
itibaren Türkiye Turing ve Otomobil Ku
rumu bünyesinde ayrı bir kuruluş olan 
istanbulu Sevenler Grubu'na üye seçil
di. 1946-19SO yılları arasında istanbul 
Şehir Meclisi üyesi ve imar Karma Ko
misyonu başkanı oldu. 

Dirimtekin, şehir meclisi üye! i ği 19SO'
de sona erince Türkiye Turing ve Oto
mobil Kurumu'nda başkan yardımcısı 

olarak kaldı. Ayrıca Eski Eserleri Koru
ma Encümeni'ndeki görevini sürdürdü. 
istanbul'un Fethinin Beşyüzüncü Yıl Dö
nümünü Kutlama Derneği ' nde de üye 
idi. Bu derneği Ekrem Hakkı Ayverdi ile 
birlikte yeniden şekillendirip Fetih Der
neği adıyla bir enstitü haline getirdi. 
19SS yılında Ayasofya Müzesi müdürlü
ğüne tayin edildi , 1971 yılına kadar bu 
görevini sürdürdü. 26 Eylül 1976'da öl
dü ve 29 Eylül günü Feriköy Mezarlığı'
na defnedildi. 

Eserleri. Feridun Dirimtekin'in Türk 
harp tarihine dair olan ilk yayınlarında 
1. Dünya Savaşı'ndaki çarpışmalara dair 
konular ele alınmıştır (Büyük Harp · Türk 
Cephe/eri, 1. Kısım , istanbul 1926- 1927; 
Büyük Harp· Türk Cephe/eri: Çanakkale 
Cephesi, IL Kısım, istanbul 1927 ; Büyük 
Harp· Türk Cephe/eri: Filistin Cephesi, lll. 
Kıs ım , istanbul 1927; Büyük Harp· Türk 

Cephe/eri: Kafkas Cephesi, istanbul 1931, 
2. bs). Dirimtekin. bizzat içinde yaşadı 

ğı 1. Dünya Savaşı dışında daha eski ta
rihlerdeki savaşlara dair de araştırma
lar yayımiadı: "18S3- SS Seferinde Ru
meli ve Kırım Harekatı" (İstanbul. ts ı; 
"1736-1739 Türk-Avusturya- Rus Seferi" 
(İstanbul 1928); "Nizip, 1831-1840 Türk
Mısır Seferi" ( İstanbul 1931); "1714-1718 
Türk- Avusturya- Venedik Seferi " (İstan
bul 1932) ; "Malazgirt Meydan Muhare
besi, 26 Ağustos 1 071" (İstanbul 1936; 
1943. 2. bs.). Askeri Mecmua'nın çeşitli 
sayılarına ek olarak yayımlanan bu ça
lışmaların ardından Konya ve Düzbel 
(1146 ve 1176) (İstanbul 1944) ve Haçlı 

Feridun 
Dirimtekin 

Seferlerinde İnönü ve Eskişehir Mey
dan Muharebeleri (İ stanbul 1946) adlı 

kitapları kaleme aidı. 

Dirimtekin 1949'da istanbul'un fethi
ne dair büyük eserini verdi (İstanbul 'un 
Fethi, istanbul 1949; 1976, 2. bs.). İstan
bul 'un 14S3'te kuşatılmasına dair üç 
ciltlik bir eseri olan Ali Rıza Sağman ile 
girişilen polemik üzerine ona bir maka
le ile cevap verdi ( "İstanbul Surları Hen
deklerinde Su Var rmydı ?" , Tarih Dün· 
yası, II, sy. 15 [İstanbul 1950]. s. 643-647). 
19S2-1953 yıllarında Türk Turing ve 
Otomobil Kurumu Belleteni'nde Fatih 
devriyle ilgili birçok makale yayımiadı: 
"Fatih'in Donanma Komutanlarından Has 
Yünus Bey" (sy 126 119521. s. 6-9); "Fa
tih'in Ordusu İstanbul'a Ewela Nereden 
Girdi?" (sy. 132 119531. s. 17); "İstanbul 
Muhasarasında Donanma Haliç'e Nasıl 

Geçirildi" (sy 133 ]19531. s. 6-7); "Son Bi
zans imparatoru Konstantin Xl'in Ölü
mü" (sy. 135 11 953 1. s. 4-5); "İstanbul'un 
Muhasarası ve Zaptı" (sy 136 ]1 9531. s. 
3- 13); "İstanbul'un Zaptı Türkler'in Vic
dan Hürriyetine Hizmetlerinin Bir Tim
salidir" (sy 136 ]1 953 1. s. 16-18). Dirimte
kin aynı yıllarda İstanbul surları hakkın
da bol resimli şu iki kitabı yayımladı: Fe
tihden Önce Marmara Surlan (İstan
bul 1953); Fetihden Önce Haliç Surları 
(İstanbul 1956). Bunlarla birlikte Fetih'
ten sonraki İstanbul'a dair küçük kitabı 
da üç dilde ayrı ayrı basıldı : Ecnebi Sey
yahlara Nazaran Fetih'den Sonraki İs
tanbul (İstanbul 1953). 

Feridun Dirimtekin, İstanbul'un fethi
nin SOO. yıl dönümü vesilesiyle dışarıda 
basılan ve içlerinde tarihi gerçekiere ay
kırı pek çok şeyler bulunan bazı araştır
malara dair tahlil ve tenkit yazıları da 
yayımiadı (Amantos ve Moschopulos'un 
makaleleri hakkında, Fatih ve istanbul Der· 
gisi, ll , sy 7-12 11 9541. s. 275-282; F. Ba
binger'in Fatih 'e dair kitabı hakkında, istan· 

bul Enstitüsü Mecmuası, I 119551. s. 123-
132) 

Ayasofya'ya müdür olması ile kendini 
Bizans eserlerini incelemeye veren Di
rimtekin, Osmanlı devri tarihiyle ilgili ola
rak İstanbul Enstitüsü Mecmuası'nda 
çıkan birkaç büyük makalesi yanında 
("Belgrad'ın İki Muhasarası", ll 11 956 1. s. 
5 1-86 ; "Ecnebi Seyyahlara Göre Onse
kizinci Asrın İkinci Yarısında İstanbul", 
IV ]19581. s. 93-134; "Sadr-ı Azam Adni 
Mahmud Paşa", IV ]195 81. s. 167-190; "Ec
nebi Seyyahlara Göre XVII. Yüzyılda İs
tanbul'un Medeni ve İçtimai Hayatı", V 
119591. s. 56-98) yine birkaçı İstanbul'la 
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ilgili olan bazı küçük çalışmalar da ka
leme almıştır: Ecnebi Seyyahlara Na
zaran XVI. Yüzyılda İstanbul (İstanbul 
1964); "Fatih Sultan Mehmed'in Anne
si", Türk Turing ve Otomobil Kurumu 
BelJeteni (sy. 261 11 963 1, s. 15-17); "Türk
ler Devrinde istanbul", {a.e., sy. 35 / 314 
119721. s. 5-8); "19. Yüzyıldan Bugüne Ka
dar İstanbul" (a.e., sy . 36 / 3!5 119721. s. 
2-9); "Preveze ve inebahtı " (Tarih Konuş u· 

yor, Vl / 36 119671. s. 2987-2992); "Selçuk
luların Anadolu'da Yerleşmelerini Sağ

layan İki Zafer" (Malazgirt Armağan Kita· 
bı IAnkara 19721. s. 23 1-238); "Muasır Bi
zans Kaynaklarına Göre Osmanlılar'ın Ru
meli'ye Geçiş ve Yerleşişleri" (V//. Türk 

Tarih Kongresi ]19701. Kongreye Sunulan 
Bildiriler, Ankara 1973, ll , 577-580; Dirim
tekin'in bu eserleri ve diğer çalışmaları için 
bk. Eyice, s. 268-281). 

Feridun Dirimtekin, meslekten bir ta
rihçi olmamakla beraber başta harp tari
hi olmak üzere bilhassa istanbul'un fet
hi üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırmış
tır. Bizans arkeolojisi uzmanlığına dönme
si ise amatörce olmuş, dolayısıyla araş
tırmaları takdim metodu bakımından çok 
defa tatmin edici bir seviyeye yüksele
memiştir. 
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askeri birlikler hakkında) . r:;;;,ı 
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Ebu Muhammed izzüddln Abdülazlz 
b. Ahmed b. Sa!d ed-Dlrlnl 

(ö. 694 / 1295) 

Rifaiyye tarikatının 
Aziziyye kolunun kurucusu, 

tefsir, fıkıh, kelam alimi, 

L 
mutasawıf- şair. 

