H

a

b

e

r

1

e

BIRINCI ULUSLARARASI TRAKOLOJI KONGRESI
HAKKINDA RAPOR
Uluslararas~~güneydo~u Avrupa Ara~t~rmalar~~Birli~inin himayesi alt~nda
Bulgar Trakoloji Ulusal Komitesi taraf~ ndan organize edilen "Birinci Uluslararas~~
Trakoloji Kongresi" 5-8 temmuz 1972'de Sofya'da toplanm~~, kongreyi 9-1 o temmuz tarihlerinde yap~lan güney Bulgaristan gezisi izlemi~tir. Aç~l~~~töreni 5 temmuz çar~amba günü saat ~~o'da Sofya Üniversitesinin tören salonunda yap~lm~~,
organizasyon heyeti ba~kan~~tan~nm~~~filolog Prof. Vladimir Georgiev'in nutk~~ndan
sonra çe~itli delegasyon ba~kanlar~~temsil ettikleri üniversiteler ve akademiler adma
k~sa konu~malar yapm~~lar, ondan sonra Georgiev'in "Trakolojinin bugünkü
durumu" adl~~konferansyle törene son verilmi~tir. Kongreye, büyük ço~unlu~u
Bulgarlar te~kil etmek üzere, bat~~ve do~u Almanya, Avusturya, Belçika, Birle~ik
Amerika, ~ngiltere, Yunanistan, Italya, Polonya, Macaristan, Çekoslavakya, Romanya ve Yugoslavya'dan 230 kadar delege kat~lrm~t~r. Türkiye'yi Ord. Prof. Arif
Müfid Mansel (~stanbul Üniversitesi), Ord. Prof. Ekrem Akurgal (Ankara Üniversitesi) ve Prof. Afif Erzen (~stanbul Üniversitesi) temsil etmi~lerdir. Kongre 3
seksiyon halinde çal~~m~~t~r: ~~— Arkeoloji ve sanat tarihi; 2 — Tarih ve kültür
tarihi; 3 — Lengüistik. Kongreye ~~3o kadar tebli~~sunulmu~, hemen hemen her
tebli~~üzerine bazen oldukça uzun, hatta sert tart~~malar olmu~tur.
Kongre çal~~malar~n~n a~~rl~k merkezini neolitikum'dan itibaren Balkan
yar~madas~~kültürlerinin karakteri ve geli~imi, etnik yap~s~, bu kültürlerin Traklarla olan ili~kileri, antropoloji ve lengüistik bak~m~ndan Traklar~n men~ei sorunu,
Trak dilinin çözümü, bu dilin Hind-Avrupai diller gurubu aras~ndaki yeri, yabanc~~
kaynaklarda bulunan Trak sözcükleri ve ki~i adlar~n~n tipolojisi ve kronolojisi gibi
konular, özellikle son y~llarda Bulgaristan'da yap~lan prehistorik kaz~lar ve yeni
buluntular~n ~~~~~~alt~nda, bilim dünyas~na sunulm~~~tur. Bundan ba~ka bu kültürlerin Anadolu, Ege, orta ve kuzey Avrupa ve güney Rusya (özellikle Iskit, DakoGet ve Sarmat) kültürleriyle olan ili~kileri, çe~itli kavimlerin hareketlerinde Trakya'nu~~oynad~~~~rol, arkayik ve klâsik ça~larda Trakya kültürleri ve arkeolojisi,
kubbeli mezarlar, bunlar~n men~ei ve iç dekorasyon sorunlar~, Romal~lar zaman~nda
Trak kültürü ve sanat~, bu ça~da Trak gelene~inin devam edüp etmedi~i problemi,
Trakya süvarisi tasvirleri ve bunlar~n anlam~~gibi ilginç konular da ele al~nm~~,
hatta tarih seksiyonunda Trakya ile Bizans kaynaklar~~ve idare te~kilât~na dahi
temas edilmi~tir.
Kongrede Türk heyetine büyük konukseverlik gösterilmi~, aç~l~~~töreninde
Türk heyeti ad~na Ord. Prof. Arif Müfid Mansel konu~arak davetinden ötürü
organizasyon komitesine te~ekkürlerini sunmu~~ve kongrenin ba~ar~s~~için iyi dileklerde bulunmu~, ayn~~profesör 7 temmuzdaki arkeoloji seksiyonuna ba~kanl~k
etmi~, ayr~ca ayn~~gün Gebze yöresinde "Kutluca köyü" mezarl~~~nda Türk Tarih
Benden C. XXXVI, 36
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Kurumu ad~na kaz~larak meydana ç~kar~lm~~~olan "kubbeli mezar 1 ve bu mezar~n
Trakya kubbeli mezarlar~~ aras~ndaki yeri" konulu bir tebli~~yapm~~, kubbeli mezarlar~ n men~ei ve iç dekorasyonu konular~nda aç~lan tart~~malara kat~lm~~, Ord.
Prof. Ekrem Akurgal ise 5 temmuz çar~amba günü arkeoloji seksiyonunu idare
etmi~, ayr~ ca genç Alman bilgini Prof. Hansel ve Yugoslavya% Stefanoviç'in geç
tunç kültürleri ve bu kültürlerin Truva VII b 2 kültürü ile olan ili~kilerine dair
yapt~klar~~ ilginç tebli~lerden sonra ba~layan tart~~malara kat~lm~~t~r.
Kongrede en çok Bulgar bilginleri, Traklar~ n, bir zamanlar zannedildi~i gibi,
Balkan yar~madas~na oldukça geç bir dönemde göçmü~~olmay~ p neolitik ça~dan
itibaren bu ülkenin otokton halk~~olduklar~~ (bunlara Prototraklar da demektedirler),
daha geç dönemlerde ise Slav ve Proto-Bulgarlar~n bu bölgeye s~zmalar~~sonunda
bugün "Bulgar" ad~n~~ ta~~yan halk~n meydana gelmi~~oldu~u noktalar~~ üzerinde
durmu~lard~r. Her ne kadar Bulgaristan~n çe~itli yerlerinde, en çok son y~llarda
yap~lan ve say~lar~~ günden güne artan prehistorik kaz~ lar neolitik'ten ba~lamak
suretiyle kalkolitik ve tunç ça~~~kültürlerinde bir devaml~l~k oldu~unu ortaya koymakta ise de Traklar~n Balkan yar~madas~n~n otokton halk~~olup olmad~~~~sorunu
daha henüz çözülmü~~olmaktan uzakt~r. Bununla beraber Bulgar bilginlerinin
kongrenin dikkat nazarlar~ n~~bu noktaya çevirmi~~ve ba~ka bilginleri bu önemli
problem üzerine e~ilme~e sevketmi~~olmalar~n~~takdirle kar~~lamamak imkâns~zd~r.
Kongre 8 temmuz cumartesi günü saat ~~7'de Bulgar Bilimler Akademisinin
büyük salonunda ba~kan Prof. Georgiev'in k~sa, fakat özlü konu~mas~~ve Genel
Sekreter Prof. V. Velkov'un kongrenin çal~~malar~n~~ özetleyen analitik raporu ile
sona ermi~ tir. Bu arada Romen delegelerinin teklifi üzerine 2'nci Trakoloji kongresinin ~ 976'da Bükre~'te toplanmas~~ kararla~t~r~lm~~t~r. Düzenli bir tarzda tertiplenmi~~olan bu kongrede Bulgar tebli~lerinin bir kitap halinde yay~nlanm~~~olmas~~2,
tebli~~say~s~n~n çoklu~undan bilmecburiye 15-20 dakikaya inhisar eden tebli~lerin
daha iyi ve daha kolay izlenmesini mümkün lulm~~t~r.
Kongre münasebetiyle "Gurko" salonunda Bulgaristan topraklar~nda neolitik
ça~dan ortaça~a kadar ya~am~~~kavimlerin kültürel ve artistik eserlerini kapsayan
bir sergi tertiplenmi~~ve kongre süresince halk~n ve bilginlerin istifadesine aç~k
tututlmu~tur.
9- ~~o temmuzda dört otobüsle güney Bulgaristan'da çok ilginç ve faydal~~ bir
gezi yap~lm~~, bu sayede Bulgar bilgin ve ara~t~r~c~lar~n~n özellikle prehistorik
alanda sistemli ve yöntemli kaz~~ ve çal~~malar~~ hakk~nda bir fikir edinmek mümkün
olmu~tur.
9 temmuz pazar günü Sofya'dan hareketle Saranc~~ mevkiinde kongre münasebetiyle düzenlenen ve pek çok ve çe~ itli malzeme kapsayan prehistorya sergisi
gezilmi~, oradan Kazanl~k ~ehrine gidilmi~tir. ~~ 5o ki~ilik bir heyetin "Hotel des
~imdilik Bkz. A. M. Mansel, 1568 Kutluca kaz~s~na dair önrapor. Türk Arkeoloji
Dergisi XVII- ~~ , 1968, s. 05/1136 (7 rts.). M. Melling, American journal of Archaeology 74, 1970, S. 175/76, Fig. 41-43.
2 Thracia. Primus Congressus Studio~ um Thracicorum (Academia Litterarum Bulgarica), Serdicae 1972.
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~Roses" adl~~güzel ve konforlu bir otele yar~m saat gibi k~sa bir süre içinde yerle
gün
~~
nda
bir
fikir
verir.
Ayn
hakk~
~i
gezinin
ne
kadar
iyi
düzenlendi
tirilmi~~olmas~~
ö~leden sonra ~ehrin kuzeydo~usundaki bir tepenin yamac~ nda bulunan ve koridor
ve kubbeli odas~n~ n içerisi tümüyle fresklerle süslü olan mezar an~t~n~~ Türk delegasyonundan Ord. Prof. Mansel ve Ekrem Akurgal gezmek f ~rsat~n~~elde etmi~lerdir.
Fresklerin bozulup a~~nmas~n~~ önlemek için son zamanlarda bu kubbeli mezar,
ziyaretçilere kapat~lm~~~idi. An~t~ n hemen yan~ nda dört tu~la ayak üzerinde oturan
bir kubbeden ibaret bir Osmanl~~ mezar~n~ n (bu yüzden halk buraya "türbe" de~n~~
mektedir) yer almas~~ bu yerde mezar gelene~inin yüzy~ llar boyunca devam
ka
kongre
için
özenle
düzen~
ndan
dikkat
çekicidir.
Bundan
ba
göstermesi bak~m~
lenmi~~bir sergiyi kapsayan Kazanl~k müzesi gezilmi~, oradan Stara Zagora (Eski
Za~ra) gidilerek son zamanda kaz~ lara sahne olan prehistorik istasyon ve Roma
imparatorluk dönemine ait kaz~ lar ve müze ziyaret edilmi~, Kazanl~k'a geri dönü~n prehistor~~ larak gece orada geçirilmi~tir. ~~o temmuz pazartesi günü Bulgaristan'
bulunan
etmi~~
sahne
te~kil
yas~ nda önemli bir yeri olan ve büyük çapta kaz~lara
tabakalar~n~~
~~~
üne
gidilerek
neolitik,
kalkolitik
ve
erken
tunç
ça
Karanovo hüyü~
yerinde incelemek f~ rsat~~elde edilmi~ , oradan Nova Zagora (Yeni Za~ra)'ya ulan en ilginç müzelerinden biri
~~ larak oradaki prehistorik kaz~ lar ve güney Bulgaristan'~
leden
sonra Filibe'ye gidilerek
gün
ö~
Ayn~~
~tir.
olan Nova Zagora müzesi gezilmi
Nöbettepe üzerindeki prehistorik kaz~lar incelenmi~ , etnografya müzesi haline geti, a~a~~~~ehirde
rilmi~~olan Kuyumcuo~ullar~n~ n tümüyle Türk üsk~bundaki kona~~
ise çok zengin koleksiyonlar kapsayan Arkeoloji Müzesi gezilmi~tir. Bu arada
ünlü Panagüri~ te definesine ait alt~n eserleri yak~ ndan görmek kongre üyeleri
için büyük bir zevk olmu~ tur. Gece saat 22'de Sofya'ya geri dönülmü~, ertesi günü
ise heyetimiz Türkiye'ye avdet etmi~tir.
Bu güzel ve her bak~ mdan enteresan kongreye kat~lmam~z~~mümkün k~lan
Türk Tarih Kurumuna, ve bizlere kar~~~büyük bir konukseverlik gösteren kongrenin
düzenleyicilerine te~ekkürlerimizi sunma~~~borç biliriz.
Ord. Prof. Dr. ARIF MÜF~D MANSEL

