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– —DEM, el-Hâc Ahmed
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– —DEMÝREL, Süleyman Sami
(1924-2015)

Türkiye Cumhuriyeti’nin
dokuzuncu cumhurbaþkaný.˜ ™

1 Ka sım 1924’te Is par ta’da İslâmköy’de 

doğ du. İl ko kul öğ ret me ni ken di si ne Gün-

doğ du is mi ni de ver di ğin den ço cuk lu ğun-

da Do lak sı zoğ lu Sü ley man Sa mi Gün doğ du 

ola rak bi li nir di. Ba ba sı Yah ya Bey, an ne si 

Üm mü han Ha nım’dır. Yah ya Bey, I. Dün ya 

Sa va şı ile İs tik lâl Har bi’ ne ka tıl mış, da ha 

son ra muh tar lık ve be le di ye baş kan lı ğı 

yap mış tır. Ta rım ve hay van cı lık la uğ ra-

şan or ta hal li bir ai le den ge len Sü ley man 

Sami din dar bir ai le or ta mında bü yü dü. 

Ço cuk lu ğun da Sa id Nur si’nin ta le be le-

rin den kendi köy lü sü olan Hâfız Ali’ den 

Kur’an der si al dı. İl ko ku lu kö yün de, or-

taoku lu Ispar ta’ da oku du. Li se yi Muğ la 

ve Af yon’da pa ra sız ya tı lı ola rak tamam-

la dı. İs tan bul Mü hen dis Mek tebi’ni de 

parası z ya tı lı ka zan dı. Öğ re ni mi ne Ma-

ki ne Bö lü mü’nde baş la dı ve ertesi yıl 

İnşa at Bölü mü’ne geç ti. 1949’da in şa at 

yük sek mü hen di si ola rak me zun ol du. 12 

Ara lık 1948’ de da yı sı Me sut Şe ner’in kızı 

Nazmi ye Ha nım’la ev len di. Mezuniyetini n 

ardın dan kı sa bir sü re İs tanbul Su lar 

İdaresi’nde, daha son ra Elek trik İş le ri 

Etüt İda re si’nde ça lış tı. Su la ma ve elekt-

rik ko nu la rın da araş tır ma yap mak üze re 

ka zan dı ğı burs la Ame ri ka Bir le şik Dev let-

le ri’ne git ti. Dö nü şün de Dev let Su İş le ri 

nü fu su 7600’e ka dar düş tü. II. Dün ya Sa-

va şı sı ra sın da Deb re ön ce İtal yan or du su 

(Nisan 1941 – Ey lül 1943) ve İtal yan lar’ın 

ge ri çe kil me siy le Al man or du sun ca iş gal 

edil di. Ağus tos 1944’te ağır bir ça tış ma-

nın ar dın dan Ar na vut lar Al man lar’ı ge ri 

püs kürt tü. Sa vaş tan son ra Ar na vut luk 

ve Yu gos lav ya ko mü nist yö ne ti mi al tın da 

iken Deb re ve yö re si Yu gos lav yö ne ti mi ne 

tes lim edil di. 1948’de şeh rin nü fu su bu 

de fa 4698’e in di. Ko mü nist ve ar dın dan 

sos ya list Yu gos lav ya ida re sin de Deb re 

ye ni den to par lan dı, 1990’lı yıl lar da Os-

man lı ida re si al tın da bu lun du ğu son dö-

nem ler de ki bü yük lü ğü ne tek rar ka vuş tu. 

Ay nı za man da şe hir kıs men mo dern leş ti 

ve bir ta kım sa na yi fa ali yet le ri baş la dı. 

2002 yı lı sa yı mı na gö re Deb re’nin nü fu-

su 14.561 olup bu nun % 84’ünü Ar na vut-

ça ve Türk çe ko nu şan müs lü man lar, ge ri 

ka lan nü fu sun önem li bir kıs mı nı Ma ke-

don lar ve Çin ge ne ler (her iki si % 6) oluş-

tur mak ta dır. Deb re hiç bir za man âbi devî 

Os man lı ya pı la rı na sa hip ol ma mış tır. En 

önem li ca mi si, ha len ayak ta olan Hünkâr 

Ca mii’nin, Fâtih Sul tan Meh med ta ra fın-

dan 858’de (1454) yap tı rıl dı ğı, an cak XIX. 

yüz yıl da as lı na uy gun bi çim de ye ni den 

in şa edil di ği kay de dil mek te dir. Bir di ğer 

es ki ca mi ise Bay ram Bey Ca mii’dir. Şe-

hir de XIX. yüz yıl dan kal ma bir sa at ku le si 

de yer al mak ta dır.
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Ko ca cık, No aci ve Pra le nik köy le rin de ya-

şa mak tay dı. 1892’de Deb re san ca ğın da 

kırk do kuz ca mi ve mes cid, kırk üç mek-

tep, bir rüş di ye, ye di med re se, otuz dört 

tek ke, 425 dükkân, yir mi ye di han, iki ha-

mam ve 368 su de ğir me ni nin bulun du ğu 

be lir til mek te dir. Böl ge de ki dinî ha ya ta 

da ir doğ ru dan bir kay da rast lan ma mak-

ta dır. Hal ve tiy ye’nin Ra mazâniy ye şu be-

sin den Hayâtiy ye ko lu na men sup pek çok 

der viş ol du ğu, bu nun ya nı sı ra Bek taşî ve 

Rifâîler’in de bu lun du ğu tah min edi le bi lir. 

