
Riyaziyeci1 Mehmet Nadir Bey

“Nadir ismi gibi nadir bir insan idi. Fa-
kat ne yaz›k ki bildiklerini de kendisiyle
birlikte ebediyete götürdü.”

Haydar Niyazi2

Mehmet Nadir tahminen 1856 y›l›nda,
Sak›z Adas›'nda oldukça fakir bir ailenin
çocu¤u olarak dünyaya gelmifltir. Öyle ki
annesi geçimini çeflmeden su tafl›yarak ka-
zanmaktad›r. Torunu Leyla Tekeli'nin an-
latt›¤›na göre Sak›z Adas›'ndan Anadolu'ya
gelifli bir gemi kaptan›n›n adaya yapt›¤›
rastlant›sal bir gezisi sonucu olmufltur.(3)

Mehmet Nadir'in canl›l›¤›n›n ve zekas›n›n
kaptan›n dikkatini çekmesi üzerine, kaptan
Mehmet Nadir'i çok sevmifl ve ailesiyle gö-
rüflerek daha iyi yetiflmesi için ‹stanbul'a
getirmifltir. Nadir daha sonra bu kaptan›n
k›z› olan Ayfle han›mla evlenecektir.

Kaptan onu himayesine alm›fl ve ilkokul
için onu Bursa'daki askeri okula kaydettir-
mifltir. Mehmet Nadir ilk ve orta ö¤retimi-
ni burada s›n›f birincili¤iyle tamamlayarak
lise için Kuleli ‹dadisi'ne geçifl yapm›flt›r.
Buray› da bitirip Mekteb-i Harbiye'ye ge-
çince üstün yetenekli bir ö¤renci olarak
sivrilmifl ve askeri okullar naz›r› Galip Pa-
fla Mehmet Nadir'i karac› kurmay yapmak
istemifltir. O bu teklifi reddederek denizci
olmak konusunda diretmifl ve Mekteb-i
Bahriye'ye nakledilmifltir. Buradan denizci
kurmay üste¤men olarak mezun olur. Meh-
met Nadir, Kara ve Deniz Kuvvetleri'nin
okullar›nda yabanc› dillerden Frans›zcay›
ve ‹ngilizceyi ö¤renir. Mezuniyetten son-
raysa üç ay boyunca Z›rhl› Osmaniye ge-
misinde mühendis olarak çal›flm›flt›r. Daha
sonra üstün yetenekleri sebebiyle Divanha-
ne Bahriye Meclisi Baflkanl›¤›'nda sekre-
terli¤e atanm›flt›r, ki bu o dönemde yeni
mezun bir subay için oldukça  ender rastla-
n›lan bir görevlendirmedir. Sekreter oldu¤u
dönemi ise Nadir'in Darüflflafaka'dan ö¤-
rencisi olan Mehmet ‹zzet Talebe Mecmua-
s›'n›n 1936'da ki 62 numaral› say›s›nda flu
flekilde anlatm›flt›r : “...Nadir kimseyi
be¤enmez, fluna buna satafl›r ve bu hasta-
l›ktan kendini bir türlü kurtaramaz; o suret-
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1 Matematikçi
2 Haydar Niyazi o döneminin lise matematik ö¤retmenlerinden biridir. Mehmet Nadir'in ölümünün ard›ndan

onunla ilgili olarak ‹kdam gazetesinin 19 Aral›k 1927 tarihli say›s›nda Mehmet Fatih takma ismiyle uzunca
bir yaz› yazm›flt›r. Gerek bu söz, gerek Haydar Niyazi'ye ait oldu¤unu belirtti¤imiz di¤er bir söz bu yaz›dan
al›nm›fl, güncel türkçeyle ifade edilmeye çal›fl›lm›flt›r.
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le ki görevi gere¤i eline geçen bütün yaz›fl-
malar› bozar. Hatta bir tuhafl›k olmak üze-
re, o s›ralarda verilmekte olan bir üste¤men
maafl›n› otuz güne bölüp, günlük kiflisel ih-
tiyaçlar›yla karfl›laflt›rarak, bu hesab›n bir
örne¤ini kaptan paflaya bir örne¤ini de ba-
s›lmas› için Basiret gazetesine gönderir. Bu
gibi taflk›nl›klar›n kendisine zarar› dokuna-
ca¤›n› birçok dostlar› söylemiflse de Nadir
onlar› dinlememifltir.”. Bu s›rada 'Cebirci'
lakab›yla bilinen Heybeliada'daki Deniz
Harp Okulu matematik ö¤retmeni Miralay
Eflref Bey çok uzun süredir anlatt›¤› ders-
lerden yorulmufl ve kendine bir yard›mc›
aramaktad›r. Bunun üzerine Bahriye Neza-
reti'ne3 Mehmet Nadir'i istedi¤ine dair bir
dilekçe yazar ve ö¤retmen yard›mc›l›¤›na
atanmas›n› sa¤lar. Nadir daha sonra kendi-
si de Salih Zeki'nin ölüm y›ldönümü vesi-
lesiyle yazd›¤› bir gazete haberinde de be-

