TH. MAKRIDPNIN HATIRASINA
AZIZ OGAN
~stanbul Arkeoloji Milzeleri Umum Müdiiri ve T. T. K. üyesi
~ stanbul Müzeler!, Halil Etem'den sonra Makridfyi de kaybetti. 1892 senesinde Müzeye dahil olan Makridi, 38 sene müstemirren çal~~t~ktan sonra 1930
senesinde tekaiitlü~ünü istiyerek Müzeden ayr~lm~~t~. Mütemadiyen çal~~an bu
zat~n, Arkeoloji sahas~ndaki en müsmir kabiliyeti, eserler te~hir ve salonlar
tertip etmek idi. /Makar enerjisini temniye eden dü ~ünti~, bulu~~ve dilim bir
zevke uygun ve göze ho~~bir surette tatbik ve organize etmek kudreti, onun en
büyük meziyetlerinden idi.
Bay Makridi, eski Manast~r vilayetinin Sorodiçe nahiyesine tAbi Belaç
köyünden Doktor Ferik Konstantin Makridi (pa~a) n~n [1] o~lu olup ~stanbulun
Haliç Fenerinde Abdi Suba~~~Mahallesinde 1872 senesinde tevelliit etti. Evvela,
Fenerde büyük Rum mektebinde tahsil ettikten sonra 1884 senesinde Galatasaray
Sultanisine girdi ve orada be~~sene tahsil ettikten sonra 1889 tarihinde tasdikname alarak mektepten ç~kt~ . Bir sene sonra 300 kuru~~maa~la ~stanbul Reji
idaresine dahil olarak bir buçuk sene kadar orada bulunduktan sonra 1 Nisan
1892 de 600 kuru~~maa~la Müze frans~zca katipli~ine tayin olundu, ve 16 sene
bu vazifede kalmakla beraber pederinden tevarüs etti~i Arkeoloji ve Nümizmatik
ilimlerine heves göstermesi, merhum Hamdi ve Halil Beylerin alakas~n~~celpetmekten hali kalm~ yordu. Bu itibarla kendisine çal~~ma sahas~~verilmi~~olmak
için maa~~na vakit vakit zamlar yap~ lmakla baraber ilerde bahse~lece~imiz
ecnebi filimler nezdine hafriyat komiseri olarak gönderiliyordu.
Hafriyatlarda bulunmak gibi bir arkeologun bilgisini artt~ran himaye ve
vesaite mazhar olan Makridi bu ilme olan ve herzaman artan bir sevk ve
muhabbetle mütemadi çal~~ mas~~sayesinde inki~af etmi~~ve hatta Müzeye intisab~n~ n X uncu senesinde Müze namus Sayda'da yap~lan hafriyat~n sevk ve idaresi
bile kendine tevdi olunmu~tur.
Makridi 1907 senesine kadar frans~zca katiplik ünvan~n~~ ta~~d~ktan sonra
1500 kuru~~maa~la konservatör olmu~~ve bu memurlyette zaman zaman zamlar
görerek 1919 tarihinde maa~~~3200 kuru~a ç~kar~larak memuriyetinin unvan~, Asar~atika Tasnif Memurlu~una ve bilahere Roma ve Bizans ve Yunam Kadim Asar~~
[I] Dr. Makridi (pa~a) memleketin de~erli ve anlay~~l~~Nümizmatlar~ndan idi.
1883 te Maarif Naz~r' bulunan Mustafa (pa~a) o zamana kadar Maarif Nezareti
kasalar~nda mahfuz duran meskükat~ n Müzeye, devrine karar vererek te~kil
etti~i komisyona Dr. Makridi (pa~a) y~~da memur etti. Haftada iki defa toplanmak üzere üç sene devam eden bu komisyonda Makridi (pa~ a) dan cidden
istifade olundu. (Pa~a) ayni zamanda maruf kolleksiyonör idi. Y~ llardanberi
toplam~~~oldu~u 1214 adetten ibaret mühim bir Bizantin para kolleksiyonunu bir
hizmeti mültehire olmak üzere yaln~z 1000 türk ak~n~na Müzeye Batm~~t~.
