
NEVRES, Osman 

bahseden "Muhtıra-i Nazm" adlı bir yazı 
bulunmaktadır. Ziya Paşa'nın ve Ezherlza
de Seyyid Muhammed Said Efendi'nin tak
riziyle sona erer. z. Destar-ı Hayal. Altı 
hikayeden oluşan bir mesnevi olup müsta
kil olarak basılmış ( 1289) , ayrıca divanın 

1290 baskısında da yer almıştır (s. 299-

318). 3. Eser-i Nadir Mecmuatü't-tarab 
ala lisani'l-edeb. Maiyetinde bulunduğu 
Abdülkerim Nadir Paşa için yazılan eserde 
divana girmemiş bazı gazeller, kendi mün
şeatı ve Nadir Paşa'nın bunlara yazdığı ce
vaplar bulunmaktadır. Ali Rıza Paşa'nın bir
çok şiirinin de kaydedildiği eserde şair uzun, 
seeili cümlelerle başından geçen olayları 
tasvir eder. Divanının 1290 baskısı içinde 
mevcuttur (s. ı 74- 182) . 4. Mersiye. Muh
teşem-i Kaşanl'nin Kerbela şehidleri hak
kındaki mersiyesinden esinlenerek kaleme 
aldığı 11 S beyitlik bu manzume divanın 
1290 baskısı içinde bulunmaktadır (s. 6-
10) . 

Sursalı Mehmed Tahir, Osman Nevres'in 
Sa'di-i Şirazl'nin hayat hikayesinin de yer 
aldığı bir Gülistan tercümesi olduğunu 
söyler. Fevziye Abdullah Tansel, eski mec
mualardan birinde Nevres'in biyografisin
den bahseden Külbe-i Ahzan adlı bir ri
salesinin tefrika edildiğini ileri sürmektey
se de (İA, IX, 233) bunun divanın son kıs
mına eklenen "Muhtıra-i Nazm"ın içindeki 
bir ifadeden kaynaklandığı anlaşılmaktadır 
(Özgül, s. 41-42). 
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Iii YiLDAN SERDAROÖLU 

NEVRES BEY, Üdi 
(1873-1937) 

Türk virtüozu 
ve bestekarı. 

_j 

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde doğdu . 

Horum Hafız diye bilinen ve demirci usta
sı olan babasının 1880 yıllarında istanbul'a 
gitmesinden iki yıl sonra annesinin ölümü 
üzerine babası tarafından istanbul'a ge-
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tirtildi. Ardından babasının da ölümüyle 
Nevres'in eğitimi ve yetişmesi istanbul'a 
ilk gelişinde babasını da himayesine al
mış olan bir paşa tarafından sağlandı. Öğ
renimini tamamladıktan sonra Babtali'de 
çalışmaya başladı. Düzenli bir şekilde ders 
almadan kendi kendine devam ettirdiği 
mOsiki çalışmalarında büyük başarı gös
terdi ve bu arada ud öğrendi. MOsikideki 
dönüm noktasının TanbOri Cemi! Bey ile 
tanışmasından sonra olduğu söylenir. 
1900'1ü yıllarda Gdi olarak şöhrete kavu
şan, zaman zaman devlet adamlarının ko
naklarında özel mOsiki dersleri veren ve 
dönemin önemli mGsikişinaslarının katıl
dığı toplantıların vazgeçilmez simaları ara
sında yer alan Nevres Bey'in özellikle 1908'
de Tepebaşı Gazinosu'nda Manyasizade 
Refik Bey'in himayesinde düzenlenen, dev
rin ünlü sazende ve hanendelerinin katıldı
ğı konserle şöhreti daha da arttı. I. Dünya 
Savaşı'ndan önce plak çalışmaları için git
tiği Almanya'dan dönüşünde armoni öğ
renmeye başladı. Cumhuriyet'in ilanından 
birkaç yıl sonra Mustafa Kemal'in isteği 
üzerine Cumhurreisliği Hususi Kalemi'nde 
görevlendirildiyse de Ankara'nın havasına 
alışamadığından istanbul'a döndü. 1930'
da Münir Nurettin Selçuk'un Fransız Ti
yatrosu'nda (şimdiki Oormen Tiyatrosu) 
verdiği ilk konsere udu ile katılan Nevres 
Bey, istanbul Radyosu'nun ilk yayınından 
itibaren enstrümanı ile programlara ka
tılmaya başladı. Ancak yapılan yayınların 
kalitesinden şikayet ettiği için hiç radyo 
dinlemediği söylenir. 1934'te çıkarılan so
yadı kanunu ile Orhon soyadını aldıysa da 
Üdi Nevres diye şöhret buldu. Gırtlak kan
seri teşhisiyle yatırıldığı Cerrahpaşa Has
tahanesi'nde 22 Ocak 1937 tarihinde ve
fat etti ve çok sevdiği Vakacık Mezarlığı'
na defnedildi. 

Türk mOsikisi tarihinin en büyük ud ic
racılarından olan Nevres Bey ses sanatkar-
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lığı ve bestekarlığının yanı sıra hocalığıyla 
da tanınmıştır. Geleneksel ud tekniğini 
aşarak tamamen kendine has bir teknik 
geliştirmiş, ud çalışındaki yüksek müzika
litesiyle TanbOri Cemil'in tamburda açtığı 
çığırı Nevres Bey udda yapmıştır. Şerif Mu
hittin Targan gibi ud virtüozlarının ortaya 
çıkışında onun önemli rolü olduğu kabul 
edilir. Dönemin tanınmış pek çok sazende
siyle birlikte çalan ve ünlü hanendelere de 
eşlik eden Nevres Bey'in birlikte çaldığı sa
zendeler arasında TanbOri Cemi!, Kanuni 
Şemsi, Lavtacı Hristo, Keman! Memduh, 
Keman! Bülbüli Salih, Kemençeci Vasil, 
SantGrl Edhem Efendi, Ruşen Ferit Kam, 
Nubar Tekyay ve Artaki Candan'ı özellikle 
zikretmek gerekir. 

Nevres Bey, Türkiye'de plak sanayiinin 
yerleşmeye başladığı dönemden itibaren 
plak çalışmalarına udu ve sesiyle katılarak 
Columbia, Sahibinin Sesi ve Pathe gibi fir
malarda TanbOri Cemi! ve Sadi lşılay'la bir
likte plaklar doldurmuş ve bazı eserler oku
muştur. Ayrıca Türkiye Radyo Televizyon 
Kurumu Arşivi'nde kayıtları bulunmakta
dır. Tenkitçi ve hırçın kişiliğinin yanı sıra sı
kıcı denecek derecede prensiplerine bağlı 
olan Nevres Bey udunu hiçbir zaman ge
çim vasıtası olarak kullanmamıştır. Udu
nun üzerine büyük bir titizlikle eğildiği , 

onu kimseye vermediği, hatta kırılmasın
dan korktuğu için çok defa toplu ulaşım 
araçlarına binmeyip yürümeyi tercih etti
ği söylenir. Mizaç olarak TanbOri Cemil'le 
pek uyuşamamasına rağmen saz toplu
luklarında uzun süre birlikte çalmışlardır. 
Olağan üstü bir mOsiki kulağına sahip olan 
Nevres Bey en küçük bir falsoyu bile hoş 
görmez, hemen müdahale ederdi. Pek çok 
ses ve saz sanatçısı yetiştirmiştir. Bunlar 
arasında Refik Talat Alpman, İbrahim Zi
ya Özbekkan (Su ph i Ziya Özbekkan'ın ağa
beyi) ve Bedriye Hoşgör onunudda deva
mı olmuş ve daha sonra gelenler de bu 
tekniği ilerietmeye gayret etmiştir. Lale ve 
Nergis hanımlarla Safiye Ayla Targan da 
yetiştirdiği ses sanatçılarının en ünlülerin
dendir. Ayrıca Suphi Ziya Özbekkan ile İb
rahim Ziya Bey'e de mOsiki dersleri ver
miştir. 

Dostlarına, iyi aniaşılamayacağı endişe
siyle beste yapmaktan çekindiğini söyle
yen Nevres Bey fazla eser bestelememek
le birlikte günümüze ulaşan eserleri onun 
bu konudaki başarısını göstermektedir. 
Tan b Gri Cemil'le beraber besteledikleri mu
hayyer saz semaisinin yanı sıra 1926 yılın
da Laika Karabey'e ithafen bestelediği hüz
zam saz semaisi onun şaheseri olarak ka-



bul edilir. Bestelediği sekiz adet şarkıdan, 
"Aşiyan-ı mürg-ı dil zülf-i per!şanındadır" 
mısraıyla başlayan ısfahan ve, "Gün kavuş
tu su karardı beni üzme güzelim" mısraıy
la başlayan muhayyer şarkıları en meşhur 
eserleridir. Onur Akdoğu şarkılarından yedi 
tanesinin notasım neşretmiştir (bk. bibl.). 

Nevres Bey'in bestekarlığının bir yönü 
de bazı şarkılara yaptığı ara nağmelerdir. 
Ait oldukları eserlerle adeta özdeşleşmiş 
olan bu ara nağmeler içerisinde TanbOri 
Mustafa Çavuş'un, "Dök zülfünü meyda
ne gel" mısraıyla başlayan hisar- bOselik; 
"Küçüksu'da gördüm seni" mısraıyla baş
layan şehnaz- bOselik; İsmail Dede Efen
di'nin, "Yine bir gülnihai aldı bu gönlümü" 
mısraıyla başlayan rast; "Ben seni sevdim 
seveli kaynayıp coştum" mısraıyla başla
yan bestenigar şarkılarının ara nağmeleri 
en meşhurlarındandır. Yaptığı derlemeler
le halk müziği repertuvarına katkıda bulu
nan Nevres Bey, ayrıca Lavtacı Andan'dan 
iki takım karcığar ve bir takım gerdaniye 
köçekçeyi notaya almıştır. 

Nevres Bey'in defterleri, kitapları ve pek 
çok notadan oluşan kütüphanesi vefatın
dan sonra istanbul Belediye Konservatu
varı'na (İstanbu l Üniversitesi Devlet Kon
servatuvarı) devredilmiştir. Özellikle güzel 
Türkçe'siyle tanınan Nevres Bey yalnız ya
şamayı severdi. Yazın Fenerbahçe, Göksu, 
Kalender, Sarıyer; kışın Beyoğlu İstiklal cad
desi, ramazanlarda da Şehzadebaşı orta
mı onun gezinti alanlarıydı. 
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NEVRES PAŞA 
(1826-1872) 

Osmanlı devlet adamı 
ve bestekar. 

_j 

10 Muharrem 1242 (14 Ağustos 1826) 
tarihinde İstanbul'da Beşiktaş'ta doğdu. 
Asıl adı Mehmed Nevres olup babası Bas
ra gümrük müdürlerinden Mustafa Bey'
dir. Pakalın onun Başınabeyinci Derviş Pa
şazade Mehmed Bey'in oğlu olduğunu kay
deder. İlk öğrenimini tamamladıktan son
ra on bir yaşlarında iken Musahib Said 
Efendi'nin tavsiyesiyle II. Mahmud'un hu
zuruna çıkarıldı ve Şehzade Abdülaziz'in 
hizmetine verildi. Sultan Abdülmecid'in 
tahta çıkmasının (ı 839) ardından Abdü
laziz'in hizmetinden alındı ve Enderun'da 
öğrenimine devam etti. Arapça ve Farsça 
öğrendi, bu arada edebi sahada da ken
disini yetiştirdi. 1 Haziran 18SS'te tekrar 
Abdülaziz'in hizmetine verildi. Abdülaziz'in 
cüiGsunda (25 Haziran 186 ı) ikinci mabe
yinciliğe getirildi, fakat hemen ardından 
m!r-i m!ra.n rütbesiyle Erbaa (günümüzde 
Çatalca) kaymakamlığına tayin edildi. 12 
Ağustos 1861'de ıstabi-ı amire müdürlüğü
ne getirildi. 23 Mart 1862 tarihinde üçün
cü mabeyincilik, 14 Nisan'da Meclis-i Va
la-yı Ahkam-ı Adliyye üyeliği, s Mayıs'ta 
Bursa mutasarrıflığı görevlerinde bulundu. 
Rumeli beylerbeyi payesi verilen ve 1 O Ha
ziran'da başmabeyinciliğe getirilen Nevres 
Paşa 3 Ağustos'ta vezirlik payesiyle Mali
ye nazırı ve 11 Ocak 1863'te Maarif nazırı 
oldu. Aynı yılın 24 Şubatında Bursa mu
tasarrıflığına , 12 Temmuz 1864'te Meclis-i 
Vala azalığına tayininin ardından 10 Eylül'
de milbeyine memur ve 27 Ekim'de Mec
lis-i Vala'ya üye oldu. 186S yılında Maarif 
nazırlığı, Meclis-i Vala üyeliği ve Kastamo
nu mutasarrıflığı görevlerinde bulundu. 20 
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Şubat 1866'da tekrar milbeyne döndüyse 
de 30 Ekim'de kendisine ikinci defa baş
mabeyineilik verildi. 8 Mayıs 1867 de Mec
lis-i Vala üyeliğine tayin edildi. ancak 26 
Mart 1868'de yine milbeyne alındı. Bir yıl 
sonra Hidiv İsmail Paşa'nın kızının düğü
nüne hediye götürmek üzere Mısır'a gön
derildi. S Kasım 1869'da mabeyinden çı
karıldıktan sonra 26 Mayıs 1870'te tekrar 
başınabeyinci oldu. Karaciğer rahatsızlığı 
sebebiyle 2 Ağustos 1871'de bu görevden 
istifa etti. 23 Kasım 1872'de tedavi için 
Viyana'ya gitti ve 12 Şewal1289 (13 Ara
lık 1872) tarihinde orada vefat etti. Cena
zesi, vasiyeti üzerine İstanbul'a getirilerek 
Kanlıca iskelesi yakınındaki mescidin ha
z!resine defnedildi. Mehmed Süreyya ve 
Mehmet Zeki Pakalın'ın onun Nis'te öldü
ğüne dair ifadeleri doğru değildir. Muallim 
Feyzi Efendi vefatına, "Feyziya bir daha 
daldur kadeh-i tarihi 1 N Oş kıldı ecelin ca
mını Nevres Paşa, 1289" beytiyle tarih dü
şürmüştür. 

Hayatı görev yoğunluğu içinde geçen 
Nevres Paşa birinci rütbede Medd! ile bir 
ve ikinci rütbede Osman! nişanlarının ya
nı sıra yurt dışından da çeşitli nişanlar al
mış, Abdülaziz tarafından sadrazam yapıl

mışsa da göreve başlamadan tayin emri 
geri alındığından sactarete geçememiştir. 
Maliye nazırlığı döneminde kaime denilen 
kağıt paraları altınla değiştirmiş, tütüne 
vergi koymuş ve posta pulunu ihdas et
miştir. Nevres Paşa nüktedan kişiliğinin 
yanında şairliğiyle de tanınmış . gütteleri 
Nikogos Ağa, TanbOri Ali Efendi, Bimen 
Şen ve Sadi Hoşses gibi mOsikişinaslarca 
bestelenmiştir. Ancak onun en önemli özel
liklerinden biri mCısikişinaslığıdır. Ilk mCı
siki bilgilerini ve keman çalmayı kayınpe
deri bestekar Keman! Rıza Efendi'den al
dıktan sonra kendini yetiştirmiş. fakat res
ml işlerinin yoğunluğu sebebiyle mOsikiyle 
fazla uğraşamamıştır. Günümüze ulaşan, 
"Vardım ki yurdundan ayağ göçürmüş" 

mısraıyla başlayan şehnaz, "Hasretle bu 
şeb gah uyudum gahl uyandım" mısraıy

la başlayan uşşak müstezad divanlarıyla. 
"Gözden cemalin çün ırağ oldu" (bazı eser
lerde Sermüezzin Rifat Bey adına kayıtlı
dır) mısraıyla başlayan muhayyer şarkısı 
onun bestekarlıktaki başarısının gösterge
leridir. 
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