
Mehmet Nadir Bey’in Ölüm Haberleri1

Nadir Bey’in ölümü gazete haberlerine
konu olmufl, hakk›nda baz› gazete ve dergi-
lerde hayat›, çal›flmalar› ve kiflili¤i üzerine
de¤erlendirme ve an› yaz›lar› da yay›nlan-
m›flt›r. Buraya Milliyet ve Vakit’ten iki ha-
beri aktar›yoruz.

MERHUM NAD‹R BEY’‹N 
CENAZE MERAS‹M‹

Dün hürmetkarlar›n›n ifltirakiyle ve ihti-
falat ile kald›r›lm›fl, Edirnekap›’ya defn
olunmufltur.

Darülfünün Fen Fakültesi’nin Riyaziye
Zümresi Nazariye A’dâd Müderrisi Nadir
Bey’in cenazesi dün ta-
lebesinin düfl-i ihtira-
m›nda medfen-i ebedi-
sine götürülmüfltür. 

Cenaze, fiehremane-
ti’nin otomobili ile Be-
bek’te ki hanesinden
evvelki akflam Fen Fa-
kültesi’ne nakledilmifl,
gece ders salonlar›ndan
birisinde muhafaza edil-
mifltir. 

Dün sabah saat on-
dan itibaren Fakültede
toplan›lmaya bafllan-
m›fl, saat on bire kadar
bir çok mektep talebe-
leriyle Darülfünun mü-
derris, muallim ve mua-
vinleri, merhumun tale-
besi, akraba ve eviddâ-
s›, hürmetkarlar› gelmifllerdir.

Cenazeye Fen Fakültesi ve Talebe Cemi-
yeti taraf›ndan birer çelenk gönderilmifltir.

Bu çelenk en önde oldu¤u ve tabut tale-
benin elleri üzerinde tafl›nd›¤› halde cenaze
fakülte binas›ndan ç›kar›lm›fl ve Fatih’e

nakledilmifltir. Burada cenaze namaz› edâ
olunmufl, müteakiben Edirnekap›’da aile
makberesine gidilmifl ve ihzar olunan med-
fen-i mahsûsuna tevdi olunmufltur. 

Cenazenin defnini müteakip Mihanikî
Riyazî Müderrisi Salim Bey mezar bafl›nda
bir nutuk îrâd ederek merhumun mezaya-
s›ndan riyazîye u¤rundaki mesaisinden
bahsetmifl, mümaileyhi talebeden Bahri
Vedad ve Cemil Bey’ler takip etmifllerdir.
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Merhum müderris Nadir Bey bir çok ri-
yazîyecilerimizin hocas›d›r. 1293 senesin-
de bahriye mektebinden Erkan-› Harbiye

birincisi olarak nefl’et
etmifl, mütakiben mez-
kûr mektebin Riyazî-
yat- ‹lmiye muallimli-
¤ini îfâ eylemifltir. Bu
mesle¤i s›ras›nda asker-
likten isti’fa eden mü-
maileyh, yar›m as›rdan
beri maarif hizmetinde
bulunmufltur.  Birçok
âsâr-› edebiyesi vard›r.
Muallimli¤i ve müdür-
lükleri esnas›nda edebi-
yatla fazla ifltigal etmifl,
Shakespeare’in bir iki
eserini tercüme eyle-
mifltir.

Merhum, Frans›zca
ve ‹ngilizce’ye vâk›ft›.
Nazariye-i A’dâd ve
Hesâb-› Nazarî nâmla-

r›yla iki riyazî eser de vücuda getiren mü-
maileyh Türkiye’de ilk defa k›z ve erke¤e
mahsus olmak üzere eski Numune-i Terak-
ki mektebini tesis eylemifltir.

Milliyet, s.661, 15 Kânûn-› evvel (Ara-
l›k) 1927.
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1 ‹ELEV taraf›ndan yay›nlanan “Terbiye ve Ta’lîm-i Etfâl” kitab›ndan al›nm›flt›r.
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MERHUM NAD‹R BEY

Büyük Riyazîye âlimi Talebesinin Göz-
yafllar› Aras›nda Defnedildi

Darülfünûn Fen Fakültesi Nazariye-i
A’dad müderrisi merhum
Nadir Bey’in cenazesi dün
sabah Fen Fakültesi binas›na
nakledilmifl, oradan Darülfü-
nûn Emini vekili Köprülüza-
de Fuad Bey’in, Hilal-i Ah-
mer Reisi Ali Pafla’n›n, Da-
rülfünûn  müderrislerinin ve
merhumun talebelerinin iflti-
rak› ile Fatih Câmii’nde  na-
maz› k›l›nd›ktan sonra Edir-
nekap›’daki aile makberesi-
ne götürülmüfltür. Merhu-
mun defnini müteakip Fa-
külte’nin  Riyazî Mihanik
Müderrisi Salim Bey, Nadir
Bey’in tercüme-i haline ait
bir nutuk söylemifltir. 

Nadir Bey Kimdir?

Nadir Bey merhum,  1274
tarihinde Sak›z Adas›’nda
do¤mufltur. Rüfldi ve ‹dadi
tahsilini Bursa’da askeri
mekteplerde ikmal etmifltir.
Bilahare Mekteb-i Bahriye-
ye, mektebi ikmalden sonra
cebir muallimi Eflref Bey’e
muavin olmufltur. Bir aral›k,
Darüflflafaka’ya cebir mualli-
mi tayin edilmifl, bu s›ralar-
da, merhum Salih Zeki’ye
hocal›k etmifltir. Fakat mü-
nevverleri mahva çal›flan
Abdülhamit, Nadir Bey’i
hapsettirmifl, bilahare Maarif
Müdürlü¤üyle Haleb’e nef-
yeylemifltir.

Nadir Bey Halep’te bulundu¤u esnada,
nazariye-i a’dâd ilmini tetebbu etmifl ve bu

derin tetebbu neticesinde bu ilmin k›ymetli
bir alimi olmufltur.

Merhum, 1332 senesinde Darülfünûn’a
müderris intihab edilmifl ve vefat›na kadar

geçen seneler karfl›s›nda ta-
lebesine k›ymetli, müflrik bir
hoca olmufl, onlar› ilminden
bihakk›n istifade ettirmifltir. 

Bahri Vedad 

Efendi’nin Nutku

Salim Bey’in izahat›ndan
sonra Fen Fakültesi talebe-
sinden ve merhumun talebe-
lerinden Bahri Vedad Efendi
bir nutuk söylemifl ve demifl-
tir ki:

“-Bugün Darülfünûn aile-i
irfan›ndan k›ymetli ve mü-
him bir rüknünü kaybetmek-
le dil-hûn bulunuyor. Büyük
ve aziz hocam›z›n ebedi ufû-
lüyle fakültemizde Nazari-
ye-i A’dâd Kürsüsü yetim, ri-
yazîyat alemi hasir kald›.
Nadir Bey ilminin afl›¤› idi.
Ölüm döfle¤ine uzand›¤›
günlere kadar kürsüsünden
ayr›lamm›fl, hasta ve bîme-
câl, talebesine ilmini izafeye
koflmufltur. Bu tahammül-
fersâ mesaisinde gayesi, zen-
gin olmak de¤il, ilmi zendin
etmekti.”

Bahri Vedad Efendi’den
sonra Fen Fakültesi Talebe
Cemiyeti Reisi Celâl Bey ce-
naze merasimine ifltirak
edenlere teflekkür ve ilim
mensuplar›na beya-› taziyet
eylemifl, merasime bu suretle

nihayet verilmifltir.
Vakit, s.3571, 15 Kânûn-› evvel (Aral›k)

1927
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