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Öz

A. Ġlhan‟ın sanat anlayıĢının özünü toplumcu gerçekçilik oluĢturur. Ona
göre yazar gerçekleri olduğu gibi yansıtmalıdır. Aynanın İçindekiler dizisinde
A. Ġlhan romanlarında anlattığı olayları bir aynada gördüğünü ancak aynanın
puslu olduğunu özellikle belirtmektedir. Aynanın İçindekiler dizisindeki
romanlarında A. Ġlhan, KurtuluĢ SavaĢı ile 27 Mayıs 1960 Ġhtilâli arasında
geliĢen toplumsal olayları ele alır. Bu romanlardan biri de Dersaadet’te
Sabah Ezanları‟dır. Yazar bu romanında -diğerlerinde de görüleceği gibianlattığı olayları belgeleyen gazete kupürlerinden, Meclis tutanaklarından
kimi zaman alıntılar yapmıĢtır. Bu tavır, dikkatlerin romanın Ģahıs kadrosu
içinde yer alan bir isim üzerine toplanmasına yol açmıĢtır. Bu isim Osman
Nevres adında genç bir adamdır. Kaynaklar gözden geçirildiğinde Osman
Nevres adında birkaç önemli isme rastlanmaktadır. Bu çalıĢmada A. Ġlhan‟ın
sanat anlayıĢı göz önüne alınarak, roman kiĢisi Osman Nevres‟in kim olduğu
sorusu tartıĢmaya açılmıĢtır.
Anahtar Sözcükler: Osman Nevres, Hasan Tahsin, Attila Ġlhan, roman.
FROM FICTION TO REALITY OSMAN NEVRES
Abstract
The essence of A. Ilhan‟s artistic point of view is socialist realism.
According to him, the writer should reflect the truth as it is. He believes that
the artist should guide the society with his works. In the sequence Reflections
in the Mirror, A. Ilhan states that he saw the events described in his novels in
the mirror but the mirror was foggy. A. Ilhan narrates the social events that
happened between the War of Independence and the coup of 27 May 1960 in
the Reflections in the Mirror. One of the novels of this series is Dersaadet‟te
Sabah Ezanları (Morning Azan in Dersaadet). The author has made
quotations from newspaper clippings, Assembly minutes that document the
events he describes in his novel - as will be seen in others. This attitude has
led to the attention being concentrated on a particular name among novels
characters. The hero is a young man named Osman Nevres. When sources are
examined, there are a few important people named Osman Nevres. In this
study, considering A. Ilhan's opinions on art, the question of who the novelist
Osman Nevres is, has been debated.
Keywords: Osman Nevres, Hasan Tahsin, Attila Ġlhan, novel.

Sanat ve gerçek iliĢkisi, sanat nedir sorusunun yanıtının aranmaya baĢlandığı
ilkçağlardan, sanatın görüngü dünyasının bir yansıması olduğunu öne süren Platon‟dan
günümüze tartıĢılmaktadır. Sanatın ve sanatçının görevinin, iĢlevinin ne olduğu; gerçeğin ne
kadarının ve nasıl aktarılması gerektiği gibi pek çok soru üzerinde durulmuĢtur. Sanat ve gerçek
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iliĢkisi irdelenmiĢ, pek çok görüĢ öne sürülmüĢtür. Bu görüĢlerin bir kısmını sanatçının içinde
doğduğu kültürden bağımsız ve toplumun gerçeklerinden uzak kalamayacağı, eserinde bir
Ģekilde gerçek dünyayı anlatacağı düĢüncesi oluĢturmaktadır. Kimi araĢtırmacılara göre de
sanatçı, gerçeğin dünyasından bazı öğeleri seçip alarak kendine mal etmekte ve ardından iç
dünyasıyla dıĢarıya ait olanları harmanlayıp “gerçeğimsi” bir dünya kurmaktadır (Emre, 2012:
53). Bu dünya, kimi zaman plastik kimi zaman fonetik sanatlara özgü bir üründe var olmaktadır.
Gerçek dünyanın anlatımında sanatın bir kolu olarak edebiyatın ve edebî metinlerin önemli bir
yeri bulunmaktadır. Edebiyatın gerçek dünyayı anlatırken onun birebir kopyası, bir çeĢit aynası
olduğu görüĢü esas alınmakla birlikte farklı ve dikkati çeken yaklaĢımlara da rastlanmaktadır.
Peter V. Zima‟ya göre edebî metin, tarihsel süreç içinde geliĢen bir nesne olmadığı gibi, eleĢtirel
veya yorumlamaya yönelik bir nesne olarak da kabul edilemez. Ona göre edebî metin, sosyal
değerlerin ve sosyal normların aktarılmasında belirgin bir katkısı olduğu için tarihsel bir faktör
Ģeklinde tanımlanabilir (Zima, 2004: 78). Bu noktada sosyal değerlerin ve normların
aktarımında edebî metnin türü, dönemi gibi pek çok unsuru dikkate almak zorunluluğu
doğmaktadır. Birçok araĢtırmacı, edebî türler içinde romanı, gerçek dünyanın izdüĢümü olmak
konusunda ayrı bir yerde görmektedir. Sözgelimi Peter Stevick‟e göre roman, dehanın en iyi
ifade bulduğu, sempatimizi en çok talep eden edebî türdür. Stevick, romancının sanatı basittir,
roman bütün sanat dalları arasında, gerçeği en dolaylı bir Ģekilde ifade eden, kendisine hizmet
edenlerin, bağlananların vicdanî endiĢelerinin etkisiyle anlaĢılması çok zorlaĢan, her Ģeyin
üstünde sanatçının yüreğine ve zekâsına en çok sorumluluk yükleyen bir sanattır, der (Stevick,
2004: 34). Craig Brandist ise romanı Antikitenin çöküĢü ile baĢlayan ve son aĢamasına
Rönesans‟ta ulaĢan kültürel-tarihsel bir eğilimin ürünü olarak görür. Bu, söylemsel etkileĢimin
doğasındaki değiĢikliklerle bağlantılı bir eğilimdir (Brandist, 2011: 191). György Lukacs da
geçmiĢ dönemlerin sanatsal olarak yansıtılması meselesi, edebiyatın temel meselesi olarak
ancak Aydınlanmanın son döneminde kendini gösterir (Lukacs, 2008: 24), düĢüncesindedir.
Lukacs, romanın kompozisyonunu, türdeĢ olmayan, ayrıĢık öğelerin, sonradan tekrar tekrar
bozulacak olan organik bir bütün içinde paradoksal Ģekilde birleĢtirilmesi olarak görür. Ona
göre soyut bileĢenler arasında tutarlılık yaratan iliĢkiler soyutça saf ve biçimseldir; bu nedenle
nihai birleĢtirici ilke, yaratıcı öznelliğin etiği olmalıdır. Lukacs bu noktada, normatif
nesnelliğinin kavranabilmesi için yazarın kendisini aĢmak zorunluluğunu Ģart koĢar. Ona göre
roman, doğasının yapısı gereği muazzam bir karmaĢıklığa mahkûmdur ve gerçekliğin
dünyasında bir fikrin baĢına gelenler, fikri gerçeklik olarak biçimlendiren her türlü edebî
yaratımda diyalektik düĢünümün nesnesi olmak zorunda değildir. Fikir ve gerçeklik arasındaki
iliĢki, tümüyle duygusal olan biçimlendirme araçlarıyla iĢlenebilir ve böylece ikisi arasında
yazarın bilinci ve bilgeliği ile doldurulması gereken hiçbir boĢ uzam veya mesafe kalmaz
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(Lukacs, 2007: 90). Gerçekçilik, modern kapitalist ve sanayi çağı genelinin tipik bir sanatsal
olayıdır. Gerçekçiliğin trajedi ile yolarının kesiĢmesi, on dokuzuncu yüzyılın ortasından itibaren
edebiyatın en büyük olaylarından birisi olmuĢtur (Orr, 2005: 25). Boris Suchkov‟a göre
toplumsal bir çevrenin ve bu çevredeki nedensel iliĢkilerin çözümlenmesine olanak sağlayan
belirli bir yaratıcı yöntem olarak gerçekçilik, gerçekçiliğin nesnel bir çizimini yaptığından, her
gerçekçi yazarın kendine ait yüksek derecede bireysel bir dünya görüĢü olmuĢtur. Gerçekçi bir
yazarın olayları görüĢü ile hayat ve tarih anlayıĢı, kendisinin de kaçınılmaz Ģekilde yer aldığı
çağdaĢ toplumsal mücadeleye tavrını yansıtır. Gerçekçiliği çizen bir yapıt önünde sonunda
yazarının da kiĢisel görüĢünü yansıtacaktır, çünkü bir yazar kendi yaĢadığı zamanın dıĢında
kalan bir vakanüvis değil, kendi kanaatine göre çağının bilgeliğini kuĢatan fikirlerin her zaman
için savunuculuğunu yapan bir kimsedir. Pek tabii, bir yazarın öznel tarih anlayıĢı ona konu
olan nesnel özü her zaman karĢılamayabilir (Suchkov, 1976: 25-26). Lukacs, bir edebiyat
eserinin gerçek artistik bütünlüğünü, anlatılan dünyayı belirleyen temel toplumsal etmenlere
değgin sunduğu tablonun bütün olup olmayıĢına bağlar. Dolayısıyla yalnızca yazarın toplumsal
süreci yoğun bir biçimde yaĢantısına katmasına bağlanabilir. Ancak böyle bir yaĢantı, temel
toplumsal etmenleri ortaya çıkarabilir ve artistik sunuĢun bunlar yöresinde özgürce ve doğal
olarak toplanmasını sağlayabilir. Lukacs‟a göre büyük gerçekçi baĢyapıtın ölçütü, kesinlikle,
onun temel toplumsal etmenlerinin yoğun bütünlüğünün, toplumsal karmaĢayı meydana getiren
bütün ipliklerini titizce doğru ya da bilgiççe ansiklopedik bir biçimde içermeye gerek
göstermeyiĢi hatta buna izin vermeyiĢinde saklıdır. Böyle bir baĢyapıtta en temel toplumsal
etmenler, tüm anlatımını, birkaç insanın kaderinin görünüĢte rastlantısal bir Ģekilde
birleĢmesinde bulabilir (Lukacs, 1977: 201). Lukacs, tarihsel romanın görevini tarihsel
koĢulların ve Ģahısların varlığını var ve gerçek oldukları için Ģiirsel araçlarla kanıtlamak olarak
belirler (Lukacs, 2008: 51). Lukacs‟ın iĢaret ettiği bu, tarihsel olanı, gerçeği gerçek ve gerçekten
yaĢanmıĢ olduğu için sanatsal biçimde anlatmak gerektiği anlayıĢının örneklerine Türk ve dünya
edebiyatında çokça rastlanmaktadır. Türk edebiyatının önemli kalemlerinden olan Attila Ġlhan,
özelikle Aynanın İçindekiler dizisinde tarihsel gerçeklerden hareketle romanlarını yazmıĢtır.
Attila Ġlhan, tarihsel gerçekleri neden özelikle ele aldığı konusuna da açıklık getirir. Attila Ġlhan,
Hangi Edebiyat adlı kitabında yer alan “ĠĢe KurtuluĢ SavaĢı‟ndan BaĢlamak Zorunluluğu”
baĢlıklı yazısında önce 1950‟li yıllarda Paris‟te yaĢadığı bir olayı anlatır. Bir Fransız dostu ona,
1920‟li yıllarda Türkiye‟de Mustafa Kemal diye bir adam çıkmıĢ, orada bayağı antiemperyalist
bir savaĢ verilmiĢ, nedir bu mesele diye sormuĢtur. Bu soru üzerine Attila Ġlhan, KurtuluĢ
SavaĢı‟na dair bilgilerinin çok az ve yüzeysel olduğunu fark etmiĢtir. Bunun üzerine
Türkiye‟den baĢta Nutuk olmak üzere çok sayıda kitap getirerek okumuĢtur. Bu olay
yaĢanmadan önce Attila Ġlhan, ilk iki romanını (Sokaktaki Adam ve Zenciler Birbirine
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Benzemez) yazmıĢ ve yayımlamıĢtır. Bu iki roman üzerinde yeniden düĢündüğünde bunlarda
konunun, olay örgüsünün ya da roman kiĢilerinin geçmiĢlerinin KurtuluĢ SavaĢı‟na kadar
uzanmadığını fark etmiĢ ve bu durumu sanatında büyük bir eksiklik olarak görmüĢtür (Ġlhan,
1993: 158-162). Bundan sonra yazdığı romanlarında KurtuluĢ SavaĢı, öncesi ve sonrası yaĢanan
süreci bir Ģekilde konu edinmesi yaĢanan bu olayın bir sonucudur. Dersaadet’te Sabah Ezanları
da onun bu düĢüncenin itici gücüyle kaleme alınmıĢ romanlarındandır. Attila Ġlhan, “ĠĢe
KurtuluĢ SavaĢı‟ndan BaĢlamak Zorunluluğu” yazısını,
Sözü fazla uzatmaya gerek yok herhalde? Özet olarak diyebilirim ki iç çeliĢkileri ve
geliĢmeleriyle dönemleri ve kiĢileri durağan ve metafizik kavramlar olarak değil,
değiĢken ve diyalektik kavramlar, daha doğrusu süreçler olarak ele alıyorum,
romanlara yansıtmaya çalıĢıyorum. Üstelik böyle bir tutumun, Türk romanında
toplumculuk savlarıyla kafa ĢiĢiren bir sürü romancının, hiçbir zaman denemeyi ve
uygulamayı düĢünmedikleri bir tutum olduğunun da farkındayım (Ġlhan, 1993:

163).
sözleriyle bitirir. Ona göre roman, toplumsal yapının sınıfsal çeliĢkilerini tarihsel bir boyut da
katarak anlatmalıdır. Ancak bunu yaparken estetiğin gereklerine uymalı bireyin doğasal
diyalektiğini yansıtmalıdır (Özkırımlı, Türk Dili, s. 94). Bu anlayıĢ, Attilâ Ġlhan‟ı konu aldığı
kiĢileri toplumsal ve siyasal olaylar içinde anlatırken sonun baĢlangıcına götürmekte, onun
toplumsal olanı tarihsel bağlamıyla vermesini sağlamaktadır. Bu ise KurtuluĢ SavaĢı‟ndan çok,
KurutuluĢ SavaĢı‟nın nedenlerinin, bu savaĢa yön veren düĢüncenin, bu düĢünceyi eyleme
dönüĢtüren kiĢilerin ve ulaĢılan sonucun, bu sonucun belirlediği ideolojinin anlatılması demektir
(Özkırımlı, Türk Dili, s.94). Attila Ġlhan‟ın sanat anlayıĢının özünde tarihsel ve kültürel
bağlarından kopuk olmayan bir toplumcu gerçekçiliğin olması, romanlarında tarihsel
gerçekçiliği olan kiĢileri kurguya sıkça dâhil etmesini açıklamayı da kolaylaĢtırmaktadır. Attila
Ġlhan, romanlarının olay örgüsü içinde Atatürk, Halide Edip, Ġsmet Ġnönü (Allah‟ın Süngüleri:
Reis PaĢa, Gazi PaĢa) gibi gerçek kiĢilere yer vermektedir. Buradan hareketle Dersaadet’te
Sabah Ezanları adlı romandaki Osman Nevres‟in gerçek bir kiĢi olup olmadığı ve kim olduğu
sorusu akla gelmektedir.
19. yüzyıl Osmanlı sahası Türk edebiyatının temsilcilerinden Osman Nevres
(1820/1821-1876) Encümen-i ġuarâ Ģairlerindendir. Mersiye, Destar-ı Hayal, Divan ve Eser-i
Nâdir eserlerinden bazılarıdır. KurtuluĢ SavaĢı sırasında Ġzmir‟de düĢmana ilk kurĢunu atan
gazeteci Hasan Tahsin‟in (1888-1919) gerçek adı da Osman Nevres‟tir. Attila Ġlhan‟ın
Dersaadet’te Sabah Ezanları adlı romanının Ģahıs kadrosunda yakın tarihimizde ve
edebiyatımızda iz bırakan bu iki önemli Ģahsiyetle aynı adı taĢıyan bir de roman kiĢisi
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bulunmaktadır. Roman kiĢisi olan Osman Nevres‟in her hangi bir gerçek kiĢiden yola
çıkılmadan esere dâhil edilmiĢ olması da mümkündür.
Sanat ve edebiyatın insan ve insana dair hemen her unsurdan beslenmesi olağan bir
durum; sanatçı ya da edebiyatçının duygu ve düĢüncelerini yansıtma ya da aktarma konusunda
özgür olduğu da bilinen bir gerçektir. Yukarıda da belirtildiği gibi bir yazar olarak Attila Ġlhan,
romanlarını toplumcu gerçekçi bir anlayıĢla kaleme almıĢ, bireyin toplum içinde yaĢama
mücadelesine ağırlık vermiĢtir. Bu noktada bireyin sorunlarını, ülkenin kaderini belirleyen
önemli tarihsel olaylarla aynı düzlemde verme yolunu seçmiĢtir. Bu itibarla ele aldığı konular
gerek bireysel, gerek sosyal ve siyasal nitelikte olsun hep hayatın içindendir. Roman kiĢilerinin
en önemli özellikleri ise, eylemleri ve öne sürdükleri görüĢleri ile yazarın romanlarında vermek
istediği iletiyi destekler nitelikte olmalarıdır. Bu doğrultuda romanlarının Ģahıs kadrosunda
gerçek kiĢilere yer vermesi doğaldır. Attila Ġlhan, romanlarında özellikle de Aynanın İçindekiler
dizisinde bir takım tezler öne sürmektedir. Yakın tarihimizin önemli toplumsal olayları
karĢısındaki görüĢlerini oldukça cesur bir yaklaĢımla ortaya koymaktadır. GörüĢlerini ileri
sürerken bunların gerçekliğinin altını çizmek için romanlarında bölüm baĢlarına, sonlarına ve
bazen de aralarına bazı belgeler koyma gereği duymuĢ; bir anlamda ileri sürdüğü görüĢleri
ispatlama yoluna gitmiĢtir. Bu durum, yazarın araĢtırmaya verdiği önemin ve öne sürülen
görüĢlerin sağlamlığı konusunda gösterdiği titizliğin bir sonucudur. Bölüm baĢlarına konulan
belgeler genellikle olay örgüsündeki geliĢmelere okuyucuyu hazırlar nitelikte iken, bölüm
sonuna konulan belgeler ise, yazarın romanda ileri sürdüğü görüĢleri kanıtlayacak biçimde
seçilmiĢtir (Arseven, 2004: 665). Dersaadet’te Sabah Ezanları‟nın Ģahıs kadrosunda yer alan
Osman Nevres‟in gerçekte yaĢamıĢ bir kiĢiden esinlenilip esinlenilmediği sorusu da bu noktada
akla gelmektedir. Bu sorunun yanıtlanması edebî eserlerin, tarih araĢtırmalarında kimi zaman
birincil bir kaynak olarak kullanılması dikkate alındığında önem kazanmaktadır. Roman,
hikâye, anı ve diğer edebî türlerde kaleme alınmıĢ eserlerde yazarlar, sözlü tarih aktarımına
gidebilmektedir. Yazar ele aldığı konu çerçevesinde eserinde bir devrin panoramasını
çizebilmekte; kimi zaman da tanıma fırsatı bulduğu bu kiĢilerle ilgili bilgilere yer
verebilmektedir. Edebî eserler tarihsel olayların yanı sıra insana, topluma, doğaya, eĢyaya,
modaya, bilime, geleneğe ve daha pek çok unsura dair birçok konu, olay veya düĢünceyi
aktarabilmektedir. Bu yönleriyle edebî eserler sosyoloji gibi, tarih gibi bazı disiplinler için
önemli kaynak olma özelliği taĢımaktadır. Buradan hareketle bu çalıĢma ile bir roman
kahramanı olarak Osman Nevres kimdir sorusunun yanıtı aranacaktır. Yaptıkları önemli
görevler veya sahip oldukları özellikler ile Türk kültür tarihi içinde yerini almıĢ olan Osman
Nevres adlı kiĢiler üzerinde kısaca durmanın roman kahramanı Osman Nevres‟in kimliğini
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açıklığa kavuĢturmak noktasında önemli bir adım olacağı düĢünülerek öncelikle bu konuda bilgi
verilecektir.
Dersaadet’te Sabah Ezanları‟nda