Ay nı se ne içe ri sin de Şem sed din Sâ mi Bey 

ve Spi ri don Gop¸evi— bir bi rin den ba ğım sız 

ola rak o yıl lar da Deb re’de 12.000 ki şi lik bir 

nü fu sun ya şa dı ğı nı yaz mış tı. K�n¸ov’un 

1900 yı lı na ait ay rın tı lı lis te le ri, Deb re 

şeh ri ve Deb re ka za sı na bağ lı kırk bir kö-

yün 1912 son ra sın da çi zi len sı nır la rı için-

de ka lan (bu gün Ma ke don ya’da yer alan 
es ki Deb re ka za sı) 31.373 nü fu sun var-

lı ğı nı gös ter mek te dir. Bun la rın 12.525’i 

Ar na vut ça ko nu şan müs lü man lar, 3380’i 

Türk ler ve 2662’si Bul gar ca / Ma ke don-

ca ko nu şan müs lü man lar dan (Po mak lar) 
mey da na ge li yor du. Hı ris ti yan nü fu su 

12.306’ya yük sel miş ti. 500 müs lü man 

Çin ge ne da hil böl ge nü fu su nun % 61’inin 

müs lü man, % 39’unun ise hı ris ti yan ol du-

ğu gö rül mek te dir.

İki Bal kan sa va şı ve I. Dün ya Sa va şı 

Deb re için yı kı cı ol du. Bin ler ce müs lü man 

öl dü rül dü, şe hir den kaç tı ve ya sa vaşların 

ar dın dan Tür ki ye’ye göç et ti. Şeh rin ve 

es ki ka za nın do ğu kıs mı önce Sırp Krallı-

ğı’na, ar dın dan Yu gos lav ya’ya geç ti. Ka-

za nın ba tı kıs mı, alt mış se kiz köy den 

oluşan Go lo Brdo ve Mat böl ge le ri ye ni 

ku ru lan ba ğım sız Ar na vut luk’a da hil edil-

di. 1913’te Sırp yö ne ti mi ne kar şı ger çek-

leş ti ri len Oh ri-Deb re is ya nı ye rel hal kın 

cid di mem nu ni yet siz li ği nin bir gös ter ge-

si dir, fa kat is yan so nuç suz kal dı. 1921 yı-

lın da Sırp ka yıt la rı na gö re Deb re şeh ri nin 

XX. yüzyıl

başlarında

Debre’yi

gösteren

bir fotoğraf



314

DEMÝREL, Süleyman Sami

İda re si’nde Ba raj lar Da ire si baş ka nı ola rak 

işe baş la dı (1954). Ey lül 1954’te Eisen ho wer 

Exc han ge Fel lows hips Prog ra mı kap sa-

mın da tek rar Ame ri ka Bir le şik Dev let le-

ri’ne gön de ril di. Ame ri ka se ya hat le ri ve 

ora da ka zan dı ğı tec rü be ler son ra ki ha ya-

tın da önem li rol ler oy na dı. Yur da dö nün ce 

Dev let Su İş le ri ge nel mü dü rü ol du (1955). 
Gö rev le ri sı ra sın da ça lış kan lı ğı ile ken di-

ni gös ter di. Bu sa ye de Ad nan Men de res 

dö ne mi bü rok ra si sin de hız la yük sel di ve 

“ba raj lar kra lı” di ye şöh ret bul du. 27 Ma-

yıs 1960 dar be si nin ar dın dan Dev let Su 

İş le ri ge nel mü dür lü ğün den ay rıl dı. Tem-

muz 1960’ta baş la dı ğı as ker lik görevini 

yeni ku ru lan Dev let Plan la ma Teş kilâtı’nda 

ta mam la dı. As ker lik son ra sı mü hen dis ve 

mü şa vir ola rak ça lış tı. Bir ara Or ta do ğu 

Tek nik Üni ver si te si’nde su mü hen dis li ği 

ko nu sun da ders ver di.

Ha ya tı nın so nu na ka dar uğ ra şa ca ğı 

si ya se te Ra gıp Gü müş pa la li der li ğin de ki 

Ada let Par ti si’nde baş la yan De mi rel, 2 

Ara lık 1962’de ya pı lan par ti kon gre sin de 

ge nel ida re ku ru lu na se çil di. Da ha son-

ra ge li şen olay lar sı ra sın da Ada let Par ti si 

Ge nel Mer ke zi, 24 Mart 1963’te Cum hu-

ri yet Halk Par ti si genç lik teş kilâtı nın da 

için de bu lun du ğu genç lik ör güt le ri ve 

or du men sup la rı ta ra fın dan ba sı lıp tah-

rip edil di. Bunun üzerine De mi rel, ül ke de 

uzun süre po li ti ka ya pı la ma ya ca ğı nı söy-

le ye rek par ti sin den is ti fa et ti. Si ya se te 

ara ver di ği bu dö nem de Ame ri ka Bir le şik 

Dev let le ri men şe li Mor ri son Knud sen Inc. 

Şir ke ti’nin Tür ki ye tem sil ci li ği ni yap tı. Gü-

müş pa la’nın ölü mü üze ri ne Ada let Par ti si 

ge nel baş kan lı ğı na aday ol du. Aday lı ğı na 

or du nun önem li bir kıs mı, Cum hur baş-

ka nı Ce mal Gür sel, si yasî is tik rar is te yen 

iş çev re le ri ve ba sı nın bü yük bir ke si mi 

des tek ver di; Ce lal Ba yar da onu des tek-

le miş ti. 28 Ka sım 1964’te ya pı lan ge nel 

kon gre de et ki le yi ci hi ta be tiyle ra kip le ri ni 

ge çe rek par ti baş kan lı ğı na se çil di. Aday lı ğı 

sı ra sın da or ta ya atı lan ma son ol du ğuy la 

ilgili id di ala rı, -ma son ol du ğu hal de- ce mi-

yet ten al dı ğı ma son luk la il gi si bu lun ma dı-

ğı na dair bir bel ge ile sav dı.

Baş kan se çil me si nin ar dın dan hız lı bir 

mu ha le fe te baş la dı. Eko no mik, si ya sal ve 

sos yal alan lar da da ha açık bir ta vır or ta ya 

koy du. Mec lis te ki di ğer par ti ler le an la şıp 

ge nel büt çe nin ka bul edil me si ni en gel le di 

ve İs met İnö nü baş kan lı ğın da ki Cum hu ri-

yet Halk Par ti si hü kü me ti ni dü şür dü (13 
Şu bat 1965). Kay se ri Se na tö rü Su at Hay ri 

Ür güp lü’nün baş kan lı ğın da ba ğım sız lar, 

Ada let Par ti si, Ye ni Tür ki ye Par ti si, Cum-

hu ri yet çi Köy lü Mil let Par ti si ve Mil let Par-

ti si’nin ka tı lı mıy la oluş tu ru lan koa lis yon 

hü kü me tin de dı şa rı dan baş ba kan yar-

dım cı sı ve dev let ba ka nı ola rak gö rev al dı. 

10 Ekim 1965 ge nel se çim le rin de Ada let 

Par ti si bi rin ci par ti oldu, kendisi de Is par-

ta’dan mil let ve ki li se çi le rek mec li se gir di. 

Ar dın dan 27 Ma yıs’tan son ra ki ilk güç lü 

hü kü me ti kur du (27 Ekim 1965) ve kırk 

bir ya şın da baş ba kan ol du. Dar be ci ler le 

he sap laş mak is te yen par ti li le re imkân 

ver me di, mu te dil dav ran dı. Kal kın ma ya 

önem ve re rek ül ke yi % 5 enf las yon, % 7 

ge liş me hı zı ile yö net ti. Gü ney do ğu Ana do-

lu Pro je si’nin te mel le ri bu dö nem de atıl dı. 

Hü kü met prog ra mın da İmam-Ha tip okul-

la rın dan ilk de fa bah se dil di, bu okul lar için 

yük sek öğ re ti min açık tu tu la ca ğı be lirtildi, 

okul la rın sa yı sı da gi de rek art tı. De mi rel’in 

baş ba kan lı ğı sı ra sın da kar şı laş tı ğı ilk cid di 

me se le ye ni cum hur baş ka nı nın be lir len-

me si ol du. Cemal Gürsel’in sağlı k du ru mu 

cid di şe kil de bo zul du ğundan cum hur baş-

kan lı ğı so na er di ril miş ti. Kendi si nin, par ti-

sin den bi rinin ve ya bir si vi lin cum hur baş-

ka nı se çil me ih ti ma li ol duk ça kuv vet liy di. 

Fa kat or du ile par ti si ara sın da ki ger gin li ği 

or ta dan kal dır mak ama cıy la ana mu ha le-

fet li de ri İs met İnö nü ile de anlaşıp Ge-

nel kur may Baş ka nı Cev det Su nay’ın cum-

hur baş ka nı se çil me sin de et kin rol oy na dı 

(28 Mart 1966).

Süleyman Sami Demirel

Dış po li ti ka da Kıb rıs bu na lı mı önemi-

ni ko ru yor du. Ame ri ka Bir le şik Dev let le ri 

Baş ka nı L. John son’ın İnö nü’ye gön der-

di ği mek tup Tür ki ye’yi de rin den sars mış 

ve Ame ri ka’ya olan gü ven ze de len miş ti. 

Rum Mil lî Mu ha fız Kuv vet le ri, Kıb rıs’ta 

Türk ler’e kar şı top lu kat li am gi ri şim le-

rin de bu lu nu yor du. Bu nun üze ri ne Tür-

ki ye, Kıb rıs’a as kerî mü da ha le ye ka rar 

ver diy se de Ame ri ka Bir le şik Dev let le-

ri’nin ara ya gir me siy le an laş ma sağ lan-

dı. Mü da ha le ka ra rı nın ar dın dan ya şa-

nan olay lar üze ri ne millî harp sa na yi inin 

ku rul ma sı na ka rar ve ril di. Dış po li ti ka da 

Ame ri ka Bir le şik Dev let le ri’ni den ge le mek 

için Sov yet ler Bir li ği ile ilişkile rin ge liş ti-

ril me si ne ça lışıl dı. Başba kan A. Ko si gin 

Ara lık 1966’da Türkiye’yi, De mirel de Ey-

lül 1967’de Mosko va’yı ziya ret etti. De mi-

rel’in başbakanlı ğı nın sonla rı na doğ ru ül-

ke ka rış ma ya baş la dı. “68 ku şağı” genç lik 

ha re ke ti nin et ki le ri Türki ye’de de yan kı 

bul du. Üni ver si te ler de boy kot ve iş gal ler 

başladı, kar şıt gö rüş lü öğ ren ci ler ara sın da 

ça tış ma lar çık tı.

12 Ekim 1969 ge nel se çim le ri ni de Ada-

let Par ti si ka zan dı ve De mi rel baş ba kan-

lı ğın da ye ni hü kü met ku rul du (3 Ka sım 
1969). Bu nun la bir lik te par ti de ona kar şı 

bir mu ha le fet ha va sı doğ du. Ni te kim De-

mi rel’i par ti de bir “ema net çi” ola rak gö-

ren Yük sel ve Mut lu Men de res ile Ce lal 

Ba yar’ın kı zı Ni lü fer Gür soy gi bi ba zı es ki 

De mok rat Par ti li ler ses le ri ni yük selt miş-

ler di. Ye ni ka bi ne den ra hat sız lık du yan 

Sa det tin Bil giç, Fer ruh Boz bey li ve Meh-

met Tur gut gi bi par ti ile ri ge len le ri De mi-

rel’i tek adam lık ve ka yır ma cı lık la suç la dı. 

De mi rel ise bu kamp laş ma da ağır lı ğı nı 

“ye ni lik çi ler”den ya na koydu ve ken di si ne 

bağ lı “ye min li ler gru bu” ile mu ha lif le rin 

gü cü nü kır ma ya ça lış tı. An cak yet miş iki 

Ada let Par ti li se na törün ve mil let ve ki li nin 

ken di si ne muh tı ra ver me si ni ön le ye me-

di. Büt çe gö rüş me le ri es na sın da Sa det-

tin Bil giç ile Fa ruk Sü kan’ın ba şı nı çek ti ği 

kırk bir Ada let Par ti li mil let ve ki li büt çeye 

ret oyu ver di. Büt çe nin mec lis te red de-

dil me si üze ri ne De mi rel is ti fa et ti, fakat 

hü kü me ti kur ma gö re vi tek rar ken di si ne 

ve ril di (6 Mart 1970). Ka bi ne si ni kur duk tan 

son ra büt çe ye olum suz rey ve ren yir mi al tı 

mu ha lif par ti den ih raç edil di. Ret oyu kul-

la nan lar dan ba zı la rı par ti den ayrıldı. Ara-

la rın da Sa det tin Bil giç, Fer ruh Boz bey li, 

Fa ruk Sü kan, Meh met Tur gut, Ni lü fer 

Gür soy, Yük sel ve Mut lu Men de res’in de 

yer aldığı bu ki şi ler Ce lal Ba yar’ın et ra fın-

da top la na rak De mok ra tik Par ti’yi kur du, 
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böy le ce Ada let Par ti si bö lün müş ol du. De-

mi rel da ha son ra ki yıl lar da par ti si nin bö-

lün me si ne yol açan dav ra nış la rın dan piş-

man lık duyduğunu ifa de et ti. Bu dö nem de 

ay rı ca Nec met tin Er ba kan li der li ğin de Mil lî 

Ni zam Par ti si kuruldu (24 Ocak 1970) ve 

Ada let Par ti si’nin mu ha fa zakâr ta ba nı Mil lî 

Ni zam Par ti si’ne kay ma ya baş la dı. Bü tün 

bu ge liş me ler De mi rel’in oy al dı ğı seç me-

ni par ça la dı ve onun gü cü nü iyi ce azalt tı. 

Ame ri ka Bir le şik Dev let le ri ile haş haş eki-

mi ko nu sun da yaşanan ge liş me ler ise iki 

ül ke ara sın da ki iliş ki le ri ger di. 10 Ağus tos 

1970’te % 66 ora nında de va lü as yon ya pıl-

dı, 1 do lar 15 lira oldu. Top lum sal hu zur 

ve eko no mi gün den güne bo zul du. As ker-

ler ta ra fından kendi si ne uya rı mek tup la rı 

gön de ri len Demire l is ti fa ta lep le ri ni red-

det ti. Bu olay lar kar şı sın da Türk Silâhlı 

Kuv vet le ri için de ye ni den ha re ket len me-

ler gö rül dü. Bir kısım rüt be li ler ara sın da 

ulu sal dev rim ci stra te ji sini be nim se yen, 

ben ze ri ne Mı sır ve Ce za yir’de rast la nan sol 

bir as kerî mü da ha le ara yı şı baş la dı. Do ğan 

Av cı oğ lu’nun Dev rim der gi si bu ara yı şın 

fikrî ze mi ni ni ha zır lı yor, es ki Mil lî Bir lik Ko-

mi te si üye le rin den Ce mal Ma da noğ lu da 

ha re ke te li der lik ya pı yor du. Dö ne min Ka ra 

Kuv vet le ri Ko mu ta nı Fa ruk Gür ler ile Ha-

va Kuv vet le ri Ko mu ta nı Muh sin Ba tur da 

cun ta nın için dey di. 9 Mart 1971’de ha re-

ke te geç me yi plan la yan cun ta, Mil lî İs tih-

ba rat Teş kilâtı gö rev li si Ma hir Kay nak’ın 

ha ber ver me siy le ba şa rı sız kal dı. Ül ke de 

du ru mun gi de rek da ha da kö tü leş me si 

üze ri ne Türk Silâhlı Kuv vet le ri, emir-ko-

mu ta zin ci rin de 12 Mart’ta hü kü me te bir 

muh tı ra ver di. Baş ba kan lık tan ay rıl ma sı 

is te nen De mi rel, Cev det Su nay’a is ti fa sı nı 

sun du, ancak bu davra nı şı yü zün den eleş-

ti ril di. De mi rel eleş ti ri le re kar şı mec li si açık 

tu ta rak za man ka zan dı ğı nı ve mü ca de le yi 

açık zemin de sür dürdü ğü nü söy leye rek 

ce vap ver di. Ni te kim 26 Mart 1971 – 15 

Ni san 1973 ta rih le ri ara sın da Ni hat Erim 

ve Fe rit Me len ta ra fın dan ku ru lan hü kü-

met le re Ada let Par ti si için den ba kan lar ve-

ri le rek des tek te bu lu nul du. De mi rel, gö rev 

sü re si do lan Cev det Su nay’ın ye ri ne cum-

hur baş kan lı ğı na aday olan Ge nel kur may 

Baş ka nı Fa ruk Gür ler’in se çil me si ni de ön-

le di. 12 Mart’a mu ha le fet et ti ğin den yıl dı zı 

par la yan ve İs met İnö nü’yü ye nip Cum hu-

ri yet Halk Par ti si’nin ba şı na ge çen Bü lent 

Ece vit’le an la şıp re ji mi li be ral leş ti re ce ği 

dü şün ce siy le Fah ri Ko ru türk’ün cum hur-

baş ka nı se çil me sin de önem li rol oy na dı.

14 Ekim 1973 se çim le riy le 12 Mart ara 

re ji mi son bul du. Se çim so nuç ları na gö re 

Cum hu ri yet Halk Par ti si bi rin ci par ti ol-

du, an cak hü kü me ti ku ra cak ço ğun lu ğa 

ula şa ma dı. Bu se bep le Tür ki ye 12 Ey lül 

darbesine ka dar de vam ede cek olan koa-

lis yon lar dö ne mi ne gir di. Ece vit, Mil lî Se-

lâ met Par ti si ile koa lis yon yap tı, fakat iki 

par ti ara sın da ki gö rüş ay rı lı ğı yü zün den 

bu hü kü met on ay ka dar ça lı şa bil di ve 

Ece vit hü kü me tin is ti fa sı nı sun du. Gö rev 

ye ni den kendisine ve ril me si ne rağ men 

ka bi ne si ni oluş tu ra ma dı. Cum hur baş ka-

nı bu de fa De mi rel’e yet ki ver di, fakat o da 

ba şa rı lı ola ma dı. Hü kü met kur ma işi nin 

uza ma sı üze ri ne Ko ru türk, Sa di Ir mak’ı 

gö rev len dir di. Ir mak hü kü me ti de mec-

lis ten gü ve no yu ala ma mak la birlikte yeni 

hü kü met ku ru la na ka dar gö rev de kal dı 

(17 Ka sım 1974 – 31 Mart 1975). Bu süreç-

te ken di si ne bir de fa da ha yet ki ve ri len 

De mi rel ise Mil lî Se lâ met Par ti si, Mil li yet çi 

Ha re ket Par ti si ve Cum hu ri yet çi Gü ven 

Par ti si ile an laş tı, ba ğım sız la rın da des te-

ğiy le I. Mil li yet çi Cep he hü kü me ti ola rak 

anı lan ka bi ne si ni kur du (31 Mart 1975). 
Dört yıl ara dan son ra tek rar baş ba kan lı ğa 

ge len De mi rel bu yıl lar da ki si yasî şart lar 

dolayısıyla da ha mil li yet çi bir söy le me yö-

nel di, özel lik le Cum hu ri yet Halk Par ti si’ne 

ve ko mü niz me kar şı di ni bir po li ti ka ara cı 

ola rak kul lan dı.

5 Ha zi ran 1977 ge nel se çim le rin-

de Cum hu ri yet Halk Par ti si bi rin ci par ti 

olduy sa da yi ne mec lis te ço ğun lu ğu sağ-

la ya ma dı. Bü lent Ece vit’in kur du ğu azın-

lık hü kü me ti gü ve no yu ala ma yın ca tek rar 

gö rev len di ri len De mi rel’in baş kan lı ğın da 

Mil lî Se lâ met Par ti si ve Mil li yet çi Ha re ket 

Par ti si’nin ka tı lı mıy la II. Mil li yet çi Cep he 

hükü me ti oluşturuldu. 1977 yı lı için de 

Mart, Ağus tos ve Ey lül ay la rın da ol mak 

üze re üç de fa deva lü as yon ka rarı alın dı. 