lirtti¤i gibi  henüz yirmi iki yafl›nda olma-
s›na ra¤men hiç tereddüt etmeden bütün
dersleri üstlenmifltir. 

Bu dönemde Darüflflafaka'n›n e¤itiminde
düflüfl sezen Cemiyet-i Tedrisiye-i ‹slâmi-
ye4 Ni¤deli Sad›k Bey'i müdür atam›flt›. Sa-
d›k Bey e¤itim seviyesini yükseltmek için
her bilimsel alan›n uzman›n› aram›fl ve ma-
tematik için Mehmet Nadir'i uygun gör-
müfltür. K›sa bir süre sonraysa Eflref Bey
Nadir'i odas›na ça¤›r›p Darüflflafaka'daki
matematik derslerinin de bir k›sm›n› ver-
mesini belirten emirnameyi okuyacakt›r.
Nadir burada daha sonra Darülfünûn5 rek-
törlü¤ünü de yapacak olan, Osmanl›'n›n
flüphesiz ki en önemli matematikçilerinden
Salih Zeki(4)'nin ö¤retmenli¤ini de yapm›fl
ve onu daha o dönemde keflfetmifltir. Onun
ö¤retmenli¤i ile ilgili olaraksa Mehmet ‹z-
zet flunlar› söylüyor : “Nadir; matematikte
kuvvetli bir üstad idi. Bana ve arkadafllar›-
ma sordu¤u sorular teoriden öte uygulama-
ya dair idi. Matematikte ezberlemeyi de¤il,
anlamay› amaçlayan yüksek bir sima idi.”
Her ne kadar Mehmet ‹zzet Nadir'in kimse-
yi be¤enmedi¤ini söylese de, o Salih Ze-
ki'ye çok büyük önem ve emek vermifltir.
Darüflflafaka'dan ayr›lmak istedi¤i halde
s›rf onun için bir sene daha kalm›fl ve onu
mezun etmifltir. Mehmet Nadir Salih Ze-
ki'nin ölümünün y›l dönümü nedeniyle
1924'te Muallimler Mecmuas›'nda yay›nla-
d›¤› yaz›s›nda önce Darüflflafaka'daki ö¤-
rencilerin e¤itim seviyelerini ne denli dü-
flük buldu¤unu belirttikten sonra Salih Ze-
ki'nin ne derecede kabiliyetli bir ö¤renci
oldu¤undan bahsediyor ve diyor ki: “Ben
flimdi ç›k›p gidecek ve bir daha bu mekte-
be ayak basmayacak idim. Fakat flu do¤al
kabiliyet beni bu fikrimden vazgeçirdi. Se-
ni çok iyi bir matematikçi yetifltirip enfes-i
âsar›m6 aras›na dahil edece¤im.”
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Mehmet Nadir 
K›z› Hadiye Han›m ile Birlikte

