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İstanbul Eski Es.erleri. Koruma Encüınenr üyesi ve son başkapı, İs

tanbul Fetih Derneği üyesi, 1976 yılı döneminde. Türkiye Turing ve · Oto
mobil Kurumu yönetim kurulu başkam Feridun :pirim tekin 1976 yılı son
baharında vefat etti. Eski bir asker olan Dirimtekin, 1955-1971 yılları 
arasında Ayasofya Müzesinin başında bulunmuş, !stanbul ve yakın çev
resi, bilhassa Trakya'nın çeşitli yerleri ha}tjrında pek çok yayın yapmış
tı. Onun hayat hikayesini ve çok dağınık olan bibliyografyasını bu yazı
mızda çlerlemeğ·e çalıştık. · B.u pio-bibliyografya makalemizi hazırlarken 
bize yardnncı olan, Harp ·Akademileri; h~p tarihi. görevlilerinden E. Kur. 
Alb. Turgut · Yurda bak ile Akademi ·kütüphane müdürü Öğ. Bnb. Şadan 
Meyd:µıcı'ya, Milli Kütüphane Genel.müdürü -Dr. Müjgan Cuııbur!a, Aya
sofya Müzesi milçlürlüğünde yalnız. birini bulabildiğimiz ·şahsi. dosyasını 

incelememizi .mliJnkün kılan, · Müdür Hadi ·Aitay'a teşekkürü "bir borç bi-. 
liriz*. . . . . ' .• . ' -

. :. · 'Farih, Sanat. ·tarihi:·ve .:arkeolojinin . yurdiiı:nuzda _-henüz . başlıba§ına~ 
bir~r bilim dalı ·oldukları bilinmediği yıllarda, çeşitli meslekleı::den gelen 
meraklılar bu .. dallarda araŞtırmalar yapmışlar, :eserler- yazmışlar.dır. Ni
tekim Osmanivtarihinin· kuvvetli bir .. uzmanı sayılan ·Ahmet R~fik · (Al
tıııay) · (1881-1937); sanata dair ilk yayını yapan· Zekai Paşa (1859-1919) ~ 

ilk _Ti.irk sanat tarihçisi Celal Esat Arseven (1875-1971) 'in, · İstanbul'un 
çeşitli t:ski eserleri hakkında kitaplar yazan.·ve kitabeleri derleyen ·Meh-

. . ~ .. 
* Bu yazımızı Feridun Dirimtekin'in 1976'da ölümünden az sonra hazırlamıştık. 

Basılabµmesi anc8.k .. dört yıl soni-a· mümkQn olabildi. Aradaki sfu.e içinqe, ~on gün
lerinde içinde yaşamakta ·öı<iiığ\ı ··dairesi · yıktını.İİı.ıŞ; eşi de lıajik bir duruma düş-· 
müştür. Eşyası, kitapları ve notlarının ise rie olduğiı' bili.mnemektedir. ·- '•· · 



260 SEMA v1 EYİCE 

\ 

met Raif ( ? -1917) 'in ammda asker oldukları bilinir. İstanbul hakkında 
değerli araştırma.'. ve yayınları olan Mehmet Ziya ( ? -1930) ise öğret
menlik ve okul müdürlÜğÜ yapmış bir Milli eğitimci (maarifci) idi. Niha
yet Türk müzelerinin kurucusu olan Osman Hamdi (1842-1910) hukuk 
tahsilinden sonra resme çalışmış ve henüz kurulmakta olan müzenin ba
şına geçtiği 1881 tarihine kadar «Umuru Ecnebiye Müdürlüğü», yabancı 
Elçiler teşrifatçılığı ve :Pışişlerind,e «Umuru ~~n~biye katibi», sonra ya
bancı Basın Müdtirii gil::li ··görevletae bUıUiımUŞtu.·. Feridun Dirimtekin de 
esas yetişişi asker ocağından · oı.masına ı;ağmen -tarih, sanat tarihi, ar
keoloji ve bunlar dolayısiyle müzeciliğe "girmiş, bu dallarda pek çok sa
yıda yayın yapmış bir araştırıcı idi. Onun 1976 yılı Eylülü sonlarında 
ara:ıpızdan ayrılmjisı ile, yalnız başka bir meslekten gelerek sanat tarihi -
arkeoloji alanında araştırmalar y~panlar neslinin sonuncusu değil, fakat 
aynı zamanda çok «günler» görmüş bir İstanbul Efendisini de kaybetmiş 
olduk. Dirimtekin'in hayat hikayesi ise çöken İmparatorluğun ve doğan 
Cumhuriyetin hareketli dalgalanışları arasında sivrilen ve kendisine · yeni 
ufuklar arayan bir insanı gösterir. . . .. 

,. j: ' . 

-. , . ,r . 
-HAYATI 

-. · Mehmet Feridun, · Dukaginzade, Mehmet Cemal Bey ile· Sıdıka ha
nımın oğlu olarak İstanbul'da Kabataş;da 1894'de · doğdu. ·Pek çok . yer.:. 
de' hatta kendi yazdığı· biyografyasında bile doğum tarihi 1311 (=1895~ 
olarak gösterilmekte ise de· eİı doğru· olduğunu·' silndığıD:ı.iz Harp · Akade.: 
milerindeki kayıtta 1894 yılı ve.rilmektedir. Biz de buıiu kabul. etmeği 
yerinde bulduk. Konuşmalarinda esasında Cihangirli ·olduğunu · anlatbğı
na göre askerlik kaydındaki Kabataş adını da geniş bir semt adı olarak 
kabul· etmek gerekir.· ·Feridiın bey'in soyadı '·kanuiıU: çıkıncaya kadar aile 
adı ~olarak Dukaginzade (veY.a Dukakinzade, i:E>okakirizade) 'Yi kuilandıgi 
bilinir. Ylıie kendisi, Osmanlı tarihind~ adı geçen· ·oukaginoğulları ·s·oytin:.
"dan· indiğini. söyl~rdi. Arnavutluğun İşkodra· ·taraflarına . yerleşmiş, ·Batı' 
AVr.upali veya Norıiıalı, ·ouc J~an·· (D:uJra Gina) - adlı bii'.şövalye ·burada 
küçük bir · hırisliyan Arnavlıt derebeyliği kuimuştiı.~ Fatih: II. -Mehmet yıİ:.. 
larılıda Arnavutluk feth edilirken, bu derebeylııin~ torunlarının · bir kısmı· 
İtalya'ya kaçmış, ikisi ise Osmanlılara sığınmıştır. Bu - iki-kardeşten bi:. 
rin'e Ahmet, diğerine _Mahıiı.ut adları veri~er~k ~~~y hizmetine alıpıı;ıış-. 
lar:dır. Mahnnit genç yaŞta ölıİıüş, Ahmet ise .Yukseforek, büyük umera.:. 
dan· ve Padişah_ damadı olmliş, Çaldıran seferinde-kumandan olarak: .bu~ 
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lunmuştur. Bazı görüşlere göre iki buçuk ay kadar Sadrazamlığı .da olan 
Dukakinoğlu Ahmet Paşa bu· sefer dönüşünde, Amasya'da yeniçerilerin 
bir ayakla~asına sebeb olduğu gerekçesiyle 1515'de iqam edilmiştir. 
Ahmet Paşa'nın oğlu· Dukakinoğhı Mehmed Paşa da Padişah damadı ' ol
muş, ve Kanuni (1520-1566)' devrinde Semeµdire Sancak Beyliğinde, Ha
lep,. Mısır valiliklerinde bulunarak, 20 Rebiülevvel 964 (=~557) 'de İstari-. 
bul'da · ölmüştür. Aynı soydan inen- ve << ... kılıç ile kalemi aynı · ustalıkla 

kullandığı. .. » söylenen Yahya Bey pek çok manzum eser, yazmış .ve ·Bos
na'da Loznice'de H. 990 (=1582) de ölmüştür. Dukakinôğlu Osman Bey 
de pek çok eser vermiş «illeniadan» dır. İstanbul kadısı olan· Dukakinoğlu 
Osman Bey, kendinden · önceki.kadıların biyografyalarını bir eserde top
layarak, bunu Padişah ill. Murad'a takdim etmiştir. Daha başka eserleri 
ve tercümeleri de olan Osman Bey, 1603'de ölmüş ve Fatih'de Aşıkpaşa
zade camii haziresine gömülmüştür. Feridun Bey, işte bu Dukakinoğulla
rından indiğini söylerdi. Bu ailenin gerçek menşeini ve Türk hizmetindeki 
Ahmet Paşa'dan bugüne· kac;işr inen soy kütüğünü bilmiyoruz. Yalnız bu 
vesile ile şuna işaret edelim ki; Feridun Bey, Dukakinoğullarının bir ta-· 
rihçesini yazdırmağı düşünmüŞ· ve blJ. işi İstanbul Üniversitesi ~debiyat 
Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Mükrimin Halil Yınanç ·(1898-1961) 'a 
havale etmişti. Pek yazmaktan hoşlanmayışı ile tanınan M. H. Yınariç bu 
tarihçeyi bir türlü derleyip·orta:ya koymadı. Kendisine her ·halde verilmiş 
olması gereken notların ise .. 1961'de ölümünden sonra ne · olduğunl;l bilmi
yoruz. Feridun Bey., Batı'nın değişik memleketlerinde bulunan «soykü
tüğü» enstitülerinden birine· başvurarak kendisi için Duc J ean ile· ilgili bir, 
arma tesbit .etmelerini istemişti. Bu .enstitü· tarafından · sağlanan .renkli 
asalet. arması evinde çerçeveli olarak asılı durur ve bunun bir benzerini 
de yüzüğünün akik taşına · -işlenmiş olarak daima taşırdı. Bu konu üze,. · 
rindeki bir konuşmasında, armanın eksik olduğunu çünkü Dukakinoğlu 
Ahmet ve Mahmut Paşa'larıp. damat olmaları dolayısiyle üzerinde Os
man.lı hanedanına· dair de alamet ·bulunması gerektiğini söylemişti; 

'Mehniet Feridun, ilk :ve; orta öğretimini !zmir'.de .gördükten sonra 
İstanbul'a· gelerek Kuleli ,askeri ·lisesine girdi; ve buradan 1910'da mezüi:ı. 
oldu. Asker ocağındaki- ikinci aşamasını da Earbiye'den 1912'd.e mezun, 
olarak yaptı. Yirmi yaşında piyade mülaz~ (teğmen) olarak ordu. s~-· 

larına katıldığında Osmanlı Devleti, ölümüne yol açan savaşlar dizisirie 
girmişti. Genç teğmen · Balkan savaşının ·ikinci bölümünde cepheye yol.:. · 
landı. Bunun arkasın.dan ilk Dünya ,savaşı çıkınca da 1915'de önce Çanak
kale'ye, sonra 1916-17'de· Kafkas ·cephesine gönderildi. Bu savaşlardan. 

çeşitli nişan ve madalyalar aldı. 1918'de mütareke yapıldıktan sonra bir 
süre Harbiye Nezareti yaverliğini yaptığı sırada Erkan-ı Harbiye (Harp 
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Akademisi) .okuluna dey~m etti. Bı,ı okulun geµç subaylş.rı, . Türk. qrdusu-
nun Salçarya savaş~ sırasındaki subay ihtiyaclİll . karşılamak üzere 192rde 
:Anadolu'ya . çağrılmışlardı. ~ülazrm Feridun, Kurtuluş savaş~ için Ana
dolu'ya geçti .v.e Sakarya .. savaşında Birinci grup Erkanı Harbiyesi (Kur
maylığı) 'tide görev aldı. 192l: y.ılı kasımında yüzbaşılığa. yükselmişti. önce 
Birinci Süvari. tümeninde, sonra . Beşinci · Süvari Kolbrdıisti kadrosunda 
yer almıştı. -Büyük. Taaruzda, Başkumandanlık. savaşında bu-.görevle çar
pışmalara katılÇiı ve 9 Eylülde İzm.ir'e giren Tµrk kuvvetleri arasında. bu
l~du. Feridun .Bey bu savaştan "İstiklal madalyası ve Türkiye Büyük Mil
let Meclisi'nin bir takdirnamesi ile :döndü. Zafet'den .. sonra Har.p ._Akade
milerinde tahsilleri yarıµı kalan subaylar arasında 68 .. sınıf da tahsil dev:
resihl tamamlayarak 1923-1924 · .yılİ döneminde,- 192~ yılı ·temmuzunda 
kurm.ay olarak .mezun oldu. O yıl Akademi'den çıkan sinıf . arkadaşları 

arasında Fahri Belen, .. Şükrü· Sökmensüer, Asım Tınaz tepe,. Sadık Aldoğan 
gibi sonra general olan .su.baylar da "Qulunuyor du. Kurmay· .yüzbaŞı :Feri
dun Bey,. 1924!d~ Erkaii.,.ı Harbiye-i Umumiyye (Genel Kurmay Başkan
lığı) 'de görevlendirildi. Arkasından 1925!de .Harp Akademileri. Taktik öğ
retmeni, -1926'da ise. aynı yerde :aarp Tarihi öğretmeni oldu; Böylece ar-
tık fiilen tarihçiliğe başlamıştı. . . . . . . 
·· . . Feridun.Bey., Beyoğlu muhitinin -varlıklı.ailelerinden hıİ'istiyan Arap 
asıllı. Frej ailesine damat. olmuştu. 1927'de as~erlerin yabancı eşleri' :ol
masını yasaklayan . kanun üzerine kendi· isteği ile emekli olması gerekti. 
E;idemli yüzbaşı . rütbesinde.iken, 22 eylül 1927'.de askerlikten ayrıldı. Fa
kat bu. tam bir ayrılık sayılmazdı . . Çünkü . sivil ,öğretmen . . olarak Harp 
Akademilerindeki görevine konferanslar halinde .devam ·ediyordu. Alınan
ya'ya giderek staj gördükten sonra, Türk Hava Kurumuna geçti. Bir ta
raftan .da 1929-1932· yılları arasında Akademilerde Harp Tarihi konfe
r.anslarını sürdürdü. 1932'de Akademi ve · Yüksek Kumanda Kursu!iıdaı 
Harp Tarihi dersleri. verdi: · . . . . . . . ... 

193~'den i:tibare~ -ise Feridun· Bey'l.D. sivil gorevleri başfadi: o· yıl içiıi
de İstanbul ·Vilayeti Umun:ii Meclisi ·üyesi olmuştur. 1935'de ise Türk.Hava 
Kur.umu .Reis. ;muavini · oldu. Başkan Fuat· Bulca'nın .yaıiında .Ankara~da. 
dört yıl çalıştı. Onun bu göreVi yıllarında· gençlere havacılığı ,sevdirmek 
iÇin paraşütçülük kursları . açılmış; . yelken· .uçuş . . ·ka.nipları kurulmuştu. 

1939'da· Feridun Bey, :yeni soyadı· ile Dirimtekin, Türk Hava· Kurumun-
. dan ayr:ılınış ve İ.stanbUI Beden Terbiyesi Bölge: Müdürü olmuştu. Bu:ra-. 
daki g{:)revi ·de 1944'a kadar sürdü. Bu yıllar içinde Dolmabahçe stadyo
munun birinci kısmı· ·ile, Tenis - Dağcılık ·ve Eskrimi klüp. binaları yapıl-' 
mış, Vefa ve Beykoz spor sahaları · ile·:klüpfori inşa edilmiş; Beşikta{ve 
Fener bahçe spor sahaları . düzenlerı.miştir. Feridun Dirim tekin 1942'de · 
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Eminönü Halkevi 'Başkanlığına -getirildi. · 1942-1946 yıUarı arasında,- · ts.: 
tanbul'un en önemli İfalkevi'nin: başında kültür hizmetleri ile uğraştı: Bu 
arada idareslıideki Halkevi'nin ·Tarih ve Müze ·şubesi tarafından 1944 ve 
1945 yıllarında iki defa tarihi . ve· mimari anıtların- resimleri ·sergilenmiş 
ve bunların çok etraflı bfrer-. kataloglali'l da· yayinlanİnıştır. ·Bu sergilerin 
ilki 1942!de aü.Zefilei:iıriiŞ >ve kataloğu eski ' öaşkan Pfdfi:· Ya:vü.zl'Aöadan'in 
imzası -ile çıkmıştı.' Böylece· F. Dirifri.fokin İstanbttl!unr eski eserleri .ne: iİ
gilenm.iş 'oluyor ve resimleri<sağlayan İstanbUı Arkeoioji Mfueleri ile bağ
lantı kurmuş ·bulunuyordu.- 1946-1950 yılları : arasında ise Şehir Meclisi
üyesi ve İm.ar ·Karma Komisyonu Başkanı oldu. · Bu· arada -1948'de, ·esası· 
17 Mayıs 191 i'de kurulmuş olmakla beraber, iızun· bir' durgunluk devre
sinden soni:a Arkeoloji Müzeleri MüdürÜ·· Aziz Ogan (1888-1956) .. tarafın
dan yeniden canlandırılan, İstanbtil Eski Eserleri: Koruma-Encümeni· üye
si seçildi. Böylece Dirimtekin doğrudan · doğruya· eski-!eserler ve · şehii 
arkeolojisi konularının içine girmiş' . oluyoı:du, Zaten Türkiye -Tuting ve 
Otomobil Kuruinu'nun içinde· ayrı bir -kuriıluş olan !stanbul'u Sevenler· 
Grubu'nda da 1945'denberi üye ·bı.illıniıyordu: . · 

. Şehir meclisi üyeliği 1950'de soİıa · erdikten sonra Dirimtekin sadece 
Türkiye Turing ve Otomobil kurumu: başkan yardımcısı olarak ve haftada· 
iki gün (Salı -ve Cuma)'İsfanbul Arkeoloji-Müzesinde toplanan Eski Eser
leri Kortima Encüİneni'nde · çalışıyordu·. 1950 · yılı · içiıide · İstanbul'da Prof. 
Zeki · Velidi Togan başkalllığırida topla:nan · Uluslararası Orientalistler 
Kengresi!i:ıin tertip komitesinin· turizm ve rehberlik· ·komisyonunda:'.:ba'ş_
kan· olarak· :fıazırlıkları idare ediyordlı. Bü' arada bir taraftan· da istari-: 
bul'un ·Fethinin 500. Yıldönümünü' : Kutlama 'Derneği 'adı ·ue · kui:ıılan: · :Ve 
yine her hafta Arkeoloji Müzesinde-· toplanan: · nemeği!ıiiİı oturumlarına 
katılıyordu. Bu dernek-· az: sonra İst\:ı.iıbuı' -Fetih: Derneği adını 'alarak· ta-. 
mamen değişik : bir kadro; ile Ekrem - :Hakkı AyverdL·ve Feridun· Dirim-· 
tekin· tarafından yeniden-biçimlendirilip bir 1Enstitü' haline getirilecektir . 

. Soıiralti ~yillarda::D~rn·ek;·.:ista:nbı.il Enstitüsü ' a:dııi.ı-: alıilı'ş ve başka ellere 
geçmiş; fakat seviınSiZ bir durum. almağa,, başlayan bazı çatışmalardan 
sonra tekrar ilk · kurucuları.İl.İn ·idaresine dönmüştür. ' · ' · 

·Feridun-Dirimtekin'ih hayatının en önemli bir dÖnüm nolitası :da: 195Ş
yılı yazıdır.. O yıl biışlarında, Ayasofya:Müzesi müdürü .Muzaffer Rama
zanciğlu (1901-1958) , o .yılların Milli Egitiin· Bakam . ile aralarında çıkan 
tadsız bir çekişme yüzünden gÖ:reviıiden . ayrılmak. zorunda kalmıştır: .Hal
buki' 1955 yılınıri. eylill -ayında,-IX.- Uluslararası · Bizans ·.Araştırmaları 
Kongresi'nin İstanbul'da yapılması DıŞişle:ri- ve· Milli Eğitim Bakanlıkları· 
tarafından kararla.Şmıştı: UzU.İl süredir vekille idare · edilen Ayasofya'nın 
başına bir müdür -getirllmesi -~gerekiyordu.· İşte bu arada:ı :Feridun Dirim-
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tekin üzerinde du,ruldu, Milli· Eğitim ·Bakanlığın,ıp. 261 . . 1:-1864 say:~ ve 
16 Haziran 1955 tar~J.i emri ile Dirimtekin, Ayaşofya .Müzesi Müdqrlü
ğüne tayin.,edildi; ve derhal görevine başladı. Zat~n keııdisi başkan Prof. 
Dr .. Arif Müfit Mans.el'in ,is,teği ile Biians Araş_t~maları kongresinin ·ter
tip komitesiile. de alınmış bulunuyordu. Kadrosu,zluk ytiztinde:µ «Teknik 
öğretim_den kur.s -ustas~» k,a.drosu ·ile Ayasofya-Mü,.?:esi -ın.üdürlüğüne ·gefr: 
rilen Feridun_ Diriılı.tekiı;ı, _.bur.ada 19.55'den 1971!e; ikinCi .eill.ekliliğin.t:ı ~3:"' 
dar;, tam on . altı yıl bizmet etti: Böy~e~e onun, için· artık bir a:rkeologluk. ve 
müzecilik d~vresi başlamıştı . . Dirimtekin Ayasofy,;ı. -~üzesi Müdürü, . İs
tanbul Eski Es~leri Koruma EI).~üı:p.eni üyesi, Fetih 'p~rneğ~ üyesi olarak 
tari~ ve e_ski .. eserlerin içine görçülmüşti.\.. Hatta arada Arkeoloji MüzesJ 
Müd,ürlüğüne de ,vekalet etti . . 1956'-1960 .. yıllaq arasında, İstanbul'~. 
«i~ar» adı altında yıkılıp yeniden düzenlenmesi s,ırasınd~ q.~ .müşavir ola'
rak ,kendisinden faydşlanıldı. 1961 yılı Şubat ay~da Ankara'da .. toplanan 
Müzeler . Danışma .Kurul'µ'nda da çalıştr ve hazırlanan rapqra _katkı'da bu
IUJ?.du. Ayasofya~-Müzesi!nin organı oJarak da biri Yıllı~ . yayınlarq.ağa gi: 
rişti ve bunu emekli oluncaya kadar: şürdürd~. Onun müdij.,rlüğü sırasında 
bu yayın organının .sekiz cildi :bas~ldı ve· o~dan : sonr~ da durdu~ . Dirim
tekJ.:µ, Ayasofy·a Müzesi Müdürü olara~ bir B~Z~I1~ eserleri uzmanı duru"'· 
muna geçtiğinden, yabancı çevreler. tarafından ,dav~t e<Ulmiş ve çeşitli 
memleketlerde İstanJ?ul'un ,Bizans deyri eski. eserleri h_akkında_ konferans-: 
lar vermek imkanını . elde etmiştir .. Bizans eserleri uzm~Iiı olara~ . 1955~de 

İst~]?ul'~a toplanan Uluslı:ı,_rarası Bizans Araştırmala'!'.'ı?.Jfongresine: bir 
bildiri ile katı4nış,_ aynı ko:q,grerıin 1~!58'de Müni~'de v~ 196_6'.~a ,Oxford.'da 
yapılan x .. ve XII. toplantılarına da ~bildiri ile katılmıştır. ~E.'IJ. ,aı;_aP,a ken
disine yabancı ilim. kurul,!lşları .:-:YE:l · devletle.rinden de şeref payeleri verili
yord,~. Nitekim 1958'.çie Alman-Arkeoloji EnstitüJ,eri: rı;ıuhabir üyesj (son
ra .asli üye oldu) seçi].ıniş; _1960'cİa İspanya deyl~tinip: ~abelle· la Catho!i-:
que nişanının commandeur rütbesi, Yunan· devletingı Ph_oE)n~ nişa:ı:n,. 

İtalya'nın Al· merito ~ della: Republica İtaliana · nişanı . ile~~F).'ansız hµküme;.· 
tip,~µ biJ::· nişanı .-verilmişti. Jstanbul Fetih, Türk - İngiliz Kültür; Türk -
Amerikan Üniversiteliler De:1;neklerinin ve ·Akdeniz Akademisi'nin. üy~si" 
oldu._ Feridun Didmtekin bu yeı;ıi ve eskiden çok değişik " görevine büyük 
bir sevgi 'ile bağlanmıştı. Uzun . yıllardır oturduğu,· Şişhane mey<;l~nma 

bakan büyük Frej apa_rt:ı,ınanıI1dı:tki dairesipd~n çıkqıa,k zorunda kalmış 
ve~Ayasofya'n,ın BapıJ;ı~ı;ı.yun t~rafındaki; . SuJ,t_an· Abdü4necit devrind~. 
mim!ir .Fossa ti tarafından · yapılan ve . 1946 danbe:ı::L ' :ı:rı,,üdur· lojma-q.ı ola~r 
Hünkar ~asrına yerleŞ:qı.işti. B~ içinde, UZlµl '. süre yaş~:µµıak için. ·djişfuıfil:. 
memiş, karanlık, Tutubetli ve; ;B.;asvetli yerde. yaşlı bir, ·nisanın uzun-yıllar · 
geçirmesi }ıerhald~ pek .kolay · değildi. Yaz .. ayları içinde ,bµ. P.a~ar ~ü, 
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buradan geçerken uğradığımızda, Dirimtekin'i kasrın yemek -odası olarak 
AUllanılan ve penceresiz . yüksek tavanlı bir yer o~an iç sofasında, masa 
üzerine yığdığı kitaplar ve · kağıtlar. arasında çalışırken bulmuş ve yaşı 
yetmişi bulan bu insanın çalışma gücüne hayran kalmıştık. Ayrıca şunu 
da göz önünde tutmak yerinde:-olur ki, -Dirimtekin, . on altı_ yıl . boyunca 
idarecilik · işlerinin çarklarını da döndürmek ve zaman .zaman. üstüne ge
len bazı · şimşekleri ve polemikleri karşılamak zorunda idi. -İdaresi altında 
Ayasofya'dan başka, komşusu Aya ··Eirene . (Aya İrini) kilisesi, Kariye 
camii müzesi, Fethiye camii de _ bulunuyordu. Yedikule'de İmrahor., La.Ie
li'de Mesih Paşa (Bodr.um), -Yenibahçe'de Fenari İsa camileri olan eski 
kiliseler de evvelce bu: müdürlüğe başlanmış ise de, Dirimtekin'in müdür
lüğü yıllarında bunlar ile - ilişki yavaş yavaş . kesilmiştir. Bunlardan Fe
nari.lsa: tekrar cami· olarak-ibadete açılmış, İmrahor ve Bodr.tım camileri 
sahipsiz ve kontrolsuz kalmıŞtır. Bunların" tekrar cami y.apılmaları ·için· 
yıllardır süren girişi.ıµler ise henüz bir sonuca ulaşmamıştır. - . 

Son yıllarda geniş ölçüde bir restorasyon _ gören Tekfur sarayı da:, 
içindeki ·ve ön avlusundaki molozlar temizlendikten sonra Ayasofya mü
zesi idaresine bağlanmıştır. Ancak · bu restorasyon ve . temizliğin, eser.in 
önemine uygun bir dikkatle yapıldıği ·söylenemez. Yine sonraları, Zeyrek 
Kilise camii olan eski Pantokrator manastırı kilisesinin güney kanadı, 
zeminini süsleyen mozaikler bulunduktan sonra ibadete kapatılarak .Aya
sofya· müzesine bağlanmış; bir bölme ile ayrılan or ta ve kuzey kanadl~ı 
cami olarak kullanılmağa -devam etmiştir. 

Feridun . Dirimtekin'in Ayasofya'da görevi, 1~71 yılı.n:da sona, erdi. 
657 sa:yılı Devlet Memurları -·Kanunun- bazı hükümlerini değiştiren ve bu 
kanuna yeni maddeler . ekleyen 1327 sayılı Kanun'un getirdiği hükümler 
ile ikinci :_defa em.ekli oluyordu. Yaşı 76'ı bulan bu insanın, faal hizmetten
ayrılması pek kolay olmadı. - Harbiye - Osmanbey'de. bir .. apartman 
dairesine geçmiş ·ve bütün üyeleri 'öldüğünden artık bir ·görevi hemen; 

. hemen ·kalmayan Eski Eserleri · Koruma- Encümeni'ne büyük bir bağlılık 
ile devam ediyor, Türkiye TJITing ve Otomobil .Kurumu ile de ilişiğini kes
miyordu .. Harp Akademilerinin 126. kuruluş tör.eninde 7 temmuz 1974 
pazar günü .kendisine 68. sınıftan en eski· mezun olarak bir. · armağan ve
rilmiş, 1976 yılı nisanında yapılan Türkiye Turing ve Otomobil Kurum.ti 
genel kurulµnda yönetim kuruluna seç~şti. Bu suretle de,:Yönetim Ku
rulu Başkanı oldu. O yıl içinde hayatının en büyük üzüntülerüıden birini 
Eski ·EserlerLKorunia Encümeni'nin lağvedildiğinin bildirilmesi ile duy-'. 
du . ... ,:: · . ::: .. 
. r; Dirimtekin'in ilgi çekici bir tarafı da, çeşitli dallardan ·eski eserleri 

sevenleri samimi bir:: ha va . içinde bir· araya get.irmeği _düşünmüş alına: 
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sıydı. Bunun için .1946 yı arında on iki kişiden meydana .. gelen bir top;; 
luluk kurmuş ve her a:y_ weıerden birinde yapıl.an toplant~arda bir üye
nin . küçük bir konfer;uıs vermesi . usulünü koymuştu. Bu toplantılarda 
ayrıca çeşitli sanat, arkeoloji, tarih konularında sohbetler yapılır, ber a
ber .yemek yenilir veya çay içilirdi. Bu toplantılar yaz ve kış hiç aksatıl
madan ölilinüne kadar sürdürülmüş ·ve kendisinin hazır olmad}.ğı tek top
lantı 1976 yılının ağustos ayındaki .olmuştur. Gerçekten o gün Selim Dır

vana'mn Küçüksu'daki Kıbrıslı Mehmed Paşa yalısında yapılan tQplantı
ya gelemeyen Dirim.tekin, rahatsız olduğunu bildirmişti. Halbuki bir kaç 
gün önce; evinin yakınında bir garajın önünden geçerken, kaldırıma sa
çılan sabunlu suda ayağı kayarak düşmüş ve kalçasıni kırmıştı. Önce 
Den~ hastanesin~ kaldırılan Dirim.tekin, sonra Alman hastanesine geti
rildi .ise de ilerlemiş yaşı bu tehlikeyi atlatmasına imkan vermedi, ve 26 
Eylül 1976 güni,i hayata gözlerini kapadı. Ölümü, 28 Eylül günü çıkan 
bazı İstanbul gazetelerindeki ilanlar ile bildirilmişti. · Cenazesi ise 29 Ey:. 
lül günü Şişli camiinden kaldırıldı .- Mezarı Feriköy kabristanındadır. 

Feridun Dirim.tekin gençlik yıllarında yayınladığı küçük bir romanı 
bir tarafa bırakılacak olursa yazı hayatına askerlikle ilgili yazıları ,ile 
girm.işti. Bunlarda harp tarihine. dair. olanların ağır bastığı d,ikka:ti çe
ker. Önce içinde yaşadığı ilk Dünya savaşının çeşitli cephelerine dair ders 
kitapları veya .notları yazmış, bunun arkasından da tarihteki büYük sa
vaşlara ·da4' araştırmalar hazı.I:lamıştır. Monoğrafyalar halindeki bu ya
yınlardan Malazgirt savaşı hakkında olanı . onu Bizans tarihine ve kay
niklarına yaklaştırmıştır. 1940-50 yılları aı:asında 'ise.-Konya ve Düzbel; 
İnönü ve Eskişehir hakkındaki yazıları bu yaklaşmayı pekleştirdi. . Emiıi
önü Halkevi Başkanlığında .da müzeler ve eski eserler ile daha y_akın ·bir 
ilişkisi oldu ve bu .da onu Eski Eserler Encümımi üyesi olmağa .kadar 
götürdü-. Dirii:n.tekin 1948-1950'den itibaren İstanbul tarihi ve arkeolojisi 
üzerinde yayınlar yapmağa başladı. Bunların ilki de Trakya:'da Batı'dan 
gelec~k tehlikeleri durdurmak üzere · yapılan bir Limes tahkimatı : olaıi 

Anastasius surları· hakkında oldu: Böylece çok yıl önce. Schuchardt. tara
fııidan · yayınlanmış olan bu ai, bifüıen-eski.eser daha etraflı surette·._ve 
son durumu ile tekrar tanıtılıyordu. Bir taraftan İstanbul'un 1453'de mu-. 
hasarası ve fethine dair büyük bir kitap yayınlarken bir taraftan da şeh

rin. surları üzerinde araştırmalar . yapıyor, hatta bu münasebetle ·Edirne
kapı - Eğrikapı bölümünde ufak bazı sondajlar da idare ediyordu. Gerek 
İstanbul Fethine dair .kitabı, gerek Marmara ve Haliç surları; onun. as
keri yayınlarının bir devamı idi. Halbuki Dirim.tekin 1950'lerden sonra> 
kendisini tamamen tarihçilik ve .. arkeologluğa, hatta· Bizans eski·. esercili
ğine kaydırdı. 19~5'de Ayasofya müzesi müdürü ·oluşu, onun bu alandaki 
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çalışmalarına geniş ölçüde zemi~ ve imkan sağladı. Bundan sonra ölümü
ne· kadar ·geçen süre içinde basılan: yazıları Bizans arkeolojisi, t.arih ve 
turizm ile ilgilidir. Bıuiların .düzen,. yazılış :ve bilhassa "bibliyografya· re
feransları bakımından kusursuz oldukları .söylenemez. Fakat bütün aksak 
tarafl,arına rağmen · bu yazıların bir çoğu · bilime· faydalı olacak malzeme 
( e.ontribution) .sağfamaktadır. Bu"arada Dirimtekin 1955'den itibaren açı .. 
lan ·Turizm Re:tı.beri yetiştirme kurslarında dersler vermiş, İtalya'da Ra
venna'da Bologna Üniversitesi tarafından düzenlenen kurslarda da 1956 
ve 1967 ·yıllarında konferanslar vermiştir. · 

· . , .F. · Dirimtekin~in Güney-Doğu Avrupa, daha doğrusu . Trakya .al'aş

tırmalarına ne gibi hizmetleri olduğunu da şöylece · derlemek yerinde ola., 
caktır : İstanbul ve İstanbul'un doğusundaki yerler .. ile ilgili yayınlarının 
dışında, Trakya'ya dair olanların en önemlisi, İstanbul'un batısında, Çif
lik.köyü ve etrafındaki arazide bulunan Geç Roma veya Erken Bizans 
devrine ait su tesisleri hakkında olanıdır. Oahiers Archeologiques'de ba
sılan bu makalesinde bu bölgede raslanan· pek çok sukemeri resim ve 
krokileri ile ilk defa olarak tanıtılmışlardır (1959). Sonraları buna, Ley
lekkale olar.ak adlandırılan küçük bir sukemeri daha ·ikinci .bir. makale 
halinde ilave ... edilmiştir (1968). ·Dirimtekin'in .Trakya'nın Geç-Roma. ve 
Bizans askeri mimarisi ile ilgili tesislere dair çalışmalarınıİı ilki ise Anas
tasius suru veya Uzun duvar denilen. Zimes su.ım hakkındadır (1947, 1948. 
ve 1955)'. Bunu, bugün pek az izi kalan. Silivri surları ve kalesine dair 
bir araştırması takip etmiştir (1957; 19.65). Yine askeri mimari. ile· ilgili 
olarak, İnecik-Malkara arasında bulunan ve Zesuth·era kalesi olduğu · sa-· 
nılan bir tahkimat kalıntısına dair kısa bir yazısı · çıkmıştır . (197 4). Di
ı imtekin, Trakya'nın muhtelif yerlerinde. karşılaşılan mağara ·biçiıİı.inde 
kısmen tabii kovlıklardan faydalanılarak kısmen oyulmak suretiyle ya
pılan kilise ve manastırlar .üzerinde· de çalışarak, bunlardan İnceğiz'deki
leri (1957) ve Vize dışında olanları (1962, . 1965) · tanıtmıştır. ·ufak bu
luntulara dair· ·yazılarında ise, ·.Yassıviran · civarında· Akören .denilen yer
de görülen bazı eski izlerin. bil'. Erken,-Bizans av köşküne ait olabileceğini 
ileri sürmüş (1959), Safaalan~'ıidaki'°bulunt}ilaı;-ı · ·(1960) ve Mahnl;ud.Bey 
nahiyesi. yakınındaki Esenköy'de meydana çıkarılan döşeme mozaikierini 
(19G2): Silivri'nin SubaŞ~' kÖYbnd~ bıµun~İı ve .bir .sunak (Aut el y ~fouğunu 
sandığı bir · kalıntıyi (1969) · kısa notlar halinde ~anıtmıştır. Bunları.ı,ı. dı-

. . ' . . . t· •. • 

şmda, Vize, Pınar hisarı, Çatalca ve Midye'ye dair araştırmaları (1~63) 

ile Marmara Ereğli'si batısındaki eski bir" liman kalın.tısına daii :·bir araş
tırması da (1967) b~sılmıştır. "Ayrıca g~niş. kitleye h-itap ~den · bazi )ilak 
yazılarında Traky~ üzerinde durulıİıuştur (1965, 1974). Blitün 'bu· yazı
ların redaksiyonu pek mükemmel olmamakla beraber, gelecek araştır-
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malara yardımcı Q}duklar}hususunda şüphe edilemez. Dirimtekin'in Gü
ney-Doğu Avrupa tarmine dair iki yazısı daha vardır ki, bunlardan bi--· ~ 
rinde Belgrad'ın !ki muhasarası üzerinde - durulmuş (1956) diğerinde ise 
Preveze ve !nebahtı deniz savaşları . (1967) anlatılmıştır. ·. 

: . Feridun Dirimteki.ıi'in . hiç bir vakit nedense yazmadığı, ·fakat yuka
rıda bahsi ·geçen:: toplantılardan- ikisinde resünleyerek anlattığı en ilgi 
çekici konusu 1910-1920'lerin Beyoğlu'su idi. ı+anınmış pek çok kişiyi 
gayet ,iyi hatırlayan, onları çeşitli tarafları ile tanıyan Dirimtekin, bu 
konuşmalarında İmparatorluğun. son yıllarındaki Beyoğlu hayatının özel
liklerinin, meşhur yüzlerinin canlı ve renkli bir tasvirini . verebilmişti. 
Bel)!i kağıtları arasında bu· konuşmalarına esas olari bazı notları bulmak 
müın.kün olac;:ı.ktır ! sanırız. 

.. ,, . 

II 
BİBLİYOGRAF_Y ASI . 

Aşağıdaki bibliyografyada Feridun Dirimtekin'in başlıca yayınlarının 
· baskı tarihleri sırasına göre bir listesinin .derlenmesine çalışılmıştır. 

1. Bu_:bibliyografyada._ba:zı dergilerdeki. yazılar derginin _ait . olduğu_ 

yıla göre (baskı yılına değil) sıralanmıştır. 

2. Ki_tap halindeki yayınların yanına . e işaret~ konulmuştur. Bir 
dergide çıktıktan sQµra ayrıca ayrıbasım kitap halinde. çıkanlar da A 
işareti ile belirtilmi_ştir. . .... _. 

3. · Pirimtekin'in ilk askeri yayınlarından bazılarını bulmak ve kün
yelerin! almak veya kontrql etmek mümkün olmamıştır: . 

4. Dirimtekin'in Cumhuriyet gazetesi ile Süvari Mecmuası'nda çık,.· 

tığı biliİıen yazılarının künyeleri tesbit olunamamıştır. Süvari mecmuası'
nm tş.m · bir takımı bulunamamıştır. 

5. Bibliyografya' da başlıca şu kısaltmalar kul~anılmıştır :· 
,. A .M Y 

dA. ·!· 
CCARB 

-' F ve İ 
i A·:M Y 
İEM 
:TAD ·· 
TTOtK.Bel. 

' 

. . -· 
: -. Ayasofya M~zesi Yıllığı .-· ...,_:,: f ~ ) • ~· 

. Oahiers Archeol:ogiques 
: --dorsi di cultura 'sull'arte. ravenna,te e bizantina 

·Fatih ve l~tanbul, Fetih DerrJ.eği Mecmuası. 
l~tanbul Arkeoloji Müzeleri Yıllığı. 
lstanbul Enstitüsü ·Mecmuası 

• Türle Arkeoloji Dergisi 
Türkiye Turing ve Otomobil Kurum'lf_· Bellet~'i. 
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1918 

~ .. - Onlar ve Biz, , (Hikaye) «Türk Kadın Mecmuasi» -sayı 14 (12 --Ka
nunevvel 1334). s. 221-224; sayı 15 . (26' Kanunevveı; 1334) . s. 236-
239; sayı 16 (9 Kanunsani 1335) s. 251-254. · 
Bu. yazılar Feridun Necdet imzası ile çıkmıştır. F. Dirimtekin sonra 

.. kitap halinde de basıl~n bu yazıların kendisiıı.e ait olduğı,ıpu,,.1~44'd~ 
·' · yayınlanan Konya ve Düzbel; 1946'da yayınlanan /iı8;r'1ü ve Eskişehir 

. savaşlarına dair kitaplarında baştaki «Mı.ıharririli' iiıtiŞ~r .. etmiş 
eserleri» listesinde bÜdir~ektedir:· A.iıkara . üiıi~ersitesi as:l~taruarin
dan Dr~ M: Şakiroğlu tarafından· yapılan irMıtrolda,"soi/İiik~yenin 
sonunda, bu yazının 13 Temı:µuz 133l'de yazıldığına dair bir not 
görülmüştür. 

. . : ~ • ... ; 

.: 1919;;; -· ,; . .: : ,• 

'"' ~' onlar v e Biz, İstanbul _ 1335,' Allİİi~diye: _1ıatba~cılık _ Şiİ-keÜ, 3_2 s. 
ı. - Onlar ve Biz, [Tili:k Kadın Medmuası NeŞriyatıiıaan] , İstaiıbuİ 1335, 

Halk kütüphanesi, 32 s. 
İsteğimiz üzerine Ankara'da Milli Kütüphane Genel Müdürlüğü, 

.. 3 Şubat 197:7 tarihli· yazısı ile birlikte, İstanbul' da b.ultinamayan bu 
kitabın tam künyesini bize gönderirken, her. ikf'kitabırr da 1 aynı, edis
yon (baskı) olduğuna da işaret etmiştir. 

r • • • I ~ ' 

.. 1926 ; :·:: .. . . ' . . . .··;~ .. .J ., ·.' • • .. . .. ~ 

* - Tank; Ritter'den tercüme eden Feridun, . [Erkan-ı Harbi}rye Mektebi 
külliyatınQ.an, sayı 28], İstanbul 1926, 48 s. 

