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. ENEZ (AİNOS) ARAŞTIRMALARI · 

Afif Erzim 
_.:. ·:-· ; .. 

Şehrin coğrajı mevkii : 

· Eskiçağda Ainos adını taşıyan Enez, Ege denizinin kuzey sahilinde ve 
Meriç (antik Hebros) nehrinin denize döküldüğü sahada, denizden 25 ' m. · 
yükseklikte, oİta Miosen devrine ait sarp kalker 'bir yarımadanıi:ı' üzeriİ:ı.de 
kurulmuş Çok eski ve ·önemli bir şehirdir. . · 

Şehir ·:sahasının bugünkü durumu,. tarihi eserlerin yaygın . bir şekilde 
bulunuşu, · Akropol'üri genişliği; ayakta duran sudarin yüksekliği ·ve ·liman 
surlanruh da mevcudiyeti burasınııi hemen her devirde önemli ve müs.tah:. 
kem bir liman şehri olduğunu gösteriyor · (Bk. res. 1). " · · ·· 

Kalkerden teşekkül eden Akropol tepesi batıda, güiıe'y.:.batid~ · ve' Me
riç nehrinin ağzına doğru olan tarafta dik y~açlarla nihayet brihır. Bu ci- . 
hetlerden surlar daima iyi korunmuştur ve denizden biııaıdığırida feykala
de muhteşem · bir manzara arz ederler. İnsan · kendisini 'zaptedilmez bir de~ 
niz şehri karşısında, hisseder. Öyle görili:ıüyor ki, bütün tarih boyunca düş
man kuvvetlerin hücuı:Dıarı daha ziyade denizden· gelmiştir 1 • Zat er{ kaİenin 
eteğinden itibaren düzlükte ·deniz kenarına kadar uzanan kuleleile takviye 
edilmiş, kalın ve yüksek surlar da bu hususu teyid etse .gerektir. Enez'de 
tarihle coğrafya iç içedir. Şehrin tarihinde coğrafi faktörleri.n 4e btiyük rolü 
olmuştur. Enez'in bugijnkü topografik durumu ile Eskiçağ'daki d~rumtı ara-
sında hayli farklar vardır. Yüzyıllar boyunca çok Iİıiktarda alüvjori 'sürük
leyen Meriç nehri, yatağını süratle doldurmuŞtur. A: Ardel'e göre, geniş' bir 
saha kaplayan MeriÇ deltası yakın zamanlarda teşekkÜl eİın.iştit. Bi~çok 
gölün m,evctidiyeti, henüz kıyının taniim edilmemiş . olduğunu gösterdiği gi
bi, dolgu faaliyetinin de sona ermemiş bulunduğuna delalet eder2 • 

ı Krşl."A. Ardel, Keşaıı-Enez Bö"lgesinde Coğrafi MüşahedeZer, Coğrafya 
Enstitii.sü Dergisi, V /10(1959), s. 140. 

2 A. Ardel, aynı eser, s. 142; Y. Dönmez, 'f.'rakya'mıı · Bitki Coğrafyası, 
!stanbul, 1968, s. 79. · . . 

~ 
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A. Ardel, ayrıca son transgresyon'da denizin Meriç nehrinin aşağı 
mecrasını işgal ederek bu salıayı geniş bir körfez hatine sakmuş olduğup.u 
yazmaktadı.ı-3. Y. Dönmez ise, son transgresyon'da (Flandrien) denizin ç~k 
içerilere kadar sokulduğu ve bugün Meriç'in aşağı mecrasına tekabül eden 
alçak kıyı ovasının . bir haliç duruml;lila geçtiği fikrindedi.f4. Bu itibarladır 
ki, A. Ardel 19. yüzyiıı.n ikinci yarı~~da yapılmış olan-deniz haritalannın 
·Enez'in batı kısmını göl olarak gösterinesini ve Meriç'in daha kuzeyde bu 
göle dökilidüğünü gözönünde tut~ak,~EJ?.~Z şehrinin kurulduğu zaman Me
riç'in çok daha kuzeyde göl yahut koyi dökilidüğünü ve bugünl.'ii kalenin 
batı eteğinin o zamanlar kıyı olması · lazım geldiğini kabul etmektedir5 (Bk. 
res. 2). Gerçekten P!ri Reis'in Kitab-ı Bahriye'sindeki deıW: haritasında (s. 

~-8 ':'d.)- ;E,;~e~ şelırini,n : batı~ın~ ge~ş- ve k4zeye çloğru uza,.nan !:>ir : ~örfezin 
işgal e~@l;· M.~riç'in r !cuzey-batıd~ q~ Iç_örfyze dqküldüğü_, gör_üln:;ı,ekteçlif. 
Kqrf~zin· ~ey~d_e )se, İps,a}.a gölü adıyle6 yuvarla,k ş~~il gö_steren · ~ığ . bir 
gölüİi yer aldığı görülmektedir7

• P!ri Reis'in h;arita~ı.p.qa aync;ı Enez kale-:

s.i_?jp_ batıs~da küçük, ·bir ıtm~ ve doğud~ _Çoğumlu .. tulu_m -ş~klinde .sığ bir 
i~ .. _.l:imall: _. (bugünkü' Dalyan gölü} ve burıa b,itişik olaı;* ,,güneyde,_ ~oğuya · 
dpW,ı;,kıv~ılan kıyı gölü @üc.~m~?~)_ görill.m~Içtedir~ . . P.irl.. Reis ese};W,de_ (s, 
98) Enez (İnos) önler_i sığ olduğund!=irı aneaif ~üç.ük gemil~ı;in demirleyebij

dikl~riı büy~k.:;~emilerin i~e i*~dille gelip~ d~!:~!l y~~l_erqe kala]:>ildilqerini 
yazm~adır. B~ duruma . gö~e, gerçekte~ Eskiçağ'da- Jmgünkü Meriç .ı;ıeh~
nin de.nize ~öküldü@. s~~IJ?.büyük bir 'körfez teşk,if.ett;iği, ve. Enez'in çift~ 
lim~- tip~ bk linıan şeM oldu~ anl~ılıyor _(Bk. · r~s. 3) . .,Aynça 19 . . yüz_.- . 
YJ.lın . i~ipci yarısında yapıl~ deniz hari~.al_!l!ında Enez'~n , p;ı~ı kısırupı.p. .göl 
o.lar~1ç .göstÇpldiğin~. v~ 1;1~riç'irı dalı~ .kUzeY.de bu göle d9küldügüne· gqre, 
çok sü~at}i ~areke*rle -~-Ügünkü del~an~ ·daha ziy'}_de 20. yi.!zyılda _teşekkül. 

3 • .A.. 'Ardel, -göst': ·yer., ve: Marmara Bölgesitıin Yapı ve Reliek· Tiirk - (J~ğ-
ra.fya Dergisi, XX (~960), s . . 14. .. :, · ., . 

_ .· 4 ;· Y_. .Dönmez, , _aynı · eser,. s . 'JJJ. .. , 
·5 , A. Ardel, Keşan-Enez Bölgesinde Coğrafi. Müşa1ıedeler, Coğrafya Ens-

titiisU D~rgisi, 'viio·_ (l~59), s~ '140, 142 ve 143'deki şeldi 2',Ş.'. · · - ' 
· · 6 ·A: .Ardel'.(aynı eser, s. -142) 19: yüzyılın son~a: doğru Enez'in önünden 

ge·ç~n Meriç'iıi.. doğU kolunuıi· bulunduğU : siı.hada Bari iöıü adlı bir fagün buİu-
nuyordu demektedir. · · . . 

