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ğını söylemesi, şu veya bu kişilerin evet, 
hayır demeleriyle bir çözüm yolu bulu
namayacağını ifade etmesi bu konudaki 
tereddütlerini gösterir. Ölümünden bir
kaç gün önce kendisiyle yapılan bir mü
lakatta, Türkiye'deki ahlak buhranının 
sebebini dinin bıraktığı ahlak boşluğu 
olarak açıklamış, din gevşeyince ona da
yanan ahiakın da tabiatıyla mahvaldu
ğunu ifade etmiştir. 

Eserleri. A) Romanları . Şık (İstanbul 

1305), İffet (1314), Mutallaka (1314). Mü
rebbiye• (l3ı5), Bir Muddele-i Sevdd 
(1315), Metres (ı315), Tesddüi (ı3ı6), Ni
metşinas ( 1317), Şıpsevdi" ( 1327), Kuy
ruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç (ı 328), 

Sevda Peşinde (ı 328), Gulyabani (1330), 

Cadı (1330), Hakka Sığındık (1335), To
raman (1335), Hayattan Sahileler (1335), 

Son Arzu ( 1338), Tebessüm-i Elem 
( 1339). Cehennemlik ( 1340), Efsuncu 
Baba (1340), Ben Deli miyim? (ı34ı) , 

Tutuşmuş Gönüller (1926), Billur Kal b 
(1926), Evlere Şenlik, Kaynanarn Na
sıl Kudurdu? (1927), Muhabbet Tılsı
mı ( 1928). Mezarından Kalkan Şehid 
( 1929), Kokoilar Mektebi ( 1929), Şey

tan İşi (ı 933). Utanmaz Adam (ı 934), 

Eşkiya ininde (1935), Kesik Baş (1942), 

Gönül Bir Yeldeğirmenidir, Sevda Öğü
tür (1943). Ölüm Bir Kurtuluş mudur? 
(1945), Dirilen iskelet (1946). Dünyanın 
Mihveri Kadın mı, Para mı? ( 1949), Ka
derin Cilvesi (Başımıza Gelenler) (1964), 

Deli Filozof (1964), Can Pazarı ( 1968), 

İnsanlar Önce Maymun mu İ di? (ı 968), 

Ölüler Yaşıyor mu? ( 1973), Namuslu 
Kokoilar (ı 973). B ) Hikaye Kitapları . Ka
dınlar Vdizi (İstanbul 1336), Namusla 
Açlık Meselesi (1933), Katil B use ( 1933), 

İki Hödüğün Seyahati ( 1933), Tünelden 
İlk Çıkış ( 1934), Gönül Ticareti (1939). 

Melek Sanmıştım Şeytanı (1943). C) Ti
yatroları. Hazan Bülbülü (İstanbul 1330), 

Kadın Erkekleşince ( 1933) . D) Tenkit 
Eserleri. Cadı Çarpıyor (İstanbul 1329), 

Şekavet-i Edebiyye (1329) . E) Tercüme
leri. Emile Gaboriau'dan 113 Numaralı 
Cüzdan (İstanbul 1305), Bir Kadının İn
tikamı ( 1307), Batinyollü İhtiyar ( 1307); 

Arnold ve Jules Claretie'den Paris'te Bir 
Teehhül (1308); Alfred De Musset'den 
Frederick ile Bernerette ( 1313); Paul De 
Kock'tan Bfçdre Bakkal ( 1319). F) Diğer 
Eserleri. Müntahabdt- ı Hüseyin Rah
mi (1-Ill , istanbul 1305). Eti Senin Kemi
ği Benim- Sohbetler ( 1963). Hüseyin Rah
mi'nin sanat ve tenkit konusunda dene
me türü yazıları Sanat ve Edebiyat adı 
altında sadeleştirilerek yayımlanmıştır 

(Ankara, ts.) . 
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M ÜNDER GöçGÜN 
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GÜRSEL, Cemal 

(1895 - 1966) 

Türkiye Cumhuriyeti'nin 
dördüncü cumhurbaşkanı. _j 

Erzurum'da doğdu. İlk tahsilini Ordu'
da yaptıktan sonra Erzincan Askeri İda
dlsi'ni ve İstanbul Kuleli Askeri Lisesi'ni 
bitirdi. 1915'te Harp Okulu'nda öğrenci 
iken savaş dolayısıyla subay yapıldı ve 
topçu asteğmeni olarak orduya katıldı. 

Çanakkale savaşları sırasında Anafarta
lar ve Seddülbahir çarpışmalarında bu
lundu. Bu cephede savaş bitince 1917'
de Filistin cephesine gönderildi. Burada 
Gazze muharebelerinde çarpıştı. Ancak 
cephenin çökmesi üzerine 1918'de İn
gilizler 'e esir düştü ve Mısır'daki esir 
kampında bir yıl kaldı. 1919' da serbest 
bırakılınca önce istanbul 'a gitti, 1920 
başlarında da Anadolu'ya geçerek Kur-

tuluş Savaşı'na katıldı. Birinci ve İ kinci 
İnönü ile Eskişehir, Sakarya muharebe
lerinde ve Büyük Taarruz'da başarılı hiz
metleri görüldü. Savaştan sonra Harp 
Okulu 'nda yarım kalan öğrenimini ta
mamladı. 1929'da Harp Akademisi'nden 
kurmay subay olarak mezun oldu. Çeşitli 
askeri birliklerde görev yaptı. 1940'ta 
albaylığa, 1946' da tuğgeneralliğe, 1951 '
de tümgeneralliğe, 1953't e korgeneral
liğe, Erzincan Kolordu kumandanı iken 
1957'de orgeneralliğe yükseldi. Erzu
rum'da Üçüncü Ordu komutanlığı yaptık· 
tan sonra 1958'de Kara Kuwetleri ko
mutanlığına tayin edildi. 

Cemal Gürsel 1960 yılında Milli Savun
ma bakanına, ülkenin içinde bulunduğu 
durumla ilgili olarak alınmasını düşün
düğü tedbirlere dair on iki maddelik bir 
mektup gönderdi. Ancak bu yüzden 3 
Mayıs 1960'ta mecburi izinle görevin
den alımnca İzmir'e gitti. Demokrat Par
ti iktidarına karşı 27 Mayıs 1960'ta bir 
ihtilal gerçekleştiren subaylar Gürsel'i 
ihtilal liderliğine çağırdılar. Daveti kabul 
eden Gürsel Ankara'ya gelerek ihtilalci 
subaylardan oluşan Milli Birlik Komite
si'nin başına geçti. 27 Mayıs 1960 - 1 O 
Ocak 1961 tarihleri arasında devlet ve 
hükümet başkanlığı ile Silahlı Kuwetler 
başkomutanlığı görevini üstlendi. 

Milli Birlik Komitesi üyeleri arasında si
yası partiler, demokrasiye geçiş, askeri 
yönetimin devamı vb. konularda beliren 
görüş ayrılıkları sonucunda on dört komi
te üyesinin tasfiyesini kabul etmek zorun
da kalan Cemal Gürsel ( 13 Kasım 1960), 

bu olaydan duyduğu üzüntünün tesiriyle 
hafif bir felç geçirdi. Demokrat Parti ileri 
gelenlerinin ve hükümet üyelerinin Yas
sıada'da yargılanmaları, Başbakan Adnan 
Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü 
Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan ' ın 

idam cezasına çarptırılma ları konusunda 
komite üyeleriyle düştüğü anlaşmazlık 
sırasında rahatsızlığı daha da arttı. 