- : - 1926 - l,927 . 

. !.'-~ Büyük-harp;· Türk ·cepheleri,-:-;J::)nsım, :İstanbul:. -i926~1927, [Erkan-~ 
Harbiy.ye Mektebi. Askeri Akademileri Kumandanlığı] «Harb Aka
demisi 1926-1927 Tedrisati üçüİıcü sınıf», 188 s. 

"' ~ Büyük Harp, Türk cepheleri, Çanakkale cephesi, II. kısım, İstanbul. 
1927 [Erkan-ı . Harbiyye ·Mektebi Askeri. Akademileri Kumandan~ 
lığı] «Harb Akademisi 1926-1927 tedrisatıüçüncü sınıf içlıı»\ ·112 s. 

"' - Büyük Harp, Türk cepheleri, Filistin . cephesi; ··m. kısım/.'İstanbul 
1927, [Erkan-ı HarbiYJ7e -Mektebi Askeri Akademileri ' :m.ımandan
lığı] «Harb Akademisi 1926-1927 Tedrisatı üçüncü sınıf için», 93 s. 

"' - 1853-55 seferirule Rumeli ve Kırım Harekatı, .«Askeri Meam:ıuı» 

lahikası,.. Jstanbul, tarihsiz, s. 110-149 ve 5 kroki.. :· 
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1928 
~ . 

• - 1136-1139, Türk :.· Avustıtrya - Rus seferi, «Askeri Mecmua», .11·. 
'· sayı . Tarih kısmı, İstanbul '1928, ·41 s. ve 5 kroki. · 

1931 " 

* .;._: Büyük !Jarp., . Tü~k cepheleri, Kafk4s cephesi,· (2. ~askı) '_İ~tanbul 
. .· · 1931., (gö~e*.ıed~). . . , · .' ... · . . . .. . .· 

• - Nizip, 1831=1840. 'İ'ürk - :M~ir seferi, 83 saYılı ·«Askeri.Mecm:ua» la
.· · hllr~sı, İst~~bul i931, 50 '~ .. 11· kroki ve 1 ord~ kur.ulu§iı. . · . . . ·. : ;·. . . ' . -· ~ .. ._;·' . ' . - ; . ; . . . 

1932' 

• - 1114-1118 Türk - Avusturya - Venedik seferi, 84 numaralı «Askeri 
· Mecmua» lfilıikasıdır, İstanbul: 1932, 35 s. ve ayrıca 6 kroki. 

• - Memleketin luırb~ 7J,,~ırlanması - Milli Sef~l?erlik, [Büyük Erkan-ı 
Harbiy~ Reis~ği. f{ .. ·şu}?e], İstanbul . :\,932, 66 s. 

19.3,4 . 

!. - Kadeş Meydan Muharebesi TBüyük Erkan.:.i 1Iarbiye Reisliği neşri-
. yatı] . .istanbuY1934. · · · · · · · .- t· 

~r, , • • , 

1936 

• :_ Malazgirt meydan muharebesi :(26 Ağustos 1011), 101 sayılı «As
keri Mecmua» lahikası, İstanbW. 1936, .48 s. 've ·ayrıca: l3 kroki. 

19~3 

• · - Malazgirt meydan muharebesi~ İstanbul 1943, 67 s. ve 8 kroki. 
- Jnkı'lap tarihimizden şanlı bir yaprak:· Birinci·-Jnönü, -«Tarihten Ses;; 

ler», 1. cilçl 1. sayı, (Birincikanun 1943· - İstanbul)' s. 9-15 . 

. 1944· 

• _.:.. Konya ve Düzbel (1146 ve 1116), İstanbul 1944, 136 s; ve ·5 kroki 
- Eminönü Halkevi Tarih · ve 'MüZe Şubesi Neşriyatıridan sayı: 2, 

. Halkevinin Tarihi ve Mimari 11.nidlar<i ait ikinci resim sergi.Si bro
şürü, ·tstanbul.1944. Önsöz: F.- Dirinıtekill. . 

1945 

- Eminönü Halkevi Tarih ve·.·Müze Şubesi Neşriyatından sayı: 3, 



FERİDUN DİRİMTEKİN 271 

Halkevinin Tariki ve mimari anıtlara ait üçüncü resim sergisi bro-
şürü, İstanbul 1945. Önsöz: ·F. · Dirim~ekin. · .. 

1946 

* ·:::._ H'aç~ı seferl~de 1nöni{ve Eskişehir meyda~ m~hq,r~b~?~,° İstanbul 
1946, ~54; s., 10 k~oki, ve 7 . resi.m, 1 minyatür n.e· .. · : · · · 

·' 1947 

- Les Murs d'Anastase, «T T Ot K. Bel.» sayı 70 (1947) s. 22-23 ve 
1 res. 

.. : " . : .\ . . 
. . ' :,1948 .·; 

.-:- A~tçıse ~riari, <<B~llet~» xn: sayı 45 (.1948) s. i-10, Ie:v.' r~i (A) . 
.. .:_ Le. si~iJ,e de .Byzance par les . Twcs .- Avars au vtr siecle> ~<'i'TOtK. 

Bel.» sayı ·79 . (1948) s ... 20-25. . 
· ' · Bu yazının küçük boya~· ayrıbasımı, Editidns .des «.Amis d'Istanbul» 

yayını o~ara.~, !stanbul .1:948, 24. s. resimli,. bir broşµ}} h~Ü~de . ayrıca 
satışa · çıkmıştır. · · · · ·· 

; . : . 
1949 

*•-lstanbul'un Fethi [T.C. İstanbul Belediyesi - İstanbul Fethinin.500 
üncü yıl dönümü kutlulama yayuilarından, : sayı _6] · İstanbul. 1949, 
272 s. ve metin dışı 71 res. ve kroki;· · ·· '· . 

- lstanbul'un imarı «TTOtK.Bel.» sayı 94-95 (1949) s. 7-8. , c.: .. ·. 

· .. · '. \ . 

1950 ... ~ ... . . .. 

- lstanl}'y,l ~rla!ı }ıe~d~kl~iru!;~ ~'/k varriııy4ı? _ <~T~ri~ '-İJ~ny~» II, 
sayı .. 15 (1950) s. 643-647. . , . 

· _:_: La O~nquete d'İstanbul-Resume de l'~tude. histôrique ·en turc, «TTOt. 
· . K.B.el.» sayı 100 (1950) s. 23-29. : . · · · 
· · Bu yazının küçük boyda ayrıbasımı, Editions des «Amis d'.Istanbul». 
yayını olarak, İstanbul 1950, 32 s; resimli bir b.roşür halinde ayrıca 

. . satışa çtlqnıştır. . . . .. . .. . . 

1952 

,--:--- Tekfu/rsarayı şimalinde yapılan ilk kdzı hakkında ilk rapor - . Fouil~ 

les entreprises dans la partie Se']Jtentrionale .. ·de TeMursaray, 
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ot \ \ 
•· ·il! A M Y») sayı 5 ... (i952) · s. 42-45, fr. · 45-50, '2 res . . ile. 
- Fouilles entrepri~~ ... dans la partie septentrionale de Tekfoursaray 

(Palais des Blachernes). «TTOtK. Bel.» sayı 123 (1952) s. 25-29, 
1 plan ve 6 resim. 

- Fatih)in donanma komutanlarından Has Yunus Bey. «TT.OtK.Bel» . 
..... · . .:. ~~yi. f!ıtf (1"952)'.s:.::.:6:9 .. (A).· ·::: .:. __ ' .· :.· .. ":. - .... ._, 

- lstanbul)un r:ıuhasarası esna.sında 20 Nisan deniz muharebesi. «Yeni 
İstanbul») gazetesi 29 Ekim 195f. 

1953 . ~ ... · . 

• -;- Fetihden önce Marmara surları [İstanbul Fetih Derneği yayınları, 
no. 10] İstanbul 1953, X! + 75 sf ayrıca 116 res, 2 büyük !ev ha ve 

· 10 kroki, sonra 1 forma kitabe düzeltmeleri basıldı. 
s .:_ Ecnebi. seyyahlarq, nazaran F°etihflen. sonraki lsta~l>uı [~ta~biıl Fe

tih. Derneği Neşriyatı ·no. 14] ist~İıbul 1953, 39 s . . ,resiiİıli. , - -
,,. - ,istçınbul apres la Çç>rıq_uete [İstanbul "Feti~ Cemiy~tt yayıİıi no. 25] 
.: , .. 1sfanbul 1953, 47 iı'. . . ·· · · . · .. · · · . 
~- - lsfanbul after · the Oonquest [Fetih Derneği ·fayını, no. 25] İstan

bul 1953, 4 7 s. 
- 14. Mıntıka (Blachernae) 8U:rlC!-r) saraylar ve kiliseler. «F ve h 

sayı 1-2 (1953) s. 193-222 (~) . 
..:;;_ .·Askerlik bakımından Fatih) . «Türk. Dili - Aylık. Fikir ·ve Edebiyat 

) : ·. Dergisi» c. Il,t-:J . . Mayıs 1953, sayı 20; ';s. 490-494. . 
- Fatih)in ordusu İstanbuzıa: evvela nereden girdi, c «TTOtK.Bel. sayı 

132 (1953), s~ .11·. ·: , ~ · · · ~,. 
- lstanbul muhasarasında Donanma Halicıe nasıl geçirildi? «TTOtK. 

Bel. sayı 133 (1953) s. 6-7, 1 -res. 
- Son Bizans lmpara~or·u Konstantin Xfin .ölümü, «'J'TOtK. Bel.» sayı 

~35 (1953) s. 4-5.- " · .. . .. :"- ,• .. "' . ·,· · ... : . ... _ .-
' .- . Istanbulun muhasarası. ve zaptı) .. «TTOtK: Bel.» sayı .136 · (1953) .. -s: 3-13 . . .. . .. ., ..... :~ ~. - ~ . ' .. :. :· ' .· · .. .. .. .. 

- Le Siege et la frise .d)Istano~Ç,«_TT,OtK. Bei.;> sayı 136 .(1953), 
s. 25-35. . : - . " < • • 

~ lsta;,_bulun za.ptı T'ürklerin vicdan li~rriyetine hizmetlerinin bi~ tim- _ 
salidir. «TTOtK. Bel.» sayı 136 (1953), s. 16-18. CF.'D'. 'inisiyalleri 
ile). 

- La conquete d)Istanbul est un exemple du respect des Turcs poıtr la 
liberte de·conscience. «TTOtk. Bel.» sayı 136 (1953) s. "37~0. (F.D. 
inisjyalleri" ile) · . , . . 
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1954 

-- Pelekanon, Phi'loknni, Nikitiaton, Ritzion~ Dakibyza. «F .ve l» c. II, 
sayı 7-12 (1954) s. 45-78, 20 resim ile (A). · · 

- Bibliyografya: «Hef!enisme Con.temporain» dergisinde, 
1. O. Amantos -!-ıa prise de Constantinople, 
2. N . Moschopul-Os Le siege et la prise de Constantinople selons les 
sources turques ba.Şlıklı iki makale hakkında, «F ·ve l», II, sayı 7-12 
(1954) s. 275-282. Başlık sahifesinde adı ve soyadının bulunmasına 
karşılık makale sonunda D.Z.F. (=Dukaginzade Feridun) inisiyal-
leri vardır (A). · ;· ·· · 

·' - 1453 muhasarası esnasında Bizans'ın .nüfusu - La population de 
Byzance lors du siege de 1453. «T'J:OtK. Bel.» sayı: 149 (195,4) s. 3-7, 
fr. s: 21-25 (A). 

- Philea Surları, «TTOtK. Bel.» sayı: 150 (1954), s. 3-5, resimli. 

1955 

- Le mura di Anastasi-0 1. «Palladio» N.S. 5 (1955). s. 80-87, 9 resim 
ile. . .. 

- Kitaplar arasında: Prof. F. Babinger, Mah9met il, l~. cqnquerant en 
, son temps (1432-1481); ... Paris 1954. «l_E M» I (1955) : s. 123-132, 

fr. s. 133-143 (A). , . .. . . 
- Bizans ve Şehir Tarihi· (Basın -.Y~yin ve Tuı;-izm Müdürlüğü Turist 

Rehberi Kursu dersi) 1955, 16 s. teksir. . .. 
- Fetihden evvelki lst'anbul (Basın-Yayın ve ~r.izm Müd~rlüğü .Tu-

rist Rehberi Kursl! dersi) ;t.955, 7 s. teksir. . · 
• .. 

1956 

> - F.etihden önce Haliç surları [İstanbul Enstitüsü] İstanbul 1956 XV 
··-· ···+ lOZ-s~·-cs~· 1.:16 · turırçe~ s·: 77~97Jfügilizce) ·a:yrıca':46 res., ·2 levha, 

10 kroki. · · · ·· 
" ..;__ Resimli Ayasofya Kılawzu ( Ayasofya Müzesi), İstanbul i956, 28·s., 

ayr~ca 27 res. ve 3 plan. ··· 
- Belgrad'ın iki muhasarası, «l EM» II (1956) s. 51-86, resimli (A): 
- Kitaplar arasında: Küısik Bizans tarihleri, «l EM» II (1956) s. 271-

272. . 
- L'eglise Sainte !rene, «CCARB» II, s. 41-45. . 
- La restauration des monuments byzantins d Istan~l~ «CCA.RB» 

II, s. 47-49. . . . ' . '\ . . . ; . 
- Ayasofya Müzesi, «Bilgi» sayı 10/115 (1956) s. 21-22. 

Gıirıey Doiıı Avrupa Araşhrınalan F. 18 
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- Bibliyografya: Re§i.t~Saffet - L.eş, Turcs a Constantinople du V eme 
au XV eme sie~le.,.),.starıbu~ 1954, «'!:'J:OtK. Be~.» . sayı: 17~ (1956) 
s. 11-13. ~ . ·. ' . . . . . " . . . . .. ·. . . . 

. . . . .'. ~ 1957 
- .. . • • : " ••.• :: ~ ! '. , ' . • -· . 

• ' .• 
. . • ; • • ~ • :' ' • .L • • . 

•' ' 

- Les fouilles· ~u Nord de Tekfoursarayi, (öze~) şu e~e;rd~. ::Prpc~edings 

of the Tıçenty - Secçmd Congre§s of Orien~alists 095J) il. Com-
71!-Unications; ;Leigeı;ı 1957, s,. 546-~47. " ·· .. -. 

--..: .La forteresse byzantine de Selymbria, şu eserde: X. Milletl(f(!'arası 
Bizans Araştırmaları Kongresi - İstanbul 195.5 - Acte~ ,.fi.u x· 

ı Congres Int:. d'Etudes 'f3yzantin~ (1955), _ İsta~bul :J,.9ey7, · s~. ;ı.27-129, 
: -lev. ·xrn:-xVı. (A). . . · . · . ;i .' . . • . · ..... ' , 

- İnceğiz mıntıkasındaki mağara - manastır v~. kilis~ler -: ~~ mo
. nçı.steres et les eglises rupes~res dans la region .d/Inceğiz. «T A D» 
sayı VII/ 2 (1957) s. 26-31, fr. s. 32-37 ve levha XXVII-XXXII (A) . 

. , 
. • J 

1958r. · 
\• : •. : '. 

~ - Guide de Sainte Sophie, [Musee de Sainte Sophi~, no. 2], İstanbul 
. · 1958, 31 s.; ayrıca' 30 res. ve 3 .pl&n: . . . " :v;.. .• ~.' . 

· - 'Ecnebi seyyahlara göre Onsekiiin:cl asrin 'ikin'ci yarisindci l stanbul, 
«l EM» sayı: 4 (1958) s. 93-134 (A). - - . " . 

•· - Sadr-ı Azam Adiı.i Mahmud° .Paşa · «l PVM»"sayı:'. 4. (1958) · s. 167-
·. 190 (A). . - . ; ı ' : .... · 
- kitaplar arasınıJ.a: A.D. · Aiderson, The· Structunf of · fiıe" ·Ottoman 

Dynasty, Oxford 1956, ·«1 E M» ·sayı: 4" d958Ys:: 215-217:: ·" .. 
- Etyemez'de bulunan bir Ste Vierge freskosu - Fresco of the Virgin 

discovered at Etyemez, «TA Ih, VIII, 2 (1958) s. 39-41, ing. 42-44, 
· lev. XXXVII-XL . 

.. . -:--7··L~s Pala~ d~filex-;,; 1 et)t!an~eUI ·pqurr.~ien~ e~re lqçal~es;> :«T.TOtK. 
Bel.» sayı: 201 (1958) s. 23-24. · .· . :::.ı:.' ı L 

:- Le Siege et . la . fr.ise. ~d'lst~'YJQUl; 505. eme anniv~saire, . «/.St<J.,nbul» 
gazetesinde. fransızca olarak, 23-30 Mayıs , 1958. tarjh_l~r~de ,7 ma-
kale çlarak yayınl~J?.ı:nışt~r. . : .. , ., . ., __ : ,' ·. 

·.~. \. -~ ··... : , ' 

1959 
• rf • ' • ' 

- Müzenin 1957-1958 ·senesi çalışmd,''ve · aiaş'tırmalaiı: ı_ ı.Wbric done -in 
: 1957-1958, «A M Y» sayi." 1 . (1959)' s~ ·1~3. iıiğ. s.' 16~1!), '.resiniİi. .. 

- Ayasofya ve ona bağlı binalardaki araştırmalar -.J.Vork done in St. 
~ • . . : .:. • ·- .• •· ::. : • : ıı.-. •. ~~~~ . • . • - -

\ '. ~ . 

..... .... 
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· Sophia and the monuments under the same administration; «A M Y » 
sayı 1 (1959) s. 3-5, ing. 19-21 ve 5· resim. . -!; 

.__:_ Yassıviran şimalinde bulunan bir Bizans av köşkü ·- Finds ·at A-,Cören, 
. · northwest of Yassıviran, «A M Y» sayı: 1 · (1959)-.s. 6-7, ing. s. 21-

·;,-· ... 23/ ·2 res. ·: .. · 
.: ::_:.J Hereke· (Oarddas, .Baraka kalesi) -· Herek.e {Oaracas,_ Oastle .of Ha

raka) «A M Y» sayı: 1, 1959. s. 8-10, ing. s. 24-27.: 2 kroki.: ve 5 re-
simli (A). . 

- Beylerbeyi Kilisesi - The OhurcJi of Beylerbey. «A M Y » sayı 1 
, (~959), s. 11-13. ing. 27-29. 4 resiıaji, .1 pla~. (A). : . . . . 

. ~ Eijıebi ~eyyahlara göre xvu. yüzyıza,0,:Jstan'f?u~'uri:meden(ve··içtimai 
. h_~yatı: _;d EM»~ sayı: . 5 (195.9) s. !Ş6.'.'.98, res~mF (A>'.'. . .. . 

··_ .·.fiddudtwn de .l'~~u a 'Byzance da~. 14 ı:eri,ion ·4ue. ~<B_ulga~ie» «Ö.A» 
X (1959) s. 217-243, resimli (A). · · · · · · · 

~ )Jecouverle · d'une· jre8que de la Vi~ge, «0 4-» x · (19~9) "s'. 307-310 
ve 6 res. (A). . - - . .. " . . ~:-· .· . ,. 

. . . . . .: :_ . :·:. 

1960 
. : .. · . ·.. . ·: 

....... 
·' I 

- 1959-60 yılında Müze binalarındaki; Çdlışma' ve tamirler-> Work and 
"'•,' restorations in 1959.,.1960, «A M Y.:»" sayı: -~ _. (1960), .-. s. 8-10, ing. 

)' . s. 3~36; . : '. : $-'.., . • • • . ·-

- Ayasofya'da yerii"bülunan bir mozaik - Mosaic recently discovered 
·· '- .. ::-.in.Ayasofya, «AMY»:, sayı: 2, 1960, s. 11-13, ing. ·37-38, 3 ,ies. 

-~· _,.ı . Atrium'un Güney - batı başlangıçı'. üzerind~"Tii Salon. - ·The room on 
the southwest of the Atrium, «A M Y» sayı: 2, (1'960) .s. :·14-16, 
ing. 39-41,• 5 res. (A) .- . · \, . ·' · · •. : . · . · 

- Saraçhane Belediye sarayının: b~tisindaki';eski ·park ·yerinde-bulunan 
eserler -·Finds from·the of the .old square west of'the town hall at 
Saraçhane. «A MX» sayı: .2' (1960) s;:_~f7-18;·-1ng. s: 4~Hl:3,. 9 resim. 
(A) . _, 

- Fenari Jsa'daki "ll!ozaik kalıntıları - Fenari lsa Remains of Mosa~cs 
~ .. i?J. .~he Ohu_rch of the. M~tery of Lips, «A.MY» sayı : 2, .(1960), 

.. . . ' ' • • '. •• ;~ • ' \ \ '. ' • • - · ,, -:..... • • • ~;. - .... • •. • ... ~ j 

s. 19-21,_ ıng. 4~-46, 4 res. (A) .. . .. . , . . ~ · . · . 
---:- Ayasofya maddeşi, · şu eserde: ·Reş?-t .Elµ'em KoÇü; Jsianbul ·Ansik-
. 'ıopedisi, m c196ö» s. ·143g_J,454_ : ,· • . . . ' . " · 

· ··~ _ Ay'v_~nsaray (Biachef.~e) dalci' J~pqrato~ ~ardyları ·balg~inde ya
':' . f>ıld,n,' kazı - Lf3S fquilles da'M' la r~giOn. aes, Blaghern.es .pai,r r.etrouver 

' • ~ • • •• • • • 1 ' ·• • t -·' ... ıJ\ 1 ı. . ,,. 
. · ıes ~bst~tions des . palais de.ş Oo:mneneS,, ,«'J'. AD».' IX,, 2 . (1960) 

s , ~8~23, f~. s . . ~4-31; 1.~)evhada .2ı:>'res ve ·2 rPI~~· . (At .. ,'~'.: . 
• !.. • • -~ • i • • • ~. • • •• • • • • -' ~ •• •• ı\. \ . . 
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_.::. Trakya'da ~saf~l'iını» yakınında bulunan . eserl.er,. «TA D>>., X, 2 
(1960) s. 56-57, lev: LIX::LX. (A). · 

- Ste. !rene, şu es-~rde : K Türk Tarih Kongresi .. (1956). .Bildirüeri. 
(T.T.K. yayınları, IX. seri, sayı 5) Ankara 1960, s. 303-310. (A). 

- Nasuhi Matrakçı'nın yapmı§ olduğu lstanbul resminde "Ayasofya 
· yaninda görüler( . kiliSe, «TTOtK: Bel:» · sayı ; _ ~27. -(1960 ): s:~- 14-19 

: .. resiinlb '.(A) ... ~- • --· 

- ~:. 1961 . ' ·. \: '·-
. (.. ~ . . .. ~ . . . ' 

~ .1960-61 yılıiruJa Müze binalarındaki çal.i§'nia ve tamirleı · - Work and 
'· . restoration .in . 'ı.960-1961, «A M .. Y..» sayı: . 3 (196Ü s: g:.'9, illğ: :40-41 . 

...l.. Ayasofya'niri bto~z kapıtdr~ ;.· T"iı;(/ Bron~~- Ddors of Sdi~t Sophia, 
.) . . ' ' '. . .;. \ • .. . . ' r:.·. . . . . .; . . . . . . . . ~ 

«A M Y» sayı : 3 (1961) s. 10-14. ing. 42-49. ve .. 8 .. res. (A) . 
...:..... A.yasofya iç nartex'in altındaki mekarİ, '-:',~rclııf?is~~ space. ~.f.ıder· inner

nart'ex ol Saint Soph'ia, «A M Y>» sayı: 3' (196if 's . 15:..i1,' ing. 50-52, 
1 kroki, 2 resim (A). · i · :,,_.,. ..... " · 

- Vize'deki Ayasofya kilisesi (Süleyman Paşa) - Ohurch of St. Sophia 
(Süleyman Pa§a) at Vize, «A M Y», sayı 3 (1961) s. 18-20, ing. 
s. 4 7-49; 5 res, 2 kroki. .(A).. .' ., ' .. 

....:..... Ayasofyu, Oontrofort'lar-ını'iı birisinin?.iç.ind.e ·bulunan:. freskli,«oda -
Room with frescoes in one of the Buttresses of Saint Sophia, 
«A'..M Y», sayı 3 .(1961) s .. . 21-24, 1ng. ~ s . . 53-56 .. (A);· ~:'t · • 

.. - -Le Skevophylakion de Sainte Sophie; «Revue · des Etude$~ Byzanti
nes» -· Melanges Raymond Janin, XIX, (1961) s. 390-400, 3"plan ve ' . · . levhada ·s res. (A). . :. . . · . . .-,.,.,; ~ 

- He ekklisia, he evriskomeni ' pl-ision tis Hagias Sophias. kata ton 
hypo tou,Nasoukhi Matwktsi'. philotekhunthenta khar:tin. (çev~ K.A. 
Grivas) •·· «PyrsOS». dergisi, sayı 80-81 . (İstanbul 1961), yalnız· ayrı-

.. :.:. :... basımı görüldji;'l4· s.,jçinde_4 ~esim ·ile.: :(A) " . .. .. "· 

: . :.... : ... . . .. . . . , .. 1962 . . .~'; .,' .. ,,;(; :.:. ~ .. , . : 
·: :·~ ~. ;; '• ··). '. . • ~ • ·' .· :· . · ·· . ·;, r\ ·. ·•~.~ ~ ~_.·: 

: - Ayasofya şimalindeki Vezir Bahçe8i aenilf3n· yerde bülunan bir hipo-
.. . gee, - U,n hypogee . da~ le. jardin . dif"«dıt::. ViziT:», aü'_ nô~d--~e ·sainte 

· ., · Sopliie, «1 A'MY»; ·x · '(1962) s: 30-3Q, fr'."109~Ü5',· 1ev. IIİ~V: ~<AT. 
- imparator Manuel Oomninos'it°iı:.t'i)piadıği ii66.: S'ı}node kafa~larını . " ",.,., . . -· ...... . .. . . . . . .. . )" ' 

·' .. havi mermer levhalar< Marble slabs insdı;~bed . with· the 'acis orthe -
.· : syno'a:e:of 1.166~assembled'bı/th'e . 'e-niperoi M<inueı ·oomn-eits~ <~A M Y» 

.-., . . ı- c •. • • • • • '• • • • 

· ' · , ... sayı: 4- (1962) Ji." 10-13,' ing .. :s. '43-46, 5 levh.a, 1 ·kopya, f ş~ma. (A). 
- Olympiade Kadmzar Manastırı - Th·e· Olympiadös Odnvent;·, «A M Y» 

..... 

.-
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sayı : 4 (1962) s .. :14-15; ing. s. 47-48, 1 plan, 5 resim.· (A) .: 
. :__ Vize'deki kaya kilisesi - Rock .Ohurch at '.. Vize; . «A M Y» sayı: 4 

0
· (1962) ·s. · 16~17, iilg. s.-49::50, 2 plan;.4 resim. (A). 

- lstanbul'un batısına ve Mahmut Bey nahiyesine , bağlı Esenköy ci
. · varinda bulu?i{ın zemin môzaiklerü ... . :.Mosaic pavement discovered 

near Esenköy, in the district of ·Mahmut Bey, •. West of · Istanbul, 
..... «.AiM°Y» sayı: · 4 (1962). s. 18-19; ing. ·S. 51•52, ·4 resim. · (A). 

- Les fouilles faites en 1947 et end958.:1960 entre Sainte - Sophie 
et Sainte· !rene a Istcinbul, «0 A» XIII (1962) s. ~161-185. 3 plan, .. 25 
res. (A). : ··>· 

.. :. _. ·.; 

1963 

- Trakya tetkikleri: Vize (Byzei), Pınarhisar, Çatalca (Metrai), 
(Metrai), Midye (Mydeia), «A M·Y» sayı 5 (1963) s. 15-64. (A) . 

. , - Ayasofyq -:Şaptisteı:i - The Baptistery of Saint Sophia, «T AD» sayı 

.. 12, 2 (19.63) s. 54-87. 3 'pian, 23 resim. (A). . . 
- Le local d,u Patriarcat de Ste Sophie~ «lstanbuler Mitteilungen>;. sayı: 
,, ;t3/ı4;' (1Q63-~~) s: ıi3-:1:2i, ·~~tin içi. 5 T~si~ ·y~ . İev . . 53-58. (A). 

~ Gebze, «TTOtK. Bel.» sayı _2,63 (19.6M s. ·10-13:· .'~ ". .. · .,, 
. .,:- Fatih Sultan __lf.e~rrı~d'in a#~~~~· «TTO.,f'fl.· Bel.» ' sayı: 26~ (1963) 
.'..iJ..ı ~. 15-17. .· . . .. . . .: - ;,; 

1964 
0.-~ 

~· - Ecnebi seyyahlara nazaran XVI . . yüzyılda lstanbul . [İstanbul Fetih 
Cemiyeti İstanbul Enstitüsü neşriyatı: 53) İstanbul 1964, 78 s., re-
simli. · . , .' 

~ ~-:- ~a~rı;~ Soph~a. ~.F~'f'. [~F-1:kiy~_~ing v~e. Otomo~il Kur1f11}1 yay?lı] 
.. . Istanbul. 1964 [Iiıgılizce] 64 s~, resiinli. · · . 
. ~· F~tihdeiı ev~~l lstanbul, ŞU eserd~: .Fethin 511 ·ınci"yiidönümü Kon

; feranslar~ . (49 Mayıı:; 1964'de ~t~nl;ml Üniyersitesi. Jarafıİı.dan yayın-
. "ıaiiılıl"tır) · fstanbuİ 1964 .. s. 36-4i.L · · · . · 0 

· · · · • ·· • 
. . ,Ş . : . . ... . :·· ' .. . . . . . . . 

.,7; lstaribıil'un fethi~ §ll; eserde: Fethin§:{} inci Y,ıldönü'ljiü .Korıferans-

. . · lar.ı · (29 _'M,~yis . :t9~4'de İstanbul _ü~iyer~ı~~si 'farafından y~yınlan- · 
:'. iruşt~) . . Istanbiıl 1964. s. 50-59. ~ . · · · . . 

: " . ": ... :. 
. . 1965 ' . ':. ' ",..· · 

llo - Hagia Sophia Museum (Türkiye Turing ve Otomobil Kuriıınu ya
. yım) İstanbül '19.65: :[Alı;nanca] 64 s., resimli.: . ' ... · 

- Vize (Bizye) tetkikleri - Explorations.in.::viie ' (Bizye); «AMY» 
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~. \ 
sayı": 6 (1965) s . .J.~.:16, ing. s. 17-18." 6 ·resimli. (~). 

:......:.. ·Selymbria (Silivti).;.Bizans ki:ılesi-· '-· . The Byianti~· Oastle of"Selym
bria (Silivri), «A·M Y» sayı: i 6 (1965) s. 19-34, ing. s. 35-46. 1 plan, 

. .. : 17 resim.ı! ·(A), . . ı " h · ~, .. 

~ ·Arkeoloji•ve turistik bcikım'ından Trakya'nın doğusu,: «TTOtK: Bel.» 
' . sayı 2/281' .(1965) s. 2-4 .. resinili::. ~ · -· . ...i -. :'. · -
- Arkeoloji ·ve turiStik bakımdan Trakya'nın doğıw-u, «TTOtK. Bel.» 

. sayı ·3/ 282 (1965) · ·s. 2-3 resimli. 
··__;.·Lcs'-murailles "(d'IstanbuZY de ·oonstantinopolis:· «O.O A. RB» (Ra

venna 1965) s. 211-224. 
- Les palais imperiau:ı; byzanti~,.,«0 O AR B» (Ravenna 1965) s. 225-
; 245. . .;, 

. ... ·. 1966 

,.::'-.:_ ·Ay~ofya kıld.~~ ,·[Ayasofya M~esi yayınları p.o. 8) lstanbul 
1966, 40 s. ayrıca 32 res. ve 2 plan. · . 