7 !psala gölünün bugünkü göllerden hangisine tekabül ettiğini kestirrnek 
biziJ?ı .iS-in lt9laY. değildir (Kr§l. A. Ardel, aynı eser, s. 142; Y. Dönmez, aynı 
eser, s·. 75). ! ·' • o 

8 . A. Ardel (aynı eser,. s. 142) Dalyan gölünün Bari gölü adlı lagünün bir 
kalıntısı olduğunu yazmaktadır. 
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ettniş olduğunu kabul etmek gerekir9 • 

· Enezliler'in bildirdilderine göre, yakın zamanlara :kadar . nebrin taşma:. 
sıyle sular şehrin bulunduğı,ı tepelik sahanın kuzey ve kuzey-doğu kısmın
daki alçak yerleri kaplamakla Enez bir ada haline gelrnekteydi. Sıcak me\'
simlerde ·ise, bu yerler bataklık haline gelmekle, şehir ve civarı için tebli:. 
keli bir malarya sahası teşkil ediyordu. 15 yıl önce Meriç nehri boyunca 30 
km. lik ipsala seddesinin inşası ile bu tehlike ortadan kalkmıştır. 

·Enez (Ainos) Eskiçağ'da büJ;ün doğu Tiakya'nın en öneriıli liiriaıi şehri 
olduğu gibi, coğrafi .mevkii bakliİlllldan Meriç '(Hebros) Kani.deniz'e bdar 
olan ı:İıünakaleye de hakim bulı:ınıiyordu. Ayni· zamanda· Enez, Ege denizini 
doğu Trakya'nın iç kismına ve .buradan· da Orta 'Meriç mecrası ~vasitasıyle 
Balkan yarunadasuiın · batı kısmına bağlayan su yol~nun başında bulunan 
ve bu yolu kontrol eden bir limandı10 • ., , · ;. ·' ' 

Diğer taraftan Karadeniz'deki antik Odessos (bu~rikü Burgaz) şehrin
den güneye giden ticaret yolu, yukarı Meriç vadisine · :Vardıktan sonra; ya 
karayolundan veyahut da MeriÇ n~hrinin teşkil ettiği su yolu: ile Enez'de 
Ege denizine ulaşmaktaydı. Bu· yol) Karadeniz, jstanbul Boğazı~. Marmara 
ve Çanakkale'den geçen deniz yolundan: çok: daha ı<ısa . oldugu· gibi; :Kara
deniz ile Ege denizi arasında daha az tehlikeli bir · bağlantı sağlıyordu':"işte. 
Katadeniz ile Ege .denizi arasındaki bu en kısa ve emin yolun soiıunda 'bu~ 
lunan Enez, liinan şehri olarak bÜyÜk rol oyoamıştır11 . · ' · 

Henüz 14. yüzyılın sonunda dahi oldukça 'ônenili: bir şeıi.ir··ve 'müstab
keriı bir liman olan Enos (Enez) _Ege ad.aian ile. Trakya· arasındaki ticarette 
büyük bir · İnübadele merkeii olmuştur. 19. yüzyıliri başlarında · da 'Enez 
emin ve elverişli bir liman oiara!c zikredilmektecİiİ-. . 300'den faZla kliÇlik 
çaptaki g~minin Meİiç üzerinde Edime'ye. kadar seyrÜsefer . ettigiİie, Ege 
ve Marmara'nın bütün· !imanları· ile niünakalede bulunduğuna -dair yazılı 
esei-lerde kayıtlar vardıi:. 19. ylizyıiın sonunda' benili 7:00o'· nüfusu olan 
Enez'in hayli · ticiıretgab bir kasaba olduğu Ka:mus'üi Nain'da · kay'cİedÜİnek
tedir12. 

~o. _yüzyı~d~ d_evaıp.Iı saVflŞ!a~ ve' ~~tiİalar yüZündeı:ı En~·z çok . geri-

, I · .. 

9 A. Ardel (aynı eser, s. 142) 19. yüzyılın·. sonuna· doğrti ' ·Eıiez'in önünden 
geçen Meriç'in doğu kolunun .bulunduğu sahad~ .Bari gölü .. adlı bir laglinün bu· 
Iuiiduğunu ' 'ileri ·sürmektedir::· .... , · .. · 

10 St. Casson, Macedonia, Thrace and nıyr·ica, Oxford 1926, s: · 23-34, 255; 
J.M.F. May, .Ainos, its history and coinage, Oxford 1950, . s : 1-8. 

11 St. Casson; göst. yer.; J.M.F. May, göst. yer. · 
12 Şemseddin Sami, Kamııs'iil Aldm, !stanbul; (1316) 1900, c. II, ·s. 1171. 

~ Jso· 
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lemiş ve bir aralık 791 nüfuslu bir bucak merkezi olmuştur. 1953 yılın~an 
beri ilçe merkezi olan Enez yeniden gelişmeye başlamıştır. 3.000 nüfuslu 
Enez kasabası son yıllarda, Keşan yolunUn. yapılması ve İpsala seddesinin 
inşası ile tekrar caİılanmış, istikbal vaadeden bir sınır kasabamızdır13 (Bk. 
res. 4). 

Antik şehrin kısa tarihçesi : 

Eskiçağda Aiiıos. ( Aivoı; ) adıru taşıyan Enez, Trakya'nın Ege denizi 
sahilinde ve Hebros (Meriç) nehrinin denize döküldüğü yerde kurulmuş en 
eski ve önemli şehirlerden biridir (Herod. N, 90; Ptol. m, ll, 2., VID, 
ll, 7.). Şehir, Homeros'un İlias destanında zikredilmektedir (İlias, N, 
520)14. Bazı antik kaynaklar Ainos'u, Odysseus'in arkadaşı, Guneus'un kar
deşi ve Trakya şehri Ainos'un kurucusu (Eponoymos) olarak göstermekte
dirler (Ephor. fr. 154; Steph. Byz. ·A"'ıvoc; ). Vergi! tarafından {Aen. m, 
18) Aineias da şehrin kurucusu olarak gösterilmiştir15. Antik yazarların 
eserlerinde ise, Ainos'un ilk önce Aiolia'War ve daha sonra. ise Mytilene 
(Midilli) ve Kyme'liler tarafından bir kolani olarak kurulduğu yazılmakta
dır16. M.Ö. VI. y~ılın sonlarında, Darius'un 513 tarihinde yaptığı İskit 
seferinden sonra Trakya ve dolayısıyle Enez, Pers İmparatorluğunun ·ha
kimiyeti alt!-fia geçmiştir. Pers harplerinde ise Xerxes Çanakkale boğazın
dan Avrupa'ya geçtikten sonra ordusu ile birlikte Enez üzerinden Makedon
ya ve Yuna,nistan'a· yürümüştür (Herod. VTI, 60)17• · 

Bu zamana ka<;lar bağımsız bir şehir olan ve polis karakterini taşıyan 
Enez, Salamis savaşından sonra Attik-Delos deniz· birliğine dahil olmuş ve 
böylece Atina ile sıkı bir kültür. münasebetine de girmiştir. M.Ö. V. yüz
yılda 474/473'ten itibaren basılan güzel gümüş sikkeler18 ve yine V. yüz
yıla tarihlenen kabartma bu hususu teyid etmektedirler19• 

M.Ö. 454'ten itibaı:en Enez Deniz Birliğine 12 talent ödemekte iken 
439'da 10 talent ve daha sonra 4 talente kadar düşen meblağlar ödemiştir. 

