21 V. Mik0V, Idolnata plastika prez novokamennata epoha, IAI, VIII, 1934,
str. 192 i pos. lit.
22 V. Mikov, Selistnata mogila do s. Zavet..., IAI, XXIV, 1961, obr. 21 a.

FILIBE'NIN RUEN KÖYÜ'NDEKI KURTTEPE

87

Kabart~l~~ve derin çizgiler halindeki süslerin daha basit (kal~n
cidarl~) kaplar~n d~~~yüzlerinde grafit ile resmedilmi~lerin de ince
cidarl~~ kablar~n üzerinde görülmesi dikkati çekmektedir.
Bu çe~it süslü kablar Bulgaristan'~ n birçok eneolit meskûn yerleriyle 23, Sultana 24 ile Gumelnitsa (Romanya) 25 ve benzeri yerlerden bilinmektedir.
A~~ rl~ klar~ : Bulunan çift konik ~eklindeki a~~rl~klardan
biri Resim 6 a'da gösterilmi~ tir. Bunlar delik olup bir ç~k~nt~~ile
süslüdür. Üçgen sat~ hlar meydana getiren düz çizgilerle süslenmi~tir.
Koyu k~rm~z~~renklidir. Yüksekli~i 5 cm., geni~li~i 3,5 cm. dir.
Toprak a~~rl~klardan ayr~~olarak üç ta~~a~~rl~k da bulunmu~tur.
Bunlar~n ortas~nda düzgün silindir ~eklinde delinmi~~delikler vard~r
(Resim 6).
Dokuma Tez gâh~~ A~~ rl~ klar~ : Bunlardan birincisi makara
~ eklindedir (Resim 6 b). Koyu kahve renginde olup uzunlu~u 5 cm.,
geni~li~i 4 cm. dir.
~kinci toprak a~~rl~ k (Resim 6 c) kesik piramid ~eklindedir.
Rengi k~rm~z~-kahverengidir. Boyu 13 cm., kaidedeki geni~li~i ise
8,7 cm. dir.
Deli~i tamamen aç~lmam~~~bir mermer balta, dikdörtgen ~ekilli
çak~l bile~i (parlatma) ta~lar~, hromel parçalar~~ve saire gibi e~yalara
da yine bu mesId~n yer mezar~nda rastlanm~~t~r.
Resim 6'da iki ta~~balta-çekiç görülmektedir. Malzeme ve
~ekil bak~m~ndan bunlar bak~r ça~~n~n geç devrindekilere benzemektedir.
Meskûn yerin çe~itli serami~i aras~nda çift spiral ~ekilli derin
çizgilerle belirtilmi~~süsler bulunan birkaç toprak kab parças~na
rastlanm~~t~r (Resim 7 a). Bulunan di~er bir toprak kab parças~n~n
üzeri spiraller ve içinde bu~day ba~aklar~~kabartmalar~~bulunan
dikdörtgen ~ekillerle süslüdür (Resim 7 b).
23 V. Mikov, Seli~tnata mogila do s. Zavet..., ~A~, XXIV, str. 282, obr. 15,
16; G. I. Georgiev, Ostanki ot p~rvobitnoto seli~te v tsent~ra na Sofiya, IAI, XXII,
1959, str. 329, obr. ~~; P. Popov, Mogilata Devebargan, GNM, 1922/1925, str. 99,
obr. 169, 172; Ya. Nikolova v N. Angelov, Raskopki na Emanskata pe~tera, IAI,
XXIV, 1961, str. 306, obr. I; P. Detev, Materiali za praistoriyata na Plovdiv,
GNAMP, III, 1959, str. 48, obr. 69 ~~ve 4.
24 Andrie~escu, Les fouilles de Sultana, Dacia, I, 1924, obr. 29-33.
25 V. Dumitrescu, Fouilles de Gumelnitsa, Dacia, II, 1925, str. 78, fig. 59-61.
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Gözlüklü fibula kabartmalar, spiraller, kesik çizgiler ve di~er
geometri ~ ekilleriyle süslü kablar Filibe'nin Lenovo Köyü'ndeki tepe
mevz~ inden, Filibe'deki Nöbettepe, Hasköy'ün Mezek mevkiinden,
Yambolu'nun Drama mevkiinden ve ba~ka yerlerden 26 bilinmektedir. Bunlar erken demir ça~~na aittirler.
Bu yerle~me yerinin mezar~~olan Kurttepe'nin bulgular~n~n
morfolojik özelliklerini inceleme sonucu ilkin bu yerin geç neolitte
meydana geldi~ini ve eneolit (tunç) ça~~nda da varl~~~n~~devam
ettirdi~ini tesbit etmek mümkündür. Daha sonralar~~mezar s~rt~~üzerinde ilk demir (Hal~ tat) ça~~ na ait bir meskûn yer te~ ekkül etmi~tir.
Fakat ~imdilik bu medeniyetin biribirini takip eden geli~me
safhalar~n~~tayin etmede kali bir s~n~r çizmek güçtür.
Burada da, kaz~ lar sonucu incelenen di~er meski~n yerlerde oldu~u gibi, ba~l~ca geçim vas~tas~n~ n tar~m, hayvan yeti~tiricili~i ve
avc~l~k oldu~u anla~~lmaktad~r.
imalâtta kullan~ lan aletler ta~ tan, çakmak ta~~ ndan ve kemiktendir. Dere çak~llar~~da kullan~lm~~t~ r. Ta~~aletler yerli kayalardan
veya ba~ ka yerlerden getirilen kaya parçalar~ndan yap~lm~~t~ r.
Tamamen delinmemi~~ ta~~baltalar~n, çok say~da i~lenmemi~~
çakmak ta~~~ve k~r~nt~lar~n~ n bulunmas~~bu aletlerin i~~yerinde yap~lm~~~olduklar~n~~ispatlamaktad~ r. Bu cins çakmak ta~~~Güney Bulgaristan'da bulunmad~~~~için yerli halk~ n bunu di~er meskû'n yer sakinlerinden, çok miktarda rastland~~~~Kuzey Bulgaristan'dan, elde etti~ini
tahmin etmek gerekmektedir. Burada spondylus cinsi midye kabuklar~na rastlan~lmas~, Ege dünyas~~ile mübadele yap~ld~~~n~~göstermektedir.
Biri geyik boynuzundan olmak üzere, bulunan çapac~klar 27 bu
meskûn yerin ilkel halk~n~n tar~m~ n yabanc~s~~olmad~~~n~~ispatlamaktad~r. I~~a~~rl~klar~~ile dokuma tezgahlar~~için a~~rl~ klar ise dokumac~l~~~ n geli~mi~~oldu~unu göstermektedir.
Mezarda (gösterilenlerden ba~ka) çok say~da seramik malzemesi
bulunmu~ tur. Bundan da ta~-tunç ça~~ nda çömlekçili~in çok geli~mi~~
Oldu~u anla~~ lmaktad~r. Çe~itli ~ ekilde ve oymal~, kabartmal~~ve daha
28

