
KUŞÇUBAŞI, Eşref Sencer 

rine gönderilen kuwetleri yendi, bu sıra
da pek çok silah, para ve malzeme ele ge
çirdi. Kendisi gibi sürgünde bulunan vete
riner Miralay Rasim Bey'in telkiniyle Teş
kilat-ı Mahsusa'yı kurdu (ı 898 ı ve ilk baş
kanı oldu. Bir ara Kıbrıs'a ve Avrupa'ya · 
gitti. Avrupa'da Jön Türkler'le temas kur
du. Hoca kılığında Makedonya'ya geçip 
Üçüncü Ordu'nun kadrosuna girdi. Bura
da faaliyet gösteren ittihatçılar'dan Ni
yazi, Enver ve Eyüp Sabri beylerle sıkı iş 
birliği yaptı. Meşrutiyet'in 1908'de yeni
den yürürlüğe girmesinde hizmeti geçti. 
Faaliyetlerini Meşrutiyet döneminde de 
sürdürdü. Bu arada Teşkilat-ı Mahsusa, 
Sultan Reşad tarafından onaylanarak res
miyet kazandı ve başkumandanlığa bağ
landı (ı 9 ı O). Bu teşkilatın başkanı olarak 
1914 yılı başlarında Hint Hilafet Komite
si'nin Zürih'teki toplantısına gitti. Trab
lusgarp ve Balkan savaşiarına da katılan 
Eşref Sencer, gönüllü milis kuwetlerinin 
başında Edirne'nin geri alınmasında ve 
Babıali'ye rağmen Batı Trakya'da müsta
kil bir Türk cumhuriyetinin kurulmasında 
önemli rol oynadı ( ı 9 ı 3). 

Teşkilat-ı Mahsusa reisi olarak ı. Dünya 
Savaşı'nın ilk yılında beş arkadaşıyla bir
likte gizlice Hindistan'a giderek Pamir'
den Türkistan'a geçti. Burada Ruslar'ı 
çok zor durumda bırakan Yedisu-Kırgız 
ayaklanmasını başlattı. Büyük devletlerin 
ve Araplar'ın Osmanlı Devleti aleyhine kış
kırtmaianna karşı teskin edici faaliyetler
de bulunmak ve islam birliği hareketini 
gerçekleştirmek için teşkilat üyelerinden 
Şaid Nursi ile birlikte bir Alman denizaltı
sıyla Kuzey Afrika'ya gitti. Libya, Cezayir 
ve Fas'ta dolaştı. Hayber'de mu hasara al
tındaki Osmanlı ordusuna para ve mü
himmat götüren kafilenin başında iken 
ingiliz ve asi Şerif Hüseyin kuwetlerinin 
pususuria düştü. Kahramanca bir çarpış
madan sonra ağır yaralı olarak ele geçti 
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ve Malta'ya sürüldü. Mütareke'den sonra 
Malta'dan kaçtı. istanbul'da işgalcilere 
karşı ilk direniş hareketini hazırladı. Çer
kez Ethem'in istiklal Savaşı'na girmesini 
sağlayan Eşref Sencer, Cumhuriyet'in ila
nı üzerine kardeşi Hacı Selim Sami Bey'le 
birlikte "Yüzellilikler" arasında yurt dışına 
çıkarıldı. Bu gurbet günlerinde yine ken
disi gibi vatanından uzakta Mısır'da bu
lunan Mehmed Akif'le (Ersoy) sürekli 
mektuplaştı. Türkiye'ye döndükten son
raki hayatını Salihli ve Söke'deki çiftlikle
rinde geçirdi, 1964 sonbaharında Söke'
de vefat etti. 

Çalışkan, cesur. teşkilatçı bir kişi olan 
Eşref Sencer, uzun ömrü boyunca yaşa
dığı olayları ve yaptığı hizmetleri Tarihe 
Benden Haberler adı altında kaleme al
mıştır. imparatorluğun son çeyrek asrına 
ışık tutan birçok gerçeği otantik belge
lerle ortaya koyan basılmamış bu hatıratı 
Celal Bayar Ben de Yazdım adlı eserinde 
kısmen kaynak olarak kullanmıştır. An
cak Cemal Kutay, Bayar'ın bu hatıratı ayık
layarak tarafgirane kullandığım öne sürer 
(Tarih Sohbetleri, ı. 58 vd.). Tarihe Ben
den Haberler'in önemli bir kısmının Ce
mal Kutay'ın özel kütüphanesinde bulun
duğu ve bu tarihçi tarafından kısım kı
sım değerlendirildiği anlaşılmaktadır. 
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KUŞEVi 

Serçe, güvercin gibi kuşların 
barınması için binaların cephelerine 
yapılan ve zamanla süsleme öğesi 

niteliği kazanan kuş yuvası. 
_j 

Literatürde kuş köşkü, kuş sarayı, serçe 
sarayı ve güvercinlik adlarıyla da geçer. 
Osmanlı mimarisinde XVI. yüzyıldan iti
baren örneklerine rastlanan sıva. ahşap, 
tuğla veya taştan işlenmiş kuşevleri ço
ğunlukla cami. medrese, han ve tür~e
lerde görülmekle birlikte sivil mimaride 
de uygulama alanı bulmuştur. Yapıların 
kuzey rüzgarı almayan cephelerine ve 
kuşların düşmanlarının ulaşamayacağı 

yüksekliklere. güneşten ve yağıştan ko
runmaları için geniş saçakların, koroişle
rin ve konsolların altına yerleştirilmiştir. 
Bunların en güzelleri istanbul'da olmak 
üzere Anadolu ve Rumeli'de çeşitli örnek
lerine rastlanmaktadır (toplu halde ya
yımlanmış otuz dört fotoğraf için b k. Bek
taş, sy. ı [ı 9921. s. ı 39- ı43). 

inşa tarzı bakımından daha basit olan 
ve sadece kuşevi veya güvercinlik denilen 
bir grup kuşevi yapıların tuğla ve masif 
taş cephelerinde, duvardan herhangi bir 
çıkintısı bulunmayan tek ya da daha faz
la delikler halindedir. Bu küçük girintiler, 
duvar kaplamalarının işlenmesi sırasında 
tuğla veya taşların köşeterindeki kırıkla
rın düzeltilmesi suretiyle meydana geti
rilmiştir. Dikdörtgen, üçgen, daire ve ke-

istanbul'da Darülaceze'nin duvarlarında yer alan ahşap 
kuşevleri ile Ayazma Camii kuşevlerinden biri 
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merli niş biçimindeki bu kuşevlerinde de
liklerin çevresine oyma veya kabartma 
motifler de işlenmiştir. Zamanla bu de
lii~Ierin dış görünümünü zenginleştirrnek 
ve kullanımlarını kolaylaştırmak için ön
lerine konsol gibi çıkıntılar yapılarak kuş
ların konmaları ve yuvaya daha rahat gi
rip çıkmaları sağlanmıştır. Diğer bir grup 
kuşevi, önleri sıra sıra gözleri olan tuğla 
yahut taş plakalarla kapatılmış büyük bo
yutlu yuvalar halindedir. Bu grubun başlı
ca örnekleri Edirne'de Rüstem Paşa Ker
vansarayı ve Eskicami'de, İstanbul'da Sü
leymaniye Camii, Amcazade Hüseyin Pa
şa Külliyesi ve Yenicami'de görülmekte
dir. 

Serçe sarayı, kuş sarayı ve kuş köşkü 
adlarıyla da bilinen ikinci grup kuşevleri, 
matkapla oyulup işlenmiş taş veya özel 
olarak kesilmiş tuğl a ların birleştirilme

siyle biçimlendirilen ve cepheden çıkıntı 

yapan minyatür yapılar gibidir. Bunlar 
arasında konsollarla desteklenmiş çıkma
lar üzerinde geniş saçaklı, kubbeli, cep
heleri kemerli kapılar ve kafesli pencere
lerle bezenmiş tek ya da çok katlı evler, 
alemli ku b beleri ve minareleriyle camiler 
yer almaktadır. Kagir kuşevlerinin erken 
örnekleri Büyükçekmece Köprüsü ve To
kat Ulucamii ile Amasya Beyazıt, Hayrabo
lu Çorum! Mehmed Efendi ve Niğde Kiğılı 
camilerinde karşımıza çıkmaktadır. Üskü
dar Yeni Valide, Ayazma ve Selimiye ca
mileriyle Topkapı Sarayı'nın dış avlusun
daki Darphane-i Amire, Laleli Sultan III. 

Mustafa Türbesi ve Beyazıt Seyyid Hasan 
Paşa Medresesi'ndeki kuşevleri ise XVIII
XIX. yüzyıllara ait başlıca gösterişli örnek
lerdir. 

Ahşap kuşevleri çoğunlukla konutların 

cephelerinde bulunduğundan üzerinde 
yer aldıkları yapılarla birlikte yok olmuş
lardır. W. H. Barlett'in 1843 tarihli gravü
ründe görülen Antakya Ulucamii mina
resinin külahına konsollarla oturtulmuş 
olan ahşap kuşevi bu türün ilginç bir ör
neğidir. 
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Ebü'I-Kasım Zeynülislam Abdülkerlm 
b. Hevazin b. Abdilmelik ei-Kuşeyrl 

(ö. 465/ 1072) 

Mutasavvıf, kelam, tefsir 
ve hadis alimi. 

_j 

Reblülewel 376'da (Temmuz 986) bu
gün İran'ın Türkmenistan sınırı yakının
daki KOçan kasabasının bulunduğu Üs
tüva yöresinde doğdu . Baba tarafından 
Araplar'ın İran'ı istilaları sırasında Hora
san'a gelip yerleşen Kuşeyr. anne tarafın 

dan Beni Süleym kabilesine mensuptur. 
Küçükyaşta babasını kaybedince akraba
larından Ebü 'I-Kasım ei-Yemanl'nin hi
mayesinde büyüdü, Arapça ve edebiyat 
bilgilerini ondan öğrendi. Biniciliğe ve si
lah kullanmaya heves etti; iyi bir binici ve 
silahşör oldu. 

Kuşeyrl. babasından miras kalan köyü
ne konulan ağır verginin hafifletilmesini 
sağlamak ve hesap öğrenip maliye me
muru (müstevfı) olmak amacıyla genç yaş
ta Nlşabur'a gitti. Burada bir rastlantı so
nucu dönemin tanınmış sGfilerinden Ebu 
Ali ed-Dekkak'ın sohbet meclisine katıldı 

KUSEYRf, Abdülkerlm b. Hevazin 

ve kendisinden etkilenerek müridi olmak 
istedi. Dekkak ona önce ilim tahsil etme
sini söyledi. Bunun üzerine Kuşeyrl Ebu 
Bekir Muhammed et-TGsl'den Şatilfıkhını 
öğrendi. Ayrıca kelam alimi İbn Fürek'in, 
onun vefatından sonra Ebu İshak el-İsfe
raylnl'nin derslerine devam etti. İsferayl
nl'nin kendisine derslerine devam etme
si gerekmediğini, kitaplarını okumasının 
yeterli olduğunu söylemesi, onun bu sıra
larda kelam ilminde oldukça ileri bir se
viyeye ulaşmış olduğunu göstermektedir. 
Kuşeyrl bu dönemde Baktiiani'nin eser
Ierini inceleyerek Eş' ar! ketarnını benim
sedi. İlimle meşgul olduğu bu yıllarda bir 
yandan da mürşidi Dekkak'ın sohbetleri
ne devam ederek tasawufi alanda ken
dini geliştirdi. Dekkak onu kızı Fatıma ile 
evlendirdi ve medresesinde ders verme
sine izin verdi. Hadis ilmiyle de uğraşan 
Kuşeyrl el-Müstedrek müellifi Hakim en
Nisabürl. Ebü 'I-Hüseyin ei-Haffat, Ebu 
Nuaym ei-İsferaylnl, Ebu Bekir Abd us ei
Müzekki. Ebü'I-Hasan ei-Ahvazl gibi mu
haddislerin derslerine devam etti. Hatlb 
ei-Bağdadl başta olmak üzere birçok ta
nınmış muhaddis kendisinden hadis ri
vayet etti. 

Mürşidi Dekkak' ın vefatından ( 405/ 
1015) sonra Ebu Muhammed b. Hüseyin 
es-Süleml'ye intisap ederek tasawufı bil
gisini ve t ecrübelerini arttıran Kuşey(ı'nin 

etrafında çok sayıda öğrenci toplandı , ay
rıca halkın saygı ve güvenini kazandı. Ali 
b. Hasan ei-Baharzl, Kuşeyrl'nin güzel hi
tabeti ve etkili vaazlarından söz ederken 
taşa hitap etse onu bile eriteceği ni, mec
lisine şeytan getirilip bağlansa tövbe ede
ceğini söyler. 

İbn Hallikan'ın tefsirlerin en iyisi ve en 
açık olanı diye nitelendirdiği et-Tefsirü'l
kebir adlı eserini Süleml'nin sağlığında 
41 o ( 1 O 19) yılından önce yazmaya başla
yan Kuşeyrl, bu dönem deAhmed b . Hü
seyin ei-Beyhaki ve İmamü 'l-Haremeyn 
Ebü'I-Meall'nin babası Rüknülislam el
Cüveynl'nin de aralarında bulunduğu bir 
grupla hacca gitti. Yolculuk esnasında 
Bağdat ve Hicaz'daki alimlerden hadis 
dinledi. 

Kuşeyri, Selçuklu Devleti'nin kuruluşu 
ve Tuğrul Bey'in İran'ı zaptetmesi sırasın
da Horasan bölgesinin ilim ve kültür mer
kezi olan Nlşabur'da idi ve bölgede büyük 
bir üne sahipti. Tuğrul Bey'in veziri Arni
dülmülk ei-Kündürl, Mu'tezile taraftarı 
olduğundan Mu'tezile ile mücadele eden 
Eş' ar! kelamcılarına karşı bir tavır aldı. 
Kündürl'nin Eş'ariyye'nin kurucusu Ebü'l-
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