13 A. Ardel, aynı eser, s. 141 vd. 
14 St. Casson, aynı eser, s. ·125 ve 174'de Enez'deki prehlstorik tskAtı yer

lerinden bahsetmekte ise de delillerini vermerni§tJr. 
15 D.H. Müller, Ainos, RE, I/1 (1893), süt. 1028 ·Vd. 
16 Bk. D.H. Müller, göst. yer.; Besevllef, La Ooloni3ation Greqııe de ıcı 

Cote Septentmnal de lamerEgee dan ı'AntiquiM, Belomovski Pregled, I, 1942, 
pp. 157-178; B~rard, L'e:r;pans et ıa Oolonis Greques, 94 vdd. 

17 Krı:ıl. St. Casson, ay1n eser, s. 214 vd. 
· ıs Bk. Head, HNZ, 246; J.M.F. May, aynı eser, s. 9 vdd. 
19 St. Casson, aynı eser, s. 255-259, fig. 100. 



ENEZ ARAŞTIRMALARI 239 

Bu 4urum si.kke basınada .da kendini gösteriyor. Diğer taraftim Trakya'da 
teşekkül .eden Odrys devleti ile olan ilişkiler (M.Ö. 439-425) ve Karadeniz
Ege arasındaki ticarette meydana gelen durumlar bu hususta · rol oynamış 
olsa gerekfu2°. , Enez'in henüz 415'te Attik-Delos Deniz Birliğinde olduğu 
ve Atinalılar'ın Sicilya seferine katıldıkları görülmektedir (Thuk. IV, 28 
ve VII, 57) . . Kral Barışı ile bağımsızlığa kavuşmuşsa da daha sonra Make

. donya hakimiyetine girmiştir. 
Makedonya hakimiyeti sırasında ve Hellenistik çağda Enez gerek ti

cari ve gerekse kültür sahasında oldukça yüksek bir seviyede· bulunmuştur. 
Buıiu özellikle si.kkeler ispatlamaktadır. Helenistİk çağda Mısır hakimiyetİli
de de kalan Enez M.Ö. 190 yılında Romalılar tarafından tekrar .bağımsız
lığa kavuşturulmuştur. Genç antik çağda ise Enez küçük Rhodope ·.bölgesi
-nin başşehri olmuştnr21 • 

Enez Ortaçağ'da BiZanslılar zamanında Semadirek (Samothrake) ~e im:.. 
roz (İmbros) adalarını da içine alan bir prensliğin müstahkem · merkezi idi. 
Bizanslılar'ın son devrinde Enez'e Cenovalı Gattelusi ve Doria aileleri ha
kim olmuşlardır. Düzlükteki kulelerde bulunan Ceneviz kitabeleri ve arina
lar bu haliliniyeti teyid etmektedir22

_. 

Ene~ Fatih Sultan Mehmed zamanında, 1456 yılında; Has Yunus .. Bey 
tarafından denizden ve karadan kuşatılmak suretiyle zaptedilmiştfr23 • . . 

.1 • ~ • • • 

Enez' deki antik kaZıntılar ve buluntular : 

Şehir dört tepe üzerinde kurulmuş olup, bunların üçü güneydedir ve 
birinin üzerinde Akropol . bulunmaktadİr. Antik şehir o derece tahrip ediİ
miştir ki, eski surları genel çizgileri ile dahi tespit etmek mümkün değildir. 
Antik şehriıi asıl merkezi . kısmı bugünkü kalenin doğusunda· bulunuyordu. 
Ortaçağ kalesi -Gattelusi'leriiı tahkimatı da dahil- ·kiliseler, diğer binalar 
ve evlerin hepsi ·antik yapıların malzemeşi ile .inşa edilmiştir. Bugün dahi 
kale duvarlarının içinde . çeşitli mimari parçalar, kitabeli taşlar ve' kabart
malar görülımektedir (Bk. res. 5-6). Bugünkü Enez'in tek katlı kargir ev-

20 St. Ca.sson, aynı eser, s. 200 vd. 
21 D.H. Müller, RE, I/1 (1893), süt. 1028 vd., ve orada zikredllen antık 

kaynaklar; Chr. D., Kleine Pauly, I (1964), süt. 177. 
22 Bk. S. Eyiçe, Trakya'da Bizans Devrine Ait Esei'ler, Belleten, 131(1969), 

s. 348-351. 
·23· Bk. A : Ardel, aynı eser, s.' 141; S . Eyice, aynı eser, s. 348; S. Eyice, 

Enez'de Yunus Kaptan Türbesi ve Has YunUs Bey'itı Mezarı Hakkında Bir 
Ara~twma, Tarih Dergisi, X?! (1963), s. 141-158. 

~· 
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leri aiı.tik yahut da Ortaçağ kalesinin ' taşlari ile' yapılmaktadır. Sokaklarda, 
ev veya bahçe duvarlarında çoğu antik devre ait olan ınerıner bloklara~ mi· 
ınari parçalara rastlanniaktadır. Gerek bu durum, gerekse yaptığımız sön
dajlar gözöı:ıünde tutulacak olursa, yapılacak araştırmalarda · belki de an-
cak antik ' binaların temelleri bulunabilecektir. · · ·· 

Akropol'deki Orta Bizans çağına · ait Enez Ayasofya'sındaıi·. başka24, 

kalenin güneyinde <<Agia Triada» adı verilmiş olan bir yeraltı ·kilisesi var
dır (Bk. res. 7). Qerçekte burası tabii bir mağaradır. Ön kismı · çökmüş ol
duğu için şiindi girilemeri:ıektedir. St. Casson giriş kısmınıİı batısında ·Grek 
devriİı.e ·ait bir ·<<iıiş>> in _ buluİıduğumi ·ve Pan tasvirli_ kabartmanın -buradan 
alınmiş olduğUnu y·azma~Ftadır25 • . M.Ö. IV .. veya III. yüzyıla ait' olaıi ka
bartriia'da Pan :ile birlikte d aris eden 2 Nymphe (peri kızları) ·tasvir ·edilmek
tedir. Bundan Enez'de bir Pan kültünün mevcut olduğu iml~ılıyör.- M.Ö: V. 
~Jl ortasın.a taı.:_ihl~~~ıı. . Enez'in gümüş : sikkelerinde tasvi~ edilen ·«teke» 
v~. «Pap.» bu ciheti teyid ediyor26 

• . - , 

. Vaktiyle :Eı:i.~z b~lediye başkanının evinde bulunmuş ·. olan M.Ö. V.:· 
yüzyıla_ ait bir-mefar kabartması-1921'de Atina'ya götürülınüştür. Bugüp.kü 
kale kapısının (Bk. res. 8) sol tarafındaki duvar içinde b~ «Trakya süva
risi» kabartması n;ıevcuttur k!, Hellenistik çağa a.ittir. (Bk . . res. 9). Bun
dan tiiışk:a «~azonlar'la ·Grekler mü~adelesi>>ni gösteren; diğer üç kabart
ma parçası d:ilia vardır. Son zamanlarda ortaokUl, sağlıi!: merke~i ~e diğer 
yeni inşaatlar esnasında bulunan h.eykeltraşi eserlerden, 'Roma çağına ait 
bir merıner torso ·ile bir m ermer portre Edirne müzesindedir. · 

' ~ Eh~z'e ait kitabeler asağıdaki eserlerde yayıinlan~ıştır .: :· .. : · 
~ ~ . ; . . . . . . . . 