_j 

612 (1215) veya 613'te (1216) Mısır'
da Garbiye vilayetine bağlı Neberuh'un 
doğusundaki Dfrfn köyünde doğdu. Kü
çük yaşta öğrenime başladı. Fıkıh alimi 
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ve sOff İzzeddin İbn Abdüsselam başta 
olmak üzere birçok alimden dinf ilimleri 
öğrendi. Tahsilini genç yaşta tamamla
dıktan sonra fıkıh, kelam ve tefsir ilim
lerine dair çeşitli eserler yazdı. Bu saye
de ilim adamları arasında tanındı ve on
ların saygısını kazandı. Kaynaklar Dfrf
nf'nin Şafif mezhebine mensup olduğu
nu, Eş'arf kelamını son derece iyi bildi
ğini ve güzel anlattığını. sohbetlerine ka
tılan ilim adamlarının kendisinden çok 
istifade ettiklerini özellikle belirtirler. 

Dfrfnf olgunluk döneminde tasavvufa 
yönelerek Ebü'I-Feth b. Ebü'I-Ganaim'e 
intisap etti. Tarikat hırkasını Ahmed er
Rifaf' nin halifelerinden Ebü'l- Feth ei
Vasıtf'nin müridi Şeyh Ebü'I-Feth ei-Bal
tacf'den giydi. Başta meşhur Sübkf aile
sinden Sadreddin Yahya es-Sübkf olmak 
üzere birçok kişiye hilafet verdi. Tasav
vuf tarihiyle ilgili kaynaklarda Rifaiyye 
tarikatının Azfziyye (DTrTniyye) kolunun 
kurucusu olarak kabul edilen Dfrfnf Ku
zey Afrika'da döneminin en önemli şeyh
lerindendir. Zahir ilimleriyle batın ilmi 
olan tasavvufu şahsında birleştirmesi 

halk ve ulema nezdindeki itibarını art
tırmış, her kesimden insan onu ziyaret 
edip kendisinden feyz ve dua almayı bü
yük bir şeref vesilesi saymıştır. YOsuf b. 
İsmail en-Nebhanf Dfrfnf'den keramet 
nakledilmediğini söyler. Kendisinden ke
ramet isteyen birine, "Yerin dibine bat
mamız gerekirken yeryüzünde dolaşma
mızdan daha büyük keramet olamaz" 
demesi (Şa'ranT. ı. 202) Dfrfnf'nin şahsi
yetini gösteren önemli bir noktadır. 

Ölüm tarihi olarak kaynaklarda 689-
699 ( 1290-1300) yılları arasında muhte
lif tarihler verilmektedir. Ancak kuvvetli 
bir ihtimale göre 694 'te ( 1295) vefat et
miş ve Dfrfn köyünde defnedilmiştir. Bu
rada yaptırılan ve adına nisbet edilen 
cami ve çevresindeki binalar zamanla 
harap olmuşsa da çeşitli dönemlerde ta
mir edilerek ibadete açık tutulmuştur. 
Bugün de burada cumartesi günleri zi
kir. safer ayında da bir anma (mevlid) tö
reni düzenlenmektedir. 

Eserleri. 1. İrşddü '1- }zayô.rd ii'r- red 
'ale'n-naşô.rô.. Allah'ın birliğine dair de
lilleri açıklayan ve hıristiyan düşüncesini 
reddeden bir eserdir (Kahire 1284. 1322). 
2. et- Teysir if 'ilmi't- teisir. Tefsir usu
lüyle ilgili 3200'den fazla beyitten mey
dana gelen manzum bir eserdir (Kahire 
1310) 3. Tahdretü'l-kulub ve'l-hudu' 
li- 'allô.ml'l-guyub. Tasavvufa d~ir .bir 
eser olup Kahire'de altı baskısı yapılmış
tır (1296, 1298. 1304. 1305, 1307. 1346) 4. 
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er-Raviatü '1- eni~a ii beydni'ş- şeri'a 
ve't- tarı"ka. Şeriatla tarikat arasındaki 
ilişkileri değerlendiren muhtasar bir eser
dir (Kahire 1320). s. Gayetü't-tahrir ii 
nesebi kutbi'l- 'asr seyyidind A}zmed 
er-Ritô.'i'l-kebir(Kahire 1315) 6. el-Mak
şadü'l- esnô. ii şer}zi'l- esmd, i'l- }züs~ô. 
(Kahire 1330) 
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Iii MEHMET ŞENER 

DİRİNİYYE 
(~..r. . ..UI) 

Rifaiyye tarikatının 
Abdülaziz b. Ahmed ed-Dirini'ye 

(ö. 694/1295) 
nisbet edilen 

ve Aziziyye olarak da bilinen bir kolu 
(bk. DiRİNİ). 

