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Kültür ve Turizm Bakanl~~~~Eski Eserler ve Müzeler Genel Müdürlü~ü, ~stanbul Üniversitesi Ara~t~ rma Fonu ile Türk Tarih Kurumu ve Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu'nun maddi katk~lar~ yla yürütülen Enez'deki (Ainos) arkeolojik kaz~~çal~~ malar~~1 Temmuz 1988 tarihinde ba~lam~~~10 A~ustos 1988 tarihinde sona ermi~tir.
Bu y~l, Enez kaz~lar~na Ba~ kan vekili ~stanbul Üniversitesi Edebiyet Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü Ö~rt. Gör. Dr. Sait Ba~ aran, desinatör olarak Özdemir Korkmaz, Kerem Tokyay, topograf Adnan ~akar, arkeolog Gökçen Karagülle, arkeoloji ö~rencilerinden Zafer Görür, Adnan Baysal, Veli Köse, Belgin Aksoy, Idi!
Soylu, Arzu Süer kat~lm~~lard~r. Bakanl~ k temsilcili~ini önceleri Tekirda~~Müzesinden Fethiye Saral, daha sonra Konya arkeoloji müzesinden arkeolog Kaz~m Mertek yapm~~ lard~r. Bu y~lki çal~~malar~m~za, Bo~aziçi Üniversitesi Manyatizma ve Paleomanyatizma Labaratuvar~~elemanlarmdan Dr. Orhan Uyar ile Jeofizik mühendisi
Ertu~rul Ponat i~tirak ederek arkeomanyatik çal~~malarda bulunmu~lard~r. Enez kaz~lar~ na maddi ve manevi destek sa~layan tüm kurum ve kurulu~lara, kaz~da fiilen çal~~an üye ve i~çilere ~ükranlar~m~z~~sunar~z.
1988 y~l~~Enez kaz~lar~~Kale içi ve Kale d~~~~olmak üzere iki ayr~~alanda yürütülmü~tür.
A. Kaledeki Çal~~ malar :
Kaledeki çal~~ malara, Kale anagiri~ i ile Ayasofya Cami aras~nda kalan alanda devam edilmi~tir. 1987 kaz~~sezonunda aç~lmas~na
ba~lanan bu alandaki H açmas~, bu y~l kuzey ve bat~ya do~ru 3'er
m. geni~letilerek, anakayaya kadar derinle~tirildi. Ancak, derinle~tikçe topra~~ n daha rahat at~labilmesi için, açman~ n kuzeybat~s~nda
2.00 m. derinlikten itibaren 1.50 x 2.00 m. boyutlarmda bir seki b~rak~lm~~t~ r. H açmas~nda, kaledeki di~er açmalarda oldu~u gibi, yuF 7
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kandan a~a~~~do~ru, Osmanl~, Bizans, Roma ve Grek ça~lar~na tarihlenen tabakalar saptanm~~t~ r. En üstteki tabaka Osmanl~~ve Bizans ça~lar~na tarihlenir. 3.00 m. kahnl~~~nda olan bu tabakada; tahribata u~rad~klar~~için belirgin bir plan göstermiyen üst üste ve biribirini kesen ta~~duvar kal~nt~lar~~izlenmi~tir (Res. 1). Bu duvar kal~nt~lar~~ aras~ndaki moloz içinde, elde~irmeni parçalar~, Osmanl~~ ve Bizans ça~lar~na tarihlenen bak~r paralar ile ayn~~ ça~a tarihlenen s~rl~~
ve s~rs~z keramik eserler bulundu. 3.00 m. derinlikten itibaren toprak
ve buluntu çe~idinin de~i~ti~i gözlemmi~tir. Yakla~~k 1.00 m. kal~nl~~~nda olan bu ikinci tabakada, bol miktarda terra cigilata parças~~olmak üzere, figürin parçalar~~ile kandiller ele geçti (Res. 2). Açman~n üçüncü tabakas~~Grek Ça~~ na tarihlenir. 3.90 m. derinlikten
itibaren ba~layan bu tabakada, siyah boyal~~kap parçalar~yla birlikte, ~arkkâri üslupta yap~lm~~~parçalar ve Korint tipi eserler bulundu
(Res. 3-4). Ele geçen bu eserler aras~nda, M. Ö. 7• yüzy~la tarihlenen
bir kapak parças~~üzerindeki betim, Enez kerami~inin bu yüzy~lda
ula~t~~~~düzeyi yans~tt~~~~için ilginçtir (Res. 5). Aç~k devetü~ii zemin
üzerine parlak siyah renklerle ayakta durur vaziyette bir insan betimlenmi~tir. Figürün ba~~~profilden, gövde ve ayaklar~~ise cepheden
gösterilmi~tir. Göz, saçlar ve giydi~i elbisenin k~vr~mlar~~kaz~ma tekni~i ile yap~lm~~~olan figür, sol eliyle bir çiçek tac~~tutmaktad~r. Figürün arkas~ nda siren, önünde ise aslan bulunmaktad~r. Arkaik tarzda yap~lm~~~olan kapa~~n dolgu motiflerini ~eritler aras~nda noktalar
ve çiçekler olu~turur. Yine bu tabakada, do~u tekni~iyle bezenmi~~
keramik parçalar~~ele geçmi~tir. Bunlar~n d~~~nda, ayn~~tabakan~n
5.25 m. derinlikte pi~mi~~topraktan yap~lm~~, gri renkli açk~l~~ bir erkek ba~~~ele geçmi~tir. Ba~~n yüksekli~i 3.2 cm. dir. Bir kab~n tutama~~~olarak yap~ld~~~~anla~~lan bu ba~, Arkaik Ça~~ n bütün özelliklerini yans~tmaktad~r. Ba~, dar al~nl~, oval ve patlak gözlü olup, kaba
ve iri burunludur. Sivri çeneli olan figürün yüzünde Arkaik gülümseme bariz bir biçimde görülmektedir (Res. 6). Bu tabakan~n en alt
seviyesinde ele geçen eserler aras~ nda, bölgesel özellikleri yans~tan
gri renkli keramik parçalar~n çoklu~u dikkat çekicidir. 5.80 m. derinlikten sonra, toprak renginin de~i~ti~ini ve keramik buluntular~n kesildi~ini gözlemledik. Bu seviyede do~u-bat~~yönünde ana kaya düzeltilerek yap~lm~~~bir duvar ortaya ç~kt~,. Ancak, duvar~n tümü aç~lamad~~~~için, hangi amaçla yap~ld~~~n~~anlamak mümkün olmam~~t~r. 1989 Y~l~~kaz~~sezonunda bu kesimdeki çal~~ malara a~~rl~k verilerek sorunun çözümüne çal~~~lacakt~r.
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B. Kale D~~~~Çal~~malar~ :
Bu y~l kale d~~~ndaki çah~malar~m~z~n a~~rl~k noktas~m Ta~alt~~
mevkiindeki nekropol sahas~~olu~turmu~tur. Bu alandaki kaz~larda,
1987 y~l~nda ortaya ç~kart~lan an~t mezarlar~n güneyinde ve ayn~~do~rultuda, yeni bir an~t mezar bulundu. Bu an~t mezar~n temelinde büyük blok ta~lar kullan~larak düzgün bir sat~h elde edilmi~tir. Yer, yer
toprakla da düzle~tirilmi~~olan sat~h üzerinde 1.65 X 2.20 m. boyutlar~nda ve her biri 0.20 m. yükseklikte cephe ile iki yan~~düzgün i~lenmi~~iki basamakl~~bir kaide yap~lm~~t~r. 0.85 X 1.80 m. boyutundaki
lahit bu kaide üzerine oturtulmu~tur. Lahitin taban k~sm~~silmeli
olup günümüze de~in korunagelmi~tir (Res. 7). An~t, di~erleri gibi
do~uya bakmaktad~r. Yine bu açmada, an~tsal mezar~n 0.50 m. bat~s~nda, buna paralel 0.90 X 2.40 m. boyutlar~nda kireç ta~~ndan yap~lm~~~bir lahit ortaya ç~kart~ld~. Lahit, an~tsal mezar~n temel seviyesindedir. Lahit, biri semerdam di~erleri düz olan üç adet kapak ta~~yla kapat~lm~~t~r. Yukar~da sözünü etti~imiz iki mezar~n güneyinde, an~t mezara 0.90 m., bat~s~ndaki lahite ise 1.25 m. uzakl~kta, yine
kireç ta~~ndan yap~lm~~~ba~ka bir lahit bulundu. Lahit 0.75 X 2.10 m.
boyutlarmdad~r. Lahtin etraf~= bir duvarla çevrildi~i veya an~tsal
bir yap~~içine al~nm~~~oldu~u, kal~nt~lardan anla~~lmaktad~r (Res. 7).
Nitekim, lahti çeviren ve günümüze de~in gelebilmi~~olan duvarlardan k~sa olan~= uzunlu~unun 3.40 m. boyutunda olmas~, bu durumu
do~rulamaktad~r.
Bu alandaki çal~~malar~m~z s~ras~nda yukar~da de~indi~imiz an~t
mezarlar ile lahitlerin yan~s~ra, 12 adet kiremit mezar da ortaya ç~kart~lm~~t~r. Boyutlar~~0.40 X 0.70 m. olan dört kapakl~~örtülü olan
bu mezarlar~n tabanlar~nda da kiremitler bulunmaktad~r (Res. 8-9).
Iskeletler, tabana yerle~tirilen ve boyutlar~~ayn~~olan bu kiremitler
üzerinde, baz~lar~n~n ba~lar~~alt~na ta~~gelecek biçimde yerle~tirilmi~lerdir. Kiremit mezarlar farkl~~seviyelerde olduklar~~gibi, yönleri de
de~i~iktir.
Bu y~lki nekropol kaz~lar~ndan ele geçen eserler oldukça zengin
bir envanter olu~tururlar (Res. 10). Bunlar aras~nda 19 adet pi~mi~~
toprak figürin bulunmaktad~r. Figürinler, 7. ci kiremit mezar~n d~~~nda ve mezar kapa~~na adeta yat~r~lm~~~vaziyette ele geçmi~lerdir.
Birkaç kahbm ürünü olduklar~~anla~~lan figiirinlerin hepsi ayakta ve
giyimlidir. Iç~ilikkri kaba olan bu figiirinlerin baz~lar~~üzerinde k~r-
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m~z~~boya izleri bulunmaktad~r. (Res. 11-12). Nekropolün buluntular~~aras~nda, tek kulplu, geni~~a~~zl~, bas~k gövdeli pi~mi~~topraktan
yap~lm~~~kaplar~n say~s~~ fazlad~r. Bu kaplar, genellikle iyi pi~irilmi~~
ince hamurlu ve özenli bir i~çilik gösterirler (Res. 13). Ayr~ca, ince
uzun boyunlu ~i~kin gövdeli pi~mi~~topraktan yap~lm~~~ ~i~eler, yayv an tabaklar (Res. 14), toprak kandiller, bronz sikkeler ile renkli camdan üretilmi~~ ~i~eler (Res. 15) ele geçmi~tir. Ta~~lahitten ele geçen buluntular~n en önemlileri aras~nda, diademe ait olduklar~~anla~~lan iki
adet alt~n yaprak ile 17 cm. yüksekli~inde çift kulplu amfora tipinde
cam ~i~e bulunmaktad~r (Res. 16). Mezarlar aras~ndaki topra~~n temizlenmesi s~ras~nda hangi mezara ait oldu~u anla~~lamayan, normal boylu insan ölçülerine yak~n boyutlarda beyaz mermerden bir
heykele ait kad~n ba~~~ele geçti (Res. 17). Boyun hizas~ndan k~r~k olan
ba~, tam plastik olarak i~lenmi~tir. Bilekten k~r~k olan sol eliyle saç~n~~düzeltmektedir. Yüzde donuk bir ifade mevcuttur. Yine, bu toprak aras~nda, pi~mi~~topraktan çömelmi~~vaziyette, ç~plak bir Afrodit heykelci~i ele geçti. 11 em. boyutunda yap~lm~~~olan heykelci~in
ba~~nda bir Kalatos bulunmaktad~r (Res. 18). içi bo~~olup s~rt~nda
duvara as~labilmesi için delik bulunmaktad~r.