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Mütahass~sl~~~ na tahvil olunarak 1924 y~l~nda maa~~~k~rk liraya ç~kar~lm~~~ve nihayet kendi arzusu üzerine 1930 ~kinci Te~rin'den itibaren tekaüdü icra k~l~nm~~t~r.
Makridi tekaüt olduktan sonra yine Müze sakf~~ alt~nda çal~~ma~~~arzu etti. O
s~ralarda Atinada hususi bir Müzenin sahibi olan M. Benaki, yeni tesis etti~i
Müzesini tasnif için kendisini Atinaya davet etti. Ve Hükümetimizin müsaadesiyle
o tarihtenberi Benaki Müzesinin müdürü ve organizatörü olarak Atinada kald~~
ve tekaüt maa~~ndan da istifade etti. Aras~ra pek sevdi~i ~stanbula gelir, eski
dostlar~n~~ziyaret ederdi. Nitekim bu sefer de ~stanbula bu maksatla gelmi~ti.
Makridi'nin Arkeoloji Müzesinin son tasnifinde büyük himmeti mesbuk
oldu~u gibi Çinili Kö~k Türk ve ~slam eserlerinin tertip ve tanzimi hususunda
dahi bir hayli çal~~m~~t~ r. Onun bu çal~~mas~~kendisine ~slam eserlerini sathIce
olsun tan~mak ve sevmek f~rsat~n~~vermi~~ve nihayet büyük bir ~slam eserleri
seksiyonunu ihtiva eden Benaki Müzesinin bir ~ubesinde çal~~mak ona pek te
yabanc~~gelmemi~~ve hatta senelerdenberi me~gul oldu~u nümizmatik üzerinde
çal~~malar~na fas~la vererek daha fazla son senelerde merak ba~lad~~~~oriental
eserlerle me~gul olma~a ba~lam~~t~.
Makridi son senelerde Türk kuma~lar~~ve mensucat~~üzerinde vücude getirdi~i eseri bitirmi~ti. Tab~~için müracaat etti~i Avrupan~n büyük kitapç~lariyle
baz~~na~irler, i~itti~imize göre eserin metnini baz~~alimlere tetkik ettirdikten
sonra sat~~~temin edemiyecekleri behanesiyle muvafakat etmemi~lerdi.
Makridi bütün müktesibat~m genç ya~~nda intisap etti~i Müzeye medyundur.
Ona Müzede ilk hocal~ k eden Müze erkan~ndan Baltac~~Demosten Beydir. izmirin
yüksek ve maruf bir ailesine mensup olan mumaileyhin titiz, h~rç~n ve fazlaca
otoriteye dü~gün olmas~, bu genç talebesini aras~ra isyana sevkediyordu. Fakat
Hamdi Beyden fazlaca çekindi~i için hocas~n~~üzmekte pek ileri gidemiyordu.
Kendisi anlat~r:
Bir gün Çinili Kö~kün alt~nda ~zmir havalisinden gelen asar~atika sand~ klar~~
aç~l~ rken Demosten Beye yard~m ediyordu. Demosten Bey bu genç talebe ve
asistan~n~n müktesibat~m artt~ rmak için sand~ktan ç~kan objelerin mensup olduklar~~devir ve mahiyetleri hakk~nda kendisine baz~~sualler sorar, mukayeseler
yapt~r~rm~~. Makridi bir aral~k ele geçirdi~i bezir mürekkep ~i~esini y~kay~p
biraz da toprakla kirlettikten sonra sand~ktan ç~kan antikalar meyan~ nda bunu
da eline al~r. Baltac~~ Bey bu ~i~eyi görerek üzerinde me~gul olmak ister. Tetkik
için gözlü~ünü burnuna daha iyi yerle~tirir, ziyadan istifade için pencereye bir
az daha yana~~r. Makridi, envanter defteri elinde hocas~n~n bu ~i~e hakk~nda
söyliyece~i ~eyleri yazma~a haz~r.., fakat gülmemek için kendisini tutuyor. Baltac~~
Bey derhal i~i anl~yor ve nihayet yazd~r~yor : Un flacon du 20 âme siâcle mâtamorphosâ par un petit cochon... derken Makridi kendini tutam~yor, gülme~e ba~l~yor. Onun bu hali hocas~n~~daha fazla izap ediyor: Burnunun üzerine dü~mü~~
gözlü~ti eline al~yor, mülâhham vücudunu sandalyadan kald~r~rken sendeliyor,
ba~~r~p ça~~r~yor: Bre çapk~n... baban seni ba~~m~za bela m~~gönderdi. ~ki hafta
tatilden mahrumsun, gelip envater defterlerini beyaza çekeeeks~ n, der. Hâdisenin
Hamdi Beye aksetmiyece~ini dü~ünen Makridi tektirden sinmi~~mektep talebesi
gibi bu iki hafta izinsizine memnuniyetle katlan~r.
EFES HAFR~YATI
Yukarda bilmünasebe söyledi~imiz veçhile idarenin sevgi ve himayesine
mazhar olan Makridi, ilk defa olarak 313 ( 1897 ) de Ayasulukta Efes hafriya-
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ima komiser olarak gönderilmi~ tir. Malfimdur ki Avusturyal~~ arkeologlar eski
~ehir üzerinde, ~ngiliz arkeologlar da Garaibi Seb'ai Alem diye an ~lan Diana
Mabedi üzerinde çal~~m~~ lard~r. Her iki hafriyat~~idare edenlerin ba~lar~nda Prof.
Bennedorf ile M. Hogarth gibi maruf alimler bulunuyordu. Makridi bilahare 1697,
1898, 1902, 1903, 1905 ve 1906 senelerinde iki~ er, üçer ay devam eden hafriyatlarda komiser olarak bulunmu~tur. Hiç ~ üphe yok ki Makridi bu hafriyatlarda
tatbik olunan tenni ara~t~rma metodlar~ ndan azami derecede istifade etmi~tir;
bu itibarla gerek idareye verdi~i raporlar ve gerek Müzeyi bihakk~n temsil
etmek gibi gördü~ü hizmetler kendisinin k~ymetini artt~r~ yordu.
RAKKA HAFRIYATI
Rakka harabeleri, M. E. tesis edilmi ~~bir ~ ehir olup hicretin 17 inci senesinde islam memleketi hududu dahiline geçmi ~~ve bir aral~ k Harun el-Re~it taraf~ndan makar ittihaz olunarak bir hayli mebani ve saraylar vücuda getirilmi~ti.
Tabiatin ve zaman~ n tahribat~ na maruz kalarak bir harabe haline ink~lap eden
Rakka, son zamanlarda civar~na yerle~ tirilen Çerkes muhacirler taraf ~ndan mütevaliyen hafi surette kanl~yor, elde edilen eserler kaw~llyordu. Müze idaresi,
muazzam bir islam medeniyetinin merkezi olan Rakka harabelerinin muhafazasiyle beraber kaçakç~l~~~ n men'i içini Halep valisiyle yapt~~~~muhaberelerden
müsmir bir netice alam~ yordu. O s~ ralarda Halep Maarif Müdürlü~ünde bulunan
san'at ve tarih muhhibi kadir~inas bir zat olan Nadir Beyin ~stanbula çekti~i
~ifreli telgraflar Bab~ ali nezdinde pek ziyade alaka ve tecessüsü mucip olmu~~ve
bu tahribat~ n önüne geçebilmek için harabede Müze nam~na metodik bir hafriyat
yap~lmas~~takarrür etmi~~ve Hamdi Bey taraf~ndan bu i~e Makridi memur edilerek 14 Kanunusani 1905 de Rakkaya gönderilmi~tir.