Bu yı lın son la rı na doğ ru on bir Ada let 

Parti li mil let ve ki li par ti den ay rıl dı. De-

mi rel hü küme ti mec lis te ki ço ğun lu ğu nu 

kay bet ti ve gen so ru öner ge sin de gü ven-

siz lik oyu ile düşü rül dü. Bu de fa Ece vit’in 

baş kan lı ğın da Cum hu ri yet çi Gü ven Par-

ti si, De mok ra tik Par ti ve ba ğım sız lar-

dan meydana gelen bir hü kü met ku rul-

du (5 Ocak 1978). 1979 son ba ha rın daki 

Cum hu ri yet Se na to su seçim le riy le beş 

il de ya pı lan mil let ve ki li ara se çim le rin de 

Cum hu ri yet Halk Par ti si bü yük oran da oy 

kay be din ce Ece vit hü kü me ti is ti fa et ti. 

De mi rel’in baş kan lı ğın da bu defa Mil li yet çi 

Ha re ket Par ti si ve Mil lî Se lâ met Par ti si’nin 

dı şa rı dan des tek le di ği azın lık hü kü me ti 

kuruldu. Hü kü met, eko no mi nin gün den 

gü ne kö tü ye git me si üze ri ne Baş ba kan lık 

Müs te şa rı Tur gut Özal’ın mi ma rı ol du ğu, 

“24 Ocak Ka rar la rı” ola rak bi li nen eko no-

mik is tik rar prog ra mı nı açık la dı ve ser-

best pi ya sa eko no mi si dö ne mi ne ge çil di. 

An cak ül ke de anar şi ve şid det artmaya 

devam etti. Kar şıt gö rüş lü ler ara sın da çı-

kan olay lar da her gün onlar ca in san öl dü. 

Or du Fahri Ko ru türk’e bir uya rı mek tu bu 

gön der di. De mi rel ile Ecevit ara sın da uz-

laş ma sağla na ma dı ğın dan gö rev sü re si 

6 Ni san’da do lan Ko ru türk’ün ardından 

yeni cum hur baş ka nı bir tür lü se çi le me di. 

Se na to Baş ka nı İh san Sab ri Çağ la yan gil 

ay lar ca cum hur baş kan lı ğı na vekâlet etti. 

Tür ki ye’de kriz ha li nin de vam et me si 

üze ri ne Türk Silâhlı Kuv vet le ri 12 Ey lül’de 

emir-ko mu ta zin ci ri da hi lin de yö ne ti me 

el koy du, mec lis fes he dil di ve si ya set le 

uğraşma ya sak lan dı.

12 Ey lül dar be sin den son ra Sü ley man 

De mi rel, Ham za koy’da ki as kerî din len me 

te sis le rin de tu tul du; 10 Ekim’de An ka-

ra’ ya ge ti ril di ve si ya sî ler dı şın da zi ya ret çi 

ka bul et me si ne izin ve ril di. 16 Ekim 1981’-

de bü tün si yasî par ti ler ka pa tıl dı. 7 Ka sım 

1982’de ka bul edi len ana ya sa ile De mi-

rel’in on yıl si ya set yap ma sı ya sak lan dı. 

Ma yıs 1983’te ye ni par tilerin ku rul ma sı na 

izin ve ri lin ce De mi rel, Ali Fet hi Ese ner’in 

baş kan lı ğın da ki Bü yük Tür ki ye Par ti si’ni 

des tek le di. Ancak pek çok es ki Ada let 

Par ti li’nin bu par ti ye üye ol ma sı üze ri ne 

par ti ka pa tıl dı. De mi rel, si ya set yap ma ya-

sa ğı na ay kı rı dav ran dı ğı ge rek çe siy le bu 

defa Zin cir bo zan’da zo run lu ika me te tâbi 

tu tul du. 6 Ey lül 1987 tarihindeki refe ran-

dum la si ya set yap ma ya sa ğı kal kın ca De-

mi rel, Hü sa met tin Cin do ruk’un is ti fa sıy la 

24 Ey lül’de Doğ ru Yol Par ti si ge nel baş ka-

nı ol du. 29 Ka sım er ken genel seçimle rin-

de Is par ta’dan mil let ve kili se çile rek ye di 

yıl ara dan son ra tek rar mec li se gir di. Da ha 

ön ce bir lik te ça lış tı ğı, dö ne min baş ba ka nı 

Tur gut Özal’a kar şı aman sız bir mu ha le-

fe te baş la dı. 26 Mart 1989 ye rel se çim le-

rin de Doğ ru Yol Par ti si ikin ci par ti ha li ne 

gel di. Ay nı yıl ya pı lacak olan cum hur baş-

kan lı ğı se çim le rin de Ana va tan Par ti si’nin 

sü rek li oy kay bet me si ni ge rek çe gös te-

re rek Özal’ın aday lı ğı na ıs rar la kar şı çık tı. 