„Alaman‟ Ziya Bey‟in kızı Neveser‟e Ġzmir‟in

Yunanlılarca iĢgalinin ardından iyi olduklarını bildiren mektuba eklediği notta “… bizim
damadın Selanik'ten âĢinası Nevres Bey‟i hatırlar mısın? ĠĢgal günü, Konak‟ta yunan
bayraktarını geberten sahib-i hamiyet odur. AĢk olsun çocuğa! Akıbeti maalesef meçhul, Ģehid
edilmiĢ olması kuvvetle muhtemel (...)” (Ġlhan, 1998: 63) Ģeklinde bir bilgi yer almaktadır.
Romanda Osman Nevres, Neveser‟e “- ...Nevres, Hasan Tahsin nam-ı müstearıyla, Romanya‟da
zindandadır, on beĢ seneye mahkum, öyle mi? Hakikat, bu! Almanlar Romanya‟ya girmeseydi,
hâlâ zindan da olacaktım. Uzun hikâye!” (Ġlhan, 1998: 64) demektedir. Gazeteci Hasan
Tahsin‟in gerçek adı Osman Nevres‟tir. Buradan hareketle yaĢadığı dönem ile romanın itibari
zamanı arasında paralellik bulunan Gazeteci Hasan Tahsin‟in yaĢam öyküsüne kısaca göz atmak
yararlı olacaktır.
Gazeteci Hasan Tahsin, 1888‟de Selanik‟te doğmuĢ; 15 Mayıs 1919‟da Ġzmir‟de
ölmüĢtür (Türk Ansiklopedisi, 1971: 28-29).1 Babası Selanik‟te ticaretle uğraĢan Hasan Tahsin
Receb Efendi, annesi ise AyĢe Hanım‟dır (Türk Ansiklopedisi, 1971: 28). Selanik‟te ġemsi
Efendi Ġlkokulunu ve Feyziye Ġdadisi‟ni bitirmiĢ, daha sonra Ġstanbul‟a gelmiĢtir. 1908‟de II.
MeĢrutiyet‟in ilanından sonra Hükümet tarafından Avrupa‟ya gönderilen öğrenciler arasında yer
alır. 1909‟da gittiği Paris‟te Sorbonne Üniversitesinde hukuk ve felsefe öğrenimi görür. Yurda
dönüĢünde, Ġttihat ve Terakki Cemiyetine katılır. TeĢkilat-ı Mahsusa‟da görev alır (KurtuluĢ
SavaĢı ve Atatürk‟ün Silah ArkadaĢları,2007: 479-480). Yüksek tahsilini Paris‟te yapmak
isteyen Hasan Tahsin, para sıkıntısına rağmen bu arzusunu yerine getirmiĢ ve Sorbonne‟da
tarih, coğrafya ve edebiyat okumuĢtur. Bu sırada, Balkanlıların büyük dostu ve Türklerin
amansız düĢmanı olarak casusluk faaliyetlerinde bulunan Ġngiliz Buxton2 kardeĢlerin
aleyhimizdeki propagandalarına üzülmüĢ ve kendileri ile görüĢmek için BükreĢ‟e gitmiĢtir.
BükreĢ‟te Buxton‟ların kaldığı otele giderek görüĢmek istemiĢ ancak bu talebi “Bizim barbar
Türklerle konuĢacak bir Ģeyimizi yok” Ģeklinde karĢılık bulunca Buxton kardeĢler arabalarına
binerken onlara ateĢ etmiĢ ve ağır yaralanmalarına neden olmuĢtur. Romen mahkemesince
yargılanıp ağır hapis cezasına çarptırılmıĢtır (Türk Ansiklopedisi, 1971: 28). 1914-1916 yılları
arasında yaklaĢık iki yıl BükreĢ Cezaevinde kalmıĢtır (KurtuluĢ SavaĢı ve Atatürk‟ün Silah
ArkadaĢları, 2007: 480). Bazı kaynaklara göre 1916 yılında Osmanlı ve Alman orduları
1

Bk. Türk Ansiklopedisi, C.19, MEB Yay., Ankara, 1971, s.28-29.; Ana Britanica Genel Kültür Ansiklopedisi, C.10,
Ana Yay., 2004, Ġstanbul, s.443; KurtuluĢ SavaĢı ve Atatürk Dönemi, C.2, Abc Yay., 2005, Ġstanbul, s.404; KurtuluĢ
SavaĢı ve Atatürk‟ün Silah ArkadaĢları, C. 2, Kültür Yay., Ġstanbul, 2007, s.479,480; Türk ve Dünya Ünlüleri
Ansiklopedisi, C.5, Anadolu Yay., Ġstanbul, 1983, s.2659.
2
Bazı kaynaklarda Baxiston olarak geçmektedir (Bk. KurtuluĢ SavaĢı ve Atatürk‟ün Silah ArkadaĢları, 2007: 480).
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Romanya‟ya girdiğinde yaĢanan kargaĢadan faydalanarak Ġstanbul‟a kaçmayı baĢarmıĢ (Türk ve
Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 1983: 2659), kimi kaynaklara göre de I. Dünya SavaĢı sırasında
Türk ordusu BükreĢ‟e girdiğinde Kolordu Komutanı Hilmi PaĢa tarafından zindandan
kurtarılmıĢtır (Türk Ansiklopedisi, 1971: 28). Zindanda kalması nedeniyle ciğerlerinden
rahatsızlanmıĢ, Talat PaĢa‟nın yardımı ile tüberküloz tedavisi için Ġsviçre‟ye gönderilmiĢtir.
Yurt dıĢına tedavi için giderken Hasan Tahsin Recep Ģeklinde babasının adı ile pasaport çıkartan
Osman Nevres, o tarihten sonra bu ad ile anılmıĢtır (Türk Ansiklopedisi, 1971: 28-29).3 1918
yılı ortalarında yurda dönmüĢ ve Hukuk-ı Beşer gazetesini kurarak baĢyazarlığını yapmıĢtır.
Hukuk-ı Beşer‟in sık sık kapatılması üzerine 4 Ocak 1919‟da Sulh ve Selamet adlı baĢka bir
gazete çıkarmıĢtır (KurtuluĢ SavaĢı ve Atatürk‟ün Silah ArkadaĢları,2007: 480). Redd-i Ġlhak
Cemiyetinin kuruluĢunda görev almıĢtır (Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 1983: 2659).
15 Mayıs 1919‟da Yunan kuvvetleri Ġzmir‟i iĢgal ederken Hasan Tahsin Kordonboyu‟nda
düĢman askerlerine ilk kurĢunu atıp Ģehit olmuĢtur (Koloğlu, 2006: 114).4 Hasan Tahsin, gerek
KurtuluĢ SavaĢı Dönemi‟nde gerekse sonraki yıllarda iĢgale karĢı direniĢin simgesi olmuĢtur
(Ana Britanica Genel Kültür Ansiklopedisi, 2004: 443). Hasan Tahsin‟in Ġzmir‟e çıkan Yunan
askerlerinin sancaktarına ateĢ açması direniĢin ilk adımı (Çavdar, 2007: 63) olmakla birlikte bu
ilk kurĢunun etkisi oldukça büyük olmuĢ; Pasaport iskelesine çıkıp hükümet konağına yol alan
Efzon Alayı bu kurĢunlar karĢısında ürküntü ile geri kaçıp yere yatarak ateĢe baĢlamıĢlardır
(Erikan, 2008: 33).
Osman Nevres‟in Dersaadet’te Sabah Ezanları adlı romanın kiĢisi olarak nasıl yer
aldığı konusuna gelince her Ģeyden önce roman kahramanı Osman Nevres ile gerçek kiĢiler
arasında bir bağ bulunmayabilir. Yazarın Osman Nevres adını herhangi bir isim olarak
romanında kullanmıĢ olması da muhtemeldir. Ancak romanın 64. sayfasında Hasan Tahsin
müstearından söz edilmesi; ayrıca Attila Ġlhan‟ın bir roman yazarı olarak Mondros
Mütarekesi‟nden 27 Mayıs 1960 Ġhtilaline hatta Fena Halde Leman ile 12 Mart muhtırasına
uzanan zaman diliminde yaĢanan, yakın tarihimizin önemli olaylarını ele alması ve yukarıda da
belirtildiği gibi gerçek kiĢilere kurguda çok sık yer vermesi roman kahramanı Osman Nevres‟in
kimliği üzerinde bizi düĢünmeye zorlamaktadır. Dersaadet’te Sabah Ezanları‟nda gerçek
tarihsel belgelerden veya gazete kupürlerinden yapılan alıntılar da roman kahramanı Osman
Nevres‟in Hasan Tahsin olabileceği düĢüncesini desteklemektedir. Ayrıca romanda çizilen
Osman Nevres karakterinin yaĢamı da bu konuda itici güç olmaktadır. Osman Nevres,
3

Bazı kaynaklarda ise Osman Nevres‟in pasaportuna sadece Hasan Tahsin yazdırdığı Ģeklinde bilgiler yer almaktadır
(Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 1983: 2659).
4
Türk Ansiklopedisi‟nde güvenilir bazı kaynaklara göre Türk toprağına ayak basan düĢmana ilk kurĢunu atıp
akabinde Ģehit düĢen kahramanın Ragıp PaĢa Oteli bitiĢiğindeki Saatçi Aziz Efendi olduğu; ancak bu kahramanın
adının Ġzmir‟deki Ġlk KurĢun Anıtı üzerinde yer almadığı söylenmektedir (Türk Ansiklopedisi, 1971: 29). Ancak bu
güvenilir kaynakların ne olduğu konusuna açıklık getirilmemiĢtir.
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Dersaadet’te Sabah Ezanları‟nın olay örgüsü içinde çok küçük ama önemli bir iĢleve sahiptir.
Osman Nevres romana genç ve evli bir kadın olan Neveser ve onun eĢi „Bacaksız‟ Abdi Bey
aracılığıyla girer. Neveser, bir halk kahramanı olduğunu sandığı, eğitimiyle, ailesiyle ve
yaĢantısıyla çok önemli saydığı „Bacaksız‟ Abdi Bey ile görücü usulü ile evlenir. Osman Nevres
de Abdi Bey‟in Ġttihat ve Terakki Cemiyet‟inden arkadaĢıdır. Neveser, evlendikten çok kısa bir
süre sonra vatanperver olmaktan uzak, gece yaĢamına düĢkün, sefih bir adam olan Abdi Bey‟in
gerçek yüzünü görür, büyük bir hayal kırıklığı yaĢar ve mutsuz olur. YaĢanan birtakım kötü
olayların ardından Neveser, vereme yakalanır ve Ġsviçre‟de bir kliniğe tedavi için gönderilir.
Osman Nevres ile de burada tekrar karĢılaĢır. Osman Nevres‟e karĢı adını koyamadığı bir
yakınlık hisseder. Ġzmir‟in iĢgalinden sonra babasından aldığı mektubun ardından Neveser,
Osman Nevres'i “Nevres Bey! Gururlu mükedder, hâlini, aldatıcı, sükûnetinin gizlediği „ateĢin
mizacını‟ asla unutamayacağı, Nevres Bey!”(Ġlhan, 1998: 63) sözleriyle anımsar. Romanda
Osman Nevres‟in yaĢamı geriye dönüĢlerle ve kronolojik olmayan bir akıĢ ile verilir. Romanın
kurgusu içinde Osman Nevres ilk olarak Ġsviçre‟de Davos‟taki Graudünden Sanatoryumunda
Lehistanlı Kont Grikovskiy adıyla verem tedavisi görür iken yer alır (Ġlhan, 1998: 64). Hasan
Tahsin adıyla, Romanya‟da zindanda kalır. On beĢ seneye mahkûm edilmiĢtir. Almanlar
Romanya‟ya girdiğinde zindandan kaçar (Ġlhan, 1998: 64). Son derece ketum bir yapısı vardır.
Katlandığı acıları, atlattığı tehlikeleri sergilemekten hoĢlanmaz. Neveser, Osman Nevres‟in
Romanya‟da tutuklanmasının hikâyesini çok sonra öğrenir. Alman ordusu yaklaĢınca Romenler,
siyasi tutukluları baĢka ve emin bir yere nakletmek isterler. Trene bindirilecekleri sırada
istasyondaki kargaĢadan yararlanıp Osman Nevres yöredeki ırmağın sazlıklarına gizlenir. Gece
ortalık tenhalaĢınca kaçmak ister. Bu sırada ayağından yaralanır. Sonunda Alman birliklerine
kavuĢur. Bir an önce Dersaadet‟e gitmeyi düĢünür. Soğuk ve rutubetli zindanda iki yıl kalması
sonucu ciğerlerinden rahatsızlanır. Bunun üzerine Davos‟taki Graudünden Sanatoryumunda
kalmasına Ġttihatçılarca karar verilir (Ġlhan, 1998: 65). Nevres, Feyziye Ġdadisi öğrencisi iken
Fransızca öğrenir. Ġttihat ve Terakki Cemiyetinin fedaileri arasına katılır. Ardından TeĢkilat-ı
Mahsusaya intisap eder (Ġlhan, 1998: 66). Son derece düĢünceli bir adamdır. Gizli bir görevle
Avrupa‟ya gideceği zaman geri dönüp dönmeyeceğinden emin olmadığından niĢanlısı Vedia
Hanım‟ı hareketlerinde serbest bırakır bir baĢka deyiĢle niĢanı bozar (Ġlhan, 1998: 67). TeĢkilat-ı
Mahsusa tarafından, Romanya‟yı Ġtilaf Devletleri safında savaĢa sokmaya uğraĢan Ġngiliz gizli
servisinden Buxton kardeĢleri (romandaki ifadesiyle) itlaf ile görevlendirilir. Suikast sırasında
yakalanır. On beĢ yıl hapse mahkûm edilir (Ġlhan, 1998: 67).
Dersaadet’te

Sabah

Ezanları‟nın

ana

mekânı

iĢgal

altındaki

Ġstanbul‟dur.

Ġmparatorluğun baĢkentinin iĢgal altında oluĢu Neveser‟i derinden sarsar. Bir sabah
Dersaadet‟te ezan sesleri ile uyanmak, Neveser‟i genç kızlığının güzel, mutlu günlerine götürür,
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duygulandırır. Çünkü Dersaadet‟te Ģehrin Türklere ait olduğunu gösteren, ezan sesinden baĢka
bir kanıt kalmamıĢtır, bu durum onu korkutur. Kulağına bir fısıltı hâlinde dua sesleri gelir.
Birinin Kunut duasını okuduğunu sanır. Duanın Türkçe anlamını, özellikle de baĢ ve son
cümlelerini “Allah‟ım biz yalnız sana kulluk ederiz.”, “Azabın, kâfir ve münkirlere ulaĢır.”
anımsar. O anda yanında bulunan Münif Sabri‟nin yerini sanki Osman Nevres alır. Osman
Nevres‟in Davos‟ta sanatoryumda tedavi görürken söylediği sözlerle Münif Sabri‟nin o gece
söylediği
(...) âti-yi insaniyeti, kan ve vahĢetle tehdit eden tasavvur ve niyetler, Türk‟ün
mevcudiyet-i bî-zevâlini, vakî olsa bile nakisedâr edemez! Bunu böylece bilesiniz.
Harb bitmedi, gayr-i muayyen bir zemine intikal etti. Vatanı, hasm-ı bî-amanına
sühuletle terk etmek, bize yakıĢmaz. ġerait ne kadar aleyhimize tecelli ederse etsin,
vuruĢmak azmindeyiz. Değil mi ki „biz Allah‟tan baĢkasına kulluk etmeyiz‟, ve
değil mi ki „onun azabı kâfir ve münkirlere ulaĢır‟, zafer mutlaka bizim olacaktır

(Ġlhan, 1998: 309).
ġeklindeki sözler arasında benzerlik bulur.5 Bu noktada Neveser, Davos‟ta
sanatoryumda kaldığı günlerde Osman Nevres‟e yakınlık duymasının altında yatan nedenin
onun Münif Sabri‟ye benzerliği olduğunu anlar. Mutsuz bir evlilik, iĢgal altında bir vatan
Neveser‟in geleceğe dair umutlarının kaybolmasına ve hayallerinin yıkılmasına yol açar.
Neveser, genç kızlık hayallerinin yıkılıĢıyla birlikte ülkesinin iĢgal edilmesine büyük bir acıyla
tanıklık eder.
Sonuç olarak, Gazeteci Hasan Tahsin ile roman kahramanı Osman Nevres‟in yaĢam
öyküsü ufak tefek ayrılıklar dıĢında büyük ölçüde benzerlik göstermektedir. Sözgelimi romanda
Hasan Tahsin‟in gerçekte verem olmadığı, ama yabancı bir kont kimliğinde TeĢkilat-ı Mahsusa
tarafından Ġsviçre‟ye Graudünden Sanatoryumuna gizli bir görevle gönderildiği imasında
bulunulur. Yine Hasan Tahsin‟in Buxton kardeĢlere düzenlediği saldırı, romanda gizli bir görev
olarak gösterilir. Oysa yukarıda da değinildiği gibi, kimi tarihsel kaynaklarda bu durum, Hasan
Tahsin‟in kiĢisel giriĢimi olarak ifade edilmektedir. Ayrıca bu kaynaklarda Hasan Tahsin‟in
niĢanlısı Vedia Hanım‟dan söz edilmemektedir. Romanda iddia edildiği gibi Hasan Tahsin‟in
niĢanlısından ayrıldığı (özellikle de bu nedenle) bilgisi doğru ise, bu durum onun Buxton
kardeĢler suikastında kararlı olduğunu göstermekte ve suikastın ona bir görev olarak verildiği
tezini desteklemektedir. Roman kiĢisi Osman Nevres‟in -Hasan Tahsin gibi- Ġttihat ve Terakki
Cemiyeti ile TeĢkilat-ı Mahsusa‟nın bir üyesi olması önemli bir baĢka noktayı oluĢturur. Çünkü
romanda pek çok yerde yazar, gerek Osman Nevres gerekse diğer kiĢiler aracılığıyla Ġttihat ve
Terakki Cemiyetini ve bunların eylemlerini, kararlarını ele alıp kimi zaman roman kiĢileri
5

Bk. Dersaadet‟te Sabah Ezanları, s.284-309.
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aracılığıyla eleĢtirmekte, birtakım görüĢler öne sürmektedir. Ön planda cesur, gözü pek bir halk
kahramanıyla evlendiğini sanan romantik bir kadın olan Neveser‟in yaĢamındaki büyük hayal
kırıklığını, arka planda ise iĢgal Ġstanbul‟unun siyasal ve sosyal durumunu konu alan
Dersaadet’te Sabah Ezanları’nda Osman Nevres romanın kalabalık Ģahıs kadrosu içinde
vatanını gerçekten seven, cesur bir adam olarak yerini alır. Bu romanda Attila Ġlhan, Ġzmir‟de
düĢmana ilk kurĢunu atan Gazeteci Hasan Tahsin‟i vatanı için sevdiğinden ve canından
vazgeçen, gerçek bir halk kahramanı olarak, üzüntüleri ve sevinçleri ile ete kemiğe bürünmüĢ
olduğu halde okurla buluĢtururken bir yandan da tarihimizin önemli bir kesitine ıĢık
tutmaktadır.
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