Makridi, Rakkada yapt~~~~muvaffakiyetli hafriyat neticesinde bir hayl~~ eser
meydana ç~ kararak bunlar~~ iki ay sonra Müzeye sevkediyor ki aralar~nda çok
mühim tabak, çanak, vazo gibi topraktan mamül ve üzerleri mavi ye~il s~rl~~olan
bu k~ ymetli e~ ya, elyevm Çinili Kö~ k Müzesinde mühim bir kolleksiyon halinde
büyük bir salon i~gal etmektedir. Bu kolleksiyon, teknik nokta' nazar~ ndan Part
san'at eserlerinin bir temadisi olmak itibariyle Atikiyat aleminde pek mühim bir
yer i~ gal eder. Bu kolleksiyonun Çinili Kö~kte te~ hiri Arkeoloji müzelerindeki
Part kolleksiyonu muhteviyatiyle daima ve kolay bir tarzda mukayeseler yapabilmek f~rsat~n~~ vermektedir. Makridinin, Rakka hafriyat~na dair zaman zaman
idareye gönderdi~i k~sa raporlardan ba~ka matbu yaz~~ve telifat~na tesadilf olunmam~~t~ r. Maamafih Rakkada bilahare Haydar Sümerkan taraf ~ndan da Müze
nam~na hafriyat yap~ larak bir hayli e~ yaya destres olunmu~tu.
~KINCI SAYDA ARA~TIRMALARI
Makridi 1900-1902 senelerinde Baalbek'te Alman imparatoru II. nci Wilhelm
nam~na yap~ lan hafriyatta komiser olarak bulundu~u s~ rada Fenike sahillerinde
kain eski Sidon yani bugünkü Sayda'da baz~~ antika kaçakç~lar~~taraf~ndan gizlice
yap~lan hafriyatta bir hayli k~ ymetli eserlerin bulundu~unu haber alm~~~ve keyfiyeti Hamdi Beye bir raporla bildirmi~ti.
Rapor muhteviyat~ n~~ ~ayan~~ tetkik bulan Hamdi Bey, bu eserlerin meydana
ç~ kar~lmas~~ i~ini Makridi'ye havale etmi~~ve kendisini Sayda'ya göndermi~tir.
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Makridi saklanan eserleri bir zab~ ta memuru kadar mahirane bir tarzda meydana ç~ karma~a muvaffak oldu~u gibi, Bostanel~eyh denilen mevkide de hafriyat
icrasiyle E~mun Mâbedinin bir k~sm~n~~ ke~fetmi~~ve elde edilen eserler de Müzeye
naklolunmu~tur. Bu hususta Makridinin birkaç yaz~s~ na tesadüf olunmaktad~r [I].
LANGAZA TCMCLÜS'eNDE HAFR~YAT.
1910 $ubat~nda vukubulan bir yer sars~nt~s~n~~müteakip Selanik-Langaza yolu
üzerinde ve Selâni~e 9 kilometre mesafede kâin bir tümülüsün baz~~yerlerinde
çöküntü has~l olmu~~ve bunu gören iki köylünün, aç~lan delikten içeri girerek
birtak~m ufak tefek antika bulduklar~~Hükümetçe haber al~narak istirdat olunmu~~ve keyfiyet te Maarif Müdürü taraf~ ndan Müzeye bildirilmi~ti. Ayni senenin
Nisan ay~nda Müze taraf~ndan bir miktar tahsisatla mahalline gönderilen Makridi,
tümülüs'te hafriyat yaparak mezar odas~n~~tamamen meydana ç~karm~~~ve buran~ n plan ve relevelerini alarak gayet musanna mermer kap~~kanatlariyle di~er
ah~ap kap~ ya ait tunç tezyinat e~yas~n~~Müzeye alm~~t~ r. Çok metodik bir ~ekilde yap~lm~~~olan bu tümülüs hafriyat~, seneler geçtikçe Makridi'nin hafriyat
i~lerinde derin bir meleke ve vukuf sahibi oldu~una ~üphe b~rakmaz [2].
AKALAN HAFRIYATI.
1906 senesinde Samsun'dan geçen Halil Etem merhum, Samsunda antikac~~
Mihalaki Theodoridi isminde birinin dükkan~nda üzeri boyal~~ tu~lalar nazar~~
dikkatini celbetmesi üzerine bunlar~n men~e'ini ö~renip Müze nam~na mübayaa
eder, ve badema köylüler taraf~ndan getirilerek benzerlerin de mübayaas~n~~temin
eder. Bilâhare Müze ile i~birli~i yapmak isteyen M. Johannes Mülberg'e terfik
edilen Makridi, ertesi y~ l Samsun'dan 18 kilometre mesafede kin Akalan'a günderilmi~tir. Makridrnin buradaki çal~~malar~~ ve bulunan eserler hakk~nda ilmi bir
mecmuada yaz~s~na tesadüf olunmu~tur [3].
Makridi, Istanbul Asar~atikasiyle de me~gul olmu~tur. Zaman zaman ~ehir
dahilinde tetkika de~er eserleri etüd etmekten geri kalmam~~t~r. Bilhassa Bak~rköy'de oturdu~u için oran~n yer alt~nda ve üstündeki eserlerini ara~t~rma f~rsat~na
malik idi. 1914 yaz~nda ciheti askeriyeye yap~lacak in~aat için Bak~rköy civar~nda ta~~ç~kar~l~rken eski bir yap~~izlerine tesadüf edilmesi, kolordu kumandan~~
Mehmet Ali (pa~a) n~n nazar~~dikkatini celbetmi~~ve keyfiyeti Müzeye bildirerek
mütehass~s bir memur izam~n~~ rica etmi~tir. Bunun üzerine orada tetkik ve
hafriyata memur edilen Makridi, kumandan~n yard~miyle bir miktar hafriyat
yapar, fakat seferberlik ilan~~ameliyat~n ilerlemesine mani olur. Makridi buradaki
Le temple d'Echmoun â Sidon ; fouilles excutees par le Musee ~mperial
Ottoman. Revue Biblique 11, 1902, sah. 489-515.-12, 1903, sah. 69-77.-N. S. 1, 1904,
sah. 390.
— A travers les necropoles sidoniennes. Revue Biblique N. S. 1, 1904, sah.
547-572
Un tumulus mace-donien Langaza. Jahrbuch des Deutschen Archaeologischen ~nstituts 26, 1911, sah. 193-215, Levha II-VI.
Une citadelle archaique du Pont. Fouilles du Musee ~mp&rial Ottoman.
Berlin 1907. (Mitteilungen der Vorderasiatischen - Aegyptischen Gesellschaft.
XII, 4.
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tetkikat~n~~1921 de Istanbul'a gelen Fransa'n~n Atina Asar~ atika mektebi müdürü
M. Ch.Picard'~n baz~~gilna yard~ miyle ikmal eder ve elde edilen eserler de Müzeye celbolunur [1]. Makridi, Bak~rköy ara~t~rmalar~~hakk~nda tetkiklere müstenit
Atina'da rumca bir eser ne~retmi~~ve son defa Istanbul'a geldi~i vakit Bak~ rköy
kaymakam~n~n te~ viki üzerine bu eserini baz~~ ha~iyeler ilavesiyle türkçeye
çevirmi~ ti. Bu eserini tabettirmek için Maarif Vekilli~ine ve yahut Tarih Kurumuna takdim etmek fikrinde idi. Görülüyor ki Makridi, Bizantin asarm~~tetkik ve
bununla me~gul olma~~~sevenlerdendi. 1926 da Sultan Ahmet'te Hypodrom'da
hafriyata mezun Ingiltereli Casson'a mesaisi s~ras~nda yard~m etmi~~ve yine
onunla Yedikule'de Yald~zl~~kap~ da [2], ve M. Rice ile Laleli'de Bodrum Camide
kadim Myrelaion kilisesinde tetkikat yapm~~ , 1928 de Koska'da Simke~ hamnda
hafriyat yaparak burada Theodosius L in Tak~zaferine ait bakiyeleri ke~f ile
meydana ç~karma~a muvaffak olmu~tur.