DİR'İYE 
( ~.)..uı) 

Arabistan'ın 

Necid bölgesinde Vehhabiler'in 
eski merkezi olan yer. 

ı 

_j 

_j 

Bugün Riyad şehrinin yakın bir ban
liyösü olup Dir'iye veya Der'iye adıyla anıl
maktadır. Vadiihanffe'de kurulmuş olan 
şehir, eskiden Kızıldeniz ile Basra kör
fezi arasındaki kervan yolu üzerinde bu
lunur ve burada bölgenin sakinleri olan 
Aneze kabilesi tarafından meşhur Arap 
atları yetiştirilirdi. Kaynaklara göre Dir'i
ye ilk defa 850 ( 1446-47) yılında, civar
daki Gasfbe ve Müleybid'in Hacer el-Ye
mame b. Dir' tarafından akrabası Mani' 
b. Rebfa'ya verilmesi üzerine iskan edil
di. Mani' b. Rebfa'nın BenT Hanefi kabi
lesine mensup olduğu söylenirse de ter
cih edilen görüş onun Aneze kabilesin
den geldiği şeklindedir. Böylece hayat 
bulan bölgeye zamanla aynı kabileden 
birçok kimse yerleşmiş ve Dir'iye ile Ga-

Dir' iye· de eski şehirden bir görünüş - Suudi Arabistan 

sfbe önemli birer merkez olarak ortaya 
çıkmışlardır. 

1721 'de Benf Halid kabilesinin şeyhi 
ve Hasa bölgesinin hakimi Sa 'dOn b. Mu
hammed AI-i Gureyr yöredeki önemli 
yerleşim merkezlerinin tamamını yağ
maladı. 1726'da bugünkü SuOdf hane
danına adını veren Mani' b. Rebfa'nın so
yundan Muhammed b. SuOd, Dir'iye ve 
çevresinde bağımsız bir emfr olarak hük
metmeye başladı. 1744'te Uyeyne'de Te
mfmfler'in reisi Osman b. Ahmed AI-i 
Muammer' in himayesinde bulunan ve 
Vehhabfliğin kurucusu olan Şeyh Mu
hammed b. Abdülvehhab şehirden çıka
rılması üzerine Dir'iye'ye Muhammed b. 
Su O d 'un yanına geldi. Bir evlenme dola
yısıyla aralarında akrabalık da kurulan 
Muhammed b. SuOd ile Muhammed b. 
Abdülvehhab dinf-siyasi bir güç oluştur
dular ve birtakım yeni fikirlerle destek
lenmiş katı kurallara oturtulan Vehha
bT- SuOdf hakimiyetini bütün Arabistan 
ve Körfez ülkelerine yayma çabasına gir
diler. Bu amaçla zaman zaman Bahreyn, 
Bureymf, Katar, Hicaz ve Güney Arabis
tan gibi civar bölgelere askeri seferler 
düzenlediler. Bu arada Kerbela'yı basıp 
matem ayini yapan ŞiTler'in 2000'den 
fazlasını öldürerek Hz. Hüseyin'in türbe
sindeki 200 deve yükü altın ve gümüş 
eşyayı Dir'iye'ye getirdiler. XIX. yüzyılın 
başlarında önemi gittikçe artan Dir'iye'
nin SuOd b. Abdülazfz döneminde bu ye
ni gücün merkezi olduğu resmen ilan 
edildi ve şehrin imarına hız verildi. 

Osmanlı Devleti, Dir'iye'de başlayarak 
sağladığı askeri üstünlükle civara yayı
lan ve Mekke, Medine, Cidde, Taif gibi 
önemli merkezleri ele geçiren Vehhabf
SuOdT hareketine karşı Mısır Valisi Ka
valalı Mehmed Ali Paşa'yı görevlendirdi 
1181 O) Mehmed Ali Paşa , oğullarından 

Tosun Ahmed Paşa'yı Cidde ve Taif ta
raflarına , onun ölümünden sonra da İb-