.,: ..:...._·Le ·-mon'umeiıt .hist~rique de Kariye .-. The histQrical. monument of 
, •• L.o : ~ / 0 O o ~ , O •• l ' 

Kariye [Türkiye TU.ring v~. ~Otoriıöp.il _Kurumu yayınıl İstanbüJ 1966 
·· .,~ (Mp.!t), ;ıtapa~ ile-24 .. s:, 'ienkl~ .r~s-~~li: . · .· : " ,. · · · ' 

" - . Le monument historique de Kariye-The historical monume.nt of Ka
riye-Das historische Bauwerk Kariye [Türkiye Turing ve Otomobil 
Kurumu yayını] İstanbul 196Q (Eylül), 24 s. renkli resimli. 
Bu son iki broşür aynı yıl içinde basılmış olmakla beraber biribi-
rinden farklıdır. '. ; " " 

_· '; -; : .: ' \, 
• 1 .. ,, ; 

1967 

. -2. IstanbuZ beİore the Oonqu~s~_, .. Ş!J. ~~erd.e: "Lf3ctures·' .delivered on the 
. --· sııth . ._11.nniyersaı:y of the aônq_u~t ·of İstanbul, tS~anbiıi 1967, 

., ... , .. s: '·32~37.' - . -- :.· ·. · ··· ··· .... ,._ . .. · ··. ···· ···· ·· ·····:-.· · ··· :· ·· ···· 
··~ . Th~· Oo;,,quest·df l~fanbul, ş\{eserd~: Ledtures' deıı~·e~ed eni the 511th 
.. . Anniversary if the Oonques(oristdnbul~' tsta~b~ı'°l967, i . ·49.52. 

- . Er~ğli (P~'f}~hus ~ ffefakleia - Mygdonia) ve ba_t~ndaki° liman-ka
lıntısı ·_ Ereğli (PennthU8, Heraklee, MygdoniaJ. et le P,9~ q·ui se 
trouvait a l-'ouest, «A M Y » sayı: 7 (1967) s. i-i8, fr. s. 19-35, 30 
resim, 1 harita, 7 plan. (A). . . .. 

- Böğürdelen (.Şabaç) kalesi, ~TTOtK. Bel.» sayı: 12/291 (1967) 
.. < · s.;'2-4; resimfü:. :;_ , .:r),, .. · ; . . · . :. , · ·~ . . ,.-. ::i ·. - .. 
- Preveze ve lnebahtı_, «Tarih K<>nuyuyor» Dergisi VI, · saYı 36 (1967 -

·: · Ocak) s. 2987-2992,,.resimli: · · 
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- Kariye Müzesi, «Hayat Tarih Mecmuası» sayı: 2 (1967 - Şubat) 
s. 58-,62. . . . 

.. , ....:.... "f!ethiye Müzesi, «Hayat~.Ta.rih , lJ.!ecmuas~>» ::ı.ayı: 3 (1~67 - Mart) 
. s. 59-63. . :· ',· . . 

'· 

. ~ . : . . 
',: 

196.8 ·: 

- Leylekkale, un aqueduc byzantin 60 km N. Ouest d'lstanlful, .. «Byzarır 
.. :.-., tini~che Forschungffn», III (Polychordia - Festschrift F. bölger ), 

Amsterdam 1968, s. 117-119, lev. VII-XII. (A). · 
~-~ -Türk Riviyerası; «TTOtK.: Bel.»· sayİ· 20/299· (1968) s. 2-10, resimli. 

1969 

- Augustaion ve Milion, «A M Y>; sayı: 8 (1969) s. 13-23, ing. 24-36, 
: '·· 8· resim, 1 ·plan. {A)'.·,-, ·· · · · . . ,ı .. 

· :::..:.:. ·11. Milion - Miliurum: - Aureum, °<<A M Y» sayı: B (1969')"s. 37-42, 
ing. 43-48. (A). . . . . . . 

_ .. Silivri'nin 35°km·: kuiey:doğusundaki Subaşı köyü "civar-ında bulunan 
antik bir autel, «A M Y» sayı: 8 (1969), s. 49-56, ing. s. 53-56. 9 
resim, 1 plan. 

~A-ntakya ve. Tarihi ~n_tioche, JT,TOt'ff... Bel.» sayı 22/301 (1969) 
· s. 2-8, resimli. ... 

- Ürgüp - Göreme~·-~<TTOtK., B~l.» s~yı :)3/302_ (t9.6!i}) ·~~; 2-10, ~esimli. 
...,.-- .Valley of. Göreme,. «T.TOtK. Bel.» sayı: 23/302 (1969) s. 33-38, re-

. simli . . · I ~ • ... • ... • • 

0 :.~ 
• -.:: ~ • •• 1 • • • • .... 

1970 
. . 

- Doğu Kara.deniz kıyıları, «TTOtK. Bel.» sayı: 25/ 304 (19700) s. 2-6, 
.. ";:':. resinili. · .~·\.• \"" .. _.._,_ .. ' ·· ' '· ·ş--,--

- Oommagene - Kwnımachi - Tegaramme, ;«TTOtK: Bel.»· sayı: 27/306 
. :; .. :(1970)· s. 2-10, resimli~;~ . .. . . 

.. . .. 
. . 

* - Saint Sophia Museum [Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Ya-
yını] İstanbul [1971] 64 s., resimli. 

- _ Küta"l:ıya1 «TTOtK. Bel.» sayı: 30/3 .. 09 .. (1971). s. 2-6, resimli. 
. -- K;o~ya~ «,TTÔtK.]3,e.i.» sayı': ·gl/310 .. 'C19'i1) s."19-25, .resimli. 
. -_ 'Saka~ya vadisi?ide Tarih," «TTOtK. Bel . .,; sayı: 32/ 311 (1971) s. 6-9, 

resimli. 
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\ 

~~· 1972 

- flelç~kluların ArıadGlu'<la yerleşmelerini ve gelişmelerini sağlayan 
iki zafer, şu eserde : MalO-Zgirt Armağanı kitaln [Türk rı:arih Ku
rumu Yayını, X.IX. Seri, sayı 4] Ankara 1972, s. 231-238 ve· 6 lev
hada krokiler. (A). 

- Türklerden önce lstanbul, «TTÖtir. Bel.» sayı: 34/313 (1972) s. 3-9; 
. . resimlt , 

ı ----;- Tür~ler devrinde lstanb'l!-l, «TTO~K. ~el.» . sayı: 35/311: (1972) s .. 5-8, 
resimli. . . , 

.. - J.9. Yüzyıl<lan bugüne ka<lar lstan"{>ul, «TTOtK. Bel.» sayı: 36/&15 
(1972) s. 2-9, resimli. ' · 

! .. .. . .. .:· 

1973 
: · (' . l 

- · Muasır Bizans kaynaklarına göre Osmanlıların Rumeliye geçi:; ve 
. ·yerle§işleri, VII. Türk Tarih Kongresi (197_0) - Kongreye sunulan 

Bildiriler, II, Ankara 1973, s. 577-580. 
- imrahor Camii, «TTOtK. Bel.» sayı : 37/316 (1973) s. 6~10, 5 res. 

1974 

~ Zesuthera Bizans Kalesi şu eserde:· Mansel'e Armağan (Melanges 
Mansel), Ankara 1974, c. II, s. 695~698, 2 plan. (A) . 
Ankara 197 4, c: II, s. 695-698, 2 plan. (A) . 

· :_ .Qrtaçağ · Traky<isı, «TTOtK. Bel.» sayı: 43/322 · (1974). s. 5~8·ı· 5 res. 
- Kıbrıs, «TTOtK. Bel.» sayı: 44/323 (1974) s. 25-30. 6 resful. (İng. 

ve Fr. var). 

1975 
• 1 ~ . ; '~ 

- Atilla'<lan Haçlılara ka<lar Trakya, «T7'ÔtK. Bel.» sayı:·_ 45/324 
(1975) s. 10-13. 4 resim. . 

- Bolu· <lans l'antiq_uite, «TTOtK. Bel.» sayı: 47/3~§ j 1975). ş_~ , 25-27 
ve 40, 1 resim. 

- Pantokrator· Manastırı, «TTOtK .. Bel.» sayı: 48/ 327 (1975) s. 9-13. 
8 resim (A) . 
. . , 

1976 

* - lstanbul'un Fethi; [TUrkiye _Thring ve Otomobil Kınırin~ yayÜıı] 
2. baskı, · ~tanbul 1976, X + · 233 + · 8 s. bibliyografya, ·metin dışı 
resimler ile. · . : .. 

...... ,_::.·._ -

~ ..... 
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- Byzance-Constantirıuple-lstanbul, «TTOtK. Bel.» - l stanbul ôzel sa
yısı, (Eylül 1976) s. 4-6, 2 resimle. 

Baskı yılı olmayan yayınlan 

- Kaariye camii-Ohora Museum, [Basın-yayın ve Turizm G. MUd. ya
yını] 4 s., 3 res. 1 kroki ile, deplian (üzerinde yazar adı yoktur). 

• - Kariye - The historical monument of Kariye - Das historische Bau
werk Kariye - Le monument historique de Kariye [Türkiye Turing 
ve Otomobil Kurumu yaYıruJ, İstanbul tz. 32 s. renkli re~imli. 

Feridun Dirimtekin'in hayatı ve eserleri hakkında 
yazılanlar 

- Osman Nebioğlu, Dirimtekin (Dukaginoğlu) Feridun, maddesi Tür
kiye'de Kim Ki~dir, Yaşayan tanınmış kimseler Ansiklopedisi, İs
tanbul 1961-1962, s. 222-223. 

- Reşat Ekrem Koçu, Dirimtekin, Feridun maddeşi, · istanpul Ansik
lopedisi, V1II (İstanbul 1966) s. 4606-4607. 

- Harp Akademileri Komutanlığı yayınlarından, Harp Akademileri
nin 121. yılı, İstanbul 1975, s. 14 ve 62. 

- Anonim, lstanbul Ayasofya Müzesi müdürlüğünden emekli Feridun 
Dirimtekin vefat etti, «l COM - Müzeler Bülteni» yıl 3, sayı 14 (1976) 
s. 6. 

""-- Anonim, Yönetim Kurulu başkanımız Feridun Dirimtelcin vefat etti, 
«Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Belleteni - Haberler Belle
ten» sayı 55-334 (1976) s. 1, bir resim ile. 
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Feridun Dirimtekin'iL gençlik resmi. 
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Ferid~ Dirimtekin. Ayasofya Müzesi Müdürü olduğu yıllarda Marmara 
Ereğli'si ·yakınında"ıfuıan kalıntısını tetkik ederken. 



Feridun Dirlmtekin Istanbul Becıen Terbiyesi Bölge Müdürü olduğu sırada, Başbakan 
Şükrü Saraçoğlu ve İstanbul valisi Dr. Lütfi Kırdar ile Dplmabahçe stadının 

maketini tetkik ederlerken. 

'T1 
tıı 

s· 
~ 
tı ....... 
::tı 
~· 

~. z 

Sil 
Vı 