Oy la ma lar sı ra sın da par ti si ni mec li se sok-

ma dı. 20 Ekim 1991 er ken ge nel se çim le-

rin de Doğ ru Yol Par ti si bi rin ci par ti ol du, 

fa kat mec lis te ço ğun lu ğu sağ la ya ma dı. 

De mi rel, ye ni bir mil li yet çi cep he hü kü me-

ti kur mak ye ri ne Er dal İnö nü li der li ğin de ki 

Sos yal De mok rat Halk çı Par ti ile koa lis yon 

yap tı ve on bir yıl ara dan son ra tek rar baş-

ba kan lı ğa gel di.
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Tur gut Özal’ın 17 Ni san 1993’te âni ölü-

mü üze ri ne baş ba kan lık tan is ti fa eden 

De mi rel, koa lis yo nun de vam ede ce ği ni ve 

er ken se çim ka ra rı alın ma ya ca ğı nı söy-

le ye rek cum hur baş kan lı ğı na aday ol du. 

Er dal İnö nü de aday lı ğı nı des tek le dik le ri ni 

bil dir di ve De mi rel mec lis te ki üçün cü tur 

oy la ma da cum hur baş ka nı se çil di (16 Ma-
yıs 1993). Cum hur baş kan lı ğı dö ne min de 

si ya sî is tik rar sız lık sür dü. 24 Ara lık 1995 

er ken ge nel se çim le rin de hiç bir par ti 

mec lis te ço ğun lu ğu sağ la ya ma dı. Me sut 

Yıl maz baş ba kan lı ğın da ku ru lan ANAP-

DYP hü kü me ti kı sa sür dü (6 Mart – 28 
Ha zi ran 1996). Er ken se çim ler de en yük-

sek oyu alan Nec met tin Er ba kan’ın li der-

li ğin de ki Re fah Par ti si ile Doğ ru Yol Par ti si 

koa lis yon oluş tur du. Bu hü kü met dö ne-

min de mey da na ge len Su sur luk ka za sı (3 
Ka sım) son ra sın da dev let için de ki ka nun-

suz ya pı la rın or ta ya çık ma sı ve si ya sî le rin 

sert be yan la rıy la ül ke gün de mi ger gin-

leşme ye baş la dı. Dev let bu de fa “28 Şu bat 

sü re ci” de ni len ve “post mo dern dar be” 

ola rak ni te len di ri len as kerî mü da ha le ile 

kar şı laş tı. 28 Şu bat 1997 ta rih li Mil lî Gü-

ven lik Ku ru lu’nda alı nan ka rar lar da as kerî 

üye ler et kin ol du. Ka rar la rın uy gu lan ma sı 

sı ra sın da olay lar çık tı. Koa lis yon pro to ko lü 

ge re ği Er ba kan 18 Ha zi ran’da baş ba kan-

lık tan is ti fa et ti. Hü kü meti kur ma gö re-

vi nin Tan su Çil ler’e ve ri le ce ği bek le nir ken 

De mi rel, as ker le rin is te ği doğ rul tu sun da 

Me sut Yıl maz’a yet ki ver di. Me sut Yılmaz , 

De mok ra tik Sol Par ti li de ri Bü lent Ece vit 

ve Doğ ru Yol Par ti si’nden ay rı lan la rın 

oluş tur du ğu Hü sa met tin Cin do ruk baş-

kan lı ğın da ki De mok rat Tür ki ye Par ti si ile 

azın lık koa lis yon hü kü me ti ni kur du (30 
Ha zi ran 1997). Cum hu ri yet Halk Par ti si 

de koa lis yo nu dı şa rı dan des tek le di. Da ha 

ön ce ger çek leştirilen as kerî mü da ha le le re 

kar şı eleş ti rel yaklaşan De mi rel bu sü reç te 

as ker le rin et ki sin de kal dı. Bu nun la bir lik te 

or du yu ana ya sal sı nır lar için de tut ma ya 

ça lış tı ve sü re cin silâhlı bir mü da ha le ye 

dö nüş me si ni önledi. Bu tu tu mu yü zün-

den yıl lar ca oyu nu al dı ğı ge niş halk kitle-

le ri ta ra fın dan cid di bi çim de eleş ti ril di. 