( -~- M: Miller, Rev. Ai-ch., 1873 (lnscription of Asklepios)· 
2. - A. Dtımont, Iner. et .Mön. Figures de la Th1:ace,· Paris, ·i876, s. 

si·- 54. . . · . · · · · · · .. -.' .. : ... · 
.. ·_ '3 ::f... G~. Seure, B:C.H., XXIV, p. 147: . 

. .4 ....;.. Deville ve Cogu6rt; Ann .. de ·z'Ass . . pour ·l'an.anlem.t,: d.sc. VTI, 
p. 94~-vdd. · · ·· : · · · • ·· ~ ' ···-· · · · · · : rı .. • • 

5 - Z. Taşlıklıoğlu, Trakya'da Epigrafya ·Araştırmaları, ·İstanbul, 

1972, s. 3 vd., res. 1. '· · -· ·• · ·· 
.·· ::': Yiıbıricİa da görüldü~· ın.:ete,_- ~-Wıd~y~ _ _.k:adar· ya~_ılan ar~ştİrın~lar da:-
.. .. -. .. 

24 Bk. S. Eyice, aynı eser, s. 353 vd. . ... , . . 
. · ?5 .'St: <Casson;.aynı ·eser, s.· 256,.Fig. 100. Bu· eserin ·1921'le'rde· .Yunanistan'a 
·götürüldüğü ·anıaşıliyor. :· . · 

26 St. Casson, aynı eser, ·s . 248, Rig. 97., s:-- 256: 
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1 - Enez >e yöresinin t .. • .• opograflk kroklsi. 

nehrinin · · · görUnÜşU. 

Levha ı 



Levha II ERZEN 

3 - Kaleden antik Umanın görUntışü. 

r;-"' 
:~·. 

~~'11: .. -----~ 

' . . . 

f. 
., 

4 - Modertt Enez'den blr görUnUş. 



ERZEN ·Levha ID 

6 - Gattelwıi'lere ait bir arma. 

6 - Gattelusi·Jere ait dig-er bir arma. 



Levha N ERZEN 

.. -

7 - .A.yasofya kilisesinin eksonarthexlnden bir görünüş. 

8 ,..... Kale kapısının bugünkü durumu. 



ERZEN Levha V 

9 - · Trah-yalı süvari ·kabartması. 

10 - Kİ ı ve Irİ 2 sondaj cuh-urlarından genel bir görünüş. 



Levha VI ERZEN 

ll - Kİ 1 sondaj çukurundan bir görUntış. 

12 - Kİ 1 sondaj çukurunda geç devir lskAnı. 



ERZEN Levha VII 

.... 

. · 

1 
..... .. 

13 - Kenrkelon baskılı diskler. 

14 - Kerykelon baskılı diskten bir detay. 



"Levha· VIII ERZEN 

,.:.:: 
15 - Bizans mUhrU (ön yUz.). 

16 - Blz:ıns mührU (arka yUz). 



ERZEN l:evha IX 

17 - Kİ 4 sondaj Çukuru sahası ve arkada Fatih camii. 

t' 

. ' i. .> ' "" 
h ~ 

18 - Kamlros üslObunda bezenmiş tabak parçası Şarkkari devir. 



Levha X ERZEN 

•·••• ''>'"':"':"''"-'' ''·· "''-'-~''''··~·-~ ·· .•·-~: :"•. 

' . 
~. 

>. 

__ .;__ __ .,..... __ __,.,._ . ...........__~·~ .. { 
' '-- o ı ;ı. ~ . (.o'f\ 1 
~·~-·_ .. ,_ --~ ...... ~ ................. J ..... : .... ~~· 

19 - Şarkkilri devir Korint keraıniği. 

" -~· .. 

20 - Şarkkilri , devir keramik parçaları. 



ERZEN Levha Xl 

..... r 

21 - Şarkkarl devir keramik parçaları. 

:" .: 
r.. 

· .. 

22 - IV.. ytlzyıl keramik parçası. 



Levba XII ERZEN 

'. 

. ........ ; 

23 - IV. ve III. yüzyıllara alt kantharos kaldelerl. 

{' 
1 

1 
t 

1 
ı.... 

24 - Grek keramik parcalarından toplu bir görünüş. 



ERZEN Levba XIll 

'-

25 - Kurşun! renkli Alol kerami~l. 

· .. 

!!6 - Aslan flgür!U antiflx. 



Levha XIV ERZEN 

-··· ~ ...... ___ .. _ i . 

;;.": 1 ı. .; {.._~"" ~ 
~ ....... ~ ... ; l 

27 - Stampa tekni&inde palmetlerle bazenmis IV. yüzyıl keramlgi. 

~. 

' • o-ı;·· ~ • 

•• · •• • ,«, . • 

:. ~~.:O'_~h:-i · ·~ 

28 - Kandiller. 



ERZEN Levh~ XV 

29 - Şapelin temizlendikten sonraki durumu •. 

30 - Şapelden bir başka görUnüıı. 



Levha XVI 

........ W .............. .., ........ :~·:····., .... -.····--~ .... :- ·-····~·-.. ,.. ... _ ....... ~ 
•· 
ı 
ı 

•1 :1 
1 

! 

31 Şapelin planı. 

. --~- --

. 
·' 

32 - Şiı:pelin içindeki lahitlerden bir görünüş. 

