
nin seçilmesi için Adalet Partisi'nin oyları 
yeterli olmasına rağmen Cevdet Sunay, İs
met Paşa'nın onayını istedi. Ana muhale
fet partisi Cumhuriyet Halk Partisi ve li
deri İsmet İnönü de Sunay'ın adaylığına 
olumlu bakıyordu. Basında Sunay'ın aday
lığının bütün partilerce desteklendiği ya
zıldı. Cumhurbaşkanlığı makamı için bü
yük ve milli bir vazife diyen Cevdet Sunay, 
istanbul basınının da rakipsiz başkan ada
yı idi. 28 Mart 1966 tarihinde yapılan se
çimde kullanılan 532 oydan 461 'ini alarak 
Türkiye'nin beşinci cumhurbaşkanı seçil
di. Cumhurbaşkanı olarak yemin eden Su
nay'ın anayasada belirtilen yemin metni
ne, "Allah'tan bana yardımcı olmasını di
lerim" diye ek yapması bir kısım milletve
kili ve senatörleri duygulandırdı. 

12 Mart 1971 askeri müdahalesini baş
latan ordu muhtırası Çankaya Köşkü'ne 
ulaştıktan sonra Cumhurbaşkanı Cevdet 
Sunay 13 Mart 1971 'de Genelkurmay baş
kanı, kuwet komutanları ve Jandarma ge
nel komutanını Çankaya Köşkü'nde yeme
ğe davet etti. Cevdet Sunay tarafından 19 
Mart 1971 tarihinde Cumhuriyet Halk Par
tisi üyesi olan Nihat Erim'in başbakanlık 
görevine tayiniyle 12 Mart hükümetleri dö
nemi başladı. Sunay Mart 1972'de, yaşa
nan siyasi gerginliği aşmak için parti lider
lerine ve meclisteki partilerin grup baş
kan vekillerine, "İçinde bulunulan ortam
dan çıkmak için hatıra gelen etkili önlem
ler şunlardır" başlıklı bir not ulaştırmıştı. 
Nottasiyasi tartışmaların, çekişmelerin, 
seçim propagandası mahiyetindeki her 
türlü faaliyetin geçici bir süre için durdu
rulması; gerekli yeni adımların atılabilme
si, reformların süratle yürürlüğe konula
bilmesi için demokratik, laik, sosyal cum
huriyet şeklinin ve serbest genel seçime 
dayanan parlamenter rejim esasının ko-
runması şartıyla anayasada değişiklik ya
pılması; geçici bir süre için önceden veri
lecek bir genel yetkiyle hükümetin teçhiz 
edilmesi ve kanun gücünde kararnamele
ri Bakanlar Kurulu'nun yürürlüğe koyması 
önerilmişti. 

Sunay görevi süresince başta Amerika 
Birleşik Devletleri, İngiltere, Sovyetler Bir
liği, Batı Almanya, Fransa ve İran olmak 
üzere birçok ülkeyi ziyaret etti. 28 Mart 
1973'te cumhurbaşkanlığı görev süresi bi
ten Cevdet Sunay, bu sürenin dolmasın
dan on beş gün önce başlayan cumhur
başkanlığı seçimlerinden bir sonuç alına
madığı, Sunay'ın görev süre_sinin uzatıl
masına ilişkin anayasa değiŞikliği önerisi · 
de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde red
dedildiği için yerini vekaleten Cumhuriyet 

Senatosu Başkanı Tekin Arıburun'a bıra
karak görevinden ayrıldı. 1961 anayasası
nın sağladığı imkanla Cumhuriyet Sena
tosu tabii üyesi oldu ve 12 Eylül 1980 as
keri müdahalesine kadar senatör olarak 
görev yaptı. 22 Mayıs 1982'de istanbul'da 
ölen Cevdet Sunay'ın cenazesi Ankara'ya 
getirilerek Devlet Mezarlığı'nda toprağa 
verildi. Atıfet Sunay ile evli ve üç çocuk ba
bası idi. 
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SUNGUR 

Adı Türkler'de 
şahıs ismi olarak da kullanılan 

bir avcı kuş . 
_j 

Doğan türünde bir avcı kuşun ismi olan 
sungur (sunkur) Ortaçağ Türk devletlerin
de yaygın biçimde kullanılan şahıs adların
dan biridir. Bu ismin bazan Aksungur, Ka
rasungur, Sungurca, Sungurcuk, Alpsun
gur, Sungur Alp ve Kök Sungur gibi çeşit
li şekillerde kullanıldığı da görülmektedir. 
Ortaçağ Türk devletleri tarihinde bu ismi 
alanlar arasında başta Salgurlular'ın (Fars 
Atabegleri) kurucusu Atabeg Muzafferüd
din Sungur olmak üzere çok sayıda dev
let adamı ve kumandan vardır. Bunlardan 
bazıları şöylece sıralanabilir: Sultan Alpars
lan'ın emirlerinden Sungurca, Musul Emi
ri Kürboğa'nın sadık adamlarından Emir 
Sungurca, Sultan Muhammed Tapar ve 
oğlu Mahmud'un Musul valisi Kastmüddev
le Aksungur el-Porsuki, Musul Atabegliği'
nin kurucusu ve Atabeg imadüddin Zen
gl'nin babası Kaslmüddevle Aksungur, Ah
mediiT!er'den Emir Ahmedll'in nüfuzlu ku-

SUNGUR 

mandanlarından Aksungur el-Ahmedlll, 
Selçuklular döneminde Hemedan valilerin
den Sungur el-Humartekin, Sultan Sen
cer'in emirlerinden Sungur el-Aziz! ve Sun
gur Selahaddin, Irak Selçuklu sultanların
dan 1. Tuğrul ve Mesud devrinde Zencan 
hakimi olan Emir Sungur, Şüyük Selçuk
lular dönemindeki diğer kumandanlardan 
Emir Sungur Alp, Emir Sungur el-Buharl, 
Emir Sungur el-Beyat!, Emir Sungur el
Keb!r, Emir Sungur et-Tavli, Abbas! Halife
si Nasır-Lidlnillah'ın memlüklerinden emir-i 
hac Muzafferüddin Sungur. 

BİBLİYOGRAFYA : 

Ravendi, Rahatü's-sudür (Ateş). ll, 35, 272; 
Ahbiirü'd-devleti's-Selcükıyye (Lugal), s. 66, 
73 , 77, 102, 108; İbnü'I-Esir. el-Kamil, X, 342, 
395, 465, 502, 552, 559; Xl, 24, 47, 96, 227, 
229, 237, 249, 286, 311; XII, 124, 258, 276, 
304, 426; Bündari, Zübdetü'n-Nusra (Burslan). s. 
69,86, 158,162,169,170,214,244,245, 248; 
Erdoğan Merçil. Fars Atabegleri, Salgurlular, An
kara 1975, s. 19, 28,33-41, 128, 131, 135; Faruk 
Sümer. Türk Devletleri Tarihinde Şahıs Adları, 
İstanbul 1999, 1-11, bk. İndeks. !Al 

M DİA 

ı ı 

SUNGUR 
Muzafferü'd-din Sungur b. Mevdud 

(ö. 556/1161) 

Salgurlular'ın kurucusu 
ve ilk hükümdan 

L (1148-1161). _j 

Orta Asya'dan 114S'li yıllarda vuku bu
lan göçler sırasında Emir Mevdud idare
sinde Fars bölgesine gelen Salgurlular, bu 
dönemde Irak Selçukluları'nın Fars me
liki olan Melikşah b. Mahmud ile emirler 
arasında cereyan eden olaylarda yer aldı
lar. Ailenin reisi Sungur bu sırada Melik
şah b. Mahmud'a atabeg tayin edildi. Me
likşah b. Mahmud Atabeg Sungur'un kar
deşini suçsuz yere öldürün ce Sungur is
yan ederek Şlraz'da Salgurlu hanedanının 
(Fars Atabegleri) temellerini attı (543/ 

ı ı 48) Sungur, Irak Selçukluları arasındaki 
taht kavgalarının sürdüğü dönemde Me
likşah'ın Fars'tan kaçarken yanında götü
remediği oğlu Melik Mahmud'u Nevben-
can'da hapsetti (Safer 5441 Haziran 1 149). 

Onun bu olaydan sonra tahta daha yakın 
gördüğü Şehzade Muhammed b. Tuğrul'u 
desteklediği ve onu melik ilan ettiği anla
şılmaktadır. 

Sungur'un Fars'ta bağımsız hareket et
mesi, Selçuklu Devleti'nin esasen büyük 
ölçüde zaafa uğramış olan merkeziyetçi
lik gayretlerine vurulan yeni bir darbe ol
du. Irak Selçuklu Sultanı Mesud, Fars böl
gesinin ülkeden kopmasını engellemek için 
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SUNGUR 

Melikşah'ı destekleyerek ona asker verdi. 
Buna rağmen Sungur. Melikşah'ı yenilgiye 
uğratıp hakimiyetini güçlendirdi. Bu ge
çiş döneminden yararlanarak topraklarını 
genişletmek üzere Fars'a saldıran kuzey 
komşusu Afşar beyi ve Huzistan hakimi 
Ya'küb b. Arslan'ın saldırılarına karşı da 
topraklarını başarıyla savundu. Neticede 
Ya'küb b. Arslan yeniidi ve Huzistan'a dön
mek zorunda kaldı. Atabeg Sungur ile Kir
man Selçuklu Hükümdan Muhammed b. 
Arslanşah arasında dostane ilişkiler vardı 
ve her ikisi de birbirinin sınırlarına müda
haleden uzak durmaktaydı. Lur-ı Büzürg 
sütalesinden Muhammed b. Ali ve oğlu 
Ebu Tahir de Atabeg Sungur'un hizmeti
ne girdi. Ancak Ebu Tahir bir süre sonra 
Atabeg Sungur'un yardımıyla Luristan'ı ele 
geçirip orada Lur-ı Büzürg Atabegleri ola
rak bilinen bağımsız bir hanedanın temel
lerini attı (550/1 155). 

Irak Selçuklu Sultanı Muhammed b. 
Mahmud'un 555 (1 160) yılında ölümünün 
ardından emirler atabegi oldukları veya 
destekledikleri şehzadeler adına şiddetli 
bir mücadeleye giriştiler. Musul Atabegi 
MevdGd'un da desteklediği Süleyman Şah 
b. Muhammed Tapar'ın saltanatı kısa sür
dü. Diğer aday Melikşah ise rivayete göre 
zehirtenerek öldürüldü. Bu arada İsfahan 
ahalisinin şehirden kovduğu Afşar Beyi Ay
doğdu , HGzistan'a yeniden sahip olurken 
Tekle Fars'a döndü. Irak Selçukluları 'nda 

taht kavgaları , Azerbaycan Atabegi Şern
seddin ildeniz'in Sultan Tuğrul'un oğlu Ars
lanşah ' ı tahta çıkarmasına rağmen din
medi. i ldeniz'in Sultan Arslanşah ve dev
let üzerindeki gücünü çekerneyen Rey Va
lisi Hüsameddin İnanç'ın girişimiyle bir kı
sım emirler Arslanşah'ı tahttan indirmek 
üzere harekete geçtiler ve Fars Atabegi 
Sungur ile de irtibat kurarak onun yanın
da bulunan Sultan Arslanşah 'ın kardeşi 

Muhammed'i tahta geçirmek üzere ken
dilerine göndermesini istediler. Durumu 
kendi çıkarlarına uygun bulan Sungur, Şeh

zade Muhammed b. Tuğrul' u 1000 kişilik 
bir kuwetle yola çıkardı. İldeniz de yanın
da Arslanşah bulunduğu halde muhalifle
rin karşısına çıktı . Hemedan civarında vu
ku bulan savaşta Sungur'un desteklediği 
Şehzade Muhammed mağlup olup HGzis
tan'a çekilmek zorunda kaldı (556/1 161). 

556'da ( 11 61) Mergzar-ı Beyza'da elli bir 
yaşında iken vefat eden Atabeg Sungur'un 
yerine oğlu Tuğrul henüz küçük yaşta ol
duğu için kardeşi Zengl geçti. Kaynakla
rın adil, dindar, hayır sever ve cömert bir 
idareci olarak nitelendirdikleri Sungur, Şlr-i 
Barlk ve Muzafferüddin lakaplarıyla tanı-
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nıyordu . Selçuklu Devleti'nin çöküş . Fars 
Atabegliği'nin henüz kuruluş dönemi ol
masına rağmen Sungur hayır eserleri in
şa etmekten geri kalmamıştır. Onun çe
şitli vakıflar tahsis ettiği eserlerinin başın
da medfun bulunduğu Sungur iyye Med
resesi gelir. Kaynaklar bu medresenin biti
şiğindeki bir çeşmeyi, Şlraz bölgesindeki 
su kanallarını. yüksek minaresiyle anılan 
Mescid-i Sungur ile Bağ-ı Nev' mahallesin
de sGfiler için yaptırdığı ribatı onun imar 
faaliyetleri arasında kaydeder. 
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SUNGUR AGA CAMii ve TÜRBESi 

L 

Niğde'de XIV. yüzyılın ilk yarısında 
inşa edilen cami ve türbe. 

_j 

İlhanlılar'ın Niğde valisi Sungur Ağa ta
rafından yaptırılan binanın inşa tarihi ke
sin olarak bilinmemekle birlikte minare 
kaidesinde yer alan vergi kimbesindeki 735 
( 1335) tarihi binanın tamamlanma yılı ola
rak kabul edilmektedir. Diğer t araftan ya
pının minberindeki başka bir kitabede Sun
gur Ağa ile Ebu Said Sahadır Han'ın adı 

Sungur 
Ağa camii 

geçmektedir. Bundan dolayı yapı 1316-
1335 yılları arasında inşa edilmiş olmalıdır. 

Cami esasında kıb1eye dikey üç nefli pla
na göre yapılmıştır. Ana mekanının üçerli 
gruplar halinde on iki birimden oluştuğu 
görüşü araştırmacılar tarafından kabul 
edilmiş olsa da üst örtü sistemiyle ilgili gö
rüşler farklılık göstermektedir. Orta sah
nın üç kubbeyle, yanların ise çapraz to
nozla örtüldüğü veya bütün mekanların 
çapraz tonazla örtüldüğü yönünde araş
tırmalar mevcuttur. XVIII. yüzyılda mey
dana gelen yangında (bir başka görüşe gö
re geçirdiği bir depremde) tahrip olan yapı
nın ağaç taşıyıcılarıyla üst örtüsü yenilen
miştir. Daha sonraki yıllarda çeşitli onarım
lar geçirmiş, günümüzde ise mihraba pa
ralel yedi nefli bir plana sahip olup üzeri 
ahşap tavan ve kiremit çatıyla örtülmüş
tür. 

Meyilli bir arazide yöreye özgü sarımtı
rak kesme taştan inşa edilen beden du
varlarının orta kısmında görülen hafif taş
kın silmeler bütün cepheleri çepeçevre sa
rarak yapıyı iki kaderneye ayırmaktadır. 

üst kadernede yapının beden duvarları içe
risinde yer alan ve bütün cepheye yansı
yan sivri kemerler eşit aralıklardaki paye
ler ve gömme sütunlar üzerine oturmak
tadır. Yapının yok olan üst örtüsünü taşı

dığı anlaşılan bu kemerierin içerisine pen
cereler açılmıştır. Ayrıca alt kadernede çok 
sayıda pencere görülmektedir. Bu kadar 
çok pencere olmasına rağmen 32,88 x 

24.45 m 2 'lik bir alanı işgal eden yapı ol
dukça loştur. Bu sebeple yapının yok olan 
üst örtüsünde bir aydınlık fenerinin ola
bileceğini düşünmek mümkündür. Birbi
rinden farklı şekilde düzenlenmiş girişler
den yapının harimine geçilmektedir. Ha
r imdeki serbest taşıyıcı ayaklar onarım
larta düzenlenmiş olup üzerieri sıvalı ah
şap sütunlardır. Beden duvarları içerisin-