Nekropolün bat~s~ndaki yamaçta 4.000 X 4.00 m. boyutlar~nda
yapt~~~m~z açma, nekropol alan~n~n geni~li~ini saptamaya yönelik olmu~tur. 3.00 m. derinli~e kadar inilen bu açmada, mezar veya lahit
bulunmamas~na kar~~n, nekropolü tarihleme aç~s~ndan önemli sonuçlar vermi~tir. (Res. 19). Buradan at~lan toprak içinden, Korint mal~~
eserler yan~nda ~arkkari, Klasik ve Hellenistik ça~lara tarihlenen
eserler ele geçmi~tir. Bunlar aras~nda, yukar~da sözünü etti~imiz Kaledeki H açmas~nda ele geçen ve M. O. 7. yüzy~la tarihlenen kapakla
ça~da~~olan bir taba~~n yar~s~na ait parça, önemli bir yer tutmaktad~r. Tabak üzerinde kar~~l~kl~~duran büyük gövdeli kar~~~k yarat~klar betimlenmi~tir (Res. 20). Ayr~ca, k~rm~z~~figür tekni~i ile yap~lm~~~ba~ka bir parça, bu ilginç buluntular aras~nda yer almaktad~r.
Bu parça üzerinde, ba~~nda bir çelenk bulunan atlet, elinde tuttu~u
tabakla kar~~s~nda oturan ki~iye bir ~ey sunmaktad~r (Res. 21). Bunlar~n d~~~nda yine bu açmadan, siyah astarl~, yuvarlak biçimli Klasik ça~~kandilleri (Res. 22), ile kabartma olarak yap~lm~~~sakall~~ bir
ba~~(Res. 23), ele geçmi~tir.
Bu y~lki çal~~malar~m~z aras~nda, ~ehir içine da~~lm~~~bulunan
mimariye ait eserlerin, Hükümet Kona~~~yan~ndaki bo~~arsaya ta-
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~~mp aç~k havada te~hiri ve koruma alt~na al~nmas~~da bulunmaktad~r. Bu eserler aras~nda, bir in~aatm temel kaz~s~ndan ele geçen dört
adet Aiol sütun ba~l~~~~bulunmaktad~ r (Res. 24). Sütun ba~l~klar~~
yumu~ak miyosen kalkerden yap~lm~~lard~ r. Yüzeylerde a~~nma olmas~na ra~men iyi koruna gelmi~lerdir (Res. 25). Ba~l~ klar volütlü olup,
volütler düz i~lenmi~~torustan (ku~aktan) ç~kmaktad~ r. Volütlerin
ortas~na y~ld~z veya çiçek motifi i~lenmi~tir. Volütler aras~ndaki bo~~
alan, palmet motifi veya bir rozetle doldurulmu~tur. est k~s~mlar~nda ah~ap kalaslar~ n oturabilmesi için yuvalar aç~lm~~t~ r. Tip olarak
~stanbul Arkeoloji Müzelerinde bulunan Mytilene ba~l~~~na benzerlik gösterirler.
Bu arkeolojik belgeyle de, antik Enez (Ainos) kentinin bir Aiol
Kolonisi oldu~u bir kez daha kamtlanm~~~olmaktad~r. Bu durum, ayn~~zamanda tarihçilerin babas~~Heredot'un verdi~i bilgilerin sa~lam
temellere dayand~~~n~~göstermektedir. Gelecek y~ l Kale içinde, Nekropol sahas~nda ve Kralk~z~~ mevkiinde çal~~ malara devam edilecektir.
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