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DEMÝREL, Süleyman Sami

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

– —DEMÝRKENT, Iþýn
(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) 
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Tezhip sanatkârý ve tezhip hocasý.˜ ™

İne bo lu’da doğ du. Ba ba sı Yüz ba şı Hü se-

yin Hik met Bey’dir. Ba ba sı nın Trab lus garp 

Har bi’nde (1911) şe hid düş me si üze ri ne 

ağa be yi Hil mi ile bir lik te de de si nin ya nın-

da bü yü dü. Ai le si son ra ki yıl lar da İs tan-

bul’a gi de rek Bey ler be yi’nde Ab dul lah Ağa 

ma hal le si ne ve ar dın dan Üs kü dar’a yer-

leş ti. İlk öğ re ni mi ni Üs kü dar Sultânîsi’nin 

ib tidâî kıs mın da ta mam la dı. 1929’da İs-

tan bul Er kek Mu al lim Mek te bi’nden me-

zun ol du. Bu ra da Tuğ ra keş İs ma il Hak kı 

Al tun be zer, re sim ho ca sı Şev ket Dağ, eli şi 

ho ca sı Celâl ve tahnîtçi Ke nan bey ler den 

fay da lan dı. Mek te bin son sı nı fın da iken 

ho ca sı İs ma il Hak kı Bey’in tav si ye si üze-

ri ne Med re se tü’l-hattâtîn’e de vam et ti. 

İlk ho ca lı ğı na Ban dır ma’nın Pe re ma sa hil 

kö yün de baş la dı. İki yıl son ra Ga la ta sa ray 

Li se si’nin ilk kıs mı na re sim ho ca sı ta yin 

edil di. 1936’da Gü zel Sa nat lar Aka de mi si 

Türk Tezyînî Sa nat la rı Bö lü mü’ne kay dol-

du. Bu ra da Al tun be zer’in fahrî asistanlığı-

nı yap tı. 1941’de me zun olun ca ek gö rev-

le 1945’te Türk Tez yi na tı Bö lü mü öğret-

men li ğiy le aka de mi ye geç ti. Med rese-

tü’l-hattâtîn’e de va mı sı ra sın da Os man lı 

Ana do lu Türk ta ri hi ko nu sun da baş lı ca 

kay nak lar dan bi ri olup Türk çe’ye not lar ve 

açık la ma lar la çev ri le rek Io an nes Kinna-

mos’un His to ria’sı (1118-1176) is miy le 

neş re dil miş tir (An ka ra 2001). 3. Ni ke tas 

Kho ni ates, His to ria. Bu ese rin 1143-1180 

yıl la rı na ait kıs mı da ha ön ce Fik ret Işıl tan 

ta ra fın dan ya yım lan mış (His to ria: Io an-
nes ve Ma nu el Kom ne nos De vir le ri, An ka-
ra 1995), De mir kent de ese rin 1195-1206 

yıl la rı na ait olay la rı an la tan son kıs mı nı 

not lar ve açık la ma lar la bir lik te Ni ke tas 

Kho ni ates’in His to ria’sı (1195-1206): İs-

tan bul’un Haç lı lar Ta ra fın dan Zap tı ve 

Yağ ma lan ma sı adıy la Türk çe’ye çe vi rip 

neş ret miş tir (İs tan bul 2004). 4. Ni ke tas 

Kho ni ates, His to ria. Ese rin 1180-1190 

yıl la rı nı içe ren bö lü mü nü not lar ve açık-

la ma lar la Türk çe’ye çe vi ren De mir kent’in 

ölü mü üze ri ne ki tap Fa ha met tin Ba şar ve 

Be dia De mi riş ta ra fın dan Ni ke tas Kho ni-

ates’in His to ria’sı (1180-1190): Kom ne-

nes Ha ne da nı’nın So nu ve II. Isa aki os 

An ge los Dev ri adıy la ya yım lan mış tır (İs-
tan bul 2006).

Mü el li fin Ana do lu Türk ta ri hiy le Bi zans 

ve Haç lı se fer le ri hak kın da ki ma ka le le ri 

Bi zans Ta ri hi Ya zı la rı: Ma ka le ler-Bil-

di ri ler-İn ce le me ler (İs tan bul 2005) ve 

Haç lı Se fer le ri Ta ri hi: Ma ka le ler-Bil-

di ri ler-İn ce le me ler (İs tan bul 2007) adı 

al tın da neş re dil miş tir. De mir kent, Türk 

ta ri hi nin tam ola rak an la şı la bil me si için 

Haç lı se fer le ri ta ri hiy le bir lik te Bi zans 

İm pa ra tor lu ğu ta ri hi ni de çok iyi bil mek 

ge rek ti ği ne inan mış ve ba zı ça lış ma larını 

bu ko nu ya ayır mış tır. Onun, Tür ki ye Di-

ya net Vak fı İslâm An sik lo pe di si’ne 

yaz dı ğı “Bi zans” mad de si bir an sik lo pe di 

sı nır la rı kap sa mın da, bin yıl dan faz la bir 

sü re hü küm sür müş olan Bi zans İm para-

tor lu ğu’nun bü tü nü hak kın da Tür ki ye’de 

ya pıl mış en gü zel ça lış ma dır. Yi ne ay nı an-

sik lo pe di de ya yım la nan “Haç lı lar” mad de-

si de Haç lı se fer le ri ni ha ri ta lar ve gör sel 

mal ze me ler eş li ğin de top lu ola rak ele alan 

çok de ğer li bir ça lış ma dır (di ğer ça lış ma-
la rı için bk. Ba şar, Prof. Dr. Işın De mir kent 
Anı sı na, s. 12-22). De mir kent adı na Prof. 

Dr. Işın De mir kent Anı sı na / In Me m-

ory of Prof. Dr. Işın De mir kent is miy le 

bir hâtı ra ki ta bı ya yım lan mış tır (İs tan bul 
2008).
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nü mü ze ka dar de vam et ti ği ni, asır lar ca 

hep ay nı dü şün ce nin ey le mi ola rak sü rüp 

git ti ği ni, Haç lı sal dı rı la rı na Türk ler’in kar şı 

koy du ğu nu, son Haç lı se fer le ri dö ne min de 

ise Haç lı sal dı rı la rı nı Ya kın do ğu hâki mi-

ye ti ni elin de tu tan Os man lı Türk le ri’nin 

gö ğüs le di ği ni, Os man lı Dev le ti’nin yı kı lı-

şın dan son ra Ba tı lı lar’ın gü nü mü ze ka dar 

de vam eden Do ğu’yu sö mür ge leş tir me 

ça ba la rı nı da bu an lam da de ğer len dir mek 

ge rek ti ği ni be lirt miş tir. 5. Bi zans İm pa-

ra tor lu ğu Dö ne mi İs tan bul, 330-1453 

(İs tan bul 1999).
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