ERZEN 



ERZEN Levha XVll 

'· ··~ .. \ 

33 Lah.it içindeki !skeletin görünüşü. 

-ı 

~~~ .. ~==""""' 1 

. _._ .... ·.:\ : ::~·.:_·::-~~:'::::~;~~~f-8\·· 
.. . . .:..: 
.. '.'·~··· . ·. :~:. :::~.:· .. _·: . 

. . : .' · .. ··· ·. :- . . . . . . . .. .. . . . .. 
:.·:·· .. ·. ·.-:··::: __ ;··.-~_ .. _ ·· . :~ .... 
. · . . : . . . ·. :··· :- . 'j . .. ·.. · · :: 

.;,. 
34 - Bir Iahtin kesiti ve !skeletin durumu. 



Levha XVTII ERZEN 

35 - Şapelde bulunan sütun ba§lıkları ve kabartmalı mimari parçalar. 

36 - Kayaya oyulmu§ Bizans §apellnin giri§l. 



ERZEN Levha XIX 

37 - Aynı §apeı.in iç görünüşü. 



Levha XX ERZEN 

39 - Kay~ya oyulmll§ ni.şler._ 

40 - Aynı yerden ba§ka bir görünüş. 



ERZEN Levha XXI 

41 - Büyük Sancaktepe tümillüsünün batıdan görünüşü. 

1 ; 

42 - Ayiu tümülüsün güneyden görünüşü. 

., 
; 

' 



ENEZ ARAŞTffiMALARI 241 

ha çok, topografya, epigrafya veyahut ta müzelere· intikal etmiş ·olan ·Enez 
sikkeleri üzerinde yapılan etüdlerdir. Toprak üstü araştırmalar ve yazılı · kay
riaklar Enez'in taribi.W açıklamaya yeterli değildir. Bu itibarla antik çağda 
çok öneinli bir merkez olan ve ayın zamanda Çanakkale Boğazpıdan geçip 
AVnıp;ı'ya giden büyÜk yolun üzerinde bulunan Enez'de kazılar yaparak 
Balkanlarla Anadolu arasındaki tariht münasebetleri aydınia:tmayı hedef 
bildile 

Fakültemiz tarafından Edirne'de kurulmuş bulunan Güney-doğu Av
rupa ·Araştırmaları Enstitüsünün· de faaliyet çerçevesi içinde olarak bu Ens~ 
titünüıi ~üdürü · sıfatıyle Enez'de kazı ve araştırma yapmak üzere Ede:tJiyat 
Fakültesi Dekanlığın_a müracaat ettim. Eski Eserler ve Müzeler Genel Mü
düdÜğünün kai:ı ruhsati ve Edebiyat Fa~ültesinin mali desteği elde edildik
teri sonra, başkanlığım altında teşkil edilen heyet tarafından* Eylül ayı
nın 20'sinden Ekim ayının 20'sine kadar Enez'de ilk defa olarak aşağıda 
zikredilen .yerlerde sondajlar yapılmış ve şimdiden ilgi çekici neticeler alın-

. maya başlamıştır**. 

1971 yılında yapılan sondaj ve araştırmalar: 

A) Kale içi deneme sondajları 
B) Şehir içi deneme sondajları 
C) Kale içi Bizans çağı şapeli kazısı 
D) Y aJcın çevre ar aş tıpnaları 
A - Kale içi deneme sondajları: Akropol'deki_ dolgu tabakasının ka..: 

tınlık ve mahiyetini, e~ken devir Grek akropolü'nün yerii:ıi. tespit edebilmek 
amacıyle çeşitli yer ve seviyelerde dört ayrı deneme sondajı açılmıştır. Dol
guyu ve mümkün mertebe erken devir ·katlarını tespit etmek amacını gü
den bu sondajlar, daha çok toprak üstü, geç devir Bizans-Osmanlı kalıntı
larının ~ olduğu alanlarda açılmış, böylelikle de zoi"luklarl~ karşılaşmadan, 
hemen bütün -kazı alanlarında anakayaya kadar inilmek mümkün olmuş
tur. 

İlk iki söiıdaj çukuru, kale ana · giriş kapısının sağında ve hemen he'-

. * Enez lciı.zı heyeti Prof. Dr. Afif Erzen'in başkanlığında §U üyelerden 
kurulmu§tur : Prof. Dr. Oktay Ak§it, Asistan Taner Tarhan, Asistan Mehmet 
özsait, Asistan Veli Sevin, Ar~eolog A . . Atılgan Çilingiroğlu, Arkeolog Oktay 
Belli, Desinatör Fırat Düzgüner. 

* * Bu ara§tırmamız için gerekli ödenegin ayrılması hususunda destekle
rini .esirgemeyeıı Edebiyat Fakültesi Dekanı ile Yönetim Kurulu üyelerine te
şekkürü b~ borç bilirim. 
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men kalenin ortasına yakın bir alanda açılmıştır. (Bk. res. 10-_11). K.j 1 
olarak adlandırdığımız, en batıdaki ]?u sondaj çukuru 4 X 4 m. boyutlann
dadır. Bu çukurdaki çalışmalar verimli olmamış ve 7.50 m. derinlikteki 
anakayaya kadar inilinesine rağmen, ortalama 2.00 m. derinlikteki, gayrı-: 

muntazam ocak taşları ve devşirme malzeme kullanılarak meyÇana getiril
miş, basit geç 'devir iskfuundan başka hiç biriskan ve muntazam kültür kat
larının izine rastlanılmamıştır. (Res. 12). Küçük buluntu olarak, bol mik
tarda Bizans ve Osmanlı çağı sırlı keramik ve ·porselen parçaları, yine geç 
deviriere ait kemik hızlar (?), çok az olarak Roma çağı ten-a Sigillata tipi 
keramik parçaları, M.Ö. IV. yüzyıl özelliklerini gösteren, siyah vernikli ve 
içieri stampa .çiçek motifleriyle bezeli Attika yapısı veya taklidi küçük ta bak 
parçaları, karışık durumda ele geçirildi. Qrtalama 7.30 m. derinlikte, mÜD
ferit olarak ele geçirilen küçük bir parça ise bu çukurun en eski eserini tem
sil etmektedir. Bu buluntu M.Ö. VII. yüzyıla ait, çok ufak bir keramik par
çasıdır .. Bu durumu ile kabın şeklini bile tayine imkan yoktur. Üzerinde 
sadece, başını yere doğru uzatmış, bir yaba_n keçisinin boyun kısmının gö
rülebildiği bu parça, anlaşılacağı gibi, başhca konusu bakımından «Yaban 
Keçisi Üslubu:. adı verilen Sarkleari devir bezerne özellikleriıii göstermekte 
olup, kirli beyaz renkli bir astar üzerine siyıih boya ile yapılmıştır. 

Bu sondaj çukurunda ele geçen ilgi çekici buluntulardan biri ise, düz 
olan yüzüne, stilize hatlarla . yapılmış «Kerykeion» tasviri bulunan 3 cm. 
çapında bir disktir. Pişmiş topraktan yapılmış olan diskin · arkası hafif bom
beli . bir şekil gösterir. M.Ö. 478 yilianna tarihleneo en eski Ainos sikkele
rinin ve özellikle M.Ö. 400 yıllarına tarihleneo bir Maroneia 'sikkesinin ar
ka yüzünde buna benzer bir Kerykeion tasvir edilmişti..f27• Ancak, gerek 
Ainos ve gerekse Maroneia sikkelerinde görülen Kerykeion tasviri, · gerçeğe 
uygun bir «asa» . şeklinde tasvir edildikleri halde, bizim diskimizin üzerin
deki tasvir asa değil, adeta üç ayak üzerinde yükseien bir <<Keryk~ion anıtı»
nı tasvir etmektedir. Gerek kale içi ve gerekse şehir içi araştırmaları sıra
sında, ~adece baskı kalıbı değişiklikler gösteren, aynı büyüklükte 4 adet 
daha disk ele geçirilmiştir. (Bk. res. 13-14). Ayrıca, Enez Milli Eğitim Me
murluğunun deposunda da aynı şekilde 2 disk bulunmaktadır. Anlaşılacağı 