P. Detev, Praistoriçeski sel i~ta v baseyna na r. Meçka, GMPO, III, ~~g6o,

str. 58, obr.
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i pos. tam lit.

P. Detev, Novootkriti predistoriçeski seli~ta v Yu. B~lgariya, GNAMP, I,

1948,
str. 73.

Y. Kaludava- ~. Kaynak

1,

9

2 3 4cm

Res. ~~ — Ta~~âletler: a, b, e - keskiler; z - balta. Alt iki s~rada: ~ . s~rada
ta~~gülleler; 2. s~rada çakmak ta~~ndan keskiler.

T. Kaludava- ~. Kaynak

«O O O
ev 0 (Ip
Res.

2 - -üstte:

a - om Spondylus; b - om Cardium.
Ortada t. s~ra: a, b, c - kilit (sunak) masas~~ parçalar~~
Ortada 2. s~ra: ç, d - Pi~mi~~topraktan vazo parçalar~.
Altta iki s~ ra: I~~a~~rl~ klar~.

r.

Kaludava- ~. Kaynak

C

Res.

— Toprak figürler: a-d - insan idol figürlerinden parçalar;
e - ku~~figürü

Res. 4 — Pi~mi~~toprak e~ya.

r. Kaludava- ~. Kaynak

Res. 5 — Çe~ itli süsleri bulunan toprak kap parçalar~.

T. Kaludava- ~. Kaynak

e

Res. 6 — Üst ~~ . s~ ra: ta~~a~~rl~klar.
Ortada: a - toprak i~~a~~rl~~~; b, c - dokuma tezgâh~~ a~~ rl~klar~ .
Altta: Ta~~balta parçalar~.

r.

Kaludava - ~. Kaynak

Res. 7 — Toprak kap (vazo) parçalar~.

FILIBE'NIN RUEN KÖYÜ'NDEKI KURTTEPE

8g

çok grafit ile resimlenmi~~ve beyazla k~rm~z~~boya ile oyularak i~lenmi~~
toprak kab kacaklar yap~lm~~t~r.
~dol imali sanat~~yüksek bir seviyede olup toprak ve kemikten
insan ve hayvan figürinleri yap~lm~~t~r. Soy toplumu esas~na dayanan
meskün yerdeki aile reisi s~fatiyle anneye bir sayg~~ni~anesi olarak
kad~n figürinleri sunulmu~tur. Bu hususta bilhassa mezarda bulunan ve bir hamile kad~n~~ temsil eden bereket tanr~ças~n~n idolü
önem ta~~maktad~r 28.
Gelecekteki kaz~lar, Barata suyu kenar~nda meydana ç~kar~lan
meskün yerin kültür tabakalar~n~n karakterine daha fazla ~~~ k tutabilir.
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P. Detev, tsit. s~ç., obr.

22.

(ad~~geçen eseri, örnek 22).

