
eklenerek çalışma şartları tesbit edil
di. Bu maddeye göre, Bulgaristan'daki 
müftülerin faaliyetleri konusunda istan
bul'daki meşihat makamı ile Bulgaristan 
Mezhepler Bakanlığı arasında aracılık 
yapmakla yükümlü kılınan başmüftü san
cak (i 1) m üftüleri arasından beş yıllığına 
seçilecekti. Seçimle gelen başmüftü ile 
bölge müftüleri meşihat makamına bağlı 
sayılıyordu. 

Mehmed Muhyiddin, 25 Nisan 191 o·
da yapılan sancak müftüleri seçiminin 
ardından 8 Aralık 191 O' da başmüftü se
çildi. Bu görevi sırasında Osmanlı resmi 
makamları ile ilişkilerini düzenli bir şekil
de sürdürdü. 191 S yılında beş yıllık görev 
süresini daldurduktan sonra başmüftü 
yardımcılığı ve Divan-ı All-i Şer'! reisliği 
yaptı. 1934'te kurulan Din-i islam Müda
fileri Cem'iyyet-i ittihadiyyesi'nde önemli 
hizmetler gördü. Kendisinden sonra sa
vaşın doğurduğu kargaşa dolayısıyla baş

müftülük görevi tayinle belirlenen kim
selerce yürütülmüştür. Cumhuriyet'in ku
rulmasından önce başmüftünün maaşı
nın yaklaşık üçte ikisi Osmanlı Devleti büt
çesinden karşılanmıştır. 

Balkan Savaşı'nda esir düşen Türk as
kerleri için toplanan yardımların esiriere 
dağıtılmasında başmüftülüğün önemli 
katkıları oldu. Mehmed Muhyiddin'in ilm! 
ve idari dirayeti, Türk askerlerine yaptığı 
yardım ve hizmetleri dolayısıyla meşihat 
makamınca kendisine Edirne payesi rüt
besi verildi. Mehmed Muhyiddin, baş
müftülük görevi sırasında Bulgaristan 
resmi makamları nezdinde kişiliğini ve 
makamın itibarını hep önde tutmuştur. 
Bu yıllarda Osmanlı Devleti'nin Sofya as
keri ataşesi olan Mustafa Kemal'in bay
ram tebriği için kendisini makamında zi
yaret ettiği bilinmektedir. 

Medresetü'n-nüwab'ın kuruluşu süre
cinde komisyon üyesi olarak önemli kat
kıları bulunan Mehmed Muhyiddin, siyasi 
tartışmaların içinde yer almamaya özen 
göstermiş, gerek ulema gerekse aydın 
kesimin temsilcileri onun otoritesini ka
bul etmiştir. Emekliye ayrılıp Şumnu'ya 
döndükten sonra Medresetü'n-nüwab'ın 
all kısmında kısa bir süre fıkıh okutmuş
tur. Esasen onun başmüftü seçilmesinde 
derin fıkıh bilgisine sahip olmasının rolü 
vardır. 1949 yılının sonlarında Şumnu'da 
vefat eden Mehmed Muhyiddin'in cena
ze namazını Bulgaristan Türkleri'ne otuz 
yıl hizmet eden Şeyh Yusuf Ziyaeddin Ez
her! kıldırmıştır. 
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(1856-1927) 

L Matematikçi, eğitimci ve mütercim. _j 

Fakir bir ailenin çocuğu olarak Sakız 
adasında doğdu. Adaya uğrayan istan
bullu bir kaptan tarafından evlat edinile
rek istanbul'a getirildi. Bursa Asker! Rüş
diyesi ile istanbul Kuleli Askeri Lisesi 'ni 
bitirdikten sonra Harbiye Mektebi'ne gir
di. Ancak deniz subayı olmak istediğinden 
Bahriye Mektebi'ne geçti ve buradan er
kan-ı harbiye mülazımı rütbesiyle mezun 
oldu; hemen arkasından da aynı okulda 
matematik dersleri vermeye başladı. Üst
leri tarafından kabiliyetleri farkedilince 
Divanhane-i Bahriyye Meclisi katipliğine 
tayin edildi, aynı zamanda Darüşşafaka'
da matematik hocalığı görevine getirildi. 
Bu okuldaki öğrencileri arasında gelece
ğin büyük matematikçisi Salih Zeki ile 
karşılaştı ve ona özel bir ilgi gösterdi. Bu 
sırada Bahriye Mektebi ders nazırı Cebir
ci Eşref Bey kendisinden daha iyi faydala
nabilmek için onu tekrar Bahriye Mekte
bi'ne naklettirdi. 