Makriffnin muvaffak~ yetli çal~~malar~ ndan biri de Hal~c~lar'da Eski Bizantin
bir manast~r olan yan~k Fenari ~sa camiinde yapt~~~~hafriyatt~r. Makridi burada
mermer üzerine mozayik ~eklinde renkli ta~larla i~lenmi~~Agiya Avdokia lavhas~n~~bulmu~ tu [3]. Çok nefis bir sanat eseri olan bu levha, Hükümetimizin
milsaadesiyle 1931 de Paris'te aç~lan Bizans ve 1938 de New-York'ta aç~lan
Dünya sergilerine gönderilmi~~olup Arkeoloji Müzesinin Mücevherat Seksiyonunda te~hirdedir. Velhasll Makridi'nin Bizans ara~t~rmalar~nda Milzenin en faal bir
unsuru oldu~una hükmetmekte hata olmaz. [4]
BO~AZKÖY HAFRIYATI
Berlin Üniversite profesörlerinden Assiryolog H. winkler 1905 te hükümetten
Anadoluda tetkik seyahatine müsaade alm~~~ve kendisine müze nam~na Makridi
terfik edilmi~ti. Makridrnin bu memuriyeti senenin muayyen aylarma mahsus
olmak üzere be~~sene kadar devam etmi~ ti. Bu müddet zarfmdaki faallyetin ilml
bak~ mdan fevkalade olan neticeleri o kadar malümdur ki üzerinde birer birer
durma~a lüzum yoktur. Bulunan eserler Istanbul müzelerinin en mühim parçalar~n~~te~kil ederler.
Makridrnin di~er hasletlerinden biri de hafriyat yapt~~~~mahallin civar~~hakk~ nda malümat toplamak ve bizzat gezintiler tertip ile etraf ~~iyice tan~mak f~rsat~n~~kaç~rmamakt~ . Bu maksatla bir seyahati esnas~nda Bo~azköyün 20 kilometre ~imali ~arkisinde Alacahtlyük'te Sfenksli kap~da 1907 de k~sa bir hafriyat
Macridy et J. Ebersold. L'hypogae de Macri - Keuy. Bulletin de Correspondance Hellanique 1922 sah. 63-393
Istanbul, Yedikule . — Th. Macridy bey - and St. Casson. Excavation at
the Golden Gate, Cons / ple. Archaeologia 2. 5. 31. sah. 63-84.
Makridinin, aradan uzun seneler geçti~i halde bu mesaisi hakk~nda bir
yaz~s~~ ç~kmam~~t~r.
(4] Les ~.centes fouilles de Cons / ple. ~u eserde : Archaeologisches Institut
des Deutschen Reiches. Bericht über die Jahrhundertfeier, 21-25 April 1929.
Berlin. 1930 sah. 222-225.
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yaparak bir hayli eser bulmu~tu ki bunlar~n içinde mühim Hitit kabartmalar~~ da
mevcuttur [1].
Makridi, Maarif Vekaletrnin emir ve tensibiyle 1341-1925 senesinde Ankara
istasyonunun arka taraf~na dü~ en tümülüslerde üç ay kadar devam eden bir
hafriyat yapm~~t~ r. Bu hafriyat Türkiye Cümhuriyeti Maarif Vekaleti nam~ na icra
olunan ilk hafriyatt~r ki Makridi o zaman kendisine tevdi edilen bu ~erefli vazifeden daima müftehirane bahsederdi.
Makridi buradaki tümülüslerin hafrinde tünel açma ve yarma ~eklinde
iki muhtelif metot tatbik etmi~~ve bu vadide mukayeseler yürüterek vas~l oldu~u
ilmi neticeleri Maarif Vekaleti Mecmuas~ nda vakifane bir surette ne~retmi~tir [2].
Makridi'nin k~saca bahsetti~imiz mesai hayat~, onun Atikiyat aleminde ve
bilhassa Anadolu ara~t~rmalar~ nda ciddi ve muvaTfak~yetli neticelerle doludur
Mesle~ine a~~k ve vatan~na bütün kalbiyle ba~h ve hakiki bir kültür adam~~olan
Makridi, ~en ve sat~r, ho~~sohbet, muhiti ne~ elendirmekten zevk al~r bir arkada~t~. Gam, yeis onun için de~ildi. Lakin Umumi Harpte Ba~dat cephesinde kaybetti~i büyük o~lu onda büyük ve unutulmaz bir ac~~b~rakm~~t~.
Velhas~l Makridi, memleketine oldu~u kadar dost ve arkada~lar~na da ba~l~~
ve vefakar idi. 1940 Küçükçekmece hafriyat~na gelir, bizleri ziyaret ederdi. Senelerce avland~~~~bu sahada mühim bir ~ehir harabesi bulundu~unu sezmemi~~
oldu~unu söyler ve hayretini saklamazd~.
Hafriyata fas~la verece~imiz son günlere do~ru bir gün gelmi~, ak~ama
kadar bizimle birlikte kalm~~t~. Sonbahar~n ak~am güne~i Çekmece gölünün
üzerine iltimaat~n~~yayd~~~~s~ralarda aya~a kalk~p Vakit gecikiyor, art~k gitmeliyim. Ben yine ziyaretinize gelirim, diye hafriyat mevkiini terke haz~rlan~rken
elini bö~rüne bast~r~p karaci~erini kastederek kula~~ma dogru e~ildi:
— Aziz, zannederim, bu hastal~k yakam~~ b~rakm~ yacak.. Latife bertaraf
amma ben kendimi be~enemiyorum, dedi.
Makridi kendine böyle fena ~eyler yormazd~. Fakat, dostlar~~onu daima ~en
ve latifeci olarak bildiklerinden laf olsun diye sarfedilmi~~bir söz telakki ediyorduk. Arkada~larla onu hafriyat sahas~ndan d~~ar~ya kadar te~yi ettik. Arabaya
bindirdik, genç asistan ve stajiyer arkada~lara da:
—Sizlerden böyle güler yüzle kar~~land~kça s~k s~k gelirim, Allaha ~smarlad~k
sevgili dostlar~m, diyor ve arabadan' elini sall~yordu....
Zavall~~ Makridi, gençli~inin en parlak zamanlar~n~~ilim a~k~yle eski medeniyet enkaz~~üzerinde bayku~~avazeleri aras~ nda hiç yeis duymadan geçirdi~in
bu hayat sana yabanc~~ de~ildi. ~lk ayak bast~~~ n hafriyat Ayasuluk idi, sonu da
Regium oldu. Hastal~~~~esnas~nda ailesinin Atinada olmas~~dolay~siyle eski müze
dostlar~~tedavisi emrinde ona laz~ mgelen hizmet ve yard~ m~~asla diri~~etmediler,
ve kimsesizli~ini hissettirmediler. Bak~ rköy Rum kilisesinde yap~lan cenaze merasiminde ba~ ta Maarif Vekili Bay Hasan Ali Yücel ile Türk Tarih Kurumunun
La porte des Sphynx â Euyük. Fouilles du Musee imperial Ottoman. Berlin 1908. (Mitteilungen der Vorderasiatischen - Aegyptischen Gesellschaft XIII. 3.
Maarif Vekaleti Mecmuas~~say~ : 6 1626. Sahife 38-45.
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ve ~stanbul Müzeleri ile Topkap~~ Saray~~Müzesinin ve Alman Âsar~atika Enstitüsünün ve di~er müessesat~n gönderdi~i mümessil ve çelenklerle ve Türk Arkeoloji ve Mil~ecilik âlemi ve bütün meslekdaslar~~ve dostlar~~ ona kar~~~besledi~i
sevgi ve kadir~inasl~k vazifesini eda ediyorlard~.
Böylece aram~zdan uful eden bu dost, uzun y~llardanberi severek oturdu~u
Bak~rköyünün Rum mezarl~~~na defnedildi.
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