gibi şehirde çok bol olarak bulunan bu ufak disklerin tanrı H~rmes ile ilgili 
olduk!~ düşünülebilir. Antik Ainos şehrinin Hermes kültüyle ünlü olduğu 
da bilinmektedir. Ancak şimdiden kesin hükümlere girişrnek yersiz olup, 

27 Bu _iki sikke. için bk. C. Seltİnan, Gree'k Ooins, London, 1965, Lev. 29; 
Kr§l. J.F:M. May, aynı eser, II, period 1. · 
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kazılar ilerledikçe bu konu, yeni buluntuların da ışığı altında etraflı şekil

de ele alınacak ve muhtemelen · aydınlığa çıkanlacaktır. 
Kİ 2 olarak adlandırılan ikinci d.eneme sondajı yine 4 x 4 m. boyut

larında ve kuzey-güney yönünde açılmış olup, Kİ 1 sondajının 20 m. do
ğusundadır. Bu çukurda satılıtan 0.75 m. derinlikte, muntazam yassı taş

lardan yapılmış bir döşemeye rastlanmıştır ki, Eneziller'in ifadesine göre, 
bu sahada eskiden bir kiliseye ait kalıntılar bulunmaktaydı. Bu alandaki ça
lışmalarımız da erken devir İskanını tespit · bakımından beklenen sonucu 
vermemiş ve 7.20 m. derinlikteki anakayaya kadar inilmesine rağmen er
ken devir Grek iskanına ait hiç bir ize rastlanılmamıştır. Ele geçirilen ke
ramik parçalarının büyük bir kısmı yine Bizans-Osmanlı devrine aittir. Çok 
ufak parçalar balinde bulunan, üzerieri tamamen parlak siyah bir vemilde 
boyanmış, stampa .çiçek (genellikle lotüs, palmet) motifleriyle bezeli M.Ö. 
IV. yüzyıl Attika ibrac~tı keramikler ise, ortalama 3.00 m. den itibaren ana
kaya üzerine kadar devam etmişlerdir. Ayrıca, yine bu çukurda, IV; yüz
yıl keramikleriyle karışık bir vaziyette, Hellenistik çağ parçalan da ele ge
çirildi. Çok ufak parçalar balinde bulunan bu keramikler, siyah bir vernikle 
boyanmış olup, üzederi yumuşak kil damlacıkları ile yapılan (Barbotin tek
niği) bitki ve yaprak motifleriyle bezenmişti!. 

Yine bu sondaj çukurunda, 0.75 m. derinlikteki taş döşemeden yakla
şık olarak 1.50 m. aşağıda, kurşun bir Bizans mührü ele geçirilmiştir ki, 
gerek işeilik ve gerekse taribi bakımdan çok kıymetlidir. Çok iyi korunmuş 
bir durumdaki bu mühür, arka yüzündeki yazıtından da anlaşılacağı gibi, 
Bizans imparatoriçesi Tbeodora (XI. · yüzyılın ortalan) zamanına ait olup, 
Ainos şehriyle ilgilidir. Ön yüzünde kabartma olarak Hz. İsa'yı kucaklamış 
bir Meryem tasviri, arka yüzünde de, ortada imparatoriçe Tbeodora ve bu
nun iki yanında da Grekçe olarak şu yazıt yer almaktadır (Bk. res. 15-16): 

TEOA 
OPAE 
CEBE 
ATHA 
IyT 

/\yK 
AINA 

HITA/\ 
AI0/\0 
rHNA 

Yine aynı alanda, sedeften bir «baç» kolu bulunmuştur ki, üzerinde 
Hz. İsa'nın çarmıha gerilıı:iiş bir kolunun tasviri yer alır. 

Kİ 3 a,dı verilen diğer bir deneme sondajı ise, kale ana giriş kapısının 
solundaki Ayasofya veya Fatih camiinin önündeki geniş alanda açılmıştır. · 

Burada da ·ıruzey-güney yönünde~ ve 4 X 4 m. boyutl~!ında açılan sondaj 
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çukuru 6.70 m. derinlikte anakayaya varmasına · rağmen,_ iskana delalet 
eden hiç bir bina kalıntısına rastlan.mamıştır. Bu çukurda da yukarıda sözÜ 
edilen «Kerykeion~ baskılı 2 adet disk ele geçirilmiştir. Keramik parçaları, 
her üç sondajda da diğer antik şehirlerde ele geçirilenlere kıyasla, hayret 
denecek kadar az· sayıda olup, bulunanların büyük bir kısmını da Bizans
Osmanlı geç devir parçaları teşkil ederler. 

Görüldüğü gibi, Kİ I, Kİ 2 ve Kİ 3 deneme sondajları erken devir 
Grek. iskanının "tespiti bakırnınpan en ufak bir ipucu vermemiş olup, sadece 
akropoldeki dolgu tabakasının kalınlığı ve kalenin Roma çağında da esaslı 
bir iskana sahip olmadığı hakkında bir fikir edinmemizi sağlanuştır. An
cak, her üç deneme sondajı da, aşağı yukarı kalenin orta kısımlarına rast
layan alanlarda açıldığından şu sonuca varılmıştır: Şehrin erken devir Grek 
Akropol'ü buralara kadar yayılmamış olup, · daha dar bir alanda ve muhte-

. melen daha yüksek kısımlar üzerinde yer · almış olmalıdır. · · . 

Bu müşahedemizin ışığı altında, kalenin en yüksek kısımlarından biri 
üzerinde açılan sondaj çukuru fikrımizin doğruluğunu ispatlarnıştır. Ana gi
riş kapısının hemen sağındaki alan, sol taraftaki Ayasofya camiinin üzerin
de kurulduğıı ~sımla birlikte, kalenin eo yüksek bölümünü teşkil etmekte
dir (Bk. res. 17). Bu kısımda, geç devir Bizans surunun hemen önünde, 
kuzey-~ney yönünde ve 4 X 2 m .. boyutlannda açtığırnız Kİ 4 sondaj çu
kuru çok önemli sonuçlar vermiş ve erken devir Grek . iskanını tespit et
mek mümkün olmuştur. Burada da kalın bir dolgu tabakasının varlığı gö
rülmüş ve 5.80 m. derinliğe kadar hiç bir esaslı. isİcan ~e r?stlanmamıştır. 
Erken devir iskanının güÖÜmüze kadar hiç tahrip .. olmadan gelmiş olmas.ı 
bakırnından çok eşsiz olan bu durum, kalın dolgu tabakasının kaldırılması 
bakırnından da büyük bir zorluk teşkil etmektedir. 5.80 m. derinlikte bir 
duvar tespit edilmiştir ki, sondaj çukurunu doğıı-batı doğrultusunda katet
mektedir. Mahalli tortul kalker bloklarından yapılmış, çok iyi bir işeilik 

gösteren bu duvann 1.50 m. genişliğinde bir kısmı açığa çıkarılmıştır. Çok 
d~ bir alanda Çalışılıp, kazının soo günlerinde bulunduğıından tespit edilen 
bu duvann üzerinde şimdilik ayrıntılı bir inceleme yapılamamıştır. 1 X 1.50 
m. lik çok dar bir sahada ve şimdilik 5.80 m. de!J., 7.30 m. derinliğe kadar 
devam eden bu duvann 1.50 m. yüksekliğindeki bir kısmının meydana çı
karılmış olmasın.a rağmen, . işciliği. ve tekniği hakkında bile kesin bir fikir 
edinebilmek, 7.30 m. derüıliğe varan, dar sondaj Çukuruna inqıek tehlikeli 
bir durum arzetmeye başladığından mümkün olmanuştır. Ancak, gerek du
varın önünde ele geçen buluntulara ve gerekse bu duvara bakarak kesinlikle 