Bu arada demokrasiye dönülmesi hu
susunda bazı çalışmalar yapıldı. Yeni bir 
anayasa hazırlanarak halk oyuna sunu!-

cemal 
Gürsel 



du ve kabul edildi. Cumhurbaşkanlığı 

için başlangıçta Gürsel'le birlikte sena
to üyesi Ali Fuat Başgil de aday oldu. 
Ancak Milli Birlik Komitesi tarafından 
yapılan baskılar sonucunda Başgil aday
lıktan çekilince, anayasaya göre Cumhu
riyet Senatosu'nun tabii üyesi olan Gür
sel tek aday olarak 26 Ekim 1961'de 
Türkiye Büyük Miflet Meclisi'nin ortak 
toplantısında Türkiye Cumhuriyeti'nin 
dördüncü cumhurbaşkanı seçildi ve İs
met İnönü 'yü hükümeti kurmakla gö
revlendirdi. Ancak Gürsel'in hastalığı gi
derek ağırlaştı . Şubat 1966 ·da tedavi 
için Amerika Birleşik Devletleri 'ne gön
derildiyse de komaya girmesi üzerine 
26 Mart 1966'da Ankara'ya getirilerek 
Gülhane Askeri Tıp Akademisi'ne yatı
rıldı. 28 Mart 1966'da bir hekimler he
yetinin görevini yürütemeyeceğine dair 
rapor vermesi üzerine Genelkurmay Baş
kanı Cevdet Sunay cumhurbaşkanı se
çildi. 14 Eylül 1966' da tedavi görmekte 
olduğu hastahanede ölen Gürsel Anıt
kabir'in bahçe kısmına gömüldü. Meza
rı 30 Ağustos 1988'de Devlet Mezarlı
ğı 'na nakledildL 
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GÜRSES, Cemal 

(bk. CEMAL EFENDi, Aksaraylı). 

GÜRZ 
( .))') 

Yakın dövüştekullanılan 
bir savaş aleti. 

_j 

ı 

_j 

Farsça gürz adının yanı sıra Türkçe to
puz ve bozdoğan, Arapça debbüs. amüa 
ve mitraka adlarıyla da bilinir. Bozdoğan 
denilmesinin sebebi. bazı tiplerinin şek-

len bu yırtıcı kuş türünün kafasına ben
zetilmesidir. Gürz daha ziyade ateşli si
lahların icadından önce insanların yakın 
dövüşte kullandıkları vurucu, ezici. par
çalayıcı bir saldırı silahı idi. Biçimine ve 
ağırlığına göre "çekme gürz, kesme gürz, 
asma gürz. dikenli gürz" gibi adlarla anı
lır. baş kısmı yuvarlak ve çivisiz olanla
rına "matrak", en ağırlarına da "gürz-i 
giran· denilirdi. 

Gürzlerin baş kısmı yuvarlak bir küre 
biçimindedir ve dikenli tiplerinde bu kü
re üzerine çakılmış ucu sivri çiviler veya 
madeni olanların dökümü sırasında bı

rakılmış sivri çıkıntılar bulunur. Bu tip 
gürzlerin Arapça'da "debbüs tayyar" (uçan 
topuz). Türkçe'de "salık" (salınan; gön
derilen, atılan topuz) denilen bir türü. bir 
sapın ucuna zincirle bağlanmış dikenli 
bir veya nadiren birden fazla küre ya
hut yumurta şeklindedir ve yakın dövüş
ten ziyade hedef alınan düşmana fırla
tılmak suretiyle kullanılır. Diğerlerinden 
farklı biçimde baş kısmı küre olmayıp 
lobut gibi kabzadan itibaren kalınlaşan 
ahşap gürzler de kullanılmıştır. Kabzası 
hariç her tarafı madeni dikenli olan bu 
gürzler daha çok piyade silahı durumun
daydı. Tasviri Türk sanatlarında bu tip 
gürzlere ilk defa, Xl -XII. yüzyıllara ait 
Gazne sarayındaki mitolojik muhafız fi
gürlerinin ellerinde rastlanır. Bozdoğan 
olarak adlandırılan türler ise baş kısım 

ları dilimler veya prizmatik şekillerden 
meydana gelen gürzlerdir. Osmanlı dö
neminde kullanılmış on altı çeşit bozdo
ğan bulunmaktadır. Bunları gerek elde 
mevcut örneklerden, gerekse XVI. yüz
yıldan başlayarak Osmanlı minyatürle
rinden tesbit etmek mümkündür. Boz
doğanlar esasen topuzun yuvarlak küre 
biçiminden geliştirilmiştir. Baş burada 
prizmatik karakterli şekiller. çeşitli tarz
da kıvrımlar ve dikey olarak uzanan di
limlerden meydana gelir. Dilimlerde ba
zan sivri ve keskin, bazan da yuvarlak 
hatlar hakimdir. "Şeşper" denilen tür 
de bozdoğan grubu içinde yer alır. Türk
ler, Farsça'da "altı kanat" anlamına ge-

XVI. yüzyı l a ait bir gürz (TSM, nr . 2/7151 

GÜRZ 

len şeşperin yanı sıra "dilimli topuz" adı
nı da verdikleri bu silahı bazan yedi- do
kuz dilimli yapmışlardır. 

Gürzler ağaç veya taştan yahut demir, 
bakır. tunç ve pirinç gibi madenierden 
yapılırdı. Genellikle sapı ahşap, topuz kıs
mı maden olanların tercih edilmesine 
karşılık tamamı maden ya da tamamı 
ahşap örneklere de rastlanmaktadır; ma
denden olanların içieri bazan boştur. Ta
şıma kolaylığından dolayı ahşap ve ha
fif gürıleri bellerine sarılı kuşak ya da 
kemere sokulmuş şekilde piyadeler, zırh 
parçalama amacıyla yapılan dikenli ve 
ağır madenileri ise eyerlerinin sol tara
fına asarak taşıyan süvariler kullanırdı. 

Gürz. erken çağlardan itibaren Arap
lar ve Türkler tarafından tanınıyordu. 
Kalkaşendi'den öğrenildiğine göre Ha
lid b. Velid'in debbüsu ünlü idi (Şubf:tu'l· 
a'şa,, ıı . 142) . Abbasiler'de saray gulam
larının, halifenin oturduğu tahtın etra
fında kılıçlarını kuşanmış vaziyette ve 
ellerinde debbüs olduğu halde nöbet 
tuttukları bilinmektedir (Sabi. s. 80). Vol
ga Bulgarları'nın topuzu üzerinde çivi
ler bulunan gürıleri vardı. Gürz, Gazne
liler ve Selçuklular tarafından da çok 
eski tarihlerden beri kullanılmaktaydı. 

Nitekim Selçuklu hanedanının atası Sel
çuk'un babası Dukak, Oğuz yabgusunun 
bir Türk boyu üzerine yapmak istediği 
sefere itiraz etmiş ve çıkan kavgada ken
disi yüzünden yaralanırken gürz ile vu
rarak yabguyu atından düşürmüştü (iA, 
X, 354) . Anadolu Selçukluları zamanında 
da Antalya'nın fethinde ve çeşitli savaş
larda askerler gürz kullanmışlardı (ibn 
Bibi, s. 97). Osmanlılar ise gürzden da
ha yaygın şekilde faydalanmışlardır. Ye
niçerilerden atlı zağarcılar. atlı sekban
lar, ocağın büyük zabitleri, yayabaşıla

rı , bölükbaşıları, odabaşıları ve topuzlu 
süvari çavuşlarının gürıleri bulunuyor
du. Bu silah, taşıyan kişinin değerine ve 
itibarına işaret eder, ağırlığı arttıkça ki
şinin itibarı da artardı. Başka silahlar
dan farklı olarak düşmanını gürzüyle alt 
eden kahramanın gürzü teşhir için ca
mi kapısına asılırdı. Osmanlı hükümdar
ları idareleri altında bulunan Kırım han
larına , Eflak. Bağdan ve Erde! beylerine 
topuz ve şeşper ihsan ederlerdi (Ömer 
Seyfeddin'in ünlü "Topuz" hikayesi bu ko
nuyu işlemektedir). Gürz kullanmak Sel
çuklu ve Osmanlı sultanları arasında çok 
yaygındı. Özellikle ı. Alaeddin Keykubad, 
Yıldırım Bayezid, Cem Sultan ve IV. Mu
rad 'ın bu hususta maharetli oldukları 

kaynaklarda belirtilmektedir. Ayrıca gürz 
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