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THRAKIA
Thrakia bölgesi geniş anlamıyla doğuda Karadeniz’den
batıda Vardar ırmağına, kuzeyde Tuna’dan
güneyde Ege denizne değin uzanan
geniş bir alana yayılıyordu.
Türkiye Trakya’sı ise günümüzde
Edirne, Tekirdağ, Kırklareli illerinin tümünü,
İstanbul ilinin tüm Avrupa yakasını;
Çanakkale ilinin de Gelibolu Yarımadası’ndaki
bölümünü kapsıyordu..

HALKLAR
Homeros (II. X 435-36; XIII 5) Thraklar'ı güzel ve hızlı koşan iri atlar
besleyen savaşçı bir ulus olduklarını söyler.
Thoukydides (II 97) ise Avrupa'da İon Körfezi ile Pontos Euksinos arasında
yaşayan halkların gelirler ve her türlü mal yönünden en güçlülerinin
bunlar olduğunu bildirmektedir.
Strabon'a göre (VII frag. 47) sayıları 22'yi bulan pek çok boy ve oymak
etrafında kümelenen Thraklar tümüyle köylerde ve mezralarda
yaşamaktaydılar. Nitekim Thrakia'da Büyük İskender ve ardılları dönemi
(İÖ. 330-30) öncesinde gerçek anlamda bir kentin varlığından söz etmeye
de olanak yoktur. Herodotos (V 3) onları aynen şu sözlerle tanımlar:

"Yeryüzünde Hintliler'den sonra en kalabalık olanlar Thrakialılar'dır; tek bir
kişinin komutasında ya da tek iradeyle hareket etseler hiç yenilmez ve
bence ulusların en güçlüsü ve en kalabalığı olurlardı. Ama onlar için
olanaksızlık buradaydı ve bu birlik hiç bir zaman kurulamadı; bunların zayıf yerleri burasıdır. Oturdukları yere göre bir çok adlar alırlar ama tüm bu
ulusların görenekleri her noktada hemen hemen aynıdır..."

HALKLAR
Pausanias : " Thraklar toplu olarak öteki uluslarla karşılaştırılacak olursa,
bunların Keltler'den sonra gelen en büyük ulus oldukları anlaşılır.
İşte bu nedenle Romahlar'dan önce hiç bir ulus
Thraklar'ı boyunduruğu altına alamamıştır.“
Ortak bir dil ve kültürleri olmakla birlikte, siyasal yönden kabile
düzeninden öteye geçemeyen ve Plinius'un da " Avrupa 'nın en güçlü
halklarından biri " olarak nitelediği Thraklar İÖ. VI. yüzyılın sonlarında
Odrys boyunun önderliğinde birleşik bir krallık kurmaya çalıştılar.
Ancak bu krallığı bir arada tutan tek bağ
Odrys boyunun askeri üstünlüğüydü.
Bu üstünlük kısa sürede son bulduğunda Thrakia, bir kez daha boy
beylerinin kaosu içine düşmekte gecikmedi.

TARİHÇE
İÖ. VII. yüzyılın ilk yarısından itibaren Kuzey Ege,
Gelibolu Yarımadası ve Marmara'nın kuzey kıyılarına
lon, Aiol ve Megaralılar göçmeye başladılar.
Bunun sonucunda zaman zaman yerli halkın direnişiyle
karşılaşmakla birlikte en ünlüleri Abdera, Maroneia,
Ainos, Sestos ve Byzantion olan birçok kente yerleştiler.
Özellikle bölgenin güney uç kesimini oluşturan
Khersonesos (Gelibolu Yarımadası) İÖ. 555 yıllarından
başlayarak Atina denetimi; İÖ. 513 yılından sonra
Bosporos'tan Istros'a (Tuna) doğru uzanan batı
bölümleri ise Pers kralı Büyük Dareios'un egemenliği
altına girdi.

TARİHÇE
İÖ. VI. yüzyılın sonlarında yerli bir
Thrak boyu olan Odrysler, Teres ve
oğlu Sitalkes ile bölgenin, güneyde
Ege kıyılarındaki Abdera'daıı
kuzeyde Istros'un (Tuna) ağzına değin
uzanan, büyük bir bölümünü
denetimleri altına aldılar.
Odrys kralı Kotys'in İÖ. 360 yılındaki
ölümünden sonra bölgede yine
karışıklıklar baş gösterdi.
Bu sırada Makedonia kralı II.
Philippos (İÖ. 359-336) Thrakia'yı ele
geçirmeye çalıştı ve iç kesimde
egemenliği sağladı.

TARİHÇE
Aynı sindirme politikasını, sonradan
Büyük unvanını alacak olan oğlu İskender
(İÖ. 336-323) de sürdürdü ve yeri
bilinmeyen Aleksandropolis kentini kurdu.
İskender'in Asia seferi sırasında
bölgenin yönetimi Antipatros'a bırakılmıştı.
İÖ. 324'te Odrysler Seuthes adlı
krallarının önderliğinde ayaklandılar.
Seuthes kendine düzenli bir kent kurarak
buraya kendi adını (Seuthopolis) verdi.
İskender'in ölümünden sonra bölge
generallerinden Lysimakhos'a bırakıldı.

TARİHÇE
Makedonia Krallığı'nın İÖ. 168 yılında siyasal
egemenliğinin sona erişi ile Roma bölgedeki tek
söz sahibi devlet durumuna geldi. İÖ. 133 yılında
ölen Bergama kralı III. Attalos'un (138-133)
krallığım bir miras ile Roma'ya bırakması üzerine
Khersonesos da Roma yönetimine geçti.
Romalılar bu yarımadaya, Avrupa'dan Asia
Eyaleti'ne uzanan tek karayolunun buradan
geçmesi yüzünden büyük önem verdiler.
Thrakia'nın geri kalan kısmında ise daha gevşek
bir egemenlik kurdular.