söyleyebiliriz ki, bu alan antik Ainos şehrinin en eski Grek devri Akro-
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pol'ünü temsil etmektedir. Zira, burada ele geçen, vm. yüzyılın sonlarına 
ve vn. yüzyılın başlarına tarihlep.en keramik parçaları, tarihi kaynaklarda
ki Grek kolonizasyonunu -arkeolojik buluntularla ispat eden belgelerdir. Ge
lecek yıl bu kesimde yapacağımız yoğun çalışmalarla, bu ôuvarın mahiye.t, 
işeilik ve kesin tarihini öğrenmek mümkün olacaktır. Duvarm 1.50 m. yük
sekliği bulan bir kısmı açıldığı halde, henüz temel kısmına erişilebilmiş de
ğildir. Duvarın üzerinde başka hiç bir iskan katının bulunmamış · olması, 

yapılarm sağlam olarak günümüze kadar gelmesini sağlamıştır. Bu bakım
dan, Enez kazıları, Trakya layılanndaki eski bir Grek ticaret şehrini bü
tün ayrıntılarıyla tanımamıza ve erken Grek iskanın:ın belki de en sağlam 
kalmış örneklerini öğrenmemize ışık tutacaktır. · 

Duvarm önünde ve 1.00 X 1.50 m. lik çok dar bir alanda, hemen hep
si 6.00 X 7.30 m. arasmda değişen derinliklerde ele geçen küçük bUlun
tular arasında şunları sayabiliriz: Üzerinde otlayan bir- yaban keçisinin tas
vir edilmiş olduğu tabak parçası. «Yaban keçisi», «Rodos», veya· «Kami..: 
ros» üsliibu denen Şarkkati üslupta b!:zenmiş olan bu Doğu Grek keramiği 
parçası, VIIT. yüzyılın sonları ve VII. yüzyılın başlarına aittir. Figürler kir
li beyaz astar üzerine, siyah boya ile yapılmış olup, zemin rozetlerle doldu
rulmuştur (Bk. res: 18). Hayvan frizli bir diğer parça ise, Korint ya
pısıdır, üzerinde, oturmuş «kanatlı sfenks» tasvirinin yer aldığı tabak par
çası, kirli beyaz bir astar üzerine, siyah ve koyu kırmızı renklerle bezenmiş 
olup, fırça ve kazıma tekniğinde yapılmıştır. VII. yüzyılın sonu ve VI. yüz
yılın ilk çeyreği arasına tarihlenir (Bk. res. 19). Bunlardan başka, sırf pal
met ve lotüs gibi çiçeklerle, açık san bir astar üzerine, turuncu renkte, fır

ça ile bezenmiş Doğu Grek malı Şarkkart k.eramik. parçaları (Bk. res. 20-21) 
ile Korint skyphoslarına ait bazı kulp ve dip parçaları da ele geçirilmiştir. 
Şarkkarl devir özelliklerini gösteren bu parçatarla birlikte, IV. yüzyıla ait, 
parlak siyah bir vernik. üzerine çizilmiş olan kırmızı figiirlü keramik. par
çalarına (Bk. res. 22-24) ve yine IV.-m. yüzyıllara ait siyah vernikli kant
baras diplerine rastlandı. (Bk. res. 23). Şimdilik fikir :yürütmek pek erken 
olmakla birlikte, yine bu çukurda ele geçen bazı tek renkli· kurşiıni- kera
miklerin Aiol keramiğine büyük bir benzerlik gösterdiği de söylenebiliı: (Bk. 
res. 25). Buluntular arasmda en ilgi çekici olanı terrakota bir antifi.x'dir. 
Üzerinde kabartma şekilde, oturmuş bir aslan tasviri yer alır. A~ı açık kük
rer durumdaki aslan, sağ ön ayağıhı dirsekten yukarı doğru bükmüş bir 
durumda gösterilmiştir . (Bk. res. 26). 

B .,.-- Şehir içi deneme sondaj/arı : Akropol'ün kalın bir döküntü ta
l?akası ile· kaplı olması, bizi. şehir i~inde de bazi · sondajlar yapmaya sevket-

a. 
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miştir. Bu sondajlardan biri Enez ilçesi Sağlık Ocağının bahçesinde açıl
mıştı.r28. Sağlık ocağının temel hafriyatı sırasında bu kesimden 4-5 m. ye 
varan bir moloz tabakası kaldırılmış olduğuıidan, burada· satıhtan ortalama 
1.00 m. derinlikte anakayaya inİliİlİş fakat erken Grek çağı yapı kalıntıları
na rastlanmamıştır. Buradan da en çok M.Ö. IV. yüzyıl özelliklerini gös
teren, stampa tekniğinde palrnet motifleri ile bezeli ve tamamen siyah ver
nikli küçük tabak parçaları (Bk. res. 27), Hellenistik çağa ait «Barbotin 
tekniği» ile bezenmiş keramikler ve 2 adet de yukarıda zikrettiğimiz, üzeri 
«Kerykeion"' baskılı disk ele geçti. Ayrıca, üzerinde kabartma şekilde, dal
daki bir üzüm saİkımını koparmak üzere uzanmış Eros tasvirinin yer aldığı 
Roma çağı kandili zikre değer buluntıılardandır (Bk. ~es. 28). 
. Şehir içinde ikinci sondaj Akropol'ün yaklaşık olarak 200 m. doğu-

sunda ve Hasan Keskin'in bahçesinde yapıldı. Ancak hemen ~ç bir iskan 
izi göstermeyen ve çok az keramik veren bu kesimdeki ça~şmalar çok ve
rimsiz oldu. 

C - Kale içi Bizans çağı şapeli kazısı : Heyetimiz, bu sondaj çalışma
larından başka, kale içindeki küçük bir Bizans şapelini de, üzerini kapatan 
molozları tamamen temizleyerek gün ışığına çıkarmıştır (Bk. res. 29-30). 
Buradaki hafriyatımızın esas· amacı, vaktiyle Enez'de incelemelerde bulun
muş olan F.W. Haslock'un «Khrysopege kilisesi» olarak adlandırdığı bu 
şapelde gördüğünü bildirdiği, şehrin tarihi bakımından son derece önemli 
olan kitabeyi29 bulabilmek ve devşirme malzeme arasında erken devir mi
mari parçalarına rastlayabilmekti. Nitekim, şapeli örten moloz tabakasının 
içinde, mermerden bir kabartma parçasının bulunması ~?izi burad~ çalış
maya biraz daha zorlamıştır. Akropol'ün güney-batısında ve güney siırla
rına bitişik bir durumda inşa edilmiş bulunan bu küçük şapel, apsis çıkın
tısı hariç içerden 16.80 m. uzunlukta ve 7.60 m. genişliktedir. T~k nefli 
olan yapı, son derece basit, ince uzun bir plan göstermekte olup, ·apsis do
ğuya, giriş kısmı ise batıya bakmaktadır (Bk. res. 31). Dışarı doğru bir çı
kıntı teşkil eden apsis yuvarlağının sağında, duvar içine oyulmuş küçük bir 
niş yer almaktadır. Zemini tamamen dikdörtgen şekilli kalker taş levhalarla 
kaplı olan şapelin bu döşemesi kısmen tahrip . edilmiş ve taşlar yerlerinden 
sökülmüştür. Duvarlarda yer yer fresko izleri görülmektedir. Freskolar, in-

28 Sağlık Ocağı bahçesinde sondaj · çukuru açmamıza izin veren ve her 
türlü yardımlarını esirgemeyen Enez hüldlmet doktoruna teşekkürü b!r borç 

. biliriz. 
29 Bu kitabe içl.ri bk. F.W. Hasluck, Momımeııts of the Gattelusi: Aeııos, 

A1ımuıı of British School a-t Athens, XV(1908-1909), s. 254. 
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ce bir sıva tabakasınm üzerine vurulmuş beyaz renkli badana üzerine, koyu 
kırinızı ve san renklerle yapılmış, genellikle bakiava dilimi ve üçgen mo-

. tillerinden meydana gelmektedir. Yapının ayakta kalabilıııiş durumdaki ku
zey duvarınm dış yüzündeki taş işciliği de dikkat çekicidirl0• Apsis yuvar
lağının bitim noktasından güneye doğru uzanan doğu duvarı ve bütün gü
ney duvarı, diğer kısımlardakine layasla daha az itinalı bir taş işciliği gös
termekte ve adeta bir tadilata işaret etmektedir. Ancak, güney duvarı ve 
apsis kısmındaki fresko kalıntılarına bu kısımlarda da rastlanmış olduğun
dan, hiç olmazsa freskoların son tadilat sırasında yapıldığı ortaya çıkar. 

. Şapelin orta kısmında, kaplama taşlarının sökülmüş olduğu yerde yap
tığımız bir sondaj sırasında, kalkerden gayet basit, süssüz bir tekne ve çok 
hafif bir şişkinlik gösteren. kapaktan meydana . gelen 2 basit lahit meydana 
çıkarıldı (Bk. res. 32). Şapelin döşemesinin altına yapılmış olan bu gömü- · 
lerden birinde, kemikleri adeta süngerleşmiş, fakat üzerindeki elbiseleri kıs
men sağlam bir iskelet meydana çıkarılmıştır (Bk. res. 33-34). Elbise kır
mızı-kahverengi olup, bir rahip olduğUnu sandığımiZ ölünün, boynundan 
ayak uçlarına kadar inen, uçları püsküllü şerit, parçalar halinde de olsa 
gayet sağlam kalmıştır. İskeletin boyun omurlarınm kıvrık bir Şekilde bu
l!J.llDlUŞ olması, cesedin 'Qoyunun, 1.83 m. uzunluğundaki lahide sığm.amış 
olduğu intibaını vermektedir. Şapelin güney duvarına bitişik bir durumda
ki ikinci !~din içinde de bir iskelete rastlandı. Şapelin plaru asistan Taner 
Tarhan tarafından çıkarılmış ve etrafı Enez Belediyesi tarafından dikenli 
tcme çevrilerek, Enez kalesinin ilgi çeken bir tarihi eseri haline gelmiştir 
(Bk. res. 35). 

D - Yakın çevre araştırinaları : Heyetimiz Enez'de bulunduğu süre
ce, yakın çevreyi tanımak üzere geziler tertipiemiş ve hemen hemen Enez 
ilçesinin civarı tamamen taranmış tır. Ancak, bu· geziler sırasında ilçeye bağ
lı birçok köy ve dağlarda, Bizans çağı manastır, kaya şapeli vb: yerler tes
pit edildiği halde, daha erken çağiara ait hiç bir ipucu yakalanmış değildir 
(Bk. res. 36-37~38-39-40). Bu çevre araştırmalan sırasında Enez. ilçesinin 
yaklaşık olarak 6 km. ·kuzeyinde, kayalık bir sahada, tamamen kayaya oyul
muş küçük bir şapel tespit edilmiştir ki, çevre araştırmaları sırasında bulu
nan en ilgi çekici yerlerden biri de budur. Kareye yaklaşık bir plan gösteren 
bu küçük yapının doğu kısmında kayaya oyulmuş üç apsis bulunmaktadır. 
Yan duvarlarda da Dişler yer alırlar. Giriş kİsmı çokca tahrip görmüş olan 
bu şapelin civarında da kayalara oyulmuş nişler görülmektedir. Civar iyice 

SO Bk. S. Eyice, Beıieten, XXXIII/181 (1969); s. 8~0, res. 70 . 
. ~ .. 
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araştırıldığında daha birçok antik kalıntırun tespit edileceği muhakkaktır. 
Çevre araştırmalarımız 1972 yılında da devam edecek, tespit edilen malıal
ler bir rapor halinde yayımlanacaktır. 

Enez ilçesini güney-doğud~ sınırlayan Dalyan Gölü'~ün kıyısında bu
lunan 32 m. yüksekliğindeki «Büyük Sancaktepe» tümülüsüyle, yakın çev
redeki, daha küçük çapta diğer iki tümülüs de araştırma programımız içine 
alınmışsa da, teknik ve mili imkansızlıklar nedeniyle bu yıl bu tümülüsle
rin araştırılınasma başlanamamıştır (Bk. res. 41-42). Tümülüsler önümüz
deki 1972 kazı sezonundan itibaren incelenmeye tabi tutulacaklardır. Bun
lardan başka heyetimiz, antik limanm önünü kapatan bir dalgakıran olduğu 
sanılan kısım üzerinde de bir deniz motoru. ile ·incelemeler yapmaya çalış
mış fakat Enez'de kaldığımız sürece uygun hava şartları olmadığı için şim
dilik olumlu bir sonuç almak mümkün olma.mıştır. 

Ayrıca, Enez kazılarının sonunda ele geçen _ve taşınması · mümkün olan 
bazı mimari parçalar HükUmet Konağı'nın bahçesine taşınmış, btindan baş
ka, bahçe ve evlerde tespit edebildiğimiz, heykel, mask, kitabe, sütun başlı
ğı vb. taşmabilir parçalar da tarafımızdan aynı bahçede toplanmışt:J.r3 1 • Mil
li Eğitim Memurluğundaki parçalarla birlikte bunların bir envanteri asista
nımız Taner Tarhan tarafından yapılmıştır32 • 

Daha ilk yıl yapılan deneme sondajları sonucunda elde edilen önemli 
arkeolajik belgeler, ilerideki kazı sezonlarmda yapılacak . araştırma ve bu
luntularla birlikte, bu liman şehrinin antik çağdaki ro~ünü açığa çıkaracak
tır. Esasen burada daha önce ele geçmiş arkeolajik eserler, kitabeler, sik.ke
ler, son yıllarda ortaokul ve sağlık ocağının inşaatı sırasında bulunmuş olan 
Roma çağı heykeltraşi eserleri şehrin tarihi hüviyetini açıkl~aya yeterlidir. 
Bu itibarla Enez'de yapılacak araştırmalar, bu sınır kasabamızm sadece eski 
tarihini meydana çıkarınakla kalmayarak, ayrıca turistik bakımdan da önem 
kazanınasma hiimet etmiş bulunacaktır. .. 

İstanbul Üniversitesi bir taraftan Enez'in plaj sahasında, geniş şekilde 
hİdroterapi tesisleri, gençlik spor sahaları ve dinlenme yerleri vücuda geti
rirken, Fakültemizin Enez'de yapacağı kazılarla şehrin tarihi hüviyetinin 
meydana çıkması, buraya ayrı bir cazibe kazandıracağı. gibi, yeni bii' ilmi 
faaliyet sahası da açılmış olacaktır. 

31 Gerek bu parçaların HükQmet Konag"ı bahçesinde toplanınası ve gerek
se hafriya~ sırasmda · heyetımize gösterdikleri ilgi ve yakınlık dolayısıyle, 
ilçe kaymakiını, belediye ba§kanı, sag:lık ocag-I hekimi, cumhuriyet· savcısı ve 
dig"er memurlara te§ekkür ederiz. 

S2 Envwterl yapılan arkeotojik eserleri toplamak suretiyle gösterdig"l gay
ret ve itinadan dolayı 'Enez ilçesi Milli Eg"itlm Memurlugıina te§ekküİ-ü zevkli 
'bir ödev sayarız. 