18 Ni san 1999 ge nel se çim le ri sonunda 

yi ne koa lis yon çık tı. En çok oyu alan Ece vit 

li der li ğin de ki De mok ra tik Sol Par ti, Mil-

li yet çi Ha re ket Par ti si ve Ana va tan Par-

ti si ile koa lis yon yaptı. De mi rel’in gö rev 

sü re si nin so na er me si yak laş tık ça cum-

hur baş kan lı ğı ko nu su tekrar Tür ki ye’ nin 

gün de mi ni meş gul et me ye baş la dı. İs tik-

rar kay gı sıy la De mi rel’in ikin ci de fa cum-

hur baş ka nı se çil me si için Baş ba kan Ece vit 

ta ra fın dan gün de me ge ti ri len ve 5+5 di ye 

anı lan ana ya sa de ği şik li ği mec lis te ka bul 

edil me yin ce De mi rel gö re vi ni yeni seçilen 

Ah met Nec det Se zer’e dev ret ti. Sü ley man 

De mi rel cum hur baş kan lı ğı dö ne min de dış 

po li ti ka ya ağır lık ver di. Özel lik le ba ğım-

sız lık la rı nı ye ni ka zan mış olan Türk cum-

hu ri yet le ri nin li der le riy le ki şi sel iliş ki le ri ni 

güç lü tut tu. Cum hur baş kan lı ğı nın ar dın-

dan si ya se te karşı me sa fe li dur du. Naz mi-

ye Ha nım’ı 27 Ma yıs 2013’te kay be din ce 

Gü niz so kak ta ki evin de ta ma men yal nız 

kal dı. 17 Ha zi ran 2015’te An ka ra’ da öl dü 

ve İs lâm köy’ de kendisi için yap tı rı lan anıt-

me za ra def ne dil di.
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ÿEr can Ka ra koç
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(1938-2006)

Türk tarihçisi.˜ ™

18 Ocak 1938’de İz mir’de doğ du. İlk öğ -

re ni mi ni İz mir’de, or ta ve li se öğ reni  mi ni 

İs tan bul Kan dil li Kız Li se si’nde ta  mam la-

dı. 1957’de Ne zih De mir kent ile ev len di. 

1961’de İs tan bul Üni ver si te si Ede bi yat Fa-

kül te si Ta rih Bö lü mü’ne gir di ve 1965’te 

Or ta çağ Ta ri hi Kür sü sü’nden me zun ol du. 

1967 yı lı Ni sa nın da Or ta çağ Ta ri hi Kür sü-

sü’nde asis tan ola rak gö re ve baş la dı. Ur fa 

Haç lı Kont lu ğu Ta ri hi (1098-1118) ad lı 

te ziy le 1972’de dok tor un va nı nı al dı. 1975-

1976 öğ re tim yı lın da Al man ya’ya gi de rek 

Frank furt Üni ver si te si’nde Or ta çağ Av ru-

pa ta ri hi ders le ri ve se mi ner le ri ne ka tıl dı. 

Ur fa Haç lı Kont lu ğu Ta ri hi (1118-1146) 
ad lı ça lış ma sıy la 1981’de do çent li ğe yük-

sel di. 1988’de pro fe sör lük kad ro su na ta-

yin edil di. 1994’te Or ta çağ Ta ri hi Ana bi lim 

Da lı baş ka nı ol du ve bu gö re vi ni emek li-

ye ay rıl dı ğı 18 Ocak 2005 ta ri hi ne ka dar 

sür dür dü. 3 Şu bat 2006’da öl dü ve 6 Şu-

bat’ta Ru me li hi sa rı Âşi yan Me zar lı ğı’na 

def ne dil di.

Işın De mir kent 1983’te Türk Ta rih Ku-

ru mu aslî üye li ği ne se çil miş, 1993-1995 

yıl la rı ara sın da ku ru mun Yü rüt me Ku ru-

lu’n da ve Ba sı me vi Ko mis yo nu’nda gö-

rev al mış tır. 1998’de The So ci ety for the 

Study of the Cru sa des and the La tin East 

adı nı ta şı yan ulus lar ara sı ku ru lu şun üye si 

ol muş, 2001 yı lın dan iti ba ren Türk Ta rih 

Ku ru mu bün ye sin de, Tür ki ye’de Bi zans 

İm pa ra tor lu ğu hak kın da ya pı la cak ça lış-

ma la rı bir mer kez den yü rüt mek ama cıy la 

oluş tu ru lan ko mi te nin baş kan lı ğı na se çil-

miş tir. Üni ver si te de kırk yıl gö rev ya pan 

De mir kent Haç lı se fer le ri, Haç lı dev let le ri, 

Bi zans ta ri hi ve Or ta çağ Av ru pa ta ri hi ko-

nu la rın da li sans, yük sek li sans ve dok to-

ra ders le ri ver miş, çok sa yı da öğ ren ci ve 

araş tır ma cı ye tiş tir miş tir. Di sip lin li, ti tiz, 

ça lış kan ve dik kat li bir ta rih çi ola rak ta nı-

nı yor du. Onun ye tiş me sin de ho ca sı Fik ret 

Işıl tan’ın önem li ro lü ol muş tur. Li sans dö-

ne min den iti ba ren İn gi liz ce’si ni iler le tip 

Al man ca öğ ren di ği gi bi Arap ça, Grek çe 

ve La tin ce de öğ ren miş ti. Özel lik le Haç lı 

se fer le riy le Bi zans İm pa ra tor lu ğu ala nın-

da yal nız ül ke miz de de ğil dün ya da da ün 

ka zan mış bir bi lim in sa nı idi. 

Eser le ri. Te lif : 1. Ur fa Haç lı Kont lu ğu 

Ta ri hi (1098-1118). Tür ki ye’ de Haç lı se-

fer le ri ko nu sun da ya pıl mış ilk dok to ra te-

zi dir (İs tan bul 1974; An ka ra 1990, 1995). 2. 

Ur fa Haç lı Kont lu ğu Ta ri hi (1118-1146) 