Bir yıl süren öğretmenlik tecrübesinden 
sonra 1879-1880'de şiddetli bir öğrenme 
tutkusuyla izinsiz olarak ingiltere'ye gi
den Mehmed Nadir yakın dostu Hüseyin 
Avni ile beraber Londra'da matematik 
kurslarına devam etti . Buradaki kurs ha-

ME HMED NADiR 

yatının ardından Kıbrıs ' a geçti ve arkasın
dan istanbul'a döndü. Fakat istanbul'a 
döner dönmez görevini izinsiz terkettiği 
için memuriyetten uzaklaştırıldı ve bir yıl 
hapis cezasına çarptırıldı. Mehmed Na
dir, hapishaneden çıkınca eğitim öğretim 
konusundaki düşüncelerini uygulamak 
için Abdi Kamil'le birlikte 1882 yılında 
Şemsülmaarif Mektebi'ni, iki yıl sonra da 
kendi okulu olan N um üne-i Terakki'yi kur
du. Okulunu ilk, orta ve lise şeklinde üç kıs
ma ayırdı ve kızların eğitimine önem ver
diğinden onlara ayrı bir bölüm tahsis et
ti; okulun eğitim öğretim yapısına istikrar 
kazandırınca Edirne'de bir şubesini açtı. 

Mehmed Nadir, ittihat ve Terakki Ce
miyeti'nin ileri gelenleriyle irtibat halin
deydi. Cemiyet 1897 yılında Sultan Ab
dülhamid'i devirmek için bir darbe hazır
lığı içerisine girdiğinde emniyet güçleri 
Mehmed Nadir'i gözaltına alıp sorguladı
lar; o da ağır baskılar altında elebaşıların 
adlarını vermek zorunda kaldı. Darbe ön
lendikten sonra Numune-i Terakki'nin yö
netimi Maarif Vekaleti 'ne bağlandı ; ken
disi de beş yıl önce ll. Abdülhamid tarafın
dan kurulan Aşiret Mekteb-i Hümayunu 
müdürlüğüne getirildi. Ancak 1902'de 
bu görevden alınıp Cem'iyyet-i RüsGmiy
ye müdürlüğüne, 1903'te de Halep Maarif 
müdürlüğüne tayin edildi. 

1908'de ittihat ve Terakki. iktidarı ele 
geçirince 1897'deki olaydan dolayı affet
mediği Mehmed Nadir'i H alep Maarif mü
dürlüğü görevinden aldı ve Trablusgarp'a 
yolladı. FakatMehmed Nadir 1911'de 
İtalyanlar'ın burayı işgali üzerine istan
bul'a döndü ve resmi bir görevle Edirne'ye 
gönderildi. Balkan Savaşı'nın ardından 
1912'de istanbul'a geldi ve Darüşşafaka ' 
da yüksek hesap dersi muallimliğine ta
yin edildi; 191 S'te de in as Darülfünunu'n
da yüksek hesap müderrisliğine getirildi. 
Daha sonra Salih Zeki darülfünunun rei
si olarak, kendisini keşfeden eski hacası 
Mehmed Nadir'i 1919 yılında yeni kuru-
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MEHMED NADiR 

Ian Nazariyye-i A'dad Kürsüsü'nün başına 
geçirdi. Mehmed Nadir 13 Aralık 1927 ta
rihinde ölünceye kadar bu görevini sür
dürdü . Cenazesi Edirnekapı 'daki aile me
zarlığına defnedildi. 

Mehmed Nadir, Osmanlı Devleti'nin son 
dönemlerinde yetişen önemli bir mate
matikçidir. Meslektaşları arasında. özel
likle Paris'te çıkan l ' Intermediare d es 
mathematiciens adlı uluslararası mate
matik dergisinde yayımiadı ğı sayılar teo
risine dair makaleleri ve "diophant" denk
lemlerinin çözümünü araştıran matema
tikçilerin sorduğu sorulara verdiği özgün 
cevaplarla tanındı. Mehmed Nadir'in bu 
dergide çıkan yazılarından birçoğunun 
Revu e semestrielle des publications 
math ematiqu es'te ve bir tanesinin 
Jahrbuch der Fortschritte der Mathe
malik'te özetleri verilmiştir. Ayrıca Dfı

rülfünCın Fen Fakültesi Mecmuası'nda 

belirsiz denklemler. bazı problemierin çö
zümü ve matematik tarihi- felsefesiyle 
ilgili çeşitli makaleleri çıkmıştır. Yeni 
araştırmalar, uluslararası matematik der
gilerinde teorik matematik sahasında ya
yım yapan ilk Türk matematikçisinin Meh
med Nadir olduğunu göstermektedir. 

Mehmed Nadir'in müstakil kitap ola
rak basılmış en önemli eseri lise son sınıf 
öğrencileri için yazdığı Hesab-ı N azari'
dir (İ stanbul ı 926) Bu eserde müellif en 
orüinal çalışması sayılan, daha önce Dfı
rülfünCın Fen Fakültesi Mecmuası'nın 

altıncı sayısında yayımladığı (s. 569-579) 
"Kabiliyyet-i Taksim Hakkında Kaide-i 
UmGmiyye" adlı makalesinde yer alan , 
kendi tesbit ettiği bölünebilme genel ku
ralını da vermektedir (s. 42 -63). Öte yar. 
dan Mehmed Nadir, Shakespeare ve Mo
ller başta olmak üzere pek çok Avrupalı 
yazardan tercümeler yaparak Tanzimat 
sonrası Osmanlı - Türk kültür hayatını bes
lemiştir (bk. bib l.) . 
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MEHMED NASÜHI 
(ö . 1130/ 1 718) 

Halveti -Şahani tarikatının 
Nasuhiyye kolunun kurucusu. 

_] 

Üsküdar Toygartepesi'nde Bulgurlu 
Mescidi yakınlarında dünyaya geldi. Do
ğum tarihini, NasGhlTekkesi'nin son post
nişini torunlarından Ahmed Kerameddin 
Efendi 1060 (1650), Sadık Vicdanlı 058 
(1648) veya 1063 (1653) olarak kaydeder. 
Sipahi zümresinden bir seyyid ailesine 
mensup olan NasGhl Bey'in oğludur. Asıl 

adı Mehmed olup babasının adıyla tanın
mıştır. Bazı kaynaklarda (Ayvansarayl, ll , 
23 1: Sicill-i Osmanf, IV. 557) Şabaniyye 
tarikatının plri Şeyh Şa'ban-ı Veli'nin so
yundan geldiği söylenmekteyse de Şa'
ban-ı Veli'nin evlenip çocuk sahibi olduğu 
konusunda bilgi bulunmadığından bu gö
rüşün doğru olmadığı söylenebilir. 

Mehmed NasGhl, çocukluk dönemin
den sonra ailesinin taşındığı Üsküdar'da 
Kefçe Dede mahallesinde tahsil hayatına 
başladı. Gençliğinde ilimle meşgul olduğu 
yıllarda tasavvufa ilgi duyarak Üsküdar 
Atik Valide Camii yanındaki tekkesinde 
irşad faaliyetinde bulunan Şabaniyye'nin 
Karabaşiyye kolunun plri Şeyh Karabaş 
Veli'ye intisap etti ve şeyh in tekkede ken
disine tahsis ettiği hücrede halvete girdi. 
Oğlunun , tanımadığı bir şeyhe intisap et
tiğini öğrenen babasının hemen dergaha 
geldiği, ancak Karabaş Veli'yi görüp onun 
kemalini anlayınca orada kalmasına razı 
olduğu kaydedilmektedir. 

Seyrü süiGkünü tamamladığında yirmi 
· beş yaşlarında bulunan Mehmed NasGhl, 
mürşidinin emriyle Mudurnu'ya giderek 
Sun'ullah Efendi Zaviyesi'nde dini ilimleri 
akutmaya ve halkı irşad etmeye başladı. 
Şeyhi Karabaş Veli'nin Limni'de sürgün
de bulunduğu 1679-1683 yıllarında bir
kaç defa Limni'ye giderek kendisini ziya
ret etti. Bu tarihlerde Niyazi-i Mısrl de 
Limni'de sürgündeydi. Limni'de ikisinin 
de hizmetinde bulunduğunu , hizmetle
rinden dolayı Mısrl'nin kendisine dua et
tiğini belirten Mehmed NasGhl bu dua
nın bereketini üzerinde her zaman hisset
tiğini söyler. NasGhl'nin bu ifadelerinden 
o yıllarda Karabaş Veli ile Niyazi-i Mısrl'
nin arasının iyi olduğu anlaşılmaktadır. Ni
yazi-i Mısrl ile ilgili çalışmalarda onun Ka
rabaş Veli'yi hiç sevmediği, hatta kendisi
ne ağır itharnlarda bulunduğu kaydedil
mektedir. Ancak Niyazi'nin bir gazelini 
şerheden NasGhl'nin ona muhabbet duy
ması bu görüşü tartışılır kılmaktadır. 

Mehmed NasGhl, 1096 (1685) yılında 
yerine halifesi Abdullah Rüşdü 'yü bıra

karak şeyhinin izniyle Üsküdar'a döndü. 
Kısa bir süre sonra şeyhi Karabaş Veli 
tac-ı şerifini Mehmed NasGhl'ye giydirip 
hacca gitmek üzere istanbul'dan ayrıldı. 
Şeyhi 1 097'de (1686) Kahire'de vefat et
tiği sırada Üsküdar Doğancılar'daki Çakır
cı Hasan Paşa ve Süleyman Paşa camile
rinde irşad görevini sürdürmekte olan 
Mehmed NasGhl için, yeniçeri ağalığıyla 
Enderun'dan çıkarılan Çelebi Hasan Paşa 
Doğancılar'da bir dergah inşasına başla
dı . Ancak Hasan Paşa'nın maddi gücü in
şaatı sürdürmeye yetmediğinden yaptı
ğı masraflar kendisine ödenerek dergah 
Mehmed NasGhl Efendi tarafından 1 099 
( 1688) yılında tamamlandı ve aynı yılın 
Kadir gecesi (25 Temmuz 1688) Galata 
Mevlevlhanesi şeyhi Gavsl Ahmed Dede'
nin de hazır bulunduğu bir merasimle 
açıldı (aç ılı ş münasebetiyle devri n şa irl e

rinden Zaml rl, her mı s ra ı ebcedle ı 099 
tarihini veren on üç mıs ra lık bir manzume 
kaleme a lmı ştır) Tekkeyi IV. Mehmed'in 
kızı Hatice Sultan'ın eşi Damad Hasan Pa
şa'nın yaptırdığı şeklindeki bilgi doğru de
ğildir. Mehmed NasGhl bu tarihten itiba
ren irşad faaliyetini dergahında sürdür
dü. 1117'de (1705) III. Ahmed tarafından 
Eyüp Sultan Camii kürsü şeyhliğine tayin 
edildi. Kendisine isnat edilen bazı sözler
den dolayı ( Şeyh! , ll, 432-433 ) Kastamo
nu'ya sürgüne gönderilen NasGhl'nin 
( ıı 26/ ı 7ı4) iki yı l sonra istanbul'a dön
mesine izin verildi. Mensupları bu sürgü
nü tarikatın plri Kastamonulu Şa'ban-ı 

Veli'nin manevi bir daveti şeklinde yorum
lamışlardır. 

17 Ramazan 1130 (14 Ağustos 1718) 
tarihinde vefat eden Mehmed NasGhl 
dergahın haziresine defnedildi, bir süre 
sonra kabrinin üzerine bir türbe inşa edil
di. Türbenin niyaz penceresinde Şabanl 
şeyhlerinden Mustafa Zekal'ye ait. "Ma
kam-ı evliyadır menba-ı feyz ü fütGhldir 1 
Edeble dahil ol sGfi bu dergah-ı NasGhl'
dir" beyti yazılıdır. NasGhl'nin vefatma 
birçok tarih düşürülmüştür. Bunlardan 
ikisi şöyledir: "Hay şeyhim NasGhl": "Na
sGhl son demi ya Hak deyip azm-i beka 
etti. " Ölümünden sonra tekkesinde oğlu 
Ali Alaeddin Efendi (ö. ıı 65/ ı 7 5 2) postni
şin olmuştur. Daha sonra babadan oğula 
intikal eden meşihat görevini Şeyh Meh
med Fazlullah Efendi (ö. 1218/1803), Şeyh 
Abdurrahman Mehmed Şemseddin Efen
di (ö. ı 249/ 1 833 ), Şeyh Muhyiddin Efendi 
( ö. ı 3 ı 5/ ı 897 ) ve Şeyh Ahmed Keramed
din Efendi ( ö. ı934) üstlenmiş. NasGhl-