3 Denizcilik Bakanl›¤›
4 ‹slam Okutma Kurumu. Darüflflafaka'y› kuran cemiyettir.
5 ‹stanbul Üniversitesi
6 En güzel eserlerim

istanbul erkek lisesi dergi  5/30/10  11:55 PM  Page 70



Mehmet Nadir 1878'deki bu ö¤retmenli-
¤inden sonra iki okuldan da istifa ederek
yaklafl›k iki sene boyunca kay›plara kar›fl-
m›flt›r. Bu dönemle ilgili onu tan›yanlardan
günümüze aktar›lan iki olas›l›k vard›r. Bi-
rincisi dostu Hüseyin Avni ile birlikte Lon-
dra'ya matematik e¤itimi almak amac›yla
gitmifl olmas›, ki bu Osman Ergin'in kita-
b›nda belirtti¤i üzere hocas› Mehmet
Emin'in ona aktard›-
¤› bir bilgidir ve
Mehmet Emin ayn›
zamanda Nadir ile
Avni'yi Londra'ya
götürdü¤ünü de söy-
lüyor. Mehmet ‹z-
zet'e göre ise Meh-
met Nadir, dostu Hü-
seyin Avni'yi de
ayartarak onunla bir-
likte K›br›s'a kaçar
ve orada gazete ç›-
karmaya çal›fl›r. Fa-
kat hurufat7 almak
için ‹stanbul'a geldi-
¤i s›rada tan›narak
yakalan›r ve Mesudi-
ye Z›rhl›s›'na hapse-
dilir. Nadir'i yak›n-
dan tan›yan bu iki ki-
flinin ifadeleri birbi-
rinden oldukça ba-
¤›ms›z. Ancak Os-
man Ergin mant›¤a yatk›n olan flöyle bir
varsay›mda bulunuyor: Mehmet Nadir,
dostu Avni ile birlikte Londra'da ö¤renece-
¤ini ö¤rendikten sonra yine bir ‹ngiliz ara-
zisi olan, ayn› zamanda da Türkiye'ye ya-
k›n olan ve bir çok Türk'ünde yaflad›¤› K›b-
r›s'a döner. Daha sonra da yaklafl›k bir sene
boyunca hapis yatacak ve askerlikten ihraç
edilecektir. Mehmet Nadir ve Avni asker-
likten de ihraç edildikten sonra hayatlar›n›n

kalan›n› memuriyetle de¤il de, özel okul-
larda ö¤retmen veya müdürlükle geçirmek
zorunda b›rak›lm›fllard›r. 

Yaklafl›k bir senelik hapisten sonra Meh-
met Nadir, 1881-1882 y›llar› aras›nda Wil-
liam Shakespear ve Victor Hugo'dan çevi-
riler yay›nlar. Çevirileri hapisteyken yapt›-
¤› tahmin edilmektedir. Hamlet'i Türkçeye
ilk defa çeviren de Mehmet Nadir olacakt›r.

1882 y›l›nda ayn› za-
manda deneyimli bir
müdür olan Selanikli
Abdi Kamil Bey8 ile
fiemsü'l-Maarif'i ku-
racak ve burada ders
naz›rl›¤› yapacakt›r.
fiemsü'l-Maarif'te bir
çok yenili¤e imza
at›l›r, ö¤renciler s›ra-
lara oturtulur, yaz›l›
ve yaz›s›z haritalarla
çarp›m tablosu as›l›r.
Burada elde etti¤i iki
senelik tecrübeyle
Mehmet Nadir fiem-
sü'l-Maarif'ten H›fz›
Efendi ve Ali Efen-
di'yi de yan›na alarak
ayr›l›r ve 1884 y›l›n-
da Ç›rç›r semtinde,
‹zzet Bey Kona-
¤›'nda ‹stanbul (Er-
kek) Lisesi'nin teme-

lini oluflturan kendi özel okulunu, Nûmu-
ne-i Terakki Mektebi'ni kurar. Okul kurul-
du¤u zaman sadece ilk ve orta ö¤retim ve-
rilmektedir. K›sa bir süre sonra k›zlar k›s-
m›n› ve daha sonra da lise k›sm›n› ekler ve
okul daha büyük bir bina olan fiehzadeba-
fl›'ndaki Mümtaz Efendi Kona¤›'na tafl›n›r.
Okul e¤itimi hakk›nda bir çok övgü ald›k-
tan ve baflar›lar› hakk›nda dönemin gazete-
lerinde ciddi yaz›lar yaz›ld›ktan sonra
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“Ben o zaman gerek kendi dersler-
imin s›navlar›nda, gerekse mümeyyizlik
s›fatile baflkalar›n›n dersleri imtihan-
lar›nda numara hususunda gayet mün-
sik idim. ‹mtihanlar› ciddi bir suretle
icra eyler, yar›m numara fazla veyahut
eksik vermemeye gayret ederdim. O
sene nihayetinde Darüflflafaka'da icra
olunan imtihanlarda Salih Zeki'nin
s›n›f›na cebri aladan yedi tane mühim
ve çetin davay› nazarilerle meseleler
vermifltim. ‹mtihanlar tahriri idi. Salih
Zeki'nin imtihan ka¤›d›n› tetkik yollu
okudu¤um zaman o selaseti ifadeye o
veciz ve güzel halli mesaiyle karfl›
izhari behtü hayretten kendimi ala-
mad›m. Numara hususunda o derece
mümsikli¤ime ra¤men elim bilâ ihtiyar
not olarak?? yaz›vermifl.

Mehmet Nadir

7 Bas›m iflinde kullan›lan harf kal›plar›.
8 Abdi Kamil Bey rahats›zlan›p fiemsü'l-Maarif'i Ali Saip Bey'e b›rakacak ve iyileflince de, 1903 y›l›nda

Nûmune-i Terakki Mektebinin bafl›na geçecektir.
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Edirne'de ikinci bir flube açm›fl, fakat bu
flube bir-iki sene içerisinde kapat›lm›flt›r.

Mehmet Nadir ö¤retmenlikte tecrübeli
ve yetenekli,  yüksek e¤itim alm›fl, biraz
Avrupa'da bulunmufl, bir çok önemli gaze-
telerde makaleleri yay›nlanan ayd›n biriy-
di. Okulun ö¤retmenlerini de döneminin en
ayd›n, en bilgili ve yetenekli ö¤retmenle-
rinden seçiyordu. Üstelik okullar›n büyük
bir ço¤unlu¤u tatiller için para vermezken,
Nadir yüksek maafllara ra¤men tatillerde
bile ö¤retmenlerin maafllar›n› ödeyerek ö¤-
retmenleri okula ba¤l›yordu. Ayn› zamanda
yüksek aristokrat s›n›f›na sahip ailelerin
çocuklar› için tenefüs ve dinlenme yerleri
ay›r›yordu. Tüm bunlar›n sayesinde aris-
tokrat ailelerin ço¤unun çocuklar›n› okulu-
na çekebildi. Sonuç olarakta Numûne-i Te-
rakki ‹stanbul halk›n›n ilgisini kazanmaya
ve takdir görmeye bafllad›, gazetelerde
okulun baflar›lar›yla ilgili bir çok fley yaz›l-
d›. Bu reklamlar ve baflar›lar ile befl, alt› se-
ne içerisinde ö¤renci say›s› k›z, erkek, yat›-
l›, gündüzlü 600 kifliyi geçti. Ö¤rencilerden
toplanan paradan Mehmet Nadir oldukça
yüksek bir gelir elde ediyordu. Numûne-i
Terakki'den mezun oldu¤u ve kardefli de
okul yönetimiyle ilgilendi¤i için Nadir'in
hem hayat›n› hem mesle¤ini yak›ndan izle-
me flans› yakalayan eski valilerimizden
Haydar Vaner'in söyledi¤ine göre Nadir bu
para bollu¤u içinde kendini kaybetmifl, bir
efli var iken baflka biri ile daha evlenmifl9,
ikisinede birer yazl›k ve birer k›fll›k ev tut-
mufltur. Evleri lüks eflyalarla döflemifl, iki
araba, iki de kotra10 alm›flt›r. Bu flekilde
adalarda ve bo¤azda  lüks bir hayat sürer-
ken do¤al olarak okula olan ilgisi de azal-
m›fl ve okulun idaresini dahiliye müdürü
Ömer Efendi'ye b›rakm›flt›r. Ömer Efendi
sar›kl› olmakla beraber disiplinli bir idare-
cidir. Nadir'in ilgisizli¤i nedeniyle ortaya

ç›kan ekonomik sorunlardan ötürü ö¤ret-
menlerin bir ço¤u okulu terk etmifl ve  ye-
rine ikinci, üçüncü derece hocalar girmeye
bafllam›flt›r. Bu dönemde kimi derslere ba-
flar›l› ö¤rencilerin girdi¤i bile olurmufl.

Nadir ayn› zamanda devlet okullar›n›n
yapt›klar›n› yapmaktan çekinmezmifl, me-
sela her sene ö¤rencilerini devlet okullar›n-
da oldu¤u gibi ilkbaharda, Ka¤›thane'de
kuzu çevirmeye götürürmüfl. Bu hareket
Abdülhamid'in dikkatini okul üzerine çek-
mifltir. Padiflah bu hareketi hofl görmeyerek
Nûmune-i Terakki'nin de t›pk› di¤er okular
gibi Hazine-i Hassa11 hesab›na dahil edil-
mesini ve bu gibi gezilere gözetim alt›nda
gidilmesini emretmifltir. O dönemde bu tip
geziler genellikle askeri okullar müfettifli
Zülüflü ‹smail Pafla'n›n gözetimi alt›nda
yap›l›rd›. Bu gezilerde ‹smail Pafla nutuklar
okur, nutuklar› da her okuldan bir ö¤renci
yazard›. Nûmune-i Terakki'dense müdür
yard›mc›l›¤›na atanm›fl olan Nûmune-i Te-
rakki mezunu Mazhar Bey yazarm›fl. Bu
sayede ‹smail Pafla Mazhar'la tan›fl›r ve onu
çok sever. Bir süre sonra Mazhar Bey ‹s-
mail Pafla'n›n k›z›yla evlenir. Böylece ‹s-
mail Pafla Mehmet Nadir ve Nûmune-i Te-
rakki ile daha yak›ndan ilgilenmeye bafllar.
Bu s›rada da Nûmune-i Terakki'deki ö¤ret-
menlerin bir ço¤u o dönemin Osmanl› ay-
d›nlar›ndand›r ve mesela tarih hocas› ‹hsan
fierif derslerinde ö¤renciye rejim karfl›t›
telkinlerde bulunur. Nadir'in o dönemki ay-
d›nlarla iliflkisi ve daha önce Avrupa'ya
kaçm›fl olmas› jöntürklükle suçlanmas›na
sebep olabiliyordu. Hatta bir çok kez ‹sma-
il Pafla Mehmet Nadir'e flaka yollu “Gel ba-
kal›m jöntürk!” diye seslenirmifl. 

Bu s›rada ‹ttihat Terakki ciddi bir darbe
plan› haz›rl›¤›ndad›r, II. Abdülhamid'i taht-
tan indirip yerine Reflat Efendi'yi ç›karma-
ya çal›flmaktad›rlar. Hem Nadir'den ve
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9 Leyla Tekeli'nin söyledi¤ine göre Nadir'in ikinci eflinden bir çocu¤u olmam›flt›r.(3)
10 Bir yelkenli türü, gezi teknesi.
11 Hükümdarl›k gelir ve mallar›
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okuldaki Hüseyin Avni, ‹hsan fierif gibi di-
¤er hocalardan flüphe edilmesi hemde ‹tti-
hat ve Terakki darbe giriflimiyle ilgili baz›
duyumlar›n al›nmas› sonucu, M. fiükrü Ha-
nio¤lu'nun 'Osmanl› ‹ttihat ve Terakki Ce-
miyeti ve Jön Türklük' kitab›na göre darbe
plan›n›n uygulanmaya bafllamas›ndan bir
gün önce ‹smail Pafla Nadir'i saraya götü-
rür. Nadir'i iyice sarhofl ettikten sonra ihbar
edilece¤ini söyler ve ancak kimlerin darbe
haz›rl›¤›yla ilgili oldu¤unu söylerse onu
kurtaraca¤›n› belirtir. Bu flekilde Nadir'den
bir çok ‹ttihat ve Terakki üyesinin isimleri-
ni ö¤renir. O kifliler de sorguland›ktan son-
ra ‹stanbul'da yaklafl›k üç yüz kifli tutuklan-
m›flt›r. Bunun sonucunda ‹ttihat Terakki'nin
‹stanbul flubesi çökmüfl ve merkez Cenev-
re'ye tafl›nm›fl, bir çok ayd›n da ya sürgüne
yollanm›fl ya da hapsedilmifltir. Hüseyin
Avni de sürgüne giden kiflilerden biridir ve
bu tarihten sonra bilindi¤i kadar›yla Na-
dir'le bir daha konuflmam›flt›r. Mehmet Na-
dir'in bu isimleri vermesi ise hala bir tart›fl-
ma konusudur. Hakk›nda her ne kadar daha
sonra ‹ttihat Terakki Cemiyeti'nin resmi ya-
y›n organ› olan Mizan gazetesinde karala-
ma kampanyas› bafllat›lsa da, bunun ciddi
bir ihbar olup olmad›¤› bilinmemektedir.
Bu konuyu 1913 y›l›nda Ali Hikmet Tun-
gay, Mehmet Nadir'e sormufl ve flu yan›t›
alm›flt›r: “Azizim beni saraya götürdüler,
bask› yapt›lar, ben de ‹ttihat ve Terakki'nin
nas›l hareket edece¤ini söyledim, mecbur
kald›m.”

Darbe girifliminin aç›¤a ç›kmas›ndan
sonra 1897 y›l›nda Numûne-i Terakki'yi
Mehmet Nadir'in elinden al›p devlete,
Maarif Nezareti'ne12 ba¤larlar. Nadir'i de
üstün e¤itimcilik yeteneklerinden olsa ge-
rek, ne hapsederler ne de sürgüne yollarlar;
Saray'a ba¤l› olan Afliret Mektebi'nin13 mü-
dürlü¤üne atarlar. Böylece y›llar sonra me-

muriyete ve yo¤un matematik araflt›rmala-
r›na geri dönmüfltür. Buradaki müdürlü¤ü
s›ras›nda, 1900-1901, daha sonra yurt d›-
fl›nda tan›nmas›n› da sa¤layacak olan ve
daha bir çok soru-çözüm yay›nlayaca¤›
'l'Intermediaire der Mathematiciens' dergi-
sinde ilk yaz›lar› ç›kmaya bafllam›flt›r. Bu
dergi ilk defa 1894 y›l›nda matematikçiler
aras›ndaki iletiflimi sa¤lamak amac›yla ay-
l›k olarak ç›kart›lmaya bafllam›flt›r. Dünya-
n›n her yerinden gerek amatör gerek pro-
fesyonel matematikçiler bu dergiye sorular
yolluyor, daha önce sorulanlar› yan›tla-
maktad›r; ancak sadece çok ciddi soru ve
yan›tlar yay›nlanmaktad›r. Mehmet Nadir
daha çok say›lar teorisi ve özellikle de Di-
yofant denklemlerin çözümleriyle ilgilen-
mekteydi, 1900'lü y›llar›n bafl›ndan itiba-
ren Diyofant denklemlerin çözümleriyle
u¤raflan bir grup matematikçi de bu dergi
üzerinden haberleflmekteydi. Mehmet Na-
dir daha sonra bu matematikçiler aras›nda
önemli bir yer edinmifltir, hatta o dönemde
yurtd›fl›nda Osmanl›'ya nazaran daha çok
tan›nd›¤› söylenebilir. Mehmet Nadir 1900-
1914 y›llar› aras›nda bu dergiye 26 soru ve
36 çözüm göndermifltir, bunlar›n içinden
12 çözüm yay›nlanm›flt›r. ‹çlerinden bir ta-
nesi Nadir'in büyük sayg› kazanmas›n› sa¤-
layan yaklafl›k on y›ll›k çözümsüz bir prob-
lemdir. Nadir ilk say›s›ndan beri bütün sa-
y›lar› incelerken sorular› tek tek toplay›p
bir arfliv yapmaya bafllam›flt›r. 1897 y›l›nda
A. Boutin taraf›ndan yollan›lan bir problem
dikkatini çekmifl fakat çok zor ve çözüm-
süz oldu¤unu düflündü¤ü için dikkate al-
mam›fl, daha sonra 1906 y›l›nda sorunun
hala çözümsüz oldu¤unu farkedince onun
üzerinde çal›flmaya bafllam›fl ve çözümü
dergide yay›nlanm›flt›r. Ayr›ca bu proble-
min özeti daha bir çok dergide de yay›nlan-
m›flt›r. 
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12 E¤itim Bakanl›¤›
13 Afliret Mektebi 1892 y›l›nda II. Abdülhamid taraf›ndan Osmanl›'daki Arap afliretlerinin 12-16 yafl aras›ndaki

yetenekleri çocuklar›na e¤itim vermek için kurulmufltur. ‹lk kurulufl amac› sadece Arap afliretlerinede olsa,
daha sonra Kürt ve Arnavut çocuklar›da burada okumufltur.
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Mehmet Nadir Afliret Mektebi'nde befl
y›l müdürlük yapt›ktan sonra 1902 y›l›nda
Cemiyet-i Rüsumiye14 üyeli¤ine atanm›flt›r.
Osman Ergin yapt›¤› araflt›rmalar sonucu
Nadir'in Cemiyet-i Rüsumiye'ye atamas›n›n
maafl›n› artt›rmak amac›yla yap›ld›¤›na
ulaflm›flt›r. 1903 y›l›nda da Halep Milli E¤i-
tim Müdürlü¤ü'ne atanarak ‹stanbul'dan sü-
rülmüfltür. Bunun için resmi kay›tlara göre
ortaya sürülen sebep ise müdürlükten ayr›l-
d›ktan sonra Afliret Mektebi ö¤rencilerinin
ç›kard›klar› bir isyani
desteklemesidir. 1908
y›l›nda ‹ttihat Terakki
bafla gelince Mehmet
Nadir'i bu görevden de
al›p bugünki Libya'n›n
güney ucunda bulunan
Fizan'a sürmek iste-
mifllerdir. Fakat eski it-
tihatç›lardan ve adadan
komflusu olan Dr. fiük-
rü Kamil Bey Fizan yerine Trablusgarp'a
sürülmesini sa¤lam›flt›r. 1911 y›l›nda Trab-
lusgarp ‹talyan iflgaline u¤ray›nca ‹stan-
bul'a dönmüfl, döner dönmez de Edirne'ye
atanm›flt›r. Fakat bu sefer de Edirne 1912
y›l›nda Bulgar iflgaline u¤ray›nca yine ‹s-
tanbul'a dönmek zorunda kalm›flt›r. Bura-
dan baflka bir yerede atanmam›flt›r, fakat ne
Numûne-i Terakki Mektebi'ni tekrar açma-
s›na ne de bir memurlukta çal›flmas›na izin
verilmifltir. Uzun bir süre boyunca yokluk
içinde yaflam›flt›r. O s›rada Darüflflafaka'n›n

müdürü ve ayn› zamanda Numûne-i Terak-
ki mezunu olan Fuat fiemsi, Nadir'e Darüfl-
flafaka'da yüksek hesap dersinin hocal›¤›n›
vermifltir. 

Daha sonra matematikle de u¤raflan mü-
hendis Mehmet Emin Bey, E¤itim Müdürü
ve Darülmuallim'den15 eski bir ö¤rencisi
olan fiükrü Bey'e Nadir'in durumundan
bahsetmifl ve ne kadar iyi bir matematikçi
oldu¤unu ve neler yaflad›¤›n› anlatm›flt›r.
Bunun üzerine fiükrü Bey ‹ttihat ve Terakki

kadrosunun üst ka-
demelerindeki kifli-
leri ikna etmifl ve
Nadir'e 1915'te ye-
ni aç›lan ‹nas Da-
rülfünun'da yüksek
hesap dersi hocal›¤›
verilmifltir. 1919'da
Salih Zeki'nin Da-
rülfünun'un rektörü
olmas›n›n ard›n-

dan, Zeki kendisini keflfeden hocas› için na-
zariye-i adad16 kürsüsünü kurmufl ve Nadir'i
de bu kürsünün bafl›na getirmifltir. Darülfü-
nun'dayken Darülfünun Fen Mecmuas›'nda
daha bir çok makaleleri yay›nlanacak ve
1926'da içinde kendi buldu¤u bir yöntemi
de içeren “Hesab-› Nazariye” kitab›
ço¤alt›lacakt›r. K›tab›n önsözünde belirtti¤i
üzere bu kitab› lise son s›n›f ö¤rencileri için
yazm›flt›r. Asl›nda ikinci cildini de yazmay›
planlasa da ömrü vefa etmeyecek, 13 Aral›k
1927'de hayata veda edecektir.

74

“Nadir Bey'in hayat› maalesef yok-
sulluk içerisinde geçmifltir. Esasen bu
da bizim memleketin bilginlerine karfl›
üzücü bir cilvesidir, bilginlerimizin
kadir ve k›ymetini iflte böyle ancak
öldükten sonra takdir ederiz. Fakat
heyhat!”

Haydar Niyazi
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