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ÖNSÖZ 

  
 Eğitim ve öğretim açısından gerek geçmişte ve gerekse günümüzde mühim bir 

yer tutan Medresetü’n-Nüvvab’ın bütün yönleriyle bilinmesi kanaatimizce çok önem 

taşımaktadır. Bu tür kurumların gün yüzüne çıkarılması Bulgaristan’ın genel eğitim 

tarihine ışık tutacaktır. Hassaten dini eğitim ve öğretimin hem kurumsal hem de 

toplumsal açıdan hangi merhalelerden geçtiğini ortaya çıkarmak günümüz Müslüman 

eğitimcilerine yardımcı olacaktır. Tedrisattaki bu tecrübenin bilinmesi günümüzdeki 

eğitimcilerin gereksiz tekrar teşebbüslerinin önünü alacaktır. Bu tezde sosyal yönden 

ve dinî eğitim açısından Şumnu’daki Medresetü’n-Nüvvab incelenecektir.  

 Tezimizi hazırlama esnasında konumuzla ilgili bilgiler ihtiva eden ve ulaşma 

imkânımızın olduğu bütün eserleri tek tek inceledik, bulabildiğimiz dergi ve 

gazetelerdeki konuyla ilgili makale ve yazıları gözden geçirdik, özellikle 

Medresetü’n-Nüvvab döneminde basılan Osmanlıca olarak Nizâmnâme-i Esâsî 

Program ve Dâhilî Talîmâtnâmesi’nden çok istifade ettik. Sofya Merkez Devlet Tarih 

Arşivlerinde bulabildiğimiz birçok belgeden de yararlanmaya gayret ettik. Tezimizin, 

daha ayrıntılı olmasında Nüvvab mezunlarıyla yaptığımız kişisel görüşmelerin 

katkısının büyük olduğu kolaylıkla söylenebilir. 

 Bu çalışmada tarihsel çerçeve bağlamında bu değişim ve dönüşümlere kısaca 

temas edilmektedir. Osmanlı dönemindeki bu tarihsel arkaplanla verilmek istenen genel 

durumdan sonra çalışmamızın ana konusu olan Medresetu’n-Nüvvab ele alınmaktadır.  

 Konu üzerinde çalışmaya daha başlamadan önce ve araştırmalarda 

bulunduğumuz esnada bizden yardımlarını, bilgi ve belgelerini esirgemeyen değerli 

hocalarım Prof. Dr. Hüseyin Ayan ve Bulgaristan’ın Baş müftü yardımcısı Vedat 

Ahmed’e en kalbi duygularla teşekkür ediyorum. 

 Bu çalışmamızın başından sonuna kadar bana her türlü yardımlarını ve 

desteklerini sunan arkadaşlarıma, fikirleriyle çalışmamızın şekillenmesine büyük 

katkı sağlayan danışman hocam Prof. Dr. Abdullah ÖZBEKE’e teşekkürlerimi 

sunuyorum. 

Ali MEHMEDOV 

Konya, 2011 
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Tezin Adı Bulgaristan Şumnu’daki Medresetü’n-Nüvvab’ın 
İslâm Din Eğitimi Tarihindeki Yeri 

 
 

ÖZET 

 

Bulgaristan Müslümanlarının eğitim tarihi içinde, Şumnu’daki Nüvvab okulu 

önemli bir yer tutar. Krallık döneminde Bulgaristan Müslüman azınlığının en yüksek 

eğitim öğretim kurumu olan bu okul bir ihtiyaçtan doğmuştur. Nüvvab Okulu müftü 

vekilleri, naibler yetiştiren bir okul anlamına gelir. 1908 yılında Bulgaristan 

bağımsızlığını ilân edince, Bulgaristan’daki Müslüman-Türk halkının ilmî, dinî ve 

kültürel ihtiyaçlarını karşılamak için birçok ilim ve din adamına ihtiyaç vardı. Halkın 

ihtiyacı olan gerekli kadroları yetiştirmek için bir ilmî ve dinî kuruluşa ihtiyaç 

duyuldu. İşte bu ihtiyaçları karşılamak üzere, 1922 yılında Deliorman’ın merkezi 

sayılan Şumnu şehrinde “Nüvvab” adında bir okul açıldı. Nüvvâb Okulu esasen dinî 

bir mahiyet taşımakla beraber, hiçbir zaman eski manada bir medrese olarak kabul 

edilemez. Nüvvab bu özelliği ile müstesna bir ilim ve irfan ocağıdır. Onun tek 

kusuru, programının çeşitli dersleri içine alması ve haddinden fazla yüklü olmasıdır. 

Ama bu da bir zaruretti çünkü halka öğretmen, imam-hatip ve müftü lâzımdı ve 

pedagoji okulu ve din okulu yoktu. İhtiyaçlar çok çeşitliydi ve programının da 

donanımlı olması çok tabiiydi. Kadı vekili ve müftü yetiştirmek maksadıyla açılan 

Medresetü’n-Nüvvab, Tâli ve Âli olmak üzere iki bölümden müteşekkildi. Tâlî kısmı 

lise, Âli kısmı ise yüksek okul seviyesinde idi. Esasen, Nüvvab’ın programı geniş 
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konuları kapsayıcı olarak hazırlanmış, Türk Tarihi ve Türk Edebiyatı Tarihi gibi 

konuları da ihtiva etmiş olmasına rağmen, Nüvvab Okulu’nu sadece din okulu diye 

yanlış tanımlayanlar da olmuştur. Bu medresede Arapça, Türkçe, Fen dersleri ve dinî 

eğitim yapılıyordu. Nüvvab Okulu, Bulgaristan Müslümanlarının eğitim hayatında 

çok mühim ve müspet bir rol oynamış ve yıllarca ilmî ve dinî ihtiyaçlarını 

karşılamıştır. 
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SUMMARY 

 

The Nüvvab School (Madrasa al-Nuwwab) in Şumnu (Shumen) has a special 

place in the education history of Bulgarian Muslims. The Madrasa, as the highest 

education institution for Bulgarian Muslim minorities during the Bulgarian 

Kingdom, was mainly result of the education necessity. Madrasa al-Nuwwab was a 

school that raises deputy-muftis and regents. Immediate after Bulgaria declared its 

independence in 1908; the Muslim-Turkish population in Bulgaria needed too many 

scholars and clerics in order to meet their scientific, religious and cultural needs. 

There was a requirement for scientific and religious foundations in effort to raise 

necessary staffs that people needed. To be able to meet these requirements, a school, 

which is called Nüvvab, was opened in 1922 at the centre of Deliorman in the city of 

Shumen. Despite its religious characteristics, in fact, the Nüvvab School is never 

acknowledged as a traditional Madrasa. By that feature, the School was an 

exceptional centre of science and wisdom centre. The only imperfection that the 

School had was its program had various courses and extremely heavy schedule. But 

there was no other option, because there were not pedagogy schools and religious 

schools and the people needed teachers, imams and muftis. The needs were various 

and the program naturally should be more diversified. It was opened for the purpose 
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of raising naib (regent) qadi (judge) and mufti. It had two departments: Âli and Tâli.  

The Tâli section was high scholl and Âli section was higher education. In fact, 

despite the Nüvvab School’s curriculum had various courses, including Turkish 

History, History of Turkish Literature; the Madrasa was occasionally defined 

“religion school” by some people. In this Madrasa, there were Arabic, Turkish, 

Persian language courses and religious education has been thought for the regents. 

The School has been played a central/affirmative and prominent role on the 

Bulgarian Muslim minorities’ education life and has responded their scientific and 

religious needs through the years. 
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GİRİŞ 

 
 Eğitim ve öğretim her devlet, ülke veya medeniyette çok önemli bir yer teşkil 

eder. Özellikle Osmanlılarda kuruluşundan itibaren toplumun ve devletin gerek 

siyasi ve sosyal gerekse ilmi bakımdan her şeyin temelinde eğitim kurumlarının 

olduğu ileri sürülebilir. Osmanlılar bu mirası büyük oranda kendisinden önceki İslam 

devletlerinden tevarüs etmişlerdir. Osmanlı yönetimi, hâkim olduğu coğrafyadaki bu 

yapıyı fethettiği topraklara da taşıyarak gerek İslam’ı tebliğ etme gerekse sonrasında 

Müslüman olanların dinlerini kolayca yaşatabilme aşamasında eğitim ve öğretim 

kurumlarından fazlaca istifade etmiştir. Osmanlıların fetih siyasetine baktığımızda 

Balkanlarda bu yapının önemli rolü görülmektedir. Özellikle bu çalışmanın konusu 

olan Bulgaristan’daki İslami eğitime baktığımızda aynı yapıyı müşahede edebiliriz. 

Bulgaristan’ın fethi sonrasında camiler, mektepler ve medreseler imar edilmiştir. 

Camiler hayatın merkezinde yer almakla birlikte eğitimde mektepler ve medreseler 

ön plana çıkmaktadır. Osmanlı yönetiminin bölgedeki hâkimiyetinin son 

dönemlerine kadar bu durum hemen hemen değişmeden devam etmiştir. Fakat son 

döneme gelindiğinde Osmanlı devletinde görülen modernleşme çabaları Balkanlarda 

özellikle de Bulgaristan’da eğitim sistemine de yansımıştır. Osmanlı hâkimiyetinin 

Bulgaristan’da sona ermesiyle birlikte sosyal yapı, siyasi yönetimdeki değişim 

hızının gerisinde kalmıştır.  

 Osmanlı hâkimiyetinden sonra bölgede kalan Müslüman nüfus için Osmanlı 

sonrası dönemde yeni bir medrese olarak Medresetu’n-Nüvvab kurulmuştur. 

Kendisinin kuruluş amacı naibler yetiştirmek olan bu medrese Osmanlı döneminde 

bölgede olmayan bir okul misyonunu icra etmeye başlamıştır. Bulgaristan’daki 

İslam  eğitim kurumlarının tarihsel arkaplanı, Osmanlı dönemi ve sonrasında 

Bulgaristan’daki dinî eğitim kurumları, eğitim müesseselerindeki değişim ve 

dönüşümler göz önüne alındığında Medresetü’n-Nüvvab, İslam din eğitimi tarihinde 

önemli bir yer tutmaktadır. Medresetü’n-Nüvvab’ın bu tez için seçilmesinin nedeni 

gerek dönem itibariyle önemli hale gelen İslamî eğitimin kesintiye uğraması ve 

gerekse bu medresenin Balkanlar ve özellikle de Bulgaristan için önemli bir yer işgal 

etmesidir. Ayrıca Osmanlı hâkimiyetinin akabinde kurulmuş olması, modern 

anlamda beşeri ve doğa ilimlerinin de müfredata eklenmesi, kurumun eğitimci 
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yetiştirmeyi hedeflemesi gibi hususiyetler Mederesetü’n-Nüvvab’ı çalışma konusu 

olarak seçmemizde etkili olmuştur. 

 Çalışmamızda, Osmanlı döneminde kurulmuş olan medreseler genel bir bakış 

açısıyla ele alınmaktadır. Bu, yaklaşık dört yüzyıla yayılan yani Osmanlı hâkimiyeti 

süresince eğitim ve öğretim kültürünün devam edegeldiği uzunca bir dönemi 

kapsamaktadır. Burada herhangi bir sınırlama getirilmemesi tedrisat geleneğinin 

hemen hemen hiç değişmeden istikrarını korumasından kaynaklanır. Tarihsel seyirde 

herhangi bir kısaltmaya gitmek sonucu değiştirmeyeceğinden ve değişim pek 

görülmediğinden dolayı da bu süreci çok geniş ölçüde ele almak konuyu 

dağıtmayacaktır. Fakat bu genel çerçeve son dönem itibariyle iki ayrı 

dönemlendirmeye tabi tutulmaktadır. Öncelikle 1878 ve 1920 ilk devre olarak ele 

alınmaktadır. Burada 1878 tarihinin seçilmesi ülkedeki Osmanlı hâkimiyetinin sona 

ermesinden dolayıdır. Sonraki devre ise 1920 ile 1950 tarihlerini ihata etmektedir. 

1920 ve 1950, sırasıyla,   Medresetü’n-Nüvvab’ın kuruluşu ve kapatılmasının 

tarihlerdir. Kısaca ifade etmek gerekirse, çalışmamız dört dönemi ele almaktadır: Bu 

devreler, Osmanlı dönemi diyeceğimiz klasik medrese dönemi, 1878-1920 arası 

siyasi hâkimiyetin sona erdiği fakat geleneğin kendini devam ettirdiği geçiş dönemi, 

Medresetü’n-Nüvvab dönemi ve son olarak ise Medrese’nin kapatılması, akabinde de 

mezunlar üzerinden kurumun kendisini aşan ektisinin kişisel tanıklıklar üzerinden ele 

alındığı medrese sonrası dönem şeklinde tasnif edilebilir. 

Çalışmanın altyapısı niteliğinde olacak tarihsel çerçeve ele alınırken Türkiye ve 

Bulgaristan’daki arşiv malzemelerinden ve birinci el kaynaklardan istifade 

edilmektedir. Aynı şekilde çalışmanın asıl konusu olan Medresetü’n-Nüvvab’da da 

birinci el kaynakların yanında ikinci el kaynaklar ve literatür taraması yapılarak 

bunlara müracaat edilmektedir. Medresetü’n-Nüvvab’da eğitim görmüş kişilerin ve 

orada eğitim vermiş hocaların canlı tanıklılarına başvurularak çalışmamız 

desteklenmektedir. 

 Tezin giriş bölümünde Osmanlı dönemindeki eğitim ve öğretime genel bir 

bakış yapılmaktadır. Birinci bölümde Bulgaristan’daki İslam  Eğitim Kurumları’nın 

tarihsel arkaplanı, Osmanlı dönemi ve sonrasında Bulgaristan’daki dinî eğitim 

kurumları, eğitim müesseselerindeki değişim ve dönüşümler, sonrasındaki istikrar 
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dönemi işlenmektedir. İkinci bölümde,  Medresetü’n-Nüvvab’ın kuruluşu, tarihsel 

süreci, kısımları, müfredatı, eğitim kadroları, öğrenci faaliyetleri üzerinde 

durulmaktadır. Üçüncü bölümde ise Medresetü’n-Nüvvab’ın önemi ve toplum 

üzerindeki tesirleri ele alınmaktadır. 

Bu tez bir Din Eğitimi çalışması olduğu için eğitim bilimlerinin konumuzu 

ilgilendiren tüm bölümleri de araştırmamıza ışık tuttu. Bu gibi çalışmalar daha 

önceden yapılmıştır fakat bu çalışmada biz Medresetü’n-Nüvvab’ın programını ve 

okutulan derslerini ve mevzularını daha detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştık. 

Umudumuz, bu çalışmanın Bulgaristan’daki dini eğitim veren okulların öğretmenleri 

için faydalı olmasıdır. 

 Bizim bu konuyu yazmamızın nedeni Medresetü’n-Nüvvab gibi Bulgaristan 

Müslümanlarının hayatında çok önemli bir yere sahip olan bir okulun yeterince 

bilinmemesi ve bu okulun bugün de aktüalitesini kaybetmemiş olmasıdır. Okul 

hakkında birkaç makale, hatıra, hatta bir de kitap yazılmış olduğu halde yeterince 

tanınmamış olduğunu söylemek belki garip gelebilir ancak yaptığımız araştırmadan 

sonra diyebiliriz ki bulduğumuz makale ve kitapların çoğu aynı şeylerin tekrarıdır. 

Bu nedenle yaptığımız çalışmada hem Bulgarca hem Türkçe hem de Osmanlıca 

kaynaklara başvurduk. Nüvvab Okulunu tez konusu olarak seçmemizin ikinci sebebi 

söylediğimiz gibi konunun aktüel olmasıdır. Bu okul yaklaşık altmış yıl önce 

kapanmış olmasına rağmen bugün nasıl aktüel olabiliyor? Bugün Bulgaristan’da var 

olan üç İmam Hatip Lisesi ve Yüksek İslam Enstitüsü bir bakıma Medresetü’n-

Nüvvab’ın devamı olduğu için aktüeldir. Böyle bir iddia vardır ve biz de bunun 

doğruluğuna inanıyoruz. O yüzden bu dört okulun başarılı, verimli ve faydalı 

olabilmesi için bir dönem bu okulların yerini tutan Nüvvab’ı çok iyi tanımamız 

gerekmektedir çünkü o çok büyük başarılar elde etmiş ve Müslümanlara çok yararlı 

olmuştur. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

BULGARİSTAN’DAKİ İSLAM EĞİTİMİ KURUMLARI’NIN KISA TARİHİ 

  

1.1. Osmanlı Dönemi Bulgaristan’da İslâmî Eğitim 

Balkanlarda Müslümanların yoğun olarak yaşadığı bölgelerden biri 

Bulgaristan’dır. Nüfusunu Bulgar, Türk, Pomak, Makedon, Tatar, Çingene vs. etnik 

gruplar oluşturmaktadır. 

Bulgaristan’da İslam eğitimi, yerleşmesi ve yayılması Osmanlı hâkimiyeti 

devrinde büyük hız ve yoğunluk kazanmıştır. Osmanlı Devleti, hâkimiyetine giren bu 

topraklarda daha ilk andan itibaren Müslümanlarla meskûn olan köy ve kasabalarda 

cami, mescit, mektep, medrese kurarak Türk İslam eğitimi ve öğretimi tatbik 

edilmesine büyük özen göstermiştir. 

İlk eğitim-öğretim kurumları camiler olmuştur. Bunlar yalnız ibadet yeri 

olmakla kalmayıp, aynı zamanda Müslümanların birbirleriyle görüşüp kaynaşmaları, 

toplumsal sorunların cemaat arasında konuşulup tartışılması ve karara bağlanması 

için bir toplumsal mekân olmuştur. 

Camiler dini kurumlar olmasına rağmen İslâmî eğitim sürecinde de çok önemli 

rol oynamışlardır. Daha kuruluşundan itibaren camilerde tedrici bir gelişme ile 

hemen hemen bilinen bütün dini ilimlerin (Kur’an ilimleri, Arap dili, Hadis, Fıkıh ve 

Usulü, Kelam) tedris edildiği bilinmektedir. Osmanlılar caminin bu rolünü Balkan 

ülkelerine de taşımışlar ve bu yörelerde inşa edilen binlerce cami ve mescit öğretim 

müessesesi hüviyetiyle Balkan ülkelerindeki Müslümanların dini eğitimine hizmet 

etmiştir. 

Camilerle paralel olarak, Osmanlıların daha ilk yıllarında itibaren eğitim ve 

öğretim sisteminde mekteb-i sıbyan ya da sıbyan mektepleri ile orta ve yüksek 

dereceli medreseler önemli yer almışlardır. Bu eğitim kurumları Bulgaristan’ın 

fethedilmesiyle kısa zamanda bu ülkenin her köşesine yayılmıştır.1 

  

                                                
1 Hüseyin Memişoğlu, Geçmişten Günümüze Bulgaristan’da Türk Eğitim Tarihi, Ankara, 2002, s.13. 
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1.1.1. Sıbyan Mektepleri (İlk Mektepler)         

Osmanlı devletinde yaygın olarak ilk eğitim ve öğretimin yapıldığı yer sıbyan 

mektepleri olmuştur. Çocukların eğitimi için teşkil edilen bu mektepler klâsik İslâm 

medeniyetindeki “küttâb” adlı okulların devamı mahiyetindedir. Bu okullara ayrıca 

dârü’t-ta’lim, dârü’l-huffaz, taş mektep veya sadece mektep de denilmiştir. 

Bulgaristan’da ilk sıbyan mektepleri büyük şehirlerde, daha sonra ise kasaba ve 

köylerde faaliyete başlamışlardır. Kurulan bu mekteplerin sayısı hakkında 

malumatımız çok sınırlıdır. XV ve XVI. yüzyıllarda Rumeli eyaletlerinin merkez 

sanacağında 60 sıbyan mektebinin bulunduğu rivayet edilir. Bunlara cami ve 

mescitlerde yapılan ilk eğitim ve öğretim faaliyetleri de ilave edilirse Bulgaristan’da 

ve diğer Balkan ülkelerinde yaygın bir eğitim ve öğretim tesis edilmiş olduğu 

anlaşılır.2 

Bulgaristan’da ilk ve en eski mektepler arasında Eski Zağra’da Yıldırım 

Bayezid’in oğlu Süleyman zamanında yapılan Hamza Bey mektebi yer almaktadır. 

Mektep Emir Süleyman’ın komutanlarından Hamza Bey tarafından 1409 yılında inşa 

edilmiştir.3  

Bulgaristan’da Osmanlı Türk mektepleri hakkında en doğru tasviri Evliya 

Çelebi yapmaktadır. Ona göre, XVII. yüzyılın ortalarında Sofya’da 40, Filibe’de 71, 

Silistre’de 40, Eski Zağra’da 42, Tırnova’da 20, Vidin’de 11, Plevne’de 7, Şumnu’da 

7, Kazanlık’ta 7, Hasköy’de 3, Hezargrad’da 1 sıbyan mektebi bulunmaktadır. 

Ayrıca Evliya Çelebi her camide, her mahallede birer çocuk mektebi veya mescidin 

bulunduğunu belirtmektedir.4 

Bu okullarda erkek Türk-Müslüman çocukları 7-15, kız çocukları ise 7-13 

yaşlarında eğitimlerine devam etmişlerdir. Bilebildiğimiz kadarıyla okula kayıt-kabul 

gibi herhangi bir işlem söz konusu olmamıştır. Müslüman olan her ailenin çocuğu bu 

mekteplere gidebilmiştir. Okula giden kız ve erkek öğrencilerin hepsi bir oda içinde, 

fakat ayrı yerlerde, mektebin hasırı veya kilimi üzerine diz çökerek oturup, 

                                                
² Cahid Baltacı,  XV-XVI. asırlarda Osmanlı Medreseleri, Teşkilât Tarihi, Istanbul,1976, s.19.      
³ Evliya Çelebi, Seyahatname, Cilt III, İstanbul, 1970, s. 379. 
4 Evliya Çelebi, a.g.e., Cilt III, s. 242, 261, 294, 298, 304, 305, 308, 316, 330, 420, 431, Cilt V, s. 566, 

Cilt VI, s. 127-131. 
 



 6 

önlerindeki birer küçük veya 5-6 kişilik rahleler üzerindeki Kuran’ı ya da dua 

kitaplarını okumaya çalışmışlardır. Hocalığa genellikle medrese eğitimi görmüş veya 

okuma yazma bilen imam vb. kişiler getirilmiştir. Onun görevi çocuklara okumayı 

öğretmek, İslâm dininin kuralları ile Kuran’ı belletmekti. Eğitim doğrudan hoca-

talebe ilişkisi halinde yapılmıştır. “Her öğrenci hocanın önüne gidererek, dersini okur 

ve yerine döndükten sonra dersini birçok defa tekrar ederdi. Bu, bireysel ve her 

çocuğun düzeyine uygun bir öğretme yöntemi idi”.5 

  Diğer yerlerde olduğu gibi, Bulgaristan’da da sıbyan mekteplerinin Tanzimat 

dönemine6 kadar belli başlı bir eğitimi yoktu. Eğitim ve öğretimin esas maksadı 

talebenin doğru dürüst ve kaide üzerine Kuran’ı okuyabilmesi, namaz kılmak için 

lüzumlu olan birkaç âyeti ezbere öğrenebilmesi, ibadet ve dîni vecibelerini ifa 

edebilmesi için gereken bilgilere sahip olması ve İslâm şartlarını esas prensiplerini 

yerine getirmekten ibaretti. Bu eğitim-öğretim sistemi birkaç asır herhangi esaslı bir 

değişikliğe uğramadan böyle devam etmiştir. Ancak XIX. yüzyıldan sonra sıbyan 

mekteplerinin geliştirilmesi yönünde, köklü reformlara gidilmesi ihtiyacı 

duyulmuştur.7 

 

1.1.2. Medreseler 

Medrese sözlükte  “okumak, anlamak, bir metni öğrenmek ve ezberlemek için 

tekrarlamak” anlamına gelen “ders (dirâse)” kökünden bir mekân ismidir. İlk 

medreselerin ne zaman inşa edildiği hususunda farklı görüşler bulunmaktadır. Ancak 

kaynaklarda medrese olarak anılan ilk eser, fakih ve muhaddis Ebû Bekir Ahmed b. 

İshak es-Sıbğî (ö. 342/954) tarafından Nîşâbur’da kurulan dârüssünnedir. Hasan b. 

Ahmed el-Mahledî ve Muhammed b. Hüseyin el-Haseni gibi hadis âlimlerinin imlâ 

meclisleri düzenlediği bu dârüssünnede 1000 kadar öğrencinin ders yapabildiği 

belirtilmektedir. Medresinin bir de vakfının bulunduğu, İmam Sıbgî’nin medrese ile 

                                                
5  Hüseyin Memişoğlu, a.g.e., s.19. 
6 1839 yılında tahta çıkan Abdülmecit, Reşit Paşanın etkisiyle, Tanzimat Fermanını ya da Gülhane 

Hatt-ı Hümâyûnu denen siyasal bir fermanı yayınlamış, ülkede siyasal ve sosyal bazı düzenlemeler 
yapılacağını duyurmuştur. 

7 Hüseyin Memişoğlu, a. g. e., s.21. 
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vakfın işlerini kendisinden sonra talebesi Hakîm en- Nîsâbûrî’nin yürütmesini 

vasiyet ettiği kaydedilmektedir.8 

Bütün İslâm dünyasında olduğu gibi, Osmanlılar da medrese eğitimini vakıflar 

sayesinde devam ettirme yoluna başvurmuşlardır. Yani medrese sistemi ve teşkilatı, 

İslam dünyasındaki bütün sosyal hizmet ve yardım amaçlı müesseseler gibi vakıf 

temeli üzerine kurulmuştur.9 İslâm eğitim sisteminin temel kurumu olan medrese 

Osmanlılar dönemindeki fizikî şartları, mimari özelikleri, programı ve temsil ettiği 

zihniyetle önemli gelişmeler göstermiştir. Medrese bu dönemde sıbyan mektebinden 

sonra orta, lise, yüksek okul ve üniversite eğitimine tekabül eden, İslâmî kimliği 

sebebiyle sadece Müslümanların devam ettiği bir eğitim kurumu özelliği taşır. 

Osmanlı döneminde ilk medrese olarak Orhan Gazi’nin 1331’de kurduğu, İznik 

Orhaniyesi adını da taşıyan İznik Medresesi gösterilir.10 

Yüksek seviyede eğitim-öğretimi gerçekleştiren medreselerin önemini 

kavrayan Osmanlı Devleti fethettiği Balkan ülkelerinde de sosyal ve kültürel 

ihtiyaçlarını karşılayabilecek idari ve yönetim kadrosunu yetiştirmek ve Türk-İslâm 

kültürünü yaymak için buralarda da medreselerin açılmasına ve gelişmesine büyük 

özen göstermiştir. Balkanlar’da ilk medreseler XIV. asrın sonlarından ve XV. asrın 

başlarından itibaren açılmaya ve çalışmaya başlamıştır.11 Bulgaristan’da ise ilk 

medrese, Evliya Çelebi’nin verdiği bilgilere göre, 1375-1385 yıllarında veya XIV. 

asrın sonlarında Yanbolu’da kurulmuştur. Yine XIV. asrın sonlarında Sultan I. 

Murad ve Bayezid’in ünlü komutanı ve ilk Çirmen sancakbeyi Saruca Paşa 

tarafından Kazanlık’ta bir cami ve medrese inşa edilmiştir.12 

Evliya Çelebi Yanbolu’daki diğer bir medresenin 1481 yılında Şeyh Mehmed 

İbn-Noktacı tarafından tesis edildiğinden bahis eder. 

Yine XV. asrın sonlarında Plevne’de Mihal oğlu Ali Bey Medresesi’nin 

faaliyete geçtiğini görmekteyiz. Bu medresenin kurucusu XV. asır Osmanlı akıncıları 

                                                
8 Nebi Bozkurt,  DİA (Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi) Medrese Maddesi, Cilt 28, s.324. 
9 Hüseyin Memişoğlu, a. g. e, s. 21. 
10 Mehmet İpşirli, DİA, Medrese Maddesi, Cilt 28, s. 327.                                                                 
11 Hüseyin Memişoğlu, a. g. e., s. 21. 
12 Hüseyin Memişoğlu, a. g. e., s. 23. 
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arasında önemli bir mevkii işgâl eden Mihal-oğullarında Gazi Ali Bey’dir.13 XVI. 

asrın başlarında ise Hezargrad’da İbrahim Paşa Medresesi çalışmalarına başlamıştır. 

Bu medresenin kurucusu, Kanuni Sultan Süleyman’ın ikinci vezîr-i azamı Maktul 

İbrahim Paşa’dır. Medresinin kesin inşa tarihi bilinmemektedir.14 XVI. asrın 

ortalarına doğru ise Sofya’da Sofu Mehmed Paşa Medresesi’nin faaliyete geçtiği 

anlaşılmaktadır. Bu medresini kurucusu Kanûnî Sultan Süleyman devri vezirlerinden 

Sofu Mehmed Paşadır. Evliya Çelebi bu medreseden bahsederken: “Kubbeleri mavi 

kurşunla kaplıdır. Hoca ve talebelerinin beslenme, aydınlanma tayınatları vardır. Her 

gün devamlı yemekleri çıkar” demektedir. 

XVI. asırda inşa edilmiş olan medreseler arasında Sofya’da Mahmud Paşa 

Medresesi’nin de önemli yeri vardır. Evliya Çelebi bu medresenin talebelere mahsus 

kırk adet okuma yeri olduğundan bahis eder.15 XVII. asrın ortalarında Bulgaristan’ı 

dolaşan Evliya Çelebi, Silistre’de 8, Filibe de 9, Vidin’de 7, Tırnova’da 7, 

Köstendil’de 3, Yanbolu’da 3, Vraça’da 2, Kazanlık’ta 2, Samakov’da 2, Sofya’da 2, 

Plevne’de 2, Rahova’da 1, Lom’da 1, Hasköy’de 1, medrese bulunduğuna dair 

bilgiler vermektedir.16 

Bazı kaynaklara göre, XVII. asırda Bulgaristan’da medreselerin sayısının 98’e 

ulaştığı belirtilmektedir. Çoğu evrensel mahiyette olan bu medreselere sıbyan 

mekteplerini bitirenler veya o seviyede hususi öğrenim görmüş talebeler alınmıştır. 

Burada medreselerin derecelerine göre, çeşitli zamanlarda değişik dersler 

okutulmuştur. Ancak bu derslerin hangileri olduğu hakkında kesin bir bilgi elde 

edilememiştir.17 

Bulgaristan’da, Osmanlı Devleti’nin diğer eyaletlerinde olduğu gibi, 

medreseler ve burada ders veren müderrisler ve hatta medresedeki talebeler, büyük 

vakıflar tarafından idare edilmiş ve onların bütün ihtiyaçları da vakıflarca temin 

edilmiştir. Meselâ 1540 tarihli vakfiye kayıtlarından anlaşıldığına göre, Maktul 

                                                
13 Dimitır İhçiev, Turskite Vakıfi v Bılgarskoto Tsarstvo i Dokumenti  Vırhu Tyah- Minalo, 1909-

1910, sayı 3, s. 243-253. 
14 Hüseyin Memişoğlu, a. g. e., s. 23.   
15 Evliya Çelebi, a. g. e., Cilt III, s. 308. 
16 Evliya Çelebi, a.g.e., Cilt III, s. 336, Cilt V, s. 566, Cilt VI, s. 129, 157, Cilt VIII, s. 63, Osman 

Keskioğlu, Bulgaristan’da Müslümanlar ve İslâm  Eserleri, s. 30, 46, 53. 
17 Hüseyin Memişoğlu, a. g. e, s. 30. 
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İbrahim Paşa vakıfın gelirlerinden yıllık 68139 akçe Hezargrad Camisi ve 

Medresesinin ihtiyaçlarına ayrılmıştır.18Aynı şekilde Filibe’deki Şahabeddin Paşa 

Medresesi, Camisi ve İmareti için 1529-1530 yılında aynı zatın vakıf gelirlerinden 

179.987 akçe temin edilmiştir.19 

“Medreselerin ekseriyeti yatılı tipinde olup dershaneleri ve talebelere mahsus 

yatak odaları vardı. Öğrenciler burada karşılıksız barınma imkânı bulurlardı. 

Mütevelliler, talebelerin beslenme ve barınması, hatta cep harçlığı bizzat vakıfların 

gelirlerinden belirli miktarda para ayırırlardı.”20 

Böylece Bulgaristan’daki medreseler Osmanlı eğitim sistemi içinde teşkilâtı, 

yüksek seviyede eğitim-öğretimi gerçekleştiren müesseseler olarak gelişmişlerdir. Bu 

medreselerde Osmanlı Devleti’nin kadılık, müftülük, müderrislik, kâtiplik gibi ilmiye 

sınıfı yetiştirilmiş ve ülkenin kültürel, idarî ve diğer kadro ihtiyacı buralardan 

karşılanmıştır. Bu evrensel medreselerin yanı sıra İslâm ananelerini tetebbü etmek 

için Filibe’de 1, Plevne’de 1, ve Hezargrad’da 1 olmak üzere 3 Daru-l-Hadis ismiyle 

bilinen ihtisas medreseleri de tesis edilmiştir. Bu medreselerde ihtisaslaşmış meşhur 

kişiler bu ilim alanında ders vermişlerdir. Bunların yanında, kaide üzerine doğru 

dürüst Kur’an okumak için Filibe’de 7, Lofça’da 1, Hezargrad’da 1 ve daha 5 yerde 

olmak üzere 13 Dârû’l-Kurra ismiyle ihtisas medreseleri de kurulmuştur.21 Evliya 

Çelebi Filibe’deki medreselerden bahsederken “Ulu Câmi’de Şeyhul-Kurra 

Gazzazzâde, Kuran’ı yedi okunuş tarzına göre öğretir Şahabeddin Paşa Dürül-

Kurra’sı da günlük okutur” demektedir.22 Bu medreseler umumiyetle imam, müezzin 

gibi cami ihtiyaçlarını karşılayacak hizmetlileri yetiştirmek amacıyla tesis 

edilmişlerdir.  

 

1.2. Osmanlılardan sonra Bulgaristan’da Din Eğitimi 

Osmanlı Bulgaristan’dan çekildikten sonra ardında büyük bir Müslüman-Türk 

kitle bırakmıştır. Arkada kalan Müslümanların dinî ve millî kimliklerini koruma ve 

                                                
18 Rositsa Gradeva ve Svetlana İvanova, Müsülmanskata Kultura po Bılgarskite Zemi. İzsledvaniya, 

Sofya, 1998, s. 147. 
19 Machiel Kiel, “Filibe” Maddesi, DİA, Cilt XIII, s. 80. 
20 Hüseyin Memişoğlu, a. g. e., s. 31. 
21 Hüseyin Memişoğlu, a. g. e., s. 32. 
22 Evliya Çelebi, a. g. e., Cilt III, s. 298. 
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geliştirmesiyle ilgili hususlar uluslararası anlaşmalar ve iki devlet arasında imzalanan 

sözleşmeler teminat altına alınmıştır.                                                                                

Din eğitimi alma, insanın en önemli haklarından biri olarak değişik anlaşma ve 

kanunî düzenlemelerde ele alınıp değerlendirilmiştir. İslâmî eğitim, Maarif/Eğitim 

Bakanlığı’nın nezaretinde ilk yıllarda Bölge Müftülüklerine, 1910 yılından itibaren 

ise o yıl kurulan Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü’nün yetkisine bırakılmıştır. 

Yukarıda belirtilen anlaşma ve kanunî düzenlemeler çerçevesinde Başmüftülük 

kurumunun ve halkın kendi gayretleriyle Bulgaristan Müslümanları 130 yıl boyunca 

İslâmî eğitim alma hakkından yararlanmışlardır.                                                              

Ancak bu hakkı kullanma her zaman aynı düzeyde olmamıştır. Bunun 

portresini ortaya koymak için İslâmî eğitimin durumu iki dönem halinde savaş 

sonrasında Osmanlı’nın ardında kalan Müslüman topluluğun eğitim kurumlarını yeni 

şartlara göre oluşturduğu ve yapılandırdığı yıllar (1878-1922) ile lise ve yüksek okul 

düzeyinde İslâmî eğitim veren Medresetü’n-Nüvvab’ın kurulup çalıştığı ve İslâmî 

eğitim sisteminin büyük ölçüde kurulduğu yıllar (1922-1945) olan dönemler olarak 

incelenmiştir. 

Başlıca birkaç sebepten dolayı 1877-1878 yıllarındaki Rus-Osmanlı Savaşı 

esnasında ve daha sonraki bir-iki yıl içerisinde Bulgaristan’daki Müslümanların 

eğitim sistemi büyük bir buhran yaşamıştır. O yıllarda Müslüman-Türk topluluğunun 

dinî ve fikrî öncüleri Osmanlı topraklarına göç etmiş, okul binaları harap veya gasp 

edilmiş, okulların malî kaynağının ana damarını teşkil eden vakıf mallarının da gasp 

edilmesi ve hayırsever eşrâfın/zenginlerin yuvalarını terk etmek zorunda kalması 

sebebiyle maddî destek asgarîye düşmüştür.23 İlim ve irfana verdikleri önem 

sebebiyle yeni kurulan Bulgaristan devletindeki Türkler bulundukları aşırı olumsuz 

şartlara rağmen, kısa bir zamanda bu buhranlı durumdan çıkabilmenin çarelerini 

aramaya koyulmuşlardır. Belirli bir zaman içinde eskiden var olan eğitim sistemini 

yeni şartlara göre yeniden yapılandırarak azınlık haklarını ve bunların en 

önemlilerinden olan din ve din eğitimi özgürlüğünü kazanma ve gereğince kullanma 

yolundaki zorlu mücadelelerine başlamışlardır.  

                                                
23 Bilal Şimşir, Bulgaristan Türkleri, s. 32-35; Vedat Ahmed, “Bulgaristan Türklerinin Siyasî ve 

Kültürel Tarihine Dair Genel Bir Çerçeve”, Türkler, Cilt XX, s. 386.   
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Bulgaristan’daki Müslüman azınlığın kültürünü geliştirme ve eğitim-öğretim 

alma hakları hemen savaş sonrasında akdedilen Yeşilköy (Aya Stefanos) ve Berlin 

anlaşmaları gibi uluslararası anlaşmaların yanı sıra, 1879 yılında kabul edilen 

Tırnova Anayasası tarafından da temin edilmektedir. Ancak pratikte birçok sorun 

ortaya çıkmaktadır. Zira yeni kurulan Bulgar devletinin Müslüman azınlığın 

sorunlarını çözme hususunda büyük ölçüde hazırlığı yoktur. Bundan dolayı 

Müslümanlar eğitim ve kültür konularında bir yere kadar kendi haline bırakılmıştır. 

Bulgar devletinin hazırlıksız oluşunu, tanınmış Maarif Bakanı Konstantin İreçek’in 

belirli bir dönemde hem Avrupa’nın, hem de şeriatın taleplerine uygun düşen 

çözümler bulabilecek yeterlilikte Fransa’dan Cezayir asıllı bir Müslüman uzmanı 

getirme yönündeki girişimi de göstermektedir.24 Öğretim konusunda kendi haline 

bırakılan ve belirli bir bağımsızlığa sahip olmakla birlikte Müslüman-Türklerin 

eğitimi çalışmaları, uygulanan ekonomik ve idarî baskı ile engellenmektedir. Meselâ, 

daha ilk kanun tasarılarında Müslüman okulları özel statüde değerlendirilmekte, 

ancak Müslüman okullarının malî güvencesinin ana damarını oluşturulan vakıf 

malları istimlâk, gasp ve harap edilmektedir. Başka bir örnek ise bir taraftan 

kanunların Müslüman okullarında Bulgar dilinin okutulmasını zorunlu kılması, diğer 

taraftan ise Müslümanlar arasından bu dersleri verebilecek öğretmenler 

hazırlanmasına imkân tanınmamasıdır. Ayrıca sağlık kurumları birtakım hijyenik 

kurallara riayet edilmesini istemekte, fakat aynı zamanda Vidin, Samakov, Rusçuk, 

Tırnova, Pravadı ve Sofya gibi şehirlerde bulunan en güzel ve elverişli Müslüman-

Türk okullarına “toplum yararına” el konmakta, Müslümanlarca istifade edilemez 

duruma getirilmektedir.25 

Bulgaristan Müslümanlarının eğitim tarihi kapsamında Bulgaristan’daki İslâmî 

eğitimi, konuyu daha iyi değerlendirmek amacıyla dönemlere ayırarak ele almak 

gerekmektedir. Bu yüzden bu süreç İslâmi eğitim sistemini yeniden yapılandırma 

dönemi (1878-1920) ve İslâmî eğitim sisteminin belirli ölçüde oturduğu dönem 

(1920-1945) olarak iki dönem halinde sunulacaktır. 

 

                                                
24 Jorjeta Nazırska, Bılgarskata Dırjava i Neinite Maltsinstva 1879-1885, Sofya 1999, s. 87. 
25 Bilal Şimşir, a. g. e., s. 33-34, 37-38, Jorjeta Nazırska, a.g.e.,  s. 87-88.  
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1.3. İslâmî Eğitim Sistemini Yeniden Yapılandırma Dönemi (1878-1920)    

Bulgaristan Müslümanlarının din öğretim ve eğitimi, genel öğretim ve 

eğitimlerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Ele aldığım dönemde Bulgaristan’da hem genel 

eğitim, hem de İslâmî eğitim kurumlarının canlandırılıp yeni bir sistem kurma 

sancılarının yaşandığı zaman dilimidir. Bu dönemdeki din eğitiminin portresini 

çıkarabilmek için din eğitiminin üç tür okulda nasıl verildiğini ele almak 

gerekmektedir: İlkokullarda, Ortaokullarda ve Medreselerde. 

 

1.3.1. İlkokullarda Eğitim 

Önceleri ilköğretim, “sıbyan mekteplerinde” yapılmaktaydı. XIX. yüzyılın 

sonlarında ise “ibtidaiyye” olarak adlandırılmaya başlanan ilkokullarda 

gerçekleşmeye başlanmıştır.26 Müslümanların ikamet ettiği her yerleşim yerinde bu 

türden okullar bulunmaktadır. Dersler genellikle okulda, cami odalarında veya 

hocanın/öğretmenin evinde yapılmaktadır. Çoğunlukla öğretmen aynı köyün imamı 

ve hatibidir. Öğretim yılı Kasım’dan Mayıs’a kadar sürmektedir. Ayrı sınıflar 

bulunmayıp öğretim kalfa yardımıyla gerçekleştirilmektedir. Öğretmenin imam 

olması sebebiyle ders zamanı vakit namazlarına göre ayarlanarak ya öğle namazına 

kadar ya da ikindi namazına kadar devam etmektedir. Namaz vakti olunca öğrenciler 

hep birlikte “âmîn”ler eşliğinde ilâhi söyleyerek o günlük dersi noktalamaktadırlar.27 

İlk yıllarda okullardaki öğretimin tamamen dini olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü bu 

okullarda sadece Kur’ân-ı Kerim okuma, Arapça yazma, temel din bilgileri (ilmihal) 

ve hesap öğretilmektedir.28 Ancak zamanla okul programlarına tedricen Bulgarca, 

müzik, Türk tarihi, coğrafya, tarih ve tabiat bilgisi gibi dersler de konmuştur. 93 

Harbi sonrasındaki ilk yıllarda çocuklar Kur’ân-ı Kerim’i okumayı, bazıları ise 

yazmayı da öğrenmektedirler, bununla birlikte namazın kılınışında lâzım olan kısa 

sureleri ve duaları da ezberlemektedirler. Ayrıca imanın 6 şartını ve İslâm’ın 5 şartını 

                                                
26 Mehmed Celil, “Mekteblerimizin İyi ve Fenâ Günleri”, Rehber, 19 Mayıs 1928, sayı 18, s. 1.  
27 Osman Keskioğlu, Bulgaristan’da Türkler, Ankara 1985, s. 58; İbrahim Yalımov, İstoria na 

Turskata Obştnost v Bılgaria, Sofya 2002, s. 87; Vedat Ahmed , “Bulgaristan Müslümanlarının 
Durumu – III; 1878-1885”, Kalem, 2002, sayı 6, s. 18-20. 

28 Nikola Vankov, İz Arhivata na Ministerstvoto na Narodnoto Prosveştenie - 1878/1879-1884/1885, 
Sofya 1905, s. 91). 



 13 

öğrenmekte ve abdest, namaz gibi ibadetleri camide uygulamaktadırlar. Bu 

saydıklarımızı öğrendikten sonra öğrenciler “hatim duası” yaparak öğrenimlerini 

tamamlamış olmaktadırlar. Öğretim süresi kesin bir şekilde belirlenmiş olmayıp 

programın mahiyeti ve ders saatlerinin adedi de hocaya göre tespit edilmektedir. 

Ancak XIX. yüzyılın sonlarıyla ve XX. yüzyılın başlarında ortak bir program 

arayışı başlamış ve bunun neticesinde 1904/1905 öğretim yılında oldukça düzgün ve 

ortak sayılabilecek bir program hazırlanmıştır. Özellikle 1906 yılında Bulgaristan 

Muallimîn-i İslâmiyye Cemiyet-i İttihâdiyyesi’nin kurulmasından sonra ortak 

program takip etmeye önem verilmiş, fakat bu konuda her zaman başarı 

sağlanamamıştır. 1904/1905 öğretim yılında hazırlanan programı göz önünde 

bulundurduğumuzda, Rusçuk bölgesinde haftada toplam 19 saat (ІІ. sınıfta – 8 saat, 

ІІІ. – 9, ІV. – 2) din bilgisi, Razgrad bölgesinde ise toplam 16 saat (І. sınıfta – 3 saat, 

ІІ. – 6, ІІІ. – 5, ІV. – 2) din bilgisi okutulduğunu görmekteyiz.29 

Müslüman ilkokullarında öğretmenler çok nadiren -eğer yerleşim yerinin vakıf 

gelirleri bulunursa- maaş almaktadır, sosyal güvence ise kesinlikle bulunmamaktadır. 

Fakat öğrencilerin velileri hocanın hakkını vermede son derece ciddiyetle hareket 

etmektedirler. “Mektebe başlama”, “Cüzü bitirme”, “Hatmetme” gibi değişik 

vesilelerle öğretmenlere hediyeler vermektedirler. Bu hediye ve ödemeler çoğunlukla 

aynî olarak verilmektedir. Hatta bazı durumlarda öğrenci velileri, borçlarını ödemek 

için hocanın işlerini yapmaktadırlar.30 

  
1.3.2. Ortaokullarda Eğitim 

Bulgaristan eğitim tarihinde rüşdiyeler, önceleri 4 yıllık daha sonraları ise 3 

yıllık sınıf sistemine göre düzenlenmiş olup çağdaş ifade ile ortaokul seviyesinde 

eğitim veren okullardır. Rus-Türk Savaşı sonrasındaki ilk birkaç yılda sadece birkaç 

merkezî şehirde rüşdiye okulu kalmıştır, ancak 80’li yılların ortasında bu türden 

okullar başka şehirlerde de açılmaya başlamıştır. Bunların en önemlileri Şumnu, 

Varna ve Filibe rüşdiyeleridir, çünkü oralarda pedagojik formasyon sahibi, 

                                                
29 Hüseyin Memişoğlu, a. g. e., s. 104. 
30 Nikola Vankov, a. g. e., s. 91; Mehmed Celil, a. g. m., s. 1.  
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İstanbul’da Dârü’l-Muallimîni bitirmiş öğretmenler görev yapmakta olup daha 

sonraki yıllarda tanınmış eğitimci ve düşünce önderi olan bir çok kişi bu iki okuldan 

yetişmiştir. 

Filibe kız ve erkek rüşdiyelerini esas aldığımızda bu okullardaki İslâmî 

öğretimi şu şekilde tasvir edebiliriz: Kız rüşdiyesi üç yıllıktır. Her üç sınıfta da 

Kur’ân-ı Kerim, din bilgisi (ilmihal) ve Arapça, 1. ve 3. sınıflarda ise İslâm tarihi 

okutulmaktadır. Erkek rüşdiyesinde öğretim süresi dört yıldır. Kur’ân-ı Kerim sadece 

1. sınıfta, din bilgisi her dört sınıfta okutulmakta olup son sınıfta akaid 

görülmektedir, ayrıca dört yıl boyunca Arapça ve iki yıl İslâm Tarihi 

okutulmaktadır.31 

  

1.3.3. Medreselerde Eğitim 

Yeni Bulgar devletindeki medreselerin kendilerine has birtakım özellikleri 

bulunmaktadır. Onlar Osmanlı’daki medreselerin devamı olmakla birlikte, artık 

Osmanlı üst kurumlarının denetimi altından çıkmışlardı. Ayrıca 1910 yılına kadar 

Baş müftülük makamı da olmadığı için bu kurumun denetimi de 

bulunmamaktadır. Medreseler belirli ölçüde Bölge Müftülükleri tarafından 

denetlenmektedir. Bulgaristan’daki medreselerin başlıca özellikleri, sadece din 

derslerinin okunması ve çoğunlukla tek müderrisin görev yapmasıdır, bir 

medresede iki hocanın görev yaptığı durumlar yok denecek kadar azdır. Bütün 

medreseler bağımsız olup ortak bir program takip edilmemekte ve uygulanan 

program tamamen hocanın bilgi ve becerisine bağlı kalmaktadır. Prensipte 

medrese eğitimi ilkokuldan sonra başlamakta ve eğitim süresi dört-beş yıl 

sürmektedir, ancak bazılarında bu süre daha da uzamaktadır. Ele aldığımız 

dönemde Bulgaristan’daki medreselerin eğitim seviyeleri çok düşüktür. Bu 

medreselerden mezun olanların daha sonra yıllarca İstanbul medreselerinde 

öğrenimlerini sürdürmeleri bunun en açık göstergesidir. 

Bu medreselerin amaçları, arzu edenlere daha geniş dinî bilgiler vermek ve 

Müslüman halkın imam, hatip ve vaiz gibi dinî kadro ihtiyacını karşılamaktır. Başka 

                                                
31 Osman Keskioğlu, a. g. e., s. 68-69. 
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yetişkin eleman bulunmaması sebebiyle medrese mezunları yıllar boyu ilkokullarda 

öğretmenlik yapma imkânına da sahip olmuşlardır. İstatistiklere göre, 1904/1905 

öğretim yılında Bulgaristan içindeki 1460 ilkokul öğretmeninin 565’i medreselidir.32 

Ayrıca Bulgar devleti medrese mezunlarına görev yapmaları durumunda bazı 

imtiyazlar tanımış ve onları askerlikten muaf tutmuştur.  

Osmanlı sonrası Bulgaristan’daki medreselerin sayısını ve bulundukları 

yerleri 1930’lu yıllara kadar tespit etmek oldukça zordur. Bulgaristan eğitim 

tarihi araştırmacılarına göre, 1878-1885 yılları arasında aşağıdaki yerleşim 

yerlerinde medreseler bulunmaktadır: Varna, Hacıoğlu Pazarcığı, Pravadı, Balçık, 

Şumnu, Silistre, Eski Cuma, Osman Pazarı, Rusçuk, Razgrad, Turtrakan, 

Vırbovka, Küçük Kokarca.33 Fakat bu başka yerlerde de medreseler olabileceği 

ihtimalini yok saymamaktadır. Bu medreselerin büyük bir kısmı Medresetü’n-

Nüvvab’ın açıldığı 1922 yılına, hatta birkaç yıl sonrasına kadar faaliyet 

göstermişlerdir. Medreselerle ilgili portrenin biraz daha netleşmesi bakımından 

aşağıdaki tablo önemlidir. 

                                                
32  Hüseyin Memişoğlu, a. g. e., s. 92. 
33  Vedat Ahmed, a. g. m., s. 19. 
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Tablo 1: Yıllara göre medreseler ile öğretmen ve öğrenci sayısı 34 

Öğretim Yılı Medrese Sayısı Müderris Sayısı Talebe Sayısı 
1900/1901 20 21 728 
1901/1902 20 19 735 
1902/1903 15 15 547 
1903/1904 16 20 650 
1904/1905 16 18 590 
1905/1906 14 14 457 
1906/1907 12 12 438 
1907/1908 9 14 336 
1908/1909 9 10 440 
1909/1910 10 10 372 
1910/1911 10 10 406 
1911/1912 9 11 390 
1912/1913 5 5 185 
1913/1914 9 10 296 
1914/1915 3 3 86 
1915/1916 2 2 44 
1916/1917 6 12 206 
1917/1918 2 2 27 
1918/1919 6 9 159 
1919/1920 14 18 682 
1920/1921 21 28 949 
1921/1922 21 34 983 
1922/1923 21 36 964 
1923/1924 16 24 900 
1924/1925 12 23 662 
1925/1926 12 20 524 
1926/1927 13 27 721 
1927/1928 9 25 418 
1928/1929 5 19 353 
1929/1930 4 16 319 

                                                
34   Antoaneta Pavlova, İstoria na Turskite Uçilişta v Bılgaria 1878-1959, Magistır “M”, 1993, s. 55.  
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1.4. İslâmî Eğitim Sisteminin Belirli Ölçüde Oturduğu Dönem (1920-1945) 

Birinci Dünya Savaşı sonrasında Aleksandır Stamboliyski’nin iktidara 

gelmesiyle Müslümanların eğitim durumunda birçok kazanım elde edilmiştir.35 Bu 

kazanımların etkisi İslâmî eğitim hususunda da hissedilmiştir. Maarif Bakanlığı 1920 

yılında Müslüman okullara müfettişi tayin etmiş ve hemen ilkokulların 

programlarının birleştirilmesi yoluna gidilmiştir. Bu ortak programda dört sınıfta 

haftalık toplam 15 saat (ІІ. sınıfta – 4 saat, ІІІ. – 6, ІV. – 5) Kur’ân-ı Kerim dersi ve 7 

saat (І. sınıfta – 1 saat, ІІ. – 2, ІІІ. – 2, ІV. – 2) din bilgisi yer almaktadır.36 Aynı 

zamanda Bulgaristan Muallimîn-i İslâmiyye Cemiyet-i İttihâdiyyesi’nin gayretleriyle 

birçok ders kitabı hazırlanmış, ilkokullar için Ahmed İhsan ve Osman Nuri 

(Peremeci) tarafından ise din bilgisi kitapları yazılmıştır.37 

Bazı değişikliklerle bu program 9 Eylül 1944 tarihinde geçilen yeni düzene 

kadar yürürlükte kalmıştır. Başmüftülüğün denetiminde 1936 yılında yeni program 

ve ona uygun ders kitapları hazırlamak üzere bir komisyon kurulmuştur. O sıralarda 

Başmüftülük nezdinde yeni kurulan Din Eğitim Müfettişliği Müdürü ve eski 

Başmüftü Hüseyin Hüsnü ile Süleyman Sırrı, Hâfız Nazif Osman, Hâfız Yusuf 

Yakub, Eğridereli Hasan Sabri ve Mehmed Fikri gibi değerli ilahiyatçı ve 

pedagoglardan oluşan bu komisyonun çalışmaları neticesinde yeni bir program 

hazırlanmış ve kitapların yazılmasına başlanmıştır. Siyasi sebeplerle açılan Din 

Eğitim Müfettişliği yine aynı sebepler yüzünden 1937 yılında kapatılınca uzun yıllar 

askıya alınan Türk Okulları Müfettişliği yeniden canlandırılmış, başına da Türk 

okullarının gelişimini engelleme yönünde büyük gayretler sarf etmiş olan Dimitır 

Neşev getirilmiştir. Onun zamanında daha önce hazırlanan program gözden 

geçirilerek Müslüman ibtidâiye ve rüşdiye okulları programı olarak kabul ve ilân 

edilmiştir.38 Bu programda birkaç küçük değişiklik 1940 ve 1943 yıllarında da 

yapılmıştır. Bakanlık tarafından onaylanan programda İslâmî derslerin konumu 

şöyledir: İlkokullarda haftalık toplam 8 saat (І. sınıfta – 2 saat, ІІ. – 2, ІІІ. – 2, ІV. – 

2) din bilgisi ve toplam 12 saat (ІІ.  sınıfta – 4 saat, ІІІ. – 4, ІV. – 4) Kur’ân-ı Kerim. 

                                                
35 İbrahim Yalımov, a .g. e., s. 134-135; Hüseyin Memişoğlu, a. g. e., s. 132-159. 
36 Osman Keskioğlu, a. g. e., s. 67. 
37 Hüseyin Memişoğlu, a. g. e., s. 144. 
38 Medeniyet, 13. 08. 1936, sayı 101, s. 1; Osman Keskioğlu, a. g. e., s. 71, 74.  
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Ortaokullarda ise haftalık toplam 6 saat (І. sınıfta – 2, ІІ. – 2, ІІІ. – 2) din bilgisi  ve 

toplam 8 saat (І. sınıfta – 3, ІІ. – 3, ІІІ. – 2) Kur’ân-ı Kerim.39 

Aleksandır Stamboliyski döneminde Bulgaristan Müslümanlarının eğitim 

hizmetleri için ilk defa ortaokul seviyesinin üzerinde eğitim kurumları açılmıştır; 

bunlar Şumnu’daki Dârü’l-Muallimîn ve Medresetü’n-Nüvvab’tır. 

Dârü’l-Muallimîn veya tam adıyla Devlet Türk Dârü’l-Muallimîni, Müslüman 

okullarına öğretmen hazırlama amacıyla 1918 yılında açılmıştır.40 Ancak 10 yıl 

faaliyet gösterebilen okulun programında bu sebepten dolayı din dersleri de vardır ve 

dönemin en tanınmış ilahiyatçılarından Emrullah Feyzullah Efendi, Hâfız Emin 

Zarifî ve Yusuf Ziyâeddin Ezherî bu dersleri okutmuşlardır. Okul programında 

İslâmî bilgiler din bilgisi dersinde ibadetler ve akaid bölümleri içinde verilmiştir.41 

Yine bu dönemde Şumnu’daki meşhur Medresetü’n-Nüvvab açılmıştır.  

                                                
39 Medeniyet, 14. 06. 1937, sayı 141, s. 1. 
40 İbrahim Tatarlı, “Şumen Devlet Türk Öğretmen Okulu (Daru’l-muallimîn)”, Ümit, Sofya, Kasım 

1995, sayı 5, s. 16-17.  
41 Osman Keskioğlu, a. g. e., s. 79. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

MEDRESETÜ’N-NÜVVAB 

 
2.1. Medresetü’n-Nüvvab’ın Kuruluşu  

 

 Bu okul Şumen’de, bir Osmanlı eseri olan Şerif Halil paşa camiinin yanında bulunuyor. 

(Cami, Tombul Camii olarak meşhur) İlahiyat lisesi olarak kullanılan iki katlı bu küçük bina 

vaktiyle kilise olarak yapılmış. Kilisenin çan kulesi hâlâ mevcut. Ama şimdi bu bina İlahiyat 

Lisesi olarak kullanılıyor. 

                       

Mektebim “Nüvvab” 
 
Selam sana sevgili mektebim, adı “Nüvvab” 
Öğreniyoruz sende nice ilim ve adab. 
 
Sende atıldı bu özbenliğimin temeli, 
Yurduma, milletime daim hizmet emeli. 
 
Bekliyor bizi mektep, cami, mihrap ve minber,  
“Alimler varisimdir” buyurdu Hak Peygamber. 
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Duyulmalıdır Kur’ân’ın, İslam’ın gür sesi,  
İnsanlığın kurtarıcı, mukaddes nefesi. 
 
Saygı sana, ey benim ilm- ü irfan ocağım, 
Ruhuna, ruhaniyetine hep uyacağım. 
 
Şanlı bir geçmişin var, eserisin ecdadın,  
Sahip çıkacaktır sana vefakar ahfadın. 
 
Seni açan, senden geçen eslafı anarım,  
Hocalarıma dualar, Kur’ân’lar sunarım. 
 
Pek çok hatıralarla veda ederken sana,   
Gönlüm senle dolu hakkını helal et bana. 
        
Niyazım şudur Rabbimden: Ebedi yaşa “Nüvvab”         
Ya Müfettiha ‘l-ebvab, iftah lena hayra’l-bab! 

                                                                                                                                         
Hafız Müzekka Gürbüz (İbişoğlu) 

 

Daha 1880 Geçici Tüzüğünde Sofya’da İslami bir okulun açılması 

düşünüldüğü ve hâlihazırda açılmamış camilerin gelirlerinin sancak müftülüğünün 

rızası ve Dışişleri ve Mezahip Bakanlığının onayı ile bu okulun finansmanına 

ayrılacağı hükme bağlanmıştı. Ancak çok uzun yıllar geçmesine rağmen bu konuda 

herhangi bir adım atılmamıştır.42 

Bulgaristan Devleti, Osmanlı’nın içinde var olan iktidar kavgalarından da 

yararlanarak 1908 yılında bağımsızlığını ilan etmiş ve bunun neticesinde Bulgaristan 

topraklarında büyük bir Müslüman kitlesi kalmıştır. Bulgaristan’ın tam 

bağımsızlığını kazanmasından sonra imzalanan 1909 İstanbul Protokolü ve buna ekli 

Müftülükler Sözleşmesin’de bu okulla ilgili bir hüküm yer almıyordu. Oysa bu 

                                                
42 Hacı Mehmet Günay, Osmanlı Sonrası Bulgaristan Türklerinin Dini Yönetimi ve Özel Yargı 

Teşkilatı 1878-1945, s. 61. 
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tarihten sonra böyle bir okula çok daha fazla ihtiyaç duyulmaya başlanmıştır. Bu 

nitelikte bir okula olan ihtiyacı Çiftçi Bilgisi gazetesinde Adnan mahlasıyla yazan 

Ethem Ruhi 1920’li yılların başında şu şekilde dile getirmektedir: “Bilmem farkında 

mıyız? Biraz önce biz Bulgaristan Müslümanları son günlerde mevcudu gittikçe yok 

olmaya başlayan ulemamıza, müftülerimize hayat vermenin çarelerini düşünmeliyiz. 

Bulgaristan’da hakiki ulema artık kalmıyor, yenisi de yetişmiyor. O beğenmediğimiz 

eski medreselerden de artık bulunmuyor. Altı yedi ay var ki, Bulgaristan’ın 

müslümanı çoğunlukta olan kasabalarında müftülükler münhal, müftü bulunamıyor. 

Diğer yerlere gelince tayin edilecek şeriat ehli yok. Bu felaketin önünü şimdiden 

almazsak emin olalım ki, milli varlığımız tehlikededir. Muhterem İslam 

mebuslarımızdan ve mevcut hükümetten ilk temenni edeceğimiz hizmet, hemen 

süratle müftü yetiştirecek bir Mekteb-i Nüvvab açıp ihya etmek olmalıdır.”43 Çünkü 

daha önce Bulgaristan hukuken Osmanlı Devleti’ne bağlı olup buradaki Türklerin 

din görevlisi, müftü, müftü vekili, naip ihtiyacı İstanbul’daki medreselere gönderilen 

ve oralardan mezun olan öğrencilerle karşılanıyordu ve bu ihtiyacın şimdi nasıl 

karşılanacağı belirsizdi. 

Bilal N. Şimşir Bulgaristan Türkleri adlı eserinde Nüvvab okulunun açılmasını 

şöyle anlatmaktadır: 

 “Bu dönemde Bulgaristan Türkleri din görevlisi, müftü vekili ve naip 

yetiştirmek için İstanbul’daki yüksek medreselerde öğrenci yetiştirebilmişlerdi. 1908 

yılında Bulgaristan bağımsızlığını ilan edince iki ülke arasına tam bir sınır girdi. 

Artık İstanbul’a öğrenci göndermek pek kolay olmayacaktı. Bulgaristan’da görev 

yapacak Türk din adamları, müftü vekilleri ve naipler yetiştirmek üzere bir okul 

açma ihtiyacı zamanla daha fazla hissedilecekti. Sofya’da bir Başmüftü, her Bulgar  

il merkezinde birer müftü bulunacağı, müftülükler örgütünün Bulgaristan Türk-

Müslüman azınlığı din işleriyle, vakıflarıyla ve eğitim-öğretim sorunlarıyla 

ilgilenecekleri, bu alanlarda  yetkili ve görevli olacakları ayrıntılarıyla hükme 

bağlandı. Bulgaristan Başmüftülüğü’nün İstanbul’daki Şeyhulislam’a bağlı olacağı 

belirtildi. Ama Bulgaristan Müftüleri’nin nerelerde, hangi okullarda, nasıl 

yetiştirilecekleri açıkta kaldı. Bulgaristan Türk azınlığı müftü vekili, kadı yetiştirmek 

                                                
43 Hacı Mehmet Günay, a. g. e., s. 61. 
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için Türkiye’ye öğrenci mi gönderecekti? Yoksa Türkiye’den müftü mü getirilecekti? 

Belli değildi.”44                  

Bu belirsizlik 1913 İstanbul Antlaşması’na ekli Müftülükler Sözleşmesi’nde bir 

ölçüde giderilmiş ve Bulgaristan’da “nüvvab” yetiştirmek üzere özel bir müessesenin 

kurulacağı karar altına alınmış, ancak araya I. Dünya Savaşı’nın girmesi dolayısıyla 

bu hükmün hayata geçirilmesi de mümkün olmamıştır. Bu hüküm 1919 

Nizanmâmesi’nde daha kararlı bir şekilde teyit edilip, Mekteb-i Nüvvab’ın tesisi 

Başmüftü’nün görevleri arasında sayılmış ve inşası, açılması ve tanziminin bir 

talimatnâme ile açıklığa kavuşturulması öngörülmüş. 

Birinci Dünya Savaşı başlayınca, okulun açılışı biraz gecikmiş ama, 

hükümetler de eski anlaşmalarına sadık kaldılar ve böyle Bulgaristan Müslümanları 

Müessesât-ı Dîniyye Teşkilâtı Nizamnâmesi hazırlanmış. 23 Mayıs 1919 tarih ve 12 

sayılı Çar iradesiyle tastik olunan ve 26 Haziran 1919 günü Resmi Gazete’de 

yayınlanan tüzüğün 105. maddesinde, Nüvvab Mektebinin inşası ve evlenme 

izinnameleriden alınarak Nüvvab idaresine verilecek vergiler belirlenmiş, 112. 

maddesinde de Nüvvab Mektebi için toplanan paraların bankaya yatırılması mecburi 

tutulmuş, 122. maddede de Başmüftünün vazifeleri sıralanmıştır. Nüvvab Mektebini 

açması müftünün vazifeleri arasında sayılmış. 188. maddede mektebin inşası, 

açılması ve tanzimi hükme bağlanmıştır.45 

  
2.2. Medresetü’n-Nüvvab’ın “Nizâmnâme-i Esâsî, Program ve Dâhilî 

Talîmâtnâmesi’nin” Hazırlanışı 

İstanbul Anlaşmasının imzalanmasından bir yıl bile geçmeden I. Dünya Savaşı 

patlak verdi. Bulgaristan’ın da savaşa katılması üzerine içte bir kargaşa meydana 

geldi. Bu da daha önce yapılması öngörülen bazı faaliyetlerin gerçekleşmesini 

engelledi. Nüvvab Mektebinin açılışı da bu yüzden gecikti. Savaşın sona ermesi 

iktidara Türklere karşı ılımlı davranışlarıyla tanınan Aleksandır Stamboliyski’nin 

gelmesi, dinî kurumların idaresini düzenleyen tüzüğün hazırlanarak müftülüklerde 

işlerin yoluna girmesi gibi bir takım güzel gelişmelerin hâsıl olmasıyla makamına 

                                                
44 Bilâl N. Şimşir, Bulgaristan Türkleri, İstanbul 1986, s. 62-63.                                                                             
45 Osman Keskioğlu, Bulgaristan’da Türkler, Ankara, Kültür Bakanlığı, 1985, s. 84. 



 23 

yeni oturan Başmüftü Süleyman Faik Efendi Medresetü’n-Nüvvab’ın Nizâmnâme-i 

Esâsî, Program ve Dâhilî Talîmâtnâmesi’nin hazırlanması için 923 numaralı 12. VI. 

1920 tarihli emirnameyi çıkardı.46  

Bu buyrultu gereğince sekiz kişiden oluşan bir komisyon kuruldu. Komisyon 

Şumnu’da bulunan Kılâk Okulunda 2-15 Ağustos 1920 tarihleri arasında çok ciddi ve 

zorlu çalışmalar sonucunda zamanına göre çok çok başarılı bir tüzük ve program 

hazırlamıştır. Böylelikle okulun teorik tarafı tamamlanmıştır.47  

Komisyonda şu kişiler yer almış:  

1- Hocazâde Mehmed Muhyiddin Efendi- eski başmüftü,  

2- Hocazâde Saadeddin Efendi- eski başmüftü ve o zamanın Filibe bölge 

müftüsü, 

3- Hüseyin Hüsnü Efendi- Şumnu müftüsü ve daha sonraları başmüftü, 

4- Mehmed Celil- Müessesât-ı Diniyye ve Vakfiyye müdürü, 

5- Osman Nuri (Peremeci) - Varna Mekâtib-i İslâmiyye müdürü, 

6- Mehmed Masum (Akalın) - Rusçuk Mekâtib-i İslâmiyye müdürü,  

7- Süleyman Sırrı (Tokay) - Dâru’l-muallimîn ve daha sonra Nüvvab 

öğretmeni,  

8- Hafız Abdullah Fehmi (Meçik) - Şumnu’da öğretmen.48 

Heyeti teşkil eden zatlardan beşinin medreseli olmayışları programın niteliği 

açısından çok önemlidir. Çünkü onlar programda fen derslerinin din derslerinden 

daha fazla olmasına sebep olmuşlardır. Hazırlanan program güzel olmasına rağmen, 

mükemmel de değildir, bu zaten beklenemez de. Bunların da asıl hedefi, her ne kadar 

kurulacak müessesenin adı Medresetü’n-Nüvvab ise de, müftü veya müftü nâibi 

yetiştirmekten ziyade, acil ihtiyaçları karşılamaya yönelik öğretmen yetiştirmekti. 

Çünkü okulun gayesi tek değildir. Aynı yer ve zamanda hem nâib yetiştirmek, hem 

                                                
46 Medresetü’n-Nüvvab-Nizâmnâme-i Esâsî, Program ve Dâhilî Talîmâtnâmesi (Nizâmnâme-i), Sofya 

1924, s. 3; Osman Keskioğlu, a. g .e., s. 84;  Vedat Ahmed, Medresetü’n-Nüvvab ve Eğitim sistemi, 
lisans tezi, Sofya 2001, s. 23. 

47 Nizâmnâme-i a .g. e., s. 3; Osman Keskioğlu, a.g.e., s. 85; Osman Kılıç,  a .g. e., s. 86. 
48 Haşim Ertürk ve Rasim Eminoğlu, Bulgaristan’da Türk-İslam Eğitim ve Kültür Müesseseleri ve 

Medresetü’n-Nüvvab, İstanbul 1993, s. 30. 
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öğretmen yetiştirmek, hem de devrine vakıf elit yetiştirmek pek o kadar kolay 

görülmüyordu. Bu her zaman programın yoğunluğuna sebep olur ve bir tarafa meyil 

imkânını doğurur. Her zaman ya bir taraf veya iki taraf birden aksayacaktır. Bu zaten 

daha sonraki yıllarda da görülmüştür. 

Komisyon, 2 Ağustos’tan 15 Ağustos’a kadar Şumnu’da, Kılak mektebinde, 10 

gün devam eden toplantılarında, verilen görevi dikkatle yerine getirmiş, daha sonra 

da, komisyonun aldığı kararlar Başmüftülük ile Hariciye ve Mezahib Bakanlığı 

tarafından tasdik edilerek yürürlüğe konulmuştur. (Hariciye ve Mezahib Bakanlığının 

Tatiği, 2006 sayı ve 29 Ağustos 1922 tarihini taşımaktadır). 

Böylece, 1913 tarihli İstanbul protokolunda öngörülen ve Türk devleti adına 

Talat Paşa tarafından imzalanan metne dayanılarak, Medresetü’n-Nüvvab 1922 /1923 

ders yılında Şumnu’da açılarak eğitime başlamıştır. Nüvvab okulunda okuyacak 

öğrenciler, medreselerden ve rüşdiye’lerden kabul olunurdu ve mahiyeti dolayısıyla 

okulun kız öğrencisi belirli bir zamana kadar yoktu.49 

Şumnu Nüvvab Okulunun açılması ters zamana rastlamıştı. Türkiye’de 

Kurtuluş Savaşı kazanılmış, saltanat kaldırılmıştı. Ertesi yıl cumhuriyet ilan edilecek, 

1924 yılında da halifelik kaldırılacak ve Türkiye Cumhuriyeti laik bir devlet olacaktı. 

Türkiye’de medreselerin kapatıldığı, eğitimin birleştirildiği bir zamanda Bulgaristan 

Türkleri için medrese adıyla bir yüksek okul açılması, Türk tarihinin akışına ters 

görünüyordu. Bulgaristan’daki Türk eğitimi, o güne kadar hep anavatan Türkiye’deki 

eğitim sistemine paralel gelişmişti. Türkiye’deki medreseler kapatılırken 

Bulgaristan’da  “Nüvvab” adını taşıyan bir okul açılmıştı.50 

 
2.3. Medresetü’n-Nüvvab’ın Kısımları 

Kadı vekili ve müftü yetiştirmek maksadıyla açılan Medresetü’n-Nüvvab, Tâli 

ve Âli olmak üzere iki bölümden müteşekkildi. Tâli kısmı lise, Âli kısmı ise 

yüksekokul seviyesinde idi. Tâli kısmına ancak 1932-1933 ders yılı sonunda Maarif 

Bakanlığı’nca lise statüsü verildi. Başlangıçta öğretime Tâli kısmı ile başlanmış, Âli 

kısmının ise ancak 1930’da 8. öğretim yılında mümkün olabilmiştir. Yani Nüvvab, 
                                                
49 Haşim Ertürk ve Rasim Eminoğlu. a. g. e.,  s. 31.  
50 Bilâl N. Şimşir, Bulgaristan Türkleri, İstanbul 1986, s. 63. 
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ortaokuldan sonra 5 ila 8 yıl arasında eğitim öğretim veriyordu. Âli kısmın 

açılışından sonra yalnız bu kısım mezunları müftü olabiliyordu.51 Bu okulun Tâli 

kısmına rüştiyeyi, Âli kısmına ise mezkûr medresenin Tâli kısmını ikmal etmiş 

bulunanlar kabul ediliyordu.52 

Esasen, Nüvvab’ın programı geniş konuları kapsayıcı olarak hazırlanmış, Türk 

Tarihi ve Türk Edebiyatı Tarihi gibi konuları da ihtiva etmiş olmasına rağmen, 

Nüvvab’ı sadece din okulu diye yanlış tanımlayanlar da olmuştur. Bu medresede 

Arapça, Türkçe ve dinî eğitim yapılıyordu. Yüksek bölümde verilen dersler, 

Kahire’deki el-Ezher Üniversitesi’ndeki öğrenime benzemektedir. 1927 yılına doğru 

Medresenin Arapça öğretmenliğini Muhammed Abduh’un eski bir öğrencisi olan 

Şeyh Yusuf Ziyaeddin yapmıştır.53  

Medresetü’n-Nüvvab’ın açılışından sonraki ilk yıllarda devrin önde gelen 

şahısları üç gruba ayrılmışlardı. Birinci grupta, açıkça söylememelerine rağmen dini 

eğitim yapılmasına karşı olanlardır. Bu grup Türkiye’de 3 Mart 1924 yılında kabul 

edilen Tevhid-i Tedrisât Kanunundan sonra faaliyetlerini, Nüvvab’a yönelik 

eleştirilerini iyice arttırmışlardır. Bunların arasında Deliorman gazetesinin sahibi 

Mahmud Necmeddin (Deliorman), Rodop gazetesi sahibi M. Lütfi Takanoğlu, 

Yenisöz ve Savaş gazetelerini neşreden Besim Hilmi Çakaloğlu gibi kişiler vardır.  

İkinci grupta ise bazı medrese hocaları yer almaktadır. Bunlar genelde Nüvvab’ta 

hoca olmayı umup da olmayan kimselerdir. Mustafa Hilmi, Kıvamuddin bin Nur 

Muhammed ve Şumnu Müftüsü Hüseyin Hüsnü bu grupta yer almaktadır. Bunların 

gayeleri “ihtiyâcât-ı asriyyeyi tatmîne muktedir ulemâ yetiştirecek” okul kurmaktır. Bu 

grubun diğer bir isteği de Medrese-i Aliyyeyi kapatmamak ve onu Nüvvab’ın ruşdiye 

(orta) kısmı haline getirmek, yani okulu 12 yıllık yapmaktır. Bu istekleri resmen olmasa 

da gerçekleşmiş sayılır. Çünkü ilerleyen yıllarda Medrese-i Aliyye ve onun gibi bir kaç 

medrese Nüvvab’a mahrac yapılarak, orta kısım olarak addedilmişlerdir. 

Üçüncü grup ise Nüvvab’çı mutedil grup diyebileceğimiz kimselerdir. Bunlar 

arasında Emrullah Efendi, Mustafa Hayri, Şeyh Yusuf Ziyaeddin Ezheri, Eski Cami 
                                                
51 Haşim Ertürk ve Rasim Eminoğlu, a. g. e., s. 31.  
52 Hüseyin Memişoğlu, Geçmişten Günümüze Bulgaristan’da Türk Eğitim Tarihi, Ankara 2002, s. 

152. 
53 Aleksandre Popovic, Balkanlarda İslâm,  İstanbul 1995, s. 87. 
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Müderrisi Hattat Ali Rıza, Vakıflar Müdürü Mehmet Celil ve Süleyman Sırrı vardı. 

Bu grup Nüvvab’a olan ihtiyacı iyice anladıklarından - belki de bazılarının orada 

hoca bulunduklarından dolayı - Nüvvab’ın olduğu gibi eğitime devam etmesini 

istiyorlar ve bunun mücadelesini veriyorlardı.54 

Medresetü’n-Nüvvab’ın açılışı üç grubu bir biriyle karşı karşıya getirmiş. 

Ancak burada Emrullah Efendi’nın metaneti, mücadele ve mücahedesi Nüvvab’ın 

kapanmayarak eğitime devam etmesinde büyük rol oynamıştır.55 

  
2.3.1. Tâli Kısmının Açılışı 

Bulgaristan’ın 1878 yılında bağımsız bir prenslik haline gelişinden itibaren 

konuşulmaya başlanan, 1913 İstanbul Muâhedesiyle ilk adım atılan Medresetü’n-

Nüvvab dinî ve fennî ilimleri beraber tahsil etmek, memleketin Müslümanlarına 

İslâmiyet’in mesut asırlarındaki refah ve kudretini vermek için asrî bir medrese ve 

islâmî eğitim kurumu olarak açılmıştır.56 

Başmüftü Süleyman Faik Efendi’nin “tarih-i irfânımızda bir inkılâp” olarak 

tarif ettiği Medresetü’n-Nüvvab’ın beş yıllık Tâli Kısmının resmî açılışı 27 Kasım 

1922 tarihinde Türk eğitim ve kültür merkezi olarak bilinen Şumnu kasabasında 

olmuştur. Açılışa Başmüftü Süleyman Faik, bazı bölge müftüleri, Dini Kurumlar ve 

Vakıflar Müdürü Mehmed Celil, Başmüftülük Hukuk Danışmanı Mehmed Rasim, 

Adalet Bakanı Petır Yanev ve Mezâhip Müdürü katılmışlardır.57 

Medresetü’n-Nüvvab’ın idaresine ve yapılacak olan tedrisata dair 1920 yılında 

hazırlanmış olan program başmüftülüğün tasvibini, Hâriciye ve Mezâhib Nezâretinin de 

29 Ağustos 1922 tarihli 2006 numaralı onayını aldığı için okuldaki idare ve tedrisat buna 

göre olacaktı. Teşkil edilen iki sınıfa 45 rüşdiye öğrencisi ve mezunu alınmıştı. 

Nüvvab’a müdür olan Emrullah Feyzullah, müdüriyetinde bulunduğu Şumnu Medrese-i 

Aliyyesi öğrencilerini Nüvvab’a kaydetmişti. Okulun kontrolü ve teftişi Nizamnâme-i 

Esâsînin 15. maddesi gereğince Başmüftülüğe havale edilmiştir. Meslekî ve din 

                                                
54 Osman Keskioğlu, a. g. e., s. 85, Vedat  Ahmed, a. g. e., s. 28. 
55 Vedat Ahmed, a. g. e., s. 29. 
55 Medeniyet, 16. VII.1941, sa. 271, s. 2. 
56 Vedat Ahmed, Medresetü’n-Nüvvab ve Eğitim sistemi, lisans tezi, Sofya 2001, s.26 
57 Vedat Ahmed, a.g.e., s. 26. 
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derslerini ilâhiyatçı hocalar vermiş. Fen derslerini verenler ise Süleyman Memiş, Âtıf 

Şeyh Kâmilov ve Ahmed Kemal gibi sahasının uzmanı hocalar imiş.58 

Nüvvab okuluna açılışından sonraki ilk yıllarda yöneltilen diğer bir tenkit ise 

asrî, çağdaş, modern olmamasıdır. Bu da gerçeklerin hilâfında bir hükümdür. Çünkü 

Nüvvab okulunun programı günümüz İslâm dünyasının dinî okullarının 

programlarıyla hemen hemen aynıdır. 

  
2.3.1.1. Tâli Kısmında Okunulan Dersler 

Tali Kısmın 1920 yılında hazırlanan haftalık ders programı şu şekildedir. 

 

Tablo 2: Haftalık ders programı 

NO DERSLER 1. Sınıf 2. Sınıf 3. Sınıf 4. Sınıf 5.Sınıf 

1 Kur’ân-ı Kerim 2 1 - - - 
2 Fıkıh 2 3 4 4 4 
3 Arap Dili ve Edebiyatı 6 5 5 3 4 
4 Fars Dili ve Edebiyatı 2 1 1 1 1 
5 Türk Dili ve Edebiyatı 3 3 3 2 2 
6 Bulgar Dili ve Edebiyatı 2 2 3 2 2 
7 Coğrafya 2 2 - - - 
8 Tarih-i İslâm ve Umûmî 2 2 2 2 - 
9 Ulûm-u Riyâziyye (Matematik) 2 3 3 2 - 
10 Ulûm-u Tabîiyye (Tabiat İlimleri) 2 1 1 2 - 
11 Hikmet (Fizik) ve Kimya - - 2 2 2 
12 Mantık ve Âdâb - - - 2 - 
13 Kelâm - - - - 5 
14 Fenn-i Tedrîs ve Terbiye (Pedagoji) - - - 5 5 
15 Bulgar Kanunları - - - 1 2 
16 İlm-i Ahlâk - - - - 1 
17 Bulgar Tarihi ve Coğrafyası - 2 3 - - 
18 Hüsn-ü Hat (Güzel Yazı) 1 1 - - - 
19 Resim 1 1 - - - 
 Toplam 27 27 27 28 28 

 
                                                
58 Vedat Ahmed, a.g.e., s. 27. 
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Medresetü’n-Nüvvab Nizamnamesinin 14. maddesine göre, medresenin Tâli ve 

Âli kısımlarının ruus imtihanları hocaların yanında Başmüftülük, Dış ilişkiler ve 

Mezhebler Bakanlığından gelecek birer murahhas üyenin katılımıyla oluşturulacak 

bir komisyon tarafından icra edilmek zorundadır. 

Tertil-i Kur’an-ı Kerim 

Dersin amacı: Bu dersin medresede okutulma amacı talebelerin Kur’anı 

öğrenerek Allahın rizasına kavuşmasını, kendilerine dinleyenlere manevi bir haz 

kazandırımlarını sağlamaktır. 

Dersin müfredatına göre ilk sene haftada iki saat sübhaneke, tahiiyat, salevat ve 

kunut duaları ezberletilecektir. Bunun yanında tecvit kuralları öğretilerek Amme 

cüzü ve Tebareke süresi ezberletilecektir. İkinci sene ise dersin sayısı haftada ikiden 

bir saate düşürülmekte - Vakıa, Rahman, Fetih ve Yasin sûreleriyle beraber bazı 

ayetler ezberletilmektedir. 

Fıkıh 

Dersin amacı: Kişinin karşılaştığı durumlarda yararına ve zararına olanları 

ayrabilme kabiliyetini kazandırmak esas amaçtır. Bunun bir uzantısı olarak kişinin 

ibadet ve muamelatta tüm yapıp etmelerini şeriyata uygun olarak yerine 

getirebilmesini sağlamak da yine dersin amaçları arasındadır.  

Ders ilk sene haftada iki saat, ikinci sene haftada üç saat, üçüncü, dördüncü ve 

beşinci seneler haftada dörder saat okutulmak üzere konulmuştur. Birinci ve ikinci 

seneler Halebî adlı kitabın ilk yarısı, üçüncü sene ise diğer yarısı okutulmaktadır. 

Dördüncü ve beşinci seneler ise Muhtesar-ı Kuduri kitabı okutularak fıkıh eğitimi 

tamamlanmaktadır. 59 

Arap Dili ve Edebiyatı 

Dersin amacı: Arap dili ve edebiyatından istifade edebilmek, meşhur Arap 

edebiyatçılarını eserleriyle tanışmak ve hem yazılı hem de sözel olarak meramını 

anlatabilmek dersin başlıca hedeflerindendir. 

                                                
59 Nizâmnâme-i, s.12-13. 
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Dersin ilk senesinde emsile-i muhtelife ve muttarida tasrifi, sülasi mücerred, 

sülasi mezid, rubai mücerred, rubai mezid, rubai mücerred ve mezide eklenen baplar, 

bu bapların bina ve anamları, semai mastarlarını vezinlerinin ezberlenmesi, sıfat-ı 

müşebbehe vezinleri, i’lal kuralları okutulmaktadır. Bu okutulan derslerin yanında 

kısa cümlelerden oluşan bir okuma kitabı tatbik sadedinde okutulmaktadır. İkinci 

sene ders saati beşe düşmektedir. Nahivle ilgili olarak kelime ve kısımları, âmilin 

tarifi kısımları ve şartları, nesh edenlerin taksimleri ve her kısım hakkında detaylıca 

bilgi verilmesi, mamulun tarif ve taksimi ve her bir kısmı hakkında gerekli bilgiler, 

irabın tarifi ve kısımları okutulmaktadır. Okuma ve öğrenilen kuralların 

uygulanmasını yönelik olarak kısa cümlelerden oluşan okuma kitabıyle ders takviye 

edilmektedir. Üçüncü senede ders saati yine beş ile sınırlıdır. Mebniler ve kısımları, 

marife ve nekiranın tarifi, irabın kısımları, merfular, mensuplar ve mecrurların 

kısımları, tarifleri detaylı bir şekilde işlenmektedir. Önceki senelerde olduğu gibi 

üçüncü senede de öğrencilere uygun gelen bir okuma kitabı ile ders 

desteklenmektedir. Dördüncü senede dersin saati üçe indirilmiş ve Arap Edebiyatı ve 

okuma dersini içermektedir. Arap edebiyatında ilmi vaz’, hakikat ve mecazın tarifi 

ve kısımları, belagattan mecaz-ı mürsel, istiare ve kinaye bahisleri okutulmuştur. 

Okuma dersinde ise kısa bir edebiyat kitabı tedris edilmiştir. Beşinci senede ders 

saati dörde çıkarılmıştır. Bazı edebiyat eserleri okutulmuş ve Arap Dili ve Edebiyatı 

tarihine ağırlık verilmiştir. 60 

Fars Dili ve Edebiyatı 

Dersin amacı: Farsçanın Türk Dili ve Edebiyatı üzerindeki tesiri ve çok zengin 

bir edebiyata sahip olması gibi özellikleri dikkate alınarak öğrencinin bu dile olan 

muhabbetini artırmak ve bu dilin önemli kurallarını meşhur Fars edebiyatçılarının 

eserlerinden seçilecek olan eserlerle öğretmek dersin temel hedefi olarak 

belirlenmiştir. 

Müfredat: Birinci sene haftada iki saat, diğer seneler ise birer saat okutulan 

ders, harfler, kelime, isim, fiil, master, çoğul ekleri, zamir, sıfat, sayılar, atıf, edatlar 

                                                
60 Nizâmnâme-i, s. 14. 
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gibi Farsçanın en temel mevzularının öğrenilerek Fars dili tarihinde şöhret bulmuş 

eserlerden seçilecek parçalar üzerinde tatbik edilmesini içermektedir. 61 

İslam Tarihi 

Dersin amacı: İnsanlığın mutluluğunu sağlamada islamiyetin yeterli olduğu 

fikrini öğrencilere gösremeyi hedefleyen İslam Tarihi dersi, cahiliye Araplarından 

başlıyarak Peygamber efendimizin hayatı, sahabenin hayatı ve bu devirlerde yaşayan 

büyük kişilerin hedeflerini öğrencilere anlatmak, bir milleti yükseltecek ilkeleri 

göstermek, tarih boyunca yaşamış farklı müslüman milletlerin tarihini anlatmaktır.  

Müfredat: Birinci sene haftada iki saat- tarih, mebde-i hilkat, arz ve âlem, 

insan, Arabistan, Arapların ahvâl-i içtimâiyeleri, zuhûru İslâma’a doğru Araplar, 

zuhûru İslâma’a doğru Romalılar, zuhûru İslâma’a doğru İranlılar, velâdet-ı 

Muhammediye, Hz. Peygamber’in ebeveyni, Hz.Peygamber’in Ebû Talip ile beraber 

Şam’a seyahati, Hz. Peygamber’in Hz. Hatice ile teehhülü, Hz. Peygamber’in bina-yı 

Kâbe’de hakemliği, Hz. Peygamber’in bi’setine kadar hülâsa-i hayatı, Kureyş’in din-

i İslâm’a karşı ilk vaziyeti, ashâb-ı kiramın Habeş’e hicretleri, Hz. Peygamber’in 

Taif’e azimet ve avdeti, mirâc-ı Nebevî ve namazın farziyyeti, ashâb-ı kirâmın 

Yesrib’e hicretleri, dârünnedve kararı ve hicret-i Nebeviye, ilk mescit, Mescid-i 

Nebevî’nin inşası, tahvîl-i kıble, orucun farziyyeti, Bedir muharebesi, Uhud 

muharebesi, Medine etrafındaki Yahudiler ve Hz. Peygamber’in onların hakkındaki 

siyaseti, Benî Kaynuka Yahudilerin tehciri, Ahzab gazvesi, Beni Kuraîza seferi, Hz. 

Peygamber’in rahipler ve bilumum Hristiyanlar hakkında neşr ettiği beyanname, 

Hudeybiye musalahası, Hayber’in fethi, umretü’l- kazâ, feth-i Mekke, Huneyn, 

Evtas, Taif seferleri, Hz. Peygamber’in müellefetü’l-kulûba olan muamelesi, Tebük 

gazası, Taiflilerin ve bütün Arabistan’ın ihtidası, haccetü’l-veda, Üsame ordusu, Hz. 

Peygamber’in dâr-ı bekâları, Hz.Peygamber’in ezvâc-ı mutahhareleri, Hz. 

Peygamberin evlâdı mükerremleri okutulmuştur. 

Hulefa-yı Râşidin: Hilâfet hususunda vukua gelen ihtilav ve Hz. Sıddîk’ın 

hilâfeti, Cem-i Kur’an, Irak ve Şam seferlerine mübaderet, Hz. Halid’in Şam’a 

memuriyeti, Yermük muharebesi, Hz Sıddîk’ın vefatı, Hz. Ömer’in hilâfeti, Şam 
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fütûhatı, Kûfe ve Basra şehirlerinin tesisi, Hz. Ömer’in Irak’ta dahiyane idaresi, 

Hayber Yahudilerinin tehciri, Amr b. Âs’ın Mısır’ı fethi, Hz. Ömerin şehâdeti, 

ashâb-ı şûra ve Hz. Osman’ın hilâfeti, Hz. Ali’nin hilâfeti, ilk fitne, Cemel vakası, 

Sıffîn kavgası, Hz. Ali’nin şehadeti, asr-ı saadet nihayetinde ahvâl-ı ümmet, hulefâ-

yı râşidin devrinde hükûmet ve ahval-ı ümmet, fütûhat-ı hâriciye, siyaset-i dâhiliye, 

idâre-i mâliye, umûr-ı adliye, umûr-ı askeriye, hayat-ı içtimâiye ve medeniye. 

Emeviye: Hz. Muaviye, Rum muharebatı, Hz. Muaviye’nin vefatı, Yezid b.   

Muaviye, Kerbelâ vâkıa-i fecîası, Abdullah b. Zübeyr ile Yezid’in muharebeleri, 

İkinci Muaviye’nin hilâfeti, Mervan’ın intihâbı, Muhtarüssekafî ve Irak’taki vukuatı, 

Mervan’ın vefatı, Muhtar ile Abdülmelik’in muharebesi, Muhtar ile Abdullah b. 

Zübeyr’in muharebesi, Abdülmelik’in Irak’ı istilâsı, Haccac’ın Hicaz’a memuriyeti 

ve Abdullah b. Zübeyr’in şehadeti, Haccac ve Irak, Abdülmelik’in vefatı, Bizans’ın 

muhasarası, halife-i salih Ömer b. Abdülaziz hazretlerinin hilâfeti. 

Mantık ve Adab 

Dersin amacı: Tartışma ve yazıda dengeyi muhafaza etmek, meramını serbest 

ve hatasız bir şekilde ifade etmek, kitapları eleştirel bir şekilde mütalaa etmek dersin 

amaçlarındandır. 

Dördüncü sene haftada iki saat okutulmaktadır. 

Mantık: delalet, külliyat-ı hamse, kavli şarih, önermeler ve kıyas konuları 

işlenmektedir. 

Adab: men’, muaraza, nakz konuları el almaktadır. 

Eğitim bilimi ve Psikoloji (ilm-i terbiye ve ruhiyat) 

Dördüncü sene haftada beş saat okutulmaktadır. 

Eğitim bilimi ikiye ayrılmaktadır: Pratik Eğitimbilimi ve Teorik Eğitimbilimi. 

Pratik Eğitimbiliminin konuları bunlardır: Eğitimbiliminin konusu, gayesi, 

kısımları, eğitim ve öğretimin şekilleri, ev terbiyesi ve yurt terbiyesi öğretilmektedir. 

Bunun yanında yetimhanelerde ruh hastalığı olanlara, saralılara, sağır, kör, ve sinir 

hastalıklarından muzdarip çocuklara özel okullarda kabul edilen eğitim ve öğretim 

metotları da dersin içeriğindendir. Resmi okulların birey, aile ve toplumla ilişkisi ve 
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bu bağlımda hükümet ve din âlimlerinin ibtidaiyye, rüşdiyye, idadiye, medresetu’l-

kudat, ticaret, ziraat, daru’l- muallimin, daru’l-funun gibi okullara etkisi de derste 

incelenen konular arasındadır. 

Teorik Eğitimbiliminin konuları ise şunlardır: Eğitimin etkisinin sınırları, 

bireyin özel durumları, şahsi ve irsi eğilimleri, harici etkilerden çevre, iklim, din, 

millet ve hükümetin bireyin eğitimine etkisi dersin ana konularını oluşturmaktadır. 

Bunların yanı sıra eğitim etmenleri arasındaki ilişki, mizacın olgunlaşması için 

gereken şartlar, örnek bir kişilik için gereken hareketler, sevgi, duygusallık ve yalan 

gibi eğitimbilimle ilgili konularda işlenmektedir. Eğitimin yanında öğretim bilim, 

öğretimin konusu ve amacı, öğretim ve eğitim arasındaki münasebet, öğretimde 

kullanılacak haftalık programlama, ders konularının işlenmesi, soru ve cevaplı 

öğretim metodu, öğretim sırasında merak uyandırmak, derste disiplini sağlamak, 

öğrenci-öğretmen ilişkisi gibi usuller öğretilmektedir 

Psikolojinin konuları bunlardır: Konusu usulleri, eğitim ile münasebeti, duyular 

ve tasnifi, idrak, zihin, hayal gücü, irade, iradenin kökeni, iradenin akli ve hissi 

güçler üzerindeki etkisi, arzu, alışkanlıklar gibi konularla işlenip psikolojik 

hastalıklar ve çocukların psikolojik durumları hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi 

amaçlanmaktadır.62 

Eğitim Tarihi ve Öğretim Metodu 

Bu ders okulun beşinci senesinde haftada beşer saat olarak okutulmuştur.            

Eğitim tarihi ile ilgili olarak konusu, kaynakları, Isparta ve Atinalılarda eğitim, 

Sokrates, Eflatun ve Aristo’da eğitim, Romalılarda eğitim, Hıristiyanlarda okullar, 

İslamiyette eğitim ilkokullar, Doğu, Batı ve Afrikada Eğitim, Ortaçağ Avrupa okulları 

derste incelenen konular arasındadır. Hümanizm, Protestanlık gibi akımların okullara 

etkisi, Montaigne, Locke, Rousseau gibi filosofların eğitimle alakalı görüşlerine yer 

verilmiştir. Ayrıca Müslümanların Bulgaristandaki öğretim teşkilatı ve geçirdiği 

merhaleler bu ders kapsamında işlenmektedir. (Sadece Müslüman düşünürlerin 

eğitimle alakalı görüşleriyle yetinilmemiş, bunun yanında orta çağa ve çağdaş dönem 

batılı eğitimbilimcilerin eğitimle alakalı görüşlerine de yer verilimiştir.) 
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Öğretim Metodu’nun konuları ise bunlar: Dini ilimlerde öğretim metodunun 

tarihi, Peygamberlerin hayat hikâyelerinin önemi, Türkçenin öğretim usulu ve 

öğretimin amacı, farklı lehçeleri, okumak ve yazmak hususunda hazırlık 

alaştırmalara, gramer okumanın amacı, serbest konular hakkında kompozisyon 

yazmak ve konu seçime, matematik dersinde izlenecek metod ve tarihçesi, geometri 

dersinde izlenecek metod, coğrafya dersinde izlenecek metod ve tarihçesi, tarih 

dersinde izlenecek metod ve tarihçesi, felsefe ve kimya dersinde izlenecek metod ve 

bu derslerin işlenmesindeki amaç, müzik öğretim metodu ve tarihçesi, resim öğretim 

metodu ve tarihçesi, el işlerinin öğretimi ve tarihçesi gibi okulda öğretilen derslerin 

metotları, ilim tarihi içerisindeki yeri bu dersin kapsamına girmektedir.63 

Kelam 

Öğrencilerin kalbinde fıtri olarak bulunan İslam akidesini sağlamlaştırmak, 

icmali imandan tafsili imana geçişi sağlamak, dine karşı muhabbetlerini artırmak, 

batıl inançlardan uzaklaştırmak, batıl din mensupları ile mücadele ve onlara karşı 

dini müdafaa metodlarını göstermek Kelam dersinin ana amaçlarındandır. 

Kelam dersinde işlenen genel konular, dersin konu ve amacı, insanın dine 

ihtiyacı, iman esasları, Allah’ın varlığını ispat, materyalist felsefenin âlem 

anlayışının eleştirisi, teslis inancının eleştirisi, mucizelerin ispatı, kıyamet alemetleri 

gibi İslam tarihi boyunca geniş tartışmalara konu olmuş meselelerdir.64 

Ahlak ilmi 

Öğrencilere kâmil bir insanın niteliklerinden olan güzel ahlakın tarifi ve kötü 

ahlaktan ayrılmasının gerekliliğini anlatarak kendilerinde tam manasıyla ahlaklı bir 

kişi olma hevesini uyandırmak dersin amacıdır. 

Beşinci senede haftada bir saat olarak okutulan ahlak ilmi dersinde, insanın maddi 

ve manevi boyutları, diğer canlılar arasında insanın konumu, ahlakın tanımı ve konusu, 

bedensel ve ruhsal terbiye, evlilik ve mahiyeti, aile hayatı, anne-baba hakkı, akraba ve 

komşulara karşı sorumluluklar, dini ve milli hissiyat gibi konular işlenmekteydi.65    

                                                
63 Nizâmnâme-i, s.46-47. 
64 Nizâmnâme-i, s. 49-51. 
65 Nizâmnâme-i, s. 51-52. 
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Yukarıda detaylı bir şekilde müfredatını verdiğimiz derslerin yanı sıra pedagoji 

derslerinin mükemmel olabilmesi için Şumnu Darü’l-Muallimin Müdüriyeti ve 

Eğitim Bakanı ile mutabık kalınarak Darü’l- Muallimin tatbikat muallimlerinin kendi 

mekteplerinde Nüvvap Okulu talebelerine tatbikat dersleri göstermeleri de temin 

edilmiştir. Sonraları bazı ilâveler yapılmış, okulun Tâli kısmı lise olarak tanınınca 

programda ayrıca kozmografya (matematik)66, malûmat’ı medeniye (kanun)67, beden 

eğitimi, müzik gibi derslere de yer verilmiştir.68 

Tâli Kısım mezunları imam ve hatiplik ile birlikte şeriyye kâtipliği yapma 

hakkını da elde ettikleri için okulda Fıkıh dersine büyük önem verilmiştir. Nüvvab’ın 

Tâli Kısmının medrese olduğunu hatırlatan da zaten Fıkıh, Arapça ve Kelam 

dersleridir. Kelam dersine ehemmiyet medreselerin alâmet-i fârikasıdır. O yüzden 

Nüvvab’ta da bu derse son sınıfta haftada beş saat olmak üzere yer verilmiştir. 

Okulda Bulgarca olarak yalnız Bulgar Dili ve Edebiyatı, Bulgar Tarihi ve Coğrafyası 

ve Bulgar Kanunları okutulmuştur. Bu dersler genelde Bulgar öğretmenler tarafından 

tedris edilmiştir. Okulun amaçlarından biri muallim yetiştirmek olduğundan pedagoji 

dersinin okunması da şart olmuştur. Nüvvab gibi bir okulun programında İslâm 

dininin temellerinden Hadis ve Tefsir derslerinin bulunmaması çok büyük bir 

eksikliktir.69 

Buraya kadar bahsettiğimiz dersler 1920’de hazırlanan programda mevcut 

olanlardır. Ancak bu programda zaman zaman değişiklikler yapılmıştır. Meselâ 

Farsça dersi kaldırılmış ve onun yerine Fransızca konmuş. Aynı zamanda Arapça 

okutulan dersleri, Türkçe okutulmaya başlanmıştır.70 

 

2.3.1.2. Tâli Kısmında Takip Edilen Ders Kitapları 

Nüvvab okulunun (ve genelde Türk okullarının) büyük bir eksikliği 

kitapsızlıktır. Bu durumda Osman Kılıç’ın ifadesiyle: “Yeteri kadar ders kitabımız 

                                                
66 Osman Keskioğlu, a. g. e., s. 87. 
67 Hüseyin Memişoğlu, Bulgaristan’da Türk Kültürü, Ankara 1995, s.120. 
68 Hüseyin Memişoğlu, Geçmişten Günümüze Bulgaristan’da Türk Eğitim Tarihi, Ankara 2002, s. 

158. 
69 Vedat Ahmed, a.g.e., s. 34. 
70 Osman Kılıç, Kader Kurbanı, Ankara 1989, s. 213. 
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yoktu. Okulda “el matbaası” çalışıyordu. Öğretmenler not hazırlar, öğrenciler de 

bunu deftere geçirirdi.”71 Okulun açılışında takip edilecek kitap pek mevcut 

değilmiş. İlk zamanlarda dini derslerde klasik eserler takip ediliyor, Halebi ve 

Kudurinin kitabi gibi, ancak eseri yalnız hocanın kullanma imkanı oluyormuş. 

Okulda dersler önce takrir edilir, sonra müzakere edilir, eğer tatbike imkân varsa, 

tatbik de edilir. Ancak bu usûlü bütün hocalara ve derslere tamîm etmemek gerekir. 

Nüvvab’ın ayaklarının üstünde durmaya başlamasından sonra hocalar takrir ettikleri 

ders notlarını bastırmaya başlamışlardır.72 Nüvvab Tâli Kısmı için basılan kitaplar 

şunlardır:  

Vahdâniyyet-i İlâhiyye Bürhânları, (Şumnu 1930), Dinî Terbiye ve Âdâb-ı 

Muâşeret (Şumnu 1936) ismindeki bu iki kitap Yusuf Ziyaeddin Ezherî tarafından 

kaleme alınmıştır. Bunlar ders kitabı olmasa bile müellifin tedris ettiği Kelâm ve 

Ahlâk derslerine yardımcı kitap olacak mahiyettedirler. 1940 yılında Nüvvab 

hocaları birçok ders kitabı neşretmişlerdir.  

Süleyman Sırrı, Hafız Nazif ve Osman Seyfullah birlikte Nüvvab’ın 1. sınıfı 

için Arapça dersi kitabı olarak Kavâidü’l-Arabiyye’yi hazırlamışlardır. Yine 

Süleyman Sırrı ile Hafız Nazif 4. sınıfın Türk Edebiyatı dersine yardımcı kitap olarak 

Müntahabât’ı hazırlamışlardır. Yusuf Ziyaeddin Ezherî 8. sınıf için İlm-i Ahlâk 

kitabını hazırlamış, Beytullah Şişmanoğlu ise 1940’ta 5. sınıf için İlm-i Hayvânât, 

1942’de İlm-i Nebâtât kitaplarını yayınlamıştır. Genel Tarih dersi hocası İbrahim 

Hakkı 1940 yılında Tarih-i Umûmî - Kurûn-u Ûlâ, 1941’de Tarih-i Umûmî - Kurûn-u 

Vustâ isimli kitapları tabettirmiştir. Eski Nüvvab hocası Mustafa Hayri de 1940 

yılında Sofya’da Muktataf isimli Arapça kitapta öğretmen iken okuttuğu ders 

notlarını bastırmıştır. 

Bu kitapların içeriğinin tamamına yakın bir kısmı iktibas edilmiştir. Bu 

eserlerin içeriği Nüvvab’da takrir edilen derslerin seviyesini tespit etmek açısından 

çok önemlidir. Bunlardan başka kitapların var olması da mümkündür, ancak bizim 

onlara ulaşma imkânımız olmadı.73 

                                                
71 Osman Kılıç, a. g. e., s. 213. 
72 Vedat Ahmed, a. g. e., s. 35. 
73 Vedat Ahmed, a. g. e., s. 36. 
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Bu farklı dersleri okuyup okuldan çıkanların bir bölümü Bulgaristan 

müftülükleri örgütünde, bir bölümü de öğretmen olarak Türk ilk ve ortaokullarında 

görev alıyorlarmış. Okulun yüksek bölümü açılıncaya kadar, beş yıllık öğretim 

gördükten sonra Nüvvab’tan çıkanlar müftü de olabiliyorlarmış.74 

1928’de Dâru’l-Muallimîn’in kapatılmasıyla meydana gelen öğretmen açığının 

karşılınması için 1932-33 ders yılı sonunda Tâli kısmına resmen lise statüsü verilmiş 

ve buradan mezun olanlara Türk okullarında ilkokul öğretmen olma hakkı tanınmış.75 

Böylece Nüvvab Okulu’nun Tâli Kısmından 1926-1947 döneminde mezun 

olan 676 müslüman gencinin çoğunluğu imam, hatip, şer’iye kâtibi ve ilkokul okul 

öğretmeni olarak görev almışlar ve İslam Din eğitimine ve kültürüne önemli katkıda 

bulunmuşlardır.76 

 
2.3.1.3. İmtihanlar 

Medresetü’n-Nuvvab’ın Tâli Ve Âli kısımların ruus imtihanları, Başmüftülük, 

hariciye ve mezahib nezaretinin birer murahhasının huzuruyla öğretim heyetinden 

oluşan bir komisyon tarafından icra olunur.77 

 
2.3.2. Âli Kısmının Açılışı 

İlk olarak 1922’de birinci ve ikinci sınıfları teşekkül eden bu okulun 5 yıllık 

Tâli Kısmı,1930 yılında ise bunun üstünde Âli Kısım denilen yüksek bölümü de 

açılmıştır. Maddi imkânsızlıklar, yeterince ögrencinin bulunmaması ve devletin 

izlediği siyaset gibi nedenler okulun geç açılmasına sebep olmuştur. Okulun açılışını 

o zaman başmüftülük makamında bulunmakta olan Hüseyin Hüsnü Efendi yapmıştır. 

Nüvvab’ın bu kısmında eğitim süreci üç yıldan ibaret olup Bulgaristan 

Müslümanlarına ulûm-ı şer’iyeye ve memleketin nizam ve kanunlarına vâkıf, 

muktedir müftü yetiştirmek üzere açılmıs bir eğitim kurumudur. Yani bu kısmı 

                                                
74 Bilâl Şimşir, Bulgaristan Türkleri, İstanbul 1986, s. 65. 
75 Hacı Mehmet Günay, a. g. e., s. 62. 
76 Haşim Ertürk ve Rasim Eminoğlu, a. g. e., s. 56. 
77 Nizâmnâme-i, s. 7 
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bitiren doğrudan müftü veya nâip olma hakkını elde eder. Âli kısma kaydolunacak 

ögrenciler mutlaka Nüvvab’ın Tâli kısmını bitirmiş olmaları gerekmektedir.78 

Nüvvab’ın her iki kısmında eğitim ücretsizdir. Öğrenciler okul yurdunda yatılı 

olarak kalmaktadır. Medresenin Âli kısmının da kendine has bir müdürü 

bulunmaktadır. Bu kısımda eğitimin ağır olması sebebiyle pek fazla öğrenci kaydını 

yaptıramamıştır.79 

 

2.3.2.1. Âli Kısmında Okunulan Dersler 

Âli Kısmında okunacak dersler daha 1920 yılındaki Programda yer almış, lakin 

müfredat hazırlanmamış. O yılında hazırlanan programda şu dersler yer 

almaktaydı:80 

 
Tablo 3: 1920 yılındaki programda yer alan dersler 

Sınıf 1. Sene 2. Sene 3. Sene 

Fıkıh Fıkh (Dürer)   Fıkıh (Dürer) 

Mecelle Mecelle Mecelle 

Sakk(İslâm usulü) Sakk (İslâm usulü) Usûl-ü Fıkıh 

Ferâiz Usûl-ü Muhâkemât-ı 
Şeriyye Ahkâm-ı Evkâf 

Medhal-i İlm-i  
Hukûk Usûl-ü Fıkıh Bulgar Kavânîni 

Usûl-ü Fıkıh  Bulgar Kavânîni Hukûk-u Düvel 

D E R S L E R 
 
 
 

Bulgar Kavânîni İlm-i  İktisâd Hukûk-u İdare 

                                                                                                                                                        

1920 yılında hazırlanmış olan ders programında zaman zaman değişiklikler 

olmuş, fakat bunlar nicelik açısındandır. Yani değişiklikler ders saatlerinin artıp 

eksilmesi yönünden olmuştur. Bu değişikliklerden biri Emrullah Efendi’nin Yusuf 

                                                
78 Nizâmnâme-i, s. 5. 
79 Yüksek bölümde verilen dersler, Kahire’deki el-Ezher Üniversitesi’ndeki ögrenime benzemektedir. 

(Aleksandre Popovic, Balkanlar’da İslâm, İnsan Yayınları, İstanbul 1995, s. 87). 
80 Nizâmnâme-i, s.10. 
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Ziyaeddin Ezheri’nin de fikir ve mütealâsını alarak yapılacak değişiklikleri 

başmüftülüğe bildirdiği 178 numaralı 2.VIII.1939 tarihli mektupta görülmektedir. Bu 

mektupta Talî Kısımda okutulması gereken Kelâm ve Fıkıh derslerinin öğrencilerin 

kavrayabilmesi için daha ayrıntılı işlendiğinden bütün konuların verilemediğinden 

söz edilmekte ve binaen aleyh şu değişikliklerin yapılacağı bildirilmektedir: 

Mecelle’nin dâvâ, ikrâr, beyânât, yemîn ve kazâ konuları Dürer’de de 

tekrarlandığından Âli Kısmın 1. ve 2. sınıflarında okutulan Mecelle dersi kaldırılmış. 

Bunun yerine ise 1. sınıfta okutulan 4 saat Fıkıh dersi 5 saat yapılmış ve 2 saat da 

Kelâm dersi konulmuş. 2. sınıfta ise 2 saat Kelâm dersi konulmuş ve var olan 4 saat 

Fıkıh dersine daha 2 saat eklenmiş.81 Aynı zamanda Tefsir ve Hadis gibi dersler de 

sürekli okutulmakta olan dersler arasına yer almıştır. 1940 yılından sonra okulda 

Teşrî Tarihi isminde bir ders de okutulmuştur.82 

 
2.3.2.2. Âli Kısmında takip edilen Ders Kitapları 

Âli Kısmın derslerini özellikle Ezher Üniversitesin’de eğitim görmüş olan 

Yusuf Ziyâeddîn, Osman Seyfullah, Ahmed Hasan Davudoğlu, Mustafa Hayri, 

İsmail Mehmet (Ezherli), Ali Vasfi Bey gibi kimseler okutmuştur.83 Nüvvab’ta İslâm 

hukuku ile ilgili derslerin büyük bir kısmı Arapça olarak okunmuştur. Dersleri veren 

hocaların ekserisi tam anlamıyla uzmandırlar. Âli Kısım’da Fıkıh dersinde Molla 

Hüsrev’in Dürer ismindeki Osmanlı medreselerinde okunan klasik fıkıh kitabı 

okutulmuştur. Usûl-ü Fıkıh dersinde yine Molla Hüsrev’in Gürer adındaki klasik 

eseri takip edilmiş. Bu dersi Ezheri, Mehmed Emin, Hocazâde Mehmed Muhyiddin 

okutmuşlardır. Yusuf Ziyaeddin Ezheri bu derse dair 1941 yılında Ed-Dürerü’l- 

Muntekâh fî Şerhi’l Mirkât fî İlm-i Usûlü’l-Fıkh84 – arapça olarak – yayınlayarak 

öğretmen ve öğrencilerin istifadesine sunmuştur. Hadis, Tefsir ve Ahkâm-ı Evkâf, 

derslerini Şeyh Efendi okutmuştur ve okuttuğu Hadis dersine dair iki kitap 

yayınlamıştır. Bunlardan Telhîsu’l-Füsûl Fî Usûli Hadîsi’r-Rasûl Sofya’da 

yayınlamış. 

                                                
81 Vedat Ahmed, a. g. e., s. 41. 
82 İbrahim Hatiboğlu, Bulgaristan Müslümanlarında Dini Islâhat Düşüncesi, Bursa 2007, s. 94. 
83 İbrahim Hatiboğlu, a. g. e., s. 94. 
84 Mustafa Bektaşoğlu, Düzceli Âlim Yusuf Ziyaeddin Ersal Hayatı ve Eserleri, Ankara 2005, s.114. 
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Medresetü’n-Nüvvab Âli Kısmının İlm-i Hadis-i şerif dersine mukaddime 

olarak takrîr edilen usûl-i hadise dair önemli konuları içermektedir. Osmanlıca olarak 

hazırlanan bu kitabın içinde şu konulara yer verilmiştir: Hadisin tarifi, ilm-i hadisin 

faidesi, sahabi, tabiî, muhadremîn, haber, eser ve senet, muhaddis, hafız, hakim, 

hadis-i merfu’, hadis-i mevkuf, maktu’, senet, metin, hadis-i muttasıl, hadis-i 

munkatı’, hadis-i muallâk, hadis-i mürsel…vd.85 Hadis metinlerine dair Arapça 

olarak yazılan eser ise 1000 hadis-i şerif ve şerhini ihtiva eden-Şumnu’da 

yayınlanan, 169 sayfalı Ed-Dürri’l-Munazzam’ dır. Okulda Mecelle (İslam Medenî 

Hukuku) dersini değişik sene ve sınıflarda Emrullah Efendi, Ali Vasfi Bey, Ezherî ve 

Osman Seyfullah (Keskioğlu) okutmuşlardır. Sakk-ı Şer’î (İslâm usûlü, şer’i akitler 

ve hüküm belgelerine dair bir hukuk ilmi) dersini Mustafa Hayri, Ezheri, Mehmet 

Halil (Öztürk) vermişler, Ferâiz dersini ise Mustafa Hayri, Mehmet Halil, Muharrem 

Abdullah (Devecioğlu) gibi hocalar okutmuşlardır.86 

Âli Kısımda Kelâm dersini Emrullah Efendi, Usûl-ü Muhâkemât-ı Şer’iyye 

dersini ise muhtemelen Yusuf Ziyaeddin Ezheri okutmuştur. Çünkü bu zatın 1937 

yılında, 199 sayfalı Türkçe olarak Şumnu “Havadis” matbaasında El-Usûlü’l-

Mer’iyye fi’l-Mürâfaâti’ş-Şer’iyye adında Usûl-ü Muhâkemâta dair kitabı basılmıştır. 

Bu eser, Şeyh Zeyd’in el- Mürâfeat’i ile Mısır’ın Usûlü Muhâkemât-ı Şer’iye’si esas 

tutularak Muînü’l-Hükkâm, Câmiu’l-Fusuleyn, Şemsü’l-eimme Serahsî’nin 

Mebsut’u, Hidâye’nin Şerhleri ve diğer muteber fıkıh kitaplarından istifade edilerek 

hazırlanmıştır.87 

Buraya kadar anlatılanlardan görülüyor ki, okulda birçok İslam ve Bulgar 

hukuku dersleri genelde uzman hocalar tarafından okutulmuştur. Bu yüzden buradan 

mezun olanların hukuk formasyonu yüksek olmuştur. Bu kısmın mezunları müftülük, 

başmüftülük ve kadılık yaparak okulun şöhretini arttırmışlardır. Âli Kısmın diğer bir 

hususiyeti de Nüvvab’a öğretim kadrosu yetiştirmek olmuştur. 

 

                                                
85 Mustafa Bektaşoğlu, a. g. e., s.114. 
86 Vedat Ahmed, a. g. e., s. 42. 
87 Mustafa Bektaşoğlu, a. g. e., s. 115. 
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2.4. Öğretim Yönetimi 

2.4.1. Müdürler 

Medresetü’n-Nüvvab Nizamnâme-i Esâsîsi’nin Müdürle ilgili bölümünde şunu 

zikrediyor: 

- Medresetü’n-Nüvvab’ın üst ve alt kısımları birer müdürün idaresindedir. 

Müdürler medreseleri talim heyetiyle beraber yönetirler. 

- Müdürler medreseleri hükümet ve halk nazarında temsil ederler. 

- Talim heyetini toplantılara davet ederler ve toplantılara başkanlık ederler. 

- Müfredatı tatbikini kontrol ederler ve Müftülük ile bakanlığın emir ve 

genelgelerini icra ederler. 

- Medresenin demirbaş ve dosyalarını korurlar. 

- Medresenin giderlerini kontrol edip uygunsuz bir durumda sorumlu tutulurlar. 

- Ders döneminin başında öğrencilerin kayıt ve kabulleri, derslerin taksimi, 

haftalık ders programının düzenlenmesi yapılan sınavların idaresi, sınıf öğretmeleri 

ile nöbetçi öğretmenlerin tayininden müdürler sorumludur. 

- Yeni vazifeli öğretmenlerle ilgilenir ve sık sık kontrol eder. 

- Öğretmenlerin müfredatı tatbik edip etmediğini teftiş eder, bununla beraber 

sınıflarda öğretmenlerin eğitim tarzı ile ilgili gerekli yerde istişare ederek 

mülahazalarını bildirir. 

- Öğretmenlerin ders çizelgelerini kontrol edip öğrencilerin ödevlerini tetkik 

eder. 

- İhtiyaç görüldüğü takdirde öğretmenlere en fazla 5 gün izin verir, ayrıca 

devamsızlıklarını bir deftere kaydeder. 

- Gelmeyen öğretmenlerin yerine diğer öğretmenler geçirilir. 

- Medresedeki kâtip hizmetli gibi görevlerinin azillerini bitirir. 
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- Senede en az bir kere talim heyetinden seçilecek, murahhaslar ile beraber 

demirbaş defterleri ve fihristlerle mukabele ederek teftiş olunur. 

- Haftada en az bir kere sınıfları ziyaret edip teftiş eder. 

- Öğrencilerin başarı-başarısızlık ve ahlaki durumunu takip edip gerektiğinde 

velisine bilgi verir.  

Müdür gerektiğinde sene içerisinde 5 gün izin alabilir. Bundan fazlası 

Başmüftülük tarafından verilebilir.88 

Medresetü’n-Nüvvab Nizamnâme-i Esâsîsi’nin 2. Maddesi, Medresetü’n-

Nüvvabın Tâli ve Âli Kısımları birer müdürün idaresi altında bulunur. Ancak var 

olan belgeler Nüvvab’ta hiçbir zaman iki müdürün olmadığını göstermektedir. 

Okulun iki kısmı da her zaman tek müdür tarafından idare olunmuş. 

Medresetü’n-Nüvvab müdürleri ve hocaları Başmüftülük tarafından atanırmış, 

Hâriciye ve Mezâhib Nezâretince bu atama onaylanırmış. Okulun açık kaldığı yirmi 

yedi senelik süre boyunca sırasıyla, Emrullah Efendi, Yusuf Ziyâeddin Ezherî, 

Ahmed Hasan (Davudoğlu) ve düz liseye dönüştürüldükten sonra da Beytullah 

Şişman müdürlük yapmış.89 

Okulun ilk müdürlük vazifesini Emrullah Feyzullah Bey yapmış. 

Kuruluşundan 1941 yılına kadar bu görevi yürütmüş. Ondan sonra Yusuf Ziyaeddin 

(Ezheri) müdür olmuş. 1944’te siyasi iktidarın değişmesi ile 1945’te Yusuf 

Ziyaeddin müdürlük görevinden alınmış. Yerine Ahmet Hasan (Davudoğlu) müdür 

tayin edilmiş. Medresetü’n-Nüvvab’ın liseye çevirildiği 1947 yılında Ahmet Hasan 

(Davudoğlu)’da değiştirilerek müdürlük görevi Beytullah Ahmet Şişmanoğlu’na 

verilmiş.90 

 

                                                
88 Nizâmnâme-i, s. 62-65. 
89 İbrahim Hatiboğlu, a. g. e., s. 90. 
90 Haşim Ertürk ve Rasim Eminoğlu, a. g. e., s. 33. 
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Nüvvabın ilk müdürü Emrullah Feyzullah  (1877-1941) 

 

Emrullah Feyzullah Bey, Şumnu’nun Pristoe (Yusufhanlar) köyünde 15 Nisan 

1878 doğmuş. Babası Hacı Hasan hem hacı, hem hoca’dır. Köyündeki komşu 

çocuklarını okutuyormuş. Küçük Emrullahın ilk hocası da kendi babasıdır. Dokuz 

yaşında iken babasının vefatından sonra kardeşleri onu Silistre’deki medreseye, dört 

sene sonra da İstanbul’a göndermişler. Emrullah Feyzullah, İstanbul’da Darulfünun 

İlahiyat Fakultesini bitirdikten sonra, 1913’te Bulgaristan’a dönmüş ve Şumnu’daki 

Muşavaklı (Müşebbekli) Medresesi’nde müderris tayin edilmiş. Burada, zamanın 

yenilikçi ruhunu kavramış biri olarak, gençlik azmi ile medresenin müfredat 

programını değiştirerek eğitimi çağdaşlaştırmış, öğrencileri yeni pedagojik usûllere 

göre okutmaya çalışmıştır.91 Fen dersleri ve Bulgarca’nın da bulunduğu yeni bir 

programla eğitime başlaması ve hem Batı yanlısı aydınlar hem de medrese ulemâsı 

tarafından eleştirilmesi onun ıslâhatçı kişiliği dolayısıyladır.92 

Birinci Dünya Savaşı başlayınca, askere alınmış ve tabur imamı olmuş. Savaş 

bitince tekrar ders okutmaya başlamış. 1922’de Medresetü’n-Nüvvab açılınca, okula 

müdür tayin edilmiş. Emrullah Efendi, Nüvvab’ın programını hazırlayan heyete dâhil 

                                                
91 İsmail Cambazov, Medresetü’n-Nüvvab, s.140. 
92 İsmail Hatiboğlu, ‘’XX. Yüzyılın ilk yarısında Bulgaristan Müslümanları arasında dini ıslahat 

çabaları’’, Balkanlar’da İslâm Medeniyeti Milletlerarası Sempozyumu Tebliğleri, Editör Ali Çaksu, 
Sofya 21-23 Nisan 2000, s. 354. 
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değildi, bu nedenle onu ön plânda göremiyoruz. Ama onun daha sonraki safhalarda 

daha aktif olduğunu ve bütün gücüyle mücadele ettiğini görüyoruz. Birçok öğretmen 

ve bazı ileri gelenler Medresetü’n-Nüvvab’ın açılmasına karşı çıktıkları halde, 

yılmadan gayret göstermiş, öğrenci kaydı için köyleri dolaşmış ve her şeye rağmen 

Nüvvabı kurmuş. Yirmi yıl bu okulun müdürlüğünü yapmış ve bütün hayatı boyunca 

aynı mücadeleye devam etmiş.93 

İsmail Cambazov şöyle anlatmaktadır: “Müdür Efendi bu ağır yıllar zarfında 

okulda müderrisliğinden de bir saat kaçırmadı. Örencileri onun Arapça, Kelam, 

Mantık ve Mecelle derslerini ne büyük bir derinlik ve pedagojik ustalıkla verdiğini 

daima şükranla hatırlarlar”.94 

Medresetü’n-Nüvvab’ın ıslâhatçı çizgisi konusundaki tartışmalara katılan 

Kıvâmeddin Nûr Mehmed de Süleymâniye Medresesi Kelam ve Felsefe Şubesi’nde 

İslamcılar’dan İzmirli İsmail Hakkı ve Elmalılı Hamdi Yazır’a talebelik etmiş, 

Şumnu’da iken, Medresetü’n-Nüvvab’ın ıslâhı amacıyla Mustafa Hilmi Efendi ile 

birlikte kendisine rapor yazma işi tevdî edilmiş, dinî ıslahat açısından hayli önemli 

bir eser olan et-Ta’dîl’i bu sayede yazmış, eserdeki ıslâhatçı yaklaşımları dolayısıyla 

muhaliflerince bile takdir edilmiştir. 

Emrullah Efendi’nin Bulgaristan Müslümanlarına hizmeti sadece Nüvvab’ı 

kurtarıp geliştirmekle kalmamıştır. Yaşadığı dönemde medreselere karşı girişilen 

hücümları da göğüslemiş, birçok medresenin hayatını 15-20 yıl daha uzatmayı 

başarmıştır. 

30 Eylül 1941 yılında görevi başında Allah’ın rahmetine kavuşmuştur. 

Şüphesiz, medreselerde veya Nüvvab’ta yetiştirdiği yüzlerce öğrencisi son derce 

hareketli, aksiyoncu ve atılgan müdürlerini, hocalarını hiç bir zaman 

unutmamışlar, bütün hayatlarında onun örnek çalışmalarını kendilerine kılavuz 

edinmişlerdir. 95 

   

                                                
93 Haşim Ertürk ve Rasim Eminoğlu, a. g. e., s. 34. 
94 İsmail Cambazov, a. g. e., s.140-141. 
95 İsmail Cambazov, a. g. e., s.141.  
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Yusuf Ziyaeddin (Ezheri)       

                                                                                                                                                               

1941 yılında Emrullah Efendi’nin vefat edince müdürlüğe Yusuf Ziyaeddin 

Ezheri (resmi belgelerde Yusuf Ziya Hasanov olarak geçiyor) tayin edilmiştir.96 

Hayatları ilim yolunda öğrenmek ve öğretmekle geçmiş, birçok eser vermiş önemli 

şahsiyetlerden biri de Yusuf Ziyaeddin Ersal’dır. Medresetü’n-Nüvvab öğretmen ve 

öğrencileri arasında Şeyh Efendi namı ile bilinen Yusuf Ziyaeddin Ersal, her şeyden 

önce iyi eğitim görmüş, ilim yolunda diyar diyar gezmiş, devrin büyük âlimlerinin 

rahle-i tedrisinde bulunmuştur. 1296/1879 yılında Düzce’nin Fabrika (Karaca Hacı 

Musa) köyünde doğmuş. Bu muhterem zat aslen Çerkez kökenli olup ataları Kuzey 

Kafkasya’dan göç etmişlerdir. Mahlası Ezherî, künyesi Ebu’l-Hayr’dır. Orta boylu, 

elâ gözlü ve esmer tenli olan Ersal, Düzce’de rüştiyeyi bitirdikten sonra İstanbul’da 

meslekî tahsilini yapmış. 1901 yılında Yusuf Ziyaeddin, doğuda İslâmî ilimler 

hususunda Müslümanların câzibesi haline gelmiş Câmiu’l-Ezher’de talebe olmuş. 

Mısır’a gelir gelmez Revâku’l-Etrâk denilen Türklerin öğrenci yurduna yerleşmiş ve 

eğitime başlamış. Başta dünyaca ünlü İslâm mütefekkiri ve ilim adamı Şeyh 

Muhammed Abduh ile tanışma ve kısa bir süreliğine de olsa kendisinden istifade 

etme imkânına kavuşmuş. Özellikle Yusuf Ziyaeddin’in fikren yükselmesinde 

Muhammed Abduh’un büyük tesirleri olmuştur. Bunun yanında Ahmet Rufaî, 

                                                
96 Vedat Ahmed, a. g. e., s. 47. 
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Abdülgâni Mahmut, İbrahim Geylâni, Şeyh Muhammed Bahit el-Mutîi, 

Abdurrahman Uleyş gibi değerli zevattan da ders okumuştur.97 Burada dört sene 

okuduktan sonra 1904 yılında üstün derece ile mezun olmuştur. Ezher 

Üniversitesin’de tahsilini tamamladıktan sonra memleketine dönmüş. Ezheri 

Türkiye’ye döndükten sonra Düzce’de müderrislik ve müftülük yapmış. Kaderin 

sevkiyle gitmiş olduğu Bulgaristan’da misafir sıfatıyla kalırken, 1922 yılında Şumnu 

şehrinde açılan Nüvvab medresine hoca olmuş.  

Açık sözleri, derin görüşleri ile dinleyecilerine dini hakikatleri anlatmaktaki 

üslûbü emsalsızmış. Taasuptan uzak, dini meseleleri derinlemesine inceler, tahkik 

eder, gerçeği olduğu gibi ortaya koyan bir zatmış. Müslümanların dini duygularıyla 

oynanmasına hiç tahammülü yokmuş. Toplumdaki bid’at ve hurafelere şiddetle karşı 

çıkarmış. Batı dillerinden Arapça ve Türkçe’ye yapılan çeviri eserlerden fazlasıyla 

istifade etmiş, felsefi düşünce ve bakış açısı ne olursa olsun Batılı düşünürlere 

başvurup onlardan etraflıca yararlanmıştır. Şumnu’da kaldığı yirmi sekiz yıl boyunca 

Nüvvab Okulun’da, hadis, tefsir ve İslam Tarihi dersleri veren Şeyh Efendi, yeni 

fikirleri, geniş görüşleri, ders okutmadaki metoduyla öğrencileri ve halkın nazarında 

saygın bir yer edinmiştir.98 

İsmail Cambazov şöyle anlatmaktadır: “Hâlâ düşünürüm, acaba sayın hocamız 

Bulgaristan’da yaptığı en büyük hizmet yetiştirdiği binlerce öğrenci midir, yahut da 

Şumen’de kaldığı 30 yıl içinde yazdığı 20 civarında kitap mıdır? Yoksa Medeniyet 

gazetesinin sayfalarında yayınlanan İslâm felsefesine, dinimizin fikri yönüne ilişkin 

yüzlerce makalesi midir?”99 

Yusuf Ziyaeddin Ersal’ın hem öğrencisi hem de öğretmen arkadaşı olan, bu 

nedenle de onu daha yakından tanıma fırsatı bulan Osman Kılıç, Ersal hakkında 

şöyle diyor: “İlmî bakımdan Şeyh Efendi bir derya denizdir, bir kütüphanedir, 

Arapça’sı mükemmeldir, ibadeti mükemmeldir. Şeyh Efendi tarikat ehli olmamakla 

beraber, zikir ehli bir adamdı. Geceleri erken yatar, sabahları erken kalkardı. Çünkü 

sabah namazından sonra Şerif Paşa Camii’nde namazdan sonra saat sekize kadar, 

                                                
97 Ahmed Hasanov, “Yusuf Ziyaeddin Ezherî (Ersal)’nin Hayatı, Eserleri ve Tarih-i Kur’ân Adlı 

Çalısması”, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2007, s. 19. 
98 Mustafa Bektaşoğlu, a. g. e., s. 5. 
99 İsmail Cambazov, a. g. e.  s.143. 
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yani Nüvvab’daki ders saatine kadar halka açık olarak tefsir okutacaktır. Aynı 

zamanda Ramazan ayında da Çarşı Camii’nde vaaz ederdi. Durmak, dinlemek 

bilmezdi. Bu itibarla Şeyh Efendi, Nüvvab çevresinde yalnız öğrencilerin değil, 

bütün halkın hocasıydı”.100 

Onun arkasında bıraktığı 30’dan fazla eser bugün İlâhiyat Fakülteleri’nde, 

İmam Hatip Liseleri’nde kaynak kitaplar durumundadır:  

-  El-Kıraatü’l-Arabiyye, 

- Tarih-i İslâm (iki cilt),  

- Ahlâk,  

- Ed-Dürr’l-Munazzam, 

- Telhîsu’l-Füsûl Fî Usûli Hadîsi’r-Rasûl, 

- El-Usûlü’l-Mer’iyye fi’l-Mürâfaâti’ş-Şer’iyye, 

- Terbiye-i Diniyye,  

- Vahdâniyet-i İlâhiyenin Burhanları, 

- Vahiy ve Risâlet,  

- Ve’l Asr Sûresi’nin Tefsiri,  

- Câmiu’l-Künûz,  

- Müslümanlıkta Taharet ve Namaz,  

- Cuma Günü ve Namazı ve saire.101 

1950’de Türkiye’ye göç etmiş ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nda çalışmış. 

Ömrünün son aylarında, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yayınladığı Kur’an-ı Kerim 

Tercümesi’nin kontrol işleriyle meşgul olmuş.102 

15 Kasım 1961 günü Düzce’ye dönerken Kastamonu otobüs terminalinde 

uğurlamaya gelen kalabalık eşi dostu arasında Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur.103 

   
                                                
100 Mustafa Bektaşoğlu, a. g. e., s.45. 
101 Mustafa Bektaşoğlu, a. g. e., s. 114-115. 
102 Mustafa Bektaşoğlu, a. g. e., s. 9. 
103 İsmail Cambazov, a. g. e.,  s. 144. 
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Ahmet Hasan Davudoğlu  (1912-1983)                                                                                                                                              

 

Nüvvab okulunun en renkli şahsiyetlerinden biri hiç şüphesiz Ahmed 

Davudoğlu’dur. Gerek öğrenciliğinde gerekse öğretmenlik yıllarında okula büyük 

hizmetlerde bulunmaya çalışmış ve Nüvvablı olmanın şerefiyle yaşamıştır. 

Fikirleriyle, eserleriyle, hayatını anlattığı romanıyla, yapmış olduğu çeviri ve 

şerhleriyle ve yetiştirdiği âlimlere gerek Bulgaristan’da gerekse Türkiye’de İslâm 

eğitiminde unutulmaz katkılarda bulunmuştur. 

Son devrin değerli âlimlerinden Ahmed Davudoğlu 1912 yılında 

Bulgaristan’ın Deliorman bölgesindeki Şumnu vilayetine bağlı Kalaycı (İglika) 

köyünde doğmuştur. Yoksul bir çiftçi ailesine mensup olan Davudoğlu altı yaşında 

başlamış olduğu ilköğrenimini köyünde bitirmiş, orta öğrenimini de 1924 yılında 

köyüne yakın olan Ekizce (Bliznatsi) köyünde tamamlamıştır. Dinine bağlı olan ve 

din âlimlerine büyük sevgi besleyen babası Hasan Ağa, Davudoğlu’nu Şumnu’daki 

Nüvvab okuluna göndermiştir. 1 Temmuz 1933 yılında Nüvvab’ın Tâli kısmından, 

25 Temmuz 1936’da da Âli kısmından mezun olan Davudoğlu Muharrem Abdullah 

ve Osman Seyfullah adlı iki arkadaşı ile birlikte 1936 yılında Başmüftülükçe 

Evkaf-ı İslâmiyye hesabına Mısır’a gönderilmiştir. Kahire’de beş yıl kalan ve 

Ezher’de öğrenim gören Davudoğlu, Şeriat Fakültesini başarıyla bitirmiş ve 

1942’de tekrar ülkesine dönmüştür.104 Önce Medresetü’n-Nüvvab’ın lise ve yüksek 

                                                
104 Aydın Topaloğlu, “Nüvvab okulu’nun mensuplarından Ahmet Hasan Davudoğlu’nun 

Bulgaristan’daki İslâm kültürüne katkıları”, Balkanlar’da İslâm Medeniyeti Milletlerarası 
Sempozyumu Tebliğleri, Editör Ali Çaksu, Sofya, 21-23 Nisan 2000, s. 314. 
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kısımlarına öğretim üyesi, iki yıl sonra da aynı okulda 1944-1948 yılları arasında 

müdürlük yapmıştır.105        

1945 yılında casusluk yapmak ve bu amaçla bir örgüt oluşturmak suçuyla 

hapse atılan Davudoğlu, 23 kişiyle birlikte Sofya’daki Divan-ı Harb’e gönderilmiştir. 

Bir ay kaldıktan sonra yedi kişiyle beraber Rositsa kasabası yakınlarındaki toplama 

kampına gönderilmişve baraj inşaatında çalıştırılmıştır. Dört aydan fazla bir süre bu 

kampta tutulan ve ağır işlerde çalıştırılan Davudoğlu hastalığı nedeniyle 17 Kasım 

1945 tarihinde serbest bırakılmış ve tekrar Şumnu’daki görevinin başına yani 

Nüvvab’ın müdürlüğüne gönderilmiştir. Okuldaki çalkantılar azalmış olmasına 

rağmen müdürlükten huzursuz olan Davudoğlu, yapılan değişiklikler neticesinde 

Nüvvab’ın liseye çevrilmesiyle birlikte 1947 yılında görevinden alınmış ve yerine 

Beytullah Mehmed Şişmanoğlu getirilmiştir.106  

Şumnu’daki yerel milis kumandanının tehditlerine maruz kalan, Bulgaristan’da 

dînî egitimin kalbi Nüvvab okulu tökezlemis hüzünlü vedâ zamanının geldigini haber 

vermiş. Davudoğlu dört kişilik aile fertleriyle birlikte 31 Aralık 1949 tarihinde 

Türkiye’ye göç etmiştir.107 Türkiye’de Diyanet İşleri Başkanlığı’nda çalışmaya 

başlamış, Yedikule’deki Küçükefendi Camii'nde imam-hatiplik ve daha sonra gezici 

vaizlik yapmıştır. 7 Ocak 1951 tarihinde Orhangazi müftülüğüne tayin edilen ve üç 

yıl bu görevde kalan Davudoğlu, isteği üzerine 29 Haziran 1953 tarihinde İstanbul 

Fatih Camii Kütüphanesi memurluğuna ve bilahare bu kütüphanenin müdürlüğüne 

atanmıştır. Bu kütüphanenin Süleymaniye kütüphanesine dahil edilmesiyle birlikte 

Davudoğlu da 6 Eylül 1956’da söz konusu kütüphanenin memurluğuna tayin 

olunmuş ve bu sıralarda İstanbul İmam Hatip Lisesi’nde ders vermeye de 

başlamıştır.108 

Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı kadrosuna intikal ederek, İstanbul Yüksek 

İslam Enstitüsü’nde hocalık ve 1962-65 yılları arasında müdürlük yapmış.109  

                                                                                                                                     
105 Haşim Ertürk ve Rasim Eminoğlu, a. g. e., s. 36. 
106 Aydın Topaloğlu, a. g. e., s. 315. 
107 İsmail Kahraman, Bulgaristan’da Osmanlı Medeniyeti, Gebze Gazetecilik ve Matbaacılık Tesisleri 

Yayını, Gebze Tarihsiz, s. 56. 
 
108 Aydın Topaloğlu, a. g. e., s. 315. 
109 Haşim Ertürk ve Rasim Eminoğlu, a. g. e., s. 36. 
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İsmail Cambazov’un hocası Hacı Ahmed Davudoğlu hakkında yazdıkları önem 

arzetmektedir: “Nüvvab’ın en buhranlı zamanında idarecilik ve hocalığı omuzlayan 

Hacı Ahmed Efendi tevazu örneği bir kişiliğe sahipti. Ders verirken, öğrencileriyle 

konuşurken öyle bir mahzun tavır takınırdı ki, neredeyse utanmaktan yerin dibine 

girecek. Bilgisiyle çalım satmaz sıradan bir aydın gibi çalışırdı. Onun dînî bilgilerde 

derinliği kendisini Türkiye’de gösterdi.” 110 

İlk planda Fıkıh ve Hadis âlimi olan Ahmed Davudoğlu bütün İslami  

ilimlerde söz sahibi olabilecek derecede ilmi birikime ve yeterliliğe sahiptir.  

Türkçe ve Bulgarcaya olan vukûfiyetinin yanında çok iyi derecede Arapça  

bilmesi de onun değerini bir kat daha artırmaktadır. Kur’an-ı Kerim’in mealini  

yapmaya çalışması da bunun ispatıdır. Çok yönlü bir kişiliğe sahip olmasının  

arkasında, alınış olduğu Nüvvab ve Ezher eğitiminin büyük katkısı vardır.111  

Ahmet Davudoğlu Türkiye’de aralarında profesör, doktor, müftü ve tanınmış 

din görevlilerinin bulunduğu yüzlerce hizmet eri yetiştirmiştir. Fakat İslam dinine 

yaptığı en büyük hizmet Arapça’dan çevirdiği birçok kaynak eser ve kendi yazdığı 

kitaplardır. Bu eserler Türkiye’de defaatle basılmış ve yıllarca okunmuştur. Bunları 

şöyle sıralayabiliriz: 

- Selamet Yolları (I-IV, İstanbul, 1965-1967 ): İbn Hacer el-Askalânî’nin 

ahkâm hadislerine dair Bülûğu’l-Meram adlı eserinin tercüme ve şerhi olup tam adı 

Bülûğu’l-Meram Tercümesi ve Şerhi: Selamet Yolları’dır (yazar eserin önsözünde bu 

tercümeyle dinde reform salgınının önüne geçmeyi amaçladığını  

yazmıştır).  

- Sahih-i Müslim Tercemesi ve Şerhi (I-XI, İstanbul 1973-1980) : Muslim b. 

Haccac’ın el-Cami’s-Sahih adlı meşhur hadis kitabının tercüme ve şerhidir.  

- Kur’an-ı Kerim ve İzahlı Meali (İstanbul, 1988).  

- Tıbyan Tefsiri (I-IV, İstanbul, 1980-1981): Ayıntabi Mehmet Efendi’nin 

Tefsir-i Tıbyan adlı Türkçe eserin Süleyman Fahir Bey tarafından sadeleştirilen 

nüshasının yeniden gözden geçirilmiş halidir.  

                                                
110 İsmail Cambazov, a. g. e.  s.146. 
111 Aydın Topaloğlu, a. g. e., s. 316. 
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- Reddü’l-Muhtar ale’d-Dürri’l-Muhtar (I-XVIII, İstanbul, 1982-1988): İbn-i 

Abidin’in fıkıh eseri Reddü’l-Muhtar’ın tercümesidir. Eserin ilk on cildini 

tamamlamıştır.  

- Mülteka Tercümesi (I-II, İstanbul 1980-1983): Mehmet Mevkufi’nin İbrahim 

b. Muhammed el-Halebî’ye ait Mülteka’l-Ebhur adlı fıkıh eserine yaptığı ilaveli 

tercümenin sadeleştirilmiş hali.  

- Dini Tamir Davasında Din Tahripçileri (İstanbul, 1974): Yenilikçi İslamcı 

akımın reddidir.  

- Ölüm Daha Güzeldi (İstanbul, 1970): Sırasıyla Deliorman, mektep, Mısır, 

zindan ve anavatan hatıralarını anlatmaktadır.112 

Dinî metâneti, ilâhî meveddeti, engin teslimiyeti ve Allah (c.c) yolundaki 

onurlu duruşuyla din düşmanları karşısında asla eğilmeyen merhum Hacı Ahmed 

Davudoğlu çileli bir yaşamdan sonra 1983 yılında ebedî âleme göç etmiştir. Kabri 

İstanbul Eyüp Sultan mezarlığında bulunmaktadır. 

 
Nüvvab’ın Son Müdürü: Beytullah Şişmanoğlu (1913-1992) 

 

Rahmetli Emrullah Feyzullah Bey Medresetü’n-Nüvvab’ın ilk müdürü damadı 

Beytullah Şişmanoğlu ise son müdürüdür.1136 Mayıs 1913 tarihinde, Rusçuk sancağı, 

                                                
112 Aydın Topaloğlu, a. g. e., s. 318. 
113 İsmail Cambazov, a. g. e., s. 148. 
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Kemaller ilinin Ferhatlar (Delçevo) köyünde doğmuş ve yetişmiştir. Ortaokulu ikmal 

ettikten sonra Şumnu’da açılan Nüvvab’ın Tâli kısmını 1933 yılında, Âli kısmını da 

1936 yılında yüksek başarıyle bitirerek yeteneğini ispat etmiştir. 

İlk görevi Şumnu’daki Medrese-i Aliyye’de Türk Dili ve Edebiyatı, Anatomi 

hocalığı olmuştur. İki yıl sonra Nüvvab okuluna öğretmen tayin edilmiştir. Uzun 

seneler Riyaziyee (matematik), Nebâtât, Hayvânât ve Coğrafya dersleri hocalığı 

yapmıştır.114 Nüvvab’ta kısa bir süreç içerisinde babacanlığı ve son derece geniş 

hoşgörüsüyle hem öğrencilerinin, hem de meslektaşlarının sevgi ve saygısını 

kazanmış, itibarlı hocalardan birisi olmuştur. 1947 yılında “Nüvvab” lise olunca 

müdür olarak tayin edilmiş ve başarılı bir yöneticilik sergilemiştir. Ondan sonra Yarı 

Yüksek Öğretmen Enstitüsü’nde yıllarca Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni, Türkçe 

Sancak Müfettişi olarak görev yapmıştır. 

Beytullah Şişmanoğlu gerek Nüvvab’ta, gerek Öğretmen Enstitüsü’nde, 

binlerce hoca yetiştirmiştir. Bulgaristan’daki Türk eğtimcileri arasında “Emektar 

Öğretmen” unvanı ile ödüllendirilen ilk hocadır. 1 Aralık 1992 tarihinde fani 

dünyaya gözlerini kapamıştır.115 

            
2.4.2. Tâlim heyeti meclisi 

Okulda idare, finans ve programla ilgili mühim kararları hey’et-i talimiye 

meclisi (öğretim kurulu) alıyordu ve uygulanışını takip ediyordu. Kurula muallim ve 

müderrisler iştirak ediyor. Bu heyetin hak ve vazifeleri okulun Dâhili 

Talimatnamesi’nde şu şekilde beyan buyuruluyor: 

- Medresedeki müderris ve muallimler, müdür veya vekilini başkanlığı altında 

bu meclisi oluştururlar. 

- Bu meclis ayda en az iki kere müdür tarafından belirlenen günde toplanırlar. 

Tedris ve tâlim heyetini hakları ve vazifeleri: 

- Bütünleme sınavlarının icrası için komisyon seçer. 

- Eğitimde kullanılıcak kitap ve diğer ders malzemelerini seçer. 

                                                
114 Haşim Ertürk ve Rasim Eminoğlu, a. g. e., s. 41. 
115 İsmail Cambazov,  a. g. e., s. 150. 
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- Öğrencilere has bir kütüphane tertip eder. 

- Öğrencilerden zeki olanların daha yukarı sınıflar için sınav vermelerini karara 

bağlar. Sınıfta kalacak olanların kararını da yine bu meclis verir. 

- Ders dönemi içerisinde öğrenci kayıt edilmesine karar verir. 

- Ders dönemi sonunda Başmüftülüğe yollanacak raporu düzenler. Bu raporda 

medresenin her türlü ihtiyacı, kendi mülahazaları ve istekleri yer alır.116 

 
2.4.3. Sınıf öğretmenleri 

Medresenin düzenini temin etmek için müdür tarafından her sınıfa bir sınıf 

öğretmeni tayin olunur. Vazifeleri şunlar:  

- Öğretmenler meclisinde alınan kararları özetleyip sınıf günlüğüne geçirir. 

- Sınıf içinde meydana gelen sorunları bir karar alması için müdüre bildirir. 

- Öğrencilerin ahlaki ve bedensel eğitimleriyle ilgilenir.117 

 
2.4.4. Öğretmenler 

Müdür hocaların dışındaki öğretmenler de Bulgaristan Müslümanların eğitim 

tarihi açısından mühim şahsiyetlerdi. Öğretmenler Başmüftülük tarafından atanır, 

Dışişleri Bakanlığınca da onaylanırdı.118 

Medresetü’n-Nüvvab’ın Nizamnâmesinde öğretmenlerle ilgili bölümünde şunu 

zikrediyor: 

- Her öğretmen kendisine programda belirlenen miktarda dersini okutur. 

- Kendi derslerinin yanı sıra gelmeyen öğretmenlerin yerine de geçici olarak 

bakar. 

- Okul talimatını tamamen tatbik etmeye ve Başmüftülükten gelen emirlere 

uymaya mecburdurlar. Ticaret, sanat vb. derslerini mani olacak her türlü işle 

uğraşmak yasaktır. 

                                                
116 Nizâmnâme-i, s. 65-66. 
117 Nizâmnâme-i, s. 66-67. 
118 Osman Kılıç, Kader Kurbanı, Ankara 2002, s. 77. 
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- Öğrenciyi özel işlerinde kullanamaz. 

- Öğrenciyi dövmesi kesinlikle yasaktır. 

- Ders esnasında dersle alakası olmayan şeylerle vakit geçiremez. 

- Bir mazeret sebebiyle derse gelemeyecekse en az bir saat öncesinde müdüre 

yazılı olarak bildirmesi gerekir.  

- Öğretmenlerin derse gelemediğini bildiren mazeretleri müdür tarafından 

kabul edilip edilmeyeceği mulahazasıyla sene sonuna kadar idarede korunur. 

Mazeretsiz derse gelemeyen öğretmenlerin bir günlük maaşının dörte biri kesilir. 

Talim heyetini toplantılarına gelmeyen öğretmenin gündeliğini yarısı kesilir. 

- Tatil günlerinde başka bir yere yolculuk edecek öğretmenler gidecekleri yeri 

önceden müdüre yazılı olarak bildirmelidir. 

- Vazifeleri ile ilgili meselelerde öğretmenler başmüftülükle müdür vasıtasıyla 

haberleşirler.119 

Medresetü’n-Nüvvab’dan görev yapan öğretmenler çeşitli yerlerde 

yetişmişlerdir. Okulun Âli kısmından mezun olan Muharrem Abdullah, Osman 

Seyfullah (Keskioğlu), Ahmed Hasan Davudoğlu, Başmüftülük tarafından Mısır'da 

el-Ezher Üniversitesi’ne gönderilmişlerdi. Bunlardan başka, İsmail Mehmet (Ezherli) 

1940-41 ders yılında adı geçen üç kişi ile beraber Mısır’dan dönerek Nüvvab’a 

öğretmen oldular. 1953’te Medresetü’n-Nüvvab’ın Ali kısmından mezun olan İsmail 

İbrahim, Hafız Nazif Osman, Mehmet Halil Hüsein’de mezun oldukları okulda 

öğretmen olarak vazife yapmışlardır. Süleyman Sırrı, Osman Nuri, Hafız Abdullah 

Fehmi, Mehmed Masum bunların en çok tanınmışlarından olup, Bulgaristan’daki 

Müslümanlarına yıllarca hizmet etmişlerdir. Bunlar birçok ders kitabı yazmış, kurslar 

açmış, öğretmen kongreleri düzenlemişlerdir. Hem okutmuşlar, hem de okutanları 

yetiştirmişlerdir.120  

Medresetü’n-Nüvvab’ın yaklaşık yirmi yedi yıllık eğitim süreci esnasında 

birçok öğretmen gelip geçmiştir ve şu hocalar ders vermiştir:121 

                                                
119 Nizâmnâme-i, s. 67-68. 
120 Haşim Ertürk ve Rasim Eminoğlu, a. g. e., s. 36. 
121 Vedat Ahmed, a. g. e., s. 48-49. 
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Tablo 4: Medresetü’n-Nüvvab’ta ders veren hocalar 

№ İSİM YILLAR VERDİĞİ DERSLER 
11 Emrullah Efendi 1922-1941 Arapça, Kelam, Mantık, Mecelle 

22  
*Yusuf Ziyaeddin Ezherî (Ersal) 1922-1947 

İslâm Tarihi, Ahlak, Hadis, Tefsir, 
Ahkâm-ı Evkaf, Mecelle, Sakk,  
Usûl-ü Fıkıh, Kelam, Usul-ü 
Muhakemat 

33 Süleyman Sırrı (Tokay) 1922-1946 Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik,  
Coğrafya, Farsça 

44 *Mustafa Hayri (Coşkun) 1922-1937 Farsça, Fıkıh, Feraiz, Sakk 
55 *Osman Nuri Bey 1924-1937 Mantık, Hukuk-u İdare, Hukuk-u Düvel 
66 *Ali Vasfi Bey  1933-1936 Kelam, Mecelle 
77 *Mehmed Emin Bey 1933-1935 Usul-ü Fıkıh 

88 Hasib Safvetî (Aytuna) 1926-1929 Psikoloji, Pedagoji, Türk Dili  
ve Edebiyatı 

99 Hâfız Nazif (Konuk) 1934-1950 Arapça, Fıkıh, Pedagoji, Dürer 
10 Mehmed Halil (Öztürk) 1937-1948 Matematik, Psikoloji, Feraiz, Sakk 
11 İsmail İbrahim (Akdere) 1937-1950 Arapça, Umumi Tarih 
12 Halil Aliosman (Aydoğan) 1934-1950 Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı 
13 Halil Hasan Pomakoğlu 1923-1927 Umumi Tarih 
14 *Ali Riza Efendi 1922-1931 Hüsn-ü Hat, Kur’ân-ı Kerim 
15 Hâfız Mehmed Efendi - Kur’ân-ı Kerim 
16 Rüstem Cemil - Bulgarca, Musiki 
17 Ahmed Kemal 1926- Fizik, Kimya, Matematik, Bioloji 
18 Atıf Şeyh Kamilov 1922-    Resim 
19 Molla Ahmed Mustafa  - Kur’ân-ı Kerim 
20 Mustafa Reşid (Akalın) - Umumi Coğrafya 
21 Ahmed Hasan (Davudoğlu) 1942-1949 Psikoloji, Fıkıh 

22 Osman Seyfullah (Keskioğlu) 1940-1950 Türkçe, Arapça, Hadis, Mecelle, Teşrî 
Tari hi, Usul-ü Fıkıh 

23 İsmail Mehmed (Ezherli) 1940-1949 Dürer 
24 Muharrem Abdullah (Devecioğlu) 1940-1949 Feraiz 
25 Beytullah Şişman 1937-1950 Matematik, Bioloji 
26 Şakir İbrahim (Haksöz) 1948-1950 Türkçe 
27 Mehmedali Molla Mehmed          -1950 Kur’ân-ı Kerim 
28 İbrahim Halil (Tanır) 1942-1950 Türk Edebiyatı 
29 Osman Hüseyin (Kılıç) 1945-1948 İslam Tarihi, Türk Dili ve Edebiyatı 
30 Hafız Yusuf (Işıkovalı) 1947-1950 Coğrafya, Umumi Coğrafya 
31 Yusuf Aliş 1949-1950 Matematik 
32 Sabri Çelik        - Beden Eğitimi 
33 Feyzullah Feyzullah 1948-1950    Beden Eğitimi 
34 Ali Galib (Yavuz)        -  
35 Todor Kartalov        - Bulgarca 

36 Dimitır Stamatov 1937-     Tarih, Coğrafya, Bulgar Kanunları, 
Hukuk İlmine Giriş 
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Tablo’da görüldüğü gibi Nüvvab’ın öğretim kadrosu neredeyse tamamı Türk-

Müslümandır. Kapatıldığı ana kadar aralıksız hocalık yapan Yusuf Ziyâeddin Ezherî 

ve Süleyman Sırrı’nın da aralarında bulunduğu, otuz altı hocadan ikisi Bulgar, altısı 

(işaretlenmiş olanlar) Türkiyeli, diğerleri de Bulgaristan Türkü idi.122 Hocaların 

eğitim düzeyi şöyledir: Onikisi yüksek okul mezunu, onu Nüvvab’ın Âli Kısmı 

mezunu, diğerlerinin bazıları lise, bazıları da değişik medrese mezunudurlar.123 Bu 

kişiler daha öğrencilik yıllarından itibaren çeşitli gazetelerde şiirleri, yazıları ve irşad 

amaçlı eserleri yayımlanan yetenekli kimselerdi. 1950’li yılların başında yaşanan 

tehcir olayları dolayısıyla, Ahmet Hasan Davudoğlu, Osman Seyfullah Keskioğlu, 

Hâfız Nazif Konuk, İsmâil Ezherli, Osman Kılıç, Halil Aliosman’nun da aralarında 

bulunduğu hocaların önemli bir kısmı Türkiye’ye göç ederek Dışişleri Bakanlığı, 

Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Yüksek İslâm Enstitüsü, 

Kütüphaneler Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Arşivi, Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi 

kurumlarda hizmet etmiş.124 

İsmail Cambazov Nüvvab’taki öğretmenler hakkında şöyle anlatıyor: “Bu 

listedeki değerli ve son derece özverili şahısların hepsini anlatmak olanak dışı. Hem 

de sadece anlatmak yetmez. Onların her biri ayrı bir kitaba konu olacak değerdedir. 

Bizim Nüvvab’a başladığımız yıllarda hocalar arasında üç büyük otorite vardı: Şeyh 

Efendi, Süleyman Sırrı ve Osman Kılıç.”125 

 
Süleyman Sırrı Tokay (1874-1960) 

Şumnu’da doğmuş. Ailesi Kırımlı’dır. 1888’de Şumnu Rüşdiye’sini bitirmiş. 

Gayretle çalışarak başarı göstermiş ve Rüşdiye’de on beş yaşında genç bir yardımcı 

öğretmen olmuştu. Rüştiye’deki öğretmenliğinden iki yıl sonra Varna Bulgar lisesine  

öğrenci olarak girmiş ve Bulgaristan Türklerinin arasında ilk Bulgar lisesi bitiren 

adam olmuş. Liseyi bitirince tekrar öğretmenliğe dönmüş. Şumnu, Rusçuk,   

Pazarcık, Razgrad ve diğer şehirlerde Rüşdiye öğretmenliği yapmış. 1918’de 

Şumnu’da açılan Darü’l-Muallimîn’e Türkçe öğretmeni olmuş. 1928’de bu  

                                                
122 İbrahim Hatiboğlu,  Bulgaristan Müslümanlarında Dinî Islâhat Düşüncesi, s. 90. 
123 Ahmed, Vedat, a. g. e., s. 49. 
124 İbrahim Hatiboğlu, a. g. e., s. 91. 
125 İsmail Cambazov, a. g. e. , s. 115. 
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okul kapanıncaya kadar orada Türk Dili Edebiyatı okutmuş. 1922’de Şumnu’da 

Medresetü’n-Nüvvab açılınca da buraya öğretmen tayin olunmuş. Hesap ve Hendese 

kitapları yazmış. Ayrıca, öğretmen Yusuf İzzettin ile beraber Türkçe Sarf-Nahiv ve 

okuma kitapları, Osman Keskioğlu ile beraber, Medresetü’n-Nüvvab, rüşdiye ve 

ilkokullarda okutulmak üzere okuma ve dil bilgisi kitapları yazmış.  

Ahmet Şerefli şöyle anlatıyor: “Sevdiğim öğretmenlerden hocam Süleyman Sırrı 

için, birkaç söz söylemek geliyor içimden. Bulgaristan’da eğitime onun kadar hizmeti 

geçen bir başkası yoktur sanıyorum. Çok mütevazı, sabırlı, kibar ve bilgi sahibi biriydi. 

Bize Farsça’dan ders veriyordu. İlk ve Ruştiye okul kitaplarında genellikle onun adını 

görüyorum. Bir seferinde «Evlâtlar, elli yıl öğretmenlik hizmetim vardır» demişti.”126 

1946’da emekliye ayrılmış, 1951’de Türkiye’ye göç etmiş.127 

 
Osman Hüseyin Kılıç 

Deliorman’ın Kılıç köyünde bir ögretmenin ailesinde 7 Haziran 1920 yılında 

doğmuştur. Medresetü’n-Nüvvab’ın 1943 Âli kısmı mezunudur. Daha öğrencilik 

yıllarında güzel hitabetiyle, hangi konu olursa olsun dinleyicilerini mest eder, 

coştururmuş. Ondaki bu güzel konuşma yeteneği herkesin ilgisini çekmiştir.128 

Nüvvab’ı ikmal ettikten sonra Medrese-i Ali’yeye öğretmen tayin edilmiştir. Daha 

sonraları ise Nüvvab’a geçerek en genç ve önde gelen öğretmenlerinden olup Türk 

Edebiyatı dersi hocalığı yapmıştır.129 Türkiye hesabına casusluk yapıyor gerekçesiyle 

Bulgar makamları tarafından Tevfik edilmiş ve müebbet hapse mahkûm olmuş. 

Yıllar sonra mübadele suretiyle Türkiye’ye gelmiş ve Dışişleri Bakanlığı’nda vazife 

almıştır.130 

 
Muharrem Devecioğlu (1914-1957) 

Bulgaristan’ın Razgrat kazasına bağlı Taşçı köyünde 1914 yılında doğmuştur. 

İlkokulunu köyünde bitirdikten sonra, Razgrat Rüşdiyesini ikmal edip Şumnu’da 

                                                
126 Ahmet Şerefli, Türk Doğduk Türk Olduk, Ankara 1990, s. 33.  
127 Haşim Ertürk ve Rasim Eminoğlu, a. g. e., s. 38. 
128 İsmail Cambazov, a. g. e. , s. 121. 
129 Mehmet Çavuş, Bulgaristanda Soykırım, İstanbul 1984, s. 58. 
130 Haşim Ertürk ve Rasim Eminoğlu, a. g. e., s. 41. 
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Medresetü’n-Nüvvab’ın Tâli ve Âli kısımlarını üstün derece ile ikmal eylemiş ve 

ilmeye meslekine ait Yüksek okulunu de görmek üzere 1936’da Türk Müslüman 

Cemaatı tarafından Mısır Ezher Üniversitesi’nin Şeriat Fakültesi’ne gönderilmiştir. 

Üniversiteden mezun olarak memleketine dönmüş ve Nüvvab’ın Tâli ve Âli 

kısımlarında öğretmenliğe başlamıştır. Bir süreç sonra Bulgaristan’da Türk Okulları 

Müfettişliğine tayin edilmiş. 1950 tarihinde Türkiye’ye göç ettikten sonra Vakıflar 

Umum Müdürlüğü’nde eski kayıtlar memurluğuna tayin olunmuş. 30.01.1957 tarihli 

Çarşamba günü Hakkın Rahmetine kavuşmuştur.131 

 

Osman Keskioğlu 

Burgaz sancağının Karnabat kazasına bağlı Rupça köyünde 22 Haziran 1907 

yılında doğmuştur. Osman Seyfullah, 1928 yılında kaydolduğu Nüvvab 

Medresesi’nin Tâli Kısmın’dan 1933 yılında sınıfın en başarılı öğrencilerinden 

biri olarak mezun olmuştur. Hemen ardından Nüvvab’ın Âli Kısmı’na kaydolmuş 

ve 1936 yılında yüksek öğrenimini fevkalâde dereceyle tamamlamıştır. 

Nüvvab’tan mezun olduğu 1936 yılının sonlarına doğru sınıf arkadaşları Ahmet 

Davudoğlu ve Muharrem Devecioğlu ile birlikte Muessesâat-ı Diniye ve Vakfiye 

Müdüriyeti tarafından tahsis edilen bursla Başmüftülük tarafından eğitim 

amacıyla Mısır’a gönderilmiştir. Mısır’daki Ezher Üniversitesi’nin İlahiyat 

Fakültesi’nde dört yıllık eğitimini tamamladığı 1940 yılında mezun olarak 

Bulgaristan’a dönmüştür. 

Döner dönmez Nüvvab’ta 1950 yılına kadar Türk edebiyatı, Arapça, Hadis, 

Usûl-ü Fıkıh gibi dersleri okutmuştur. On yıl Nüvvab’ta öğretmenlik yapmıştır. 

İsmail Cambazov oğrenci olarak şöyle anlatıyor: “Hocalarımızdan hangisinin 

ne kadar derin âlim olduğunu bilemezdik, ama içlerinden en ufak tefek olan Osman 

Seyfullah aramızda en çok kitap okuyan, birçok bilimi özümsemiş bir öğretmen 

olarak biliniyordu. Ceplerinde daima kitap taşıdığı için, kim olduğunu bilemediğim 

birisi, hocamıza “Ayaklı Kütüphane” lakabını takmıştı. Türk edebiyatı, Arap 

                                                
131 Haşim Ertürk ve Rasim Eminoğlu, g. e., s. 39. 
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edebiyatı, Acem edebiyatı, diğer Müslüman toplulukların edebiyat ve sanatlarını çok 

iyi biliyordu.” 132 

Bunun yanı sıra Medeniyet gazetesinde Osman Seyfullah ve Osman Ezherî 

imzalı yazılar yazmıştır. Komünist rejiminin Bulgaristan Türklerine karşı 

baskılarının artması nedeniyle 1950 yılında ailesiyle birlikte Türkiye’ye göç etmiştir. 

Burada Vakıflar Genel Müdürlügü’nde Arapça mütercimliği görevinde bulunan 

Osman Keskioğlu 1959 yılında Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde Arapça 

okutmanı olmuştur. Aynı fakülteye öğretim görevlisi olarak tayin edildikten sonra 

uzun süre Kur’ân’ı Kerim ve İslâm dinî esasları derslerine girmiştir. Ayrıca Diyanet 

İşleri Başkanlığı Müşavere ve Dinî Eserleri İnceleme Kurulu üyeliği ve mütercimliği 

görevlerinde de bulunmuştur. Emekliye ayrıldıktan sonra 1986 yılında Selçuk 

Üniversitesi tarafından kendisine fahrî doktora unvanı verilmistir. 4 Agustos 1989 

tarihinde vefat etmistir. Kabri Cebeci Asrî Mezarlığı’nda bulunmaktadır.133 

Türkçe’den başka Arapça, Farsça ve Bulgarca bilen Osman Keskioğlu’nun 

Medresetü’n-Nüvvab’daki hocaları arasında yer alan ve Muhammed Abduh’un 

öğrencisi olan Yusuf Ziyaeddin Ezherî vasıtasıyla fikirlerinden haberdar olduğu 

Abduh ve Cemâleddîn Efgânî’den etkilendiği anlaşılmaktadır. Türkler’in ıslahatçı 

düşüncede önemli yeri olduğunu savunan Keskioğlu’nun bu yaklaşımını 

Bulgaristan’da yayımlanan Medeniyet gazetesindeki yazılarında ve Türkiye’ye göç 

ettikten sonra kaleme aldığı makalelerinde görmek mümkündür. Onun basılmış 

eserleri şöyle sıralayabiliriz: 

- Fatih Devrinde İlim ve O Devirde Yetişen İlim Adamları (Mustafa Runyun ile 

birlikte, Ankara 1953) 

- Nurlu Yol (Ankara 1957) 

- Hz. Ebu Bekir (Ankara 1957) 

- Hz. Ömer (Ankara 1958) 

                                                
132 İsmail Cambazov, a. g. e., s. 123. 
133 Vera Mutafçieva, Georgi Tsankov ve Magda Karabelova, Literaturata na Maltsinstvata v Bılgariya 

sled Osvobojdeniyeto, Sofya 1999, c. I, s. 105-107; Haşim Ertürk ve Rasim Eminoğlu, a. g. e., s. 
40; Vedat Ahmed, “Osman Seyfullah Keskioğlu’nun Hayatı, Hizmetleri ve Eserleri Hakkında 
Genel bir Değerlendirme”, / www.balkanlar.net/forum/. 
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- Hazreti Osman Zinnureyn (Ankara 1960) 

- İslâm Dünyası Dün ve Bugün (Ankara 1964) 

- Hâtemü’l-enbiyâ Hazreti Muhammed ve Hayatı (Ali Himmet Berki ile 

birlikte, Ankara 1966, 1971, 1972, 1974, 1978, 1981, 1982, 1985) 

- Fıkıh Tarihi ve İslâm Hukuku (Ankara 1969, 1980, 1999) 

- Fakîh Sahâbîler ve Mezheb İmamları (Ankara 1972) 

- Peygamberler Tarihi (Konya 1976) 

- Kur’an Yolunda (Ankara 1976) 

- Hazret-i Peygamberin Hayatı: Siyer-i Nebi (Ankara 1981) 

- Müslümanların İlme ve Medeniyete Hizmetleri (Ankara 1983) 

- Bulgaristan’da Türkler: Tarih ve Kültür (Ankara 1985) 

- İslamda Eğitim ve Öğretim (Ankara 1985) 

- Rahmet Peygamberi (Ankara 1985) 

- Son İlahi Kitap Kur’an-ı Kerim (Ankara 1987) 

- Nüzûlünden İtibaren Kur’an-ı Kerim Bilgileri: Ulûm-ı Kur’an (Ankara 

1987,1989) 

- Son Çağlarda İslâm Dünyasında Fikir Hareketleri (Asaf Demirbaş ve 

Abdullah Manaz ile birlikte, Ankara 1989) 

- Kuran Tarihi ve Kur’an Hakkında Ansiklopedik Bilgiler (İstanbul, ts., 

Nebioğlu Yayınevi) 

 Osman Keskioğlu’nun Anayurt gazetesi (1954-1957), Vakıflar Dergisi, 

Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Diyanet Gazetesi ve Diyanet 

Dergisi’nde yayımlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır.134 

  

 

                                                
134 Kamil Yaşaroğlu,  Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, Madde Keskioğlu, Ankara 2002, c. 

XXV, s.309-310. 
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 İsmail Mehmet Ezherli 

 Osmanpazarı (Omurtag) İlçesinde Tekkeler köyünde doğmuş. Rüşdiyeyi 

bitirdikten sonra Istanbul’a gitmiş ve öğrenci olarak İmam Hatibe girmiş. Daha sonra 

Mısır’a gidiyor ve Kahire’deki Ezher Üniversitesi’nin Hukuk Fakültesini bitirdikten 

sonra 1940-41 eğitim yılında Nüvvab’ta öğretmenliğe başlamıştır. 9 yıl bu vazifede 

bulunmuş. Cambazov yine şöyle anlatmaktadır: “Kalplı kıyafetli, ak yüzü, kara gözlü 

bir erkek güzeli olan hocamız çok mütevazı, nazik ve bir kadın kadar utangaçtı. Bize 

Arapça öğretmek için çok gayret sarf etti. En çok sinirlendiği zaman bize döner:           

-Yapma be yahu, diye hem uyarır, hem rica ederdi. Daima güleç yüzlü idi, 

halden anlar, yardım ederdi, fakat tembel öğrenciye de kesinlikle yüz vermezdi.”135 

1949’da Türkiye’ye göç etmiş. İstanbul’da kısa bir süre Süleymaniye 

Kütüphanesi’nde memuriyet yapmış. Daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığı Müşâvere 

Kurulu mümeyyizliği, bir yandan da Ankara İmam Hatip Okulu’nda Arapça hocalığı 

vazifesinde bulunmuş. Uzun süre İlahiyat Fakültesinde Arapça okutmanlığı yapmış. 

1966 yılında Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliğine seçilmiş. Çankaya vâizliğinden 

emekliye ayrılmış. 1976 yılında Ankara’da Hakk’ın rahmetine kavuşmuştur.136 

 
Mehmet Halil Öztürk 

Şumnu’nun Çülha köyünde 1908 yılında doğmuş. 1926-31 yıllarında 

Nüvvab’ın Tâli kısmında okumuş. 1931-32 ders yılında Razgrat’ın Zincirli Kuyucuk 

köyü Rüşdiyesinde öğretmenlik yapmış. 1935’te Nüvvab’ın Âli kısmının son 

sınıfında iken Şumnu Rüşdiyesi’ne müdür olarak tayin olunmuş. Mezun olunca da 

Sofya Başmüftülüğü’nde vakıflar müdürlüğü memurluğuna tayin olunmuş. Birbuçuk 

sene bu vazifede bulunmuş. 1936’da Eski Zağra vilayet müftülüğüne tayin olunmuş. 

1937 yılında Nüvvab’a matematik hocası olarak tayin edilmiş. Fıkıh ve Psikoloji 

dersleri de okutmuş.137 Cambazov’a göre: “Matematik öğretmenimiz Âşık Mehmet 

tüm öğrencilerin korkulu rüyası idi. Rüşdiyelerden çoğunlukla kıt matematik 

bilgileriyle gelen bizlere lise matematiği çok ağır geliyordu. Hocamız çok büyük bir 

                                                
135 İsmail Cambazov, a. g. e.,  s. 128. 
136 Haşim Ertürk ve Rasim Eminoğlu, a. g. e., s. 41. 
137 Haşim Ertürk ve Rasim Eminoğlu, a. g. e., s. 38. 
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yetenek ve ustalıkla izah ettiği matematik formülleri bir türlü kafamıza girmiyordu. 

Matematik formülleri kafamıza girmiyordu, ama bu hocamızı öteki hocalarımızdan 

ayıran başka bir özelliğinin, güzelliğinin olduğunu anlıyorduk. İnsanî ilişkilerde de 

gayret nazik ve kibardı. Öğrencilerine dahî “siz” diye hitap eder, isimlerine daima 

“efendi” kelimesini eklerdi.”138 1948 yılına kadar bu vazifeye devam etmiş. 1950’de 

Türkiye’ye göçederek Eskişehir’e yerleşmiş ve Şeker Fabrikası muhasebesinde 

çalışmaya başlamış. 1952’de Bursa, Karacabey’de müftülük yapmış.139 21 sene bu 

vazifede kalmış ve aynı anda Karacabey lisesinde de dersler vermiş. 25 Ocak 1985’te 

vefat etmiş.140  

 
Hâfız Nazif Konuk 

Şumnu’nun Yusufhanlar (Pristoe) köyünde 1900 yılında doğmuş. Nüvvab’ın 

Âli Kısmını bitirirken daha aynı okula öğretmen atanmıştır. Çok iyi bir pedagog, 

ciddi bir öğretmen olarak şöhret kazanmıştır. Osman Keskioğlu şöyle anlatıyor: 

“Nüvvabın yetiştirdiği değerli bir zâttır. Benim hem öğretmenim, hem 

öğretmenlik arkadaşımdır. Arkadaşlar arasında “Efendi” denirdi, gerçekten efendi 

ve ciddi bir öğretmendir.”141 Cambazov ise şöyle anlatmaktadır: “Bu kadar 

akademisyen, profesör ve doçentten ders dinledim, ama onun kadar ustaca 

konuşan, ne anlatırsa anlatsın öğrencilerin dikkatini 45 dakika ders üzerine 

mıhlayan birini görmedim. Dersine daima vaktinde gelir. Bir dakika ileri veya 

geç gelmek yoktur. Dersin son cümlesinde behemehâl zil çalar, hiçbir zaman 

söylenmedik cümlesi kalmazdı.”142 

Nüvvab’ta ilk yıllarda Arapça ve Fıkıh okutmuş. Sonra Pedagoji dersini 

okutmaya başlamış ve bu dersi başarıyla okutmuş ve sevdirmiş. Şumnu’da Çarşı 

Câmii’nde hatiplik görevini de yapmış. Okuduğu Türkçe hutbeler cemâat üzerinde 

                                                
138 İsmail Cambazov, a. g. e.,  s. 126. 
139 Osman Keskioğlu, a. g. e., s. 96. 
140 Haşim Ertürk ve Rasim Eminoğlu, a. g. e., s. 38. 
141 Osman Keskioğlu, a. g. e., s. 95. 
142 İsmail Cambazov, a. g. e., s. 119. 
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çok iyi tesir uyandırmış. 1950’de Türkiye’ye göç etmiş. Türkiye’ye geldikten sonra 

Bursa’da Müftü yardımcılığı yapmış. 1974’te Hakkın rahmetine kavuşmuş.143  

 
İsmail İbrahim Akdere 

Şumnu’nun Akdere köyünde doğmuş. Nüvvab’ı ikmal ettikten sonra müftülük 

yapmış. 1937 yılında Nüvvab’ın Tarih öğretmeni olmuş. Cambazov şöyle 

anlatmaktadır: “Hocalarımızın içinde en şakacı, müzip, kınayeli konuşma ustası 

Umum Tarih hocamız İsmail İbrahim Akdere idi. Çok hoş sohbet, herkes ile iyi 

geçinen, öğrenciyle dostluk edecek kadar alçak gönüllü, hoş görülü bir hoca efendi 

idi. Dersi iyi bilen ve anlatan öğrenciyi şöyle kolundan tutar, sınıfa doğru çevirir, 

aferin diyeceği yerde iyice çıkışırak: 

- Sen benim ekmeğimi mi almak istiyorsun, be evlât? Daha küçüksün. Bu 

kürsüye geçinceye kadar daha çok somun paralaman lâzım. Artık seni derse 

kaldırmayacağım, çünkü sen benden çok biliyorsun derdi.”144 

Okuttuğu tarih notlarını bastırmış.145 1943-44 ders yılında açılan Gümülcine 

Medrese-i Aliyesi’nin kurucularından olup, ömrü bir yıl olan bu okulda müdürlük ve 

hocalık yapmış. 1951’de Türkiye’ye göç etmiş. Isparta’da müftü olmüş. Isparta 

İmam Hatip Lisesi’nde ders vermiş. Mezarı Isparta’da bulunmaktadır.146 

İslâm alimleri içerisinde çok çeşitli insanlar çıkmıştır. Aralarında düşünce 

ayrılıklarının bulunması da normaldir. Çünkü düşünce hürriyeti vardır. Nitekim 

Nüvvab’ın içerisinde de hatta ilk öğretmenleri arasında da farklı görüşlere sahip 

insanlar bulunmuştur. İlk müdürlerden Yusuf Ziyaeddin Ezheri de Mısır’da eğitim 

görmüş ve Nüvvab’a büyük emekler harcamıştır. Ancak o da farklı bir insandır ve 

Ahmet Davudoğlu’ndan farklı şeyler söylemiştir. Ulema arasındaki farklılık da 

ihtilaf unsuru değil zenginlik ve rahmet göstergesidir. Bu öğretmenlerin büyük 

çoğunluğu inandıkları şekilde bir şeyler yapmaya ve Müslümanlara yararlı olmaya 

çalışmışlardır. 

                                                
143 Osman Keskioğlu, a. g. e., s. 95. 
144 İsmail Cambazov, a. g. e., s. 132. 
145 Osman Keskioğlu, a. g. e., s. 97. 
146 Haşim Ertürk ve Rasim Eminoğlu, a. g. e., s. 40. 
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2.4.5. Ders zamanı 

- Ders zamanı 1 Eylül ile 30 Haziran arasındadır. Haziranın başında tedrisat 

kesilir. 

- Temmuzun birinden Ağustosun otuz birine kadar öğrenciler için tatildir. 

- Ders dönemi içerisinde Cuma günleri, mevlüt günleri, kandil günleri, hicri 

yılbaşı, Ramazan (Ramazan ve Kurban bayramlarında en az bir hafta en fazla 10 

gün) dolaysıyla okul tatil edilir. 

- Dersler en az 45 dakika en fazla 1 saat devam eder. 

- Öğrencilerin karneleri şu numaralarla notlandırılır: 6 çok iyi; 5 pek iyi; 4 iyi; 

3 orta; 2 zayıf;1 kötü. 

- Öğrencilerin ahlakı şu numaralarla değerlendirilir: 6 numune-i imtisal; 5 

övülmeye değer; 4 iyi; 3 orta; 2 zayıf. 

- İki dersten zayıf veya kötü not alan öğrenci ikmal sınavlarına tabii tutulur. 

- Ders notları dersin öğretmeni tarafından, ahlak notları öğretmenler meclisi 

tarafından verilir. 

- Üç veya daha fazla dersten zayıf not alan öğrenci sınıfta kalır. 

- Sınıfta mazeretsiz iki sene kalan öğrenci medreseden atılır.147  

 
2.5. Öğrencilerin görevleri, faaliyetleri, istekleri ve Öğretmenlik hakkı                                                 

2.5.1. Öğrencilerin görevleri  

Medresetü’n-Nüvvab öğrencilerinin sahip olmaları gereken özellikler ve 

görevleri okulun Nizâmname-i Esâsîsi’nin 5. maddesinde ve Dâhilî 

Talimâtnâmesi’nin 29-35. maddelerinde belirtilmiştir.148 Bunlara göre: 

- Medrese öğrencileri ilmiye üniformasıyla giyinip kuşanmak zorundadır. 

Müdürün izniyle sivil bulunmak câizdir. (Nüvvab öğrencilerinin resmi kıyafetleri: 

beyaz sarık, koyu renk ceket ve pantolon idi). 

                                                
147 Nizâmnâme-i, s. 69-70. 
148 Nizâmnâme-i, s. 5-6, 70-71. 
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- Öğrenciler öğretmenlerine her yerde ve her vakitte saygı göstermeli ve 

nasihatlarını kabul etmelidir. 

- Hiçbir öğrenci izinsiz derslerini terk edemez. 

- Mazeretsiz iki hafta üst üste derse gelmeyen öğrencinin kaydı silinir. 

- Öğrenciler derse girme işareti verildiğinde dershaneye girip sakin bir şekilde 

öğretmenini beklerler. 

- Medrese içinde ve dışında İslami edebe aykırı hareketlerden kaçınmalıdır. 

- Beş vakit namazlarını idarenin belirlediği yerde kılmalıdır. 

- İşi olmaksızın sokaklarda gezmen sigara içmek, alkol kullanmak, kumar 

oynamak, kahvehane vb. yerlere gitmek, izinsiz konserlere, sinemalara, tiyatrolara ve 

siyasi toplantılara katılması yasaktır.149 

Bu kurallar 1945 yılına kadar çok sıkı bir şekilde tatbik edilmiştir. Ancak 9 

Eylül 1944 devrimiyle gelen serbestlikten öğrenciler de etkilenmiştir. Okul 1944 

öncesi Başmüftülük tarafından da çok sıkı bir şekilde takip edildiğinden ve daha 

güçlü dinî hava varolduğundan öğrenciler daha sonraki yıllara nispetle daha edepli, 

daha dindardırlar.150                                                                                                                                        

       
2.5.2.Öğrencilerin faaliyetleri  

Nüvvab’ın açılış yıllarında, öğrenciler çok çalışkan ve her şeyi bırakıp okulun 

gayesine hizmet edebilmek için büyük gayretler sarfediyorlardı. O zamanlar sinema, 

tiyatro nedir bilmeyen Nüvvab talebesi, gece gündüz derslerine çalışır, bilgisini 

arttırırdı. Okul Ramazan ayında tatil edilir ve öğrenciler köylere vaaz ve nasihat için 

dağılırdı. Yüksek sınıf öğrencileri kürsiye çıkıp vazeder, konuşur, hitabette 

yükselmeye çalışırdı. Bu güzel dinî âdet, Nüvvab öğrencinin yükselmesinde çok 

verimli rol oynamıştır. Aynı zamanda müslüman halkının dinî duygularının 

muhafaza ve pekişmesinde de çok yararlı olmuştur.151  

                                                
149 Nizâmnâme-i, s. 70-71. 
150 Vedat Ahmed, a. g. e. s. 53. 
151 Osman Kılıç, a. g. e. s. 98. 
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Medresetü’n-Nüvvab öğrencileri aralarında var olan birlik ve beraberliği birçok 

defa hayırlı işlerin ortaya çıkması için kullanmışlardır. Bunun bir neticesi olarak 

daha okulun açıldığı ilk yılda 5 Şubat 1923 tarihinde “Müsterşitler Cemiyeti” adında 

bir öğrenci derneği kurmuşlardır. Ancak cemiyet ve kütüphanesinin tüzükleri 15 

Temmuz 1937 yılında tasdik olunmuştur. Kuruluş tüzüğünün 2-ci maddesinde 

derneğin amaçları: Öğrenciler arasında birliği, kardeşliği, yardımlaşmayı sağlamak, 

öğrencilerin fikri kabiliyetlerini ve sosyal ilişki gücünü arttırmak, ana dillerini 

geliştirmek, konferanslar düzenlemek, kütüphane kurmak ve öğrencilere yardımcı 

olmak şeklinde belirtilmiştir.152 

Derneğin üç organı vardı: idare heyeti, teftiş heyeti ve hafız-ı kütüp.                                     

Dernek idare heyeti 5 kişiden, müteşekkildi. Bunlardan biri Başkan, diğeri de Kâtip 

idiler. Geri kalanlar müşavir olarak vazife görürlerdi. Teftiş heyeti de üç kişiden 

ibaretti. Onlar, belirli zamanlarda derneğin faaliyetini kontrol ederlerdi.153 İki haftıda 

bir idare heyeti toplantısı yapılır, konferanslar verilirdi.154 1928 yılında derneğin bir 

de spor grubu kurulmuş.155 Ayrıca, derneğin zengin bir kütüphanesi vardı. Hafız-ı 

kütüp heyeti bu kütüphaneyi muhafaza eder ve belirli gün ve saatlerde üye olan 

öğrencilere dağıtırdı.156 Alınacak kitapların listesi öğretmenler kuruluna sunulur, 

tasvip edildikten sonra alınırdı.157  

Her sene seçimler yapılırdı ve derneğin yeni idaresi teşekkül ederdi. Her hafta 

genel toplantılar yapılırdı ve öğrencilerden biri veya ikisi, kendi arzularına göre, bir 

konu hakkında sunum okurdu. Bundan sonra okunan sunumu eleştire geçilirdi. 

Hararetli tartışmalar olurdu.158 Medresetü’n-Nüvvab öğrencilerin kurduğu 

Müsterşitler Cemiyeti de dinî ıslâhat düşüncesinin en ateşli şekilde tartışıldığı bir 

zemin olmuştur. Burada öğrencilerin katılımıyla her hafta düzenlenen toplantılarda 

ciddî ilmî müzakereler yapılmış. İstanbul’dan gelen eserlerin de etkisiyle, 

konuşmaların önemli bir kısmının dinî ıslâhata tahsis edildiği bu ortam 1934’e kadar 

                                                
152 Haşim Ertürk ve Rasim Eminoğlu, a. g. e., s. 42. 
153 Osman Kılıç, a. g. e.,  s. 99. 
154 Haşim Ertürk ve Rasim Eminoğlu, a. g. e., s. 42. 
155 Osman Keskioğlu, a. g. e., s. 93. 
156 Osman Kılıç, a. g. e.,  s. 99. 
157 Osman Keskioğlu, a. g. e., s. 93 
158 Osman Kılıç, a. g. e.,  s. 99 
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ilmî ve fikrî her konuya açık, ateşli müzâkerelere sahne olmuştur.159 Böylelikle 

öğrenciler, bir taraftan güzel söz söylemeye alıştıkları gibi, diğer yandan da çeşitli 

konularda bilgilerini arttırırlar.  Dinî, ilmî, tarihî konularda konuşmalar yapılırdı. 

Hattâ münakaşalar esnasında bir fikir birliğine varılamadığı takdirde, hakem olarak 

öğretmenlerden biri çağırılır, her iki tarafın düşüncelerini telif yolu aranır, gerçek 

meydana çıkarılırdı.160 

Medresetü’n-Nüvvab öğrencileri bir dergi ve iki gazete çıkarmışlardır: Doğru 

Yol dergisi, Emel gazetesi ve İrşâd gazetesi. Doğru Yol dergisi Müsterşidler Cemiyeti 

1924-1925 yıllarında 3-4 sayı kadar çıkarabilmiştir. Bu dinî dergide Akif Osman, 

Küçük Süleyman, Hafız Yusuf, Necib Asım yazıları vardır.161 Emel gazetesi 1933-

1934 yıllarında Osman Seyfullah ve Beytullah Şişman idaresinde “Parmak 

Matbaası”nda yayınlanmıştır. Gazetede dinî, edebî, ilmî, toplumsal yazıları yer 

almaktadır. İrşâd gazetesi 1941 yılında sadece iki sayı çıkarılabilmiştir.162 Ayrıca 

Nüvvab öğrencileri bir takım nasihatler içeren kitapçıklar da yayınlamışlardır. 

Bunlar: 

Hafız Nazif, Nasihatlarım, Şumnu İntibah 1931.    

Osman Seyfullah, Öğütlerim, Şumnu İntibah 1931  

Necib Asım, Mev‘izalarım (I. Kısım), Sofya 1925 

Necib Asım, Mev‘izalarım (II. Kısım), Şumnu İntibah 1931                       

Ahmed Şevki, İrşâd Sesleri, Şumnu İntibah 1931163                                   

Hidayeti, doğru yolu isteyenler ve halkı da bu yola sevketmek için çalışan bir 

irşad ordusunun yuvası olan bu dernek, öğrencilerin yetişmesinde çok yararlı 

olmuştur.164 

 

 
                                                
159 İbrahim Hatiboğlu, a. g. e., s. 351. 
160 Osman Kılıç, a. g. e.,  s. 99 
161 Osman Keskioğlu, a. g. e., s. 162-163. 
162 Vedat Ahmed, a. g. e., s. 58. 
163 Osman Keskioğlu, a. g. e., s.138. 
164 Osman Kılıç, a. g. e.,  s. 98. 
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2.5.3. Öğrenci istekleri ve Öğretmenlik Hakkı 

Medresetü’n-Nüvvab, müftü,  öğretmen ve imam-hatip yetiştiriyordu. Ancak 

öğretmenlik hakkı hemen ve kolay verilmedi. 1922-1923 ders yılında açılan Nüvvab, 

ilk mezunlarını 1925-1926 döneminde vermiş ama, hükümet, bunları öğretmen 

olarak tayin etmek istememişti. Türk Öğretmenler Birliği 1923’de Maarif 

Kanununun özel okullarla ilgili 336. maddesinin aşağıdaki şekilde düzenlenmesini 

isteyerek Nüvvab mezunlarına öğretmenlik hakkı verilmesini istiyorlardı: 

“Müslüman okullarında öğretmen olacakların en az rüşdiye mezunu olup yeni 

atanacakların Türk Öğretmen Okulu veya Nüvvab mektebi mezunu olmaları 

gerektir.”165 

Öğrenciler, 1927 yılında öğretmenlik hakkı isteyerek boykot yaptılar. Gerekçe 

olarak, normal rüşdiye mezunlarına öğretmenlik hakkının verildiğini, fakat aynı 

rüşdiye mezunlarına öğretmenlik hakkının verilmediğini, fakat aynı rüşdiye 

mezunları, eğer Medresetü’n-Nüvvab’a girerler ve mezun olurlarsa haksız olarak 

öğretmenlik haklarının düşürüldüğünü ileri sürüyorlardı. Gerçekten ilk zamanlarda 

rüşdiye mezunları öğretmenlik yapıyor, buna karşılık rüşdiyeden sonra Medresetü’n-

Nüvvab’ı bitirmiş olanlar, ilaveten beş yıl pedagoji dersi görmelerine rağmen, dini 

okul mezunu oldukları gerekçesiyle öğretmenlik yapmaktan mahrum ediliyorlardı.166 

Öğrenciler bu haklı isteklerinde direndiler, fakat okul idaresinin vaadleri üzerine 

derslere girmeye başladılar. 

Nüvvab öğrencileri 1928-1929 ders yılı sonunda toplu bir dilekçe imzalayarak 

müdürlük vasıtasıyla Başmüftülüğe sundular. Bunda okulun 4. ve 5. sınıflarının 

Pedagoji ve İlahiyat (imam-hatip) şubelerine ayrılmasını istiyorlardı. Çünkü imam ve 

hatiplik onları artık tatmin etmiyordu. Öğretmenlik kutsal ve câzip bir durum almıştı. 

Halka hizmet etmek aşkıyla yanan genç kalpler bu mesleği benimsemişti. 

Öğretmenliğin geleceği parlaktı. Uzmanlaşmaya giderek yararlı bir duruma gelmeyi 

amaçlayan bu isteği, o zaman Başmüftülük kabul etmedi. Bu fikri ileri süren, 

destekleyen ve öğrenciler arasında sevilen, sayılan değerli bir öğretmen olan Hasip 

                                                
165 Osman Keskioğlu, a. g. e., s. 88. 
166 Haşim Ertürk ve Rasim Eminoğlu, a. g. e., s. 43. 
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Safveti Nüvvab’dan ayrıldı. Fakat öğrencilerdeki öğretmen olma aşkı sönmedi, 

devam etti.167 

Öğrencilerin 1930-1931 ders yılında yaptıkları başka bir boykot  

kendi iç meseleleri ile ilgiliydi. Buna göre öğrenciler, yetersiz oldukları gerekçesiyle 

öğretmen Ali Rıza, Mustafa Reşit, Mustafa Hayri’yi istemiyorlar, Süleyman Sırrı’nın 

ise Türkçe ve Edebiyat derslerini bırakmasını ve sadece Cebir ve Hendese derslerine 

girmesini istiyorlardı. İsteklerini dilekçe yazarak okul müdürü vasıtasıyla 

Başmüftülüğe ilettiler ve Ekim ayında köylerine dağıldılar. Temsilci olarak da, 

Mehmed Fikri, Ahmed Şevki ve Hâfız Hüseyin Hasan ve Osman Seyfullah’ı 

bıraktılar. Bir müddet sonra Başmüftülük, olayı tahkik etmek üzere, bir komisyon 

göndererek öğrencilerin görüşlerini almış, ayrıca, daha sonra Baş müftü Hüseyin 

Hüsnü bizzat kendisi gelerek olayı yerinde incelemiştir. Sonuç olarak oğrencilerin 

istekleri dikkate alınarak bir kısmı kabul olunmuştu.168 Bunun üzerine Ali Rıza ve 

Mustafa Reşid vazifeden ayrıldı, onlar zaten Medrese-i Aliyye’de öğretmendi, 

Süleyman Sırrı ise sadece Cebir ve Hendese derslerine girmeye başladı. Bu karardan 

sonra oğrenci temsilcisi Mehmet Fikri boykotun bittiğini ilan etti ve öğrenciler tekrar 

derslerine döndüler.169 

1944-1945 ders yılında mahiyeti daha farklı bir direnişte şudur: Öğrenciler bu 

defa, öğretmen kadrosunun değiştirilmesini ve yeni kadro tertip edilmesini 

istiyorlardı. Özellikle, Medrese’i Aliyye hocalarından, Fransızca bilen aynı zamanda 

gazete yazarı Hafız Yusuf’un ve Osman Hüseyin Kılıç’ın kadroya dâhil edilmesini 

ve aynı zamanda, Yusuf Ziyaeddin Ezheri’nin müdürlükten alınarak onun yerine 

öğretmenler arasından Ahmed Davudoğlu’nun getirilmesi isteniyordu. İş bu 

kadarlada kalmıyordu. Öğrenciler aynı zamanda Nüvvab okulunun liseye 

çevrilmesini, başka bir değişle, hocalıktan ayrılmanın çaresini arıyorlardı. Tabii, bu 

istek ve arzunun meydana gelmesindeki etkilerin, Bulgaristan’da son zamanlarda 

uygulanan siyasi ve idari politikaların neticesi olduğunu dikkate almak  

gerekir. Bundan dolayıdır ki öğrencilerin direnişi bazı çevreler tarafından da 

destekleniyor ve yeni yönetim tarafından teşvik ediliyordu. Sonunda Şumnu’nun ileri 
                                                
167 Osman Keskioğlu, a. g. e., s. 88. 
168 Haşim Ertürk ve Rasim Eminoğlu, a. g. e., s. 43. 
169 Osman Keskioğlu, a. g. e., s. 90. 
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gelenleri aracı oldular ve öğrencilerle çeşitli görüşmeler yapıldı. Uzun süren 

direnişten sonra, öğrencilerin istekleri doğrultusunda değişiklikler yapıldı.                                                        

Buna göre müdür Yusuf Ziyaeddin Ezheri vazifesinden alındı ve Ahmed Davudoğlu 

müdür oldu. Okul programında da değişikliklere gidilerek Medresetü’n-Nüvvab Lise 

şekline çevrildi.170 

  
2.5.4. Nüvvab’a Mahraç (bağlı) Medreseler 

Medresetü’n-Nüvvab tüzüğünün 5. maddesine göre okulun Tâli Kısmına 

sadece ruşdiyeyi bitiren öğrenciler alınacaktı.171 Buna rağmen, muhtelif sebeplerele 

bu kurala pek az riayet edilmiş, medreselerde okumuş öğrenciler de buraya 

kaydedilmek mecburiyetinde kalınmıştır. Daha ilk yılda ruşdiyeden çok medreseli 

öğrenci kabul edildi. Bu Nüvvab’ın tedrisata devam ettiği sürece de bu şekilde 

devam etti. Çünkü ruşdiye mezunları ilkokullarda öğretmen olabiliyorlardı, Nüvvab 

mezunlarına da aynı hak verildi. Başka bir nedeni ruşdiye mezunlarının bir kısmı dinî 

eğitime ihtiyatlı yaklaşıyordu. O yüzden Medresetü’n-Nüvvab kendisine öğrenci 

hazırlamak için başka çare aramalıydı. Bunun en uygunu da medreselerdi.172 Durum 

böyle olunca, Şumnu Medrese-i Aliyye’si, Kiremitlik Medrese-i Aliyyesi, Çiftlik 

Mahallesi Medrese-i İrşâdiyyesi, Ahılı Medrese-i Hayriyyesi, Razgrad Medrese-i 

Fevziyyesi gibi medreseler resmen tanınarak, programları düzeltmeye ve öğrencileri 

Medresetü’n-Nüvvab’a hazırlanmaya çalışılmıştır.173 

  
2.5.4.1. Medrese-i Aliyye – Şumnu                                                                                            

Medrese-i Aliyye 1911 yılında açılmıştır. Okul önceleri 3 senelik, resmi 

olduktan sonra ise 4 senelik olmuştur. Okulun ıslâhında Emrullah Efendi’nin etkisi 

büyüktür. Okulda ilk zamanlarında Mustafa Hayri, Mustafa Hilmi, Ali Rıza gibi eski 

müderrisler ders vermiştir. Ancak Nüvvab ilk mezunlarını vermeye başladıktan sonra 

onlar Medresede hocalık yapmaya başlamışlardır. Diğer mahraç medreselerin eğitim 

kadrosu da bu şekilde olmuştur. Medrese-i Aliyye’de Hafız Nazif, Şarvılı Bilâl 

                                                
170 Haşim Ertürk ve Rasim Eminoğlu, a. g. e., s. 44. 
171 Nizâmnâme-i, s. 5. 
172 Vedat Ahmed, a. g. e., s. 30. 
173 İbrahim Hatiboğlu, a. g. e., s. 93. 
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Müzekkâ, Necip Asım, Halil Aliosman, Hafız Yusuf Yakub, Mehmet Emrullah, 

Osman Kılıç, Beytullah Şişman gibi Nüvvab’lılar hocalık yapmışlar. Vladimir Viçev, 

Todor Kartalov gibi Bulgar hocalar da okulda ders vermişlerdir. 174 

Medrese-i Aliyye’ye Nüvvab mezunu hocalar gelince eğitim düzeyi yükselmiş, 

okul modernleşmeye başlamıştır, mezun olanların bazıları da öğretmenlik 

yapmışlardır. Aynı zamanda Nüvvab’a kaynak olan Medrese-i Aliyye’de imam ve 

hatip yetiştiriliyordu.175 Nüvvab açılırken, diğer medreseler kapanmış, onlardaki 

ilkokul öğrencileri Medrese-i Aliyye’ye toplanmıştır. Medresenin programı 

rüşdiyeye göre ayarlanmış, ancak Arapça dersine de yer verildiğinden tahsil süresi 4 

yıl yapılmıştır. Okunan dersler şunlardır: Kur’an-i Kerim, Arapça, Türkçe, Bulgarca, 

Hesap, Hendese, Umumi Târih, Bulgar Tarihi, Umumi Coğrafya, Vatan Coğrafya, 

Tabiat Bilgisi, Resim, Müzik, Hüsnü Hat, Elişleri ve Jimnastik.176 

Medrese-i Aliyye Nüvvab’ın pedagoji tatbikatı yapma ve hocaların tecrübe 

kazanma yeri olmuştur. Nüvvab’ta hocalık yapan Nüvvab mezunlarının çoğulunu 

önce Medrese-i Aliyyede ders vererek öğretmenlik yeteneklerini geliştirmişlerdir.                     

9 Eylül 1944’ten sonra bu gibi medreselere ilk yıllarda büyük ilgi kazanmıştır, ancak 

okullar 1946 yılında devletleştirilince bu ilgi azalmaya başlamıştır. Öyle ki, 17. Eylul 

1951’de okul müdürü başmüftülüğe öğrenci yetersizliğinden şikâyet eden bir mektup 

gönderiyor ve bunun üzerine Başmüftü Akif Osman’ın 19. Eylul 1951 tarihli 65 

numaralı Emirname’siyle medrese öğrenci yetersizliği yüzünden kapatılıyor.177 

 
2.5.4.2. Çiflik Mahalle (Bilka) Medresesi 

Burgas ilinin Ruen ilçesinin Bilka köyünde bulunan bu medresenin asıl adı 

Medrese-i İrşâdiyedir. Medrese Osmanlı zamanından kalan bir muessesedir. 

Abdullah Efendi adındaki öğretmenin vefatından sonra okul ıslâh edilmiştir. Aynı 

tarzda yeni usul ile derse başladı, Şumnu medresesinin programını tatbik etti ve 

resmen tanındı. Bu okulda şu Nüvvab mezunları hocalık ve müdürlük yapmışlardır: 

                                                
174 Vedat Ahmed, a. g. e., s. 30. 
175 Mustafa Bektaşoğlu, “Balkanlar’da Yanan Meş’alesi Medresetü’n-Nüvvab”, Diyanet Dergisi-
2001, sayı 122, s. 15-16. 
176 Osman Keskioğlu, a. g. e., s. 94. 
177 Vedat Ahmed, a. g. e., s. 31. 
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Halil (Gezer), Hüseyin İsmail, Selâmi Efendi, Hacı Âdem Efendi. 1950’li yılların 

sonlarına kadar eğitime devam etmiş, ancak 1944’lerde başlayan dinsizlik 

propagandası okulun maneviyatını az bir süre içerisinde yok etmiştir ve Komunis 

partisinin kararıyla medrese kapatılmıştır.178 

 
2.5.4.3. Kiremitlik (Lülyakovo) Medresesi 

Aytos İlçesi Kiremitlik köyünde Osmanlı zamanından kalma bir muessesedir. 

Eskiden beri gelen bu medrese Hoca Süleyman Efendi’nin 1924’de ölümü üzerine 

boş kaldı. 1925 yılında Çerkovnalı Mustafa Hilmi buraya müdür olunca okulu ıslâh 

ederek daha modern bir şekilde eğitime başlamıştır. Okulun Nüvvab’a daha kaliteli 

öğrenci yetiştirmesi için burada Medrese-i Aliyye’nin programı uygulanmış. Civarda 

rüşdiye olmadığından Aytos köyleri buraya okumaya geldiler. 1933’te Nüvvab 

mezunlarından Çobannasuhlu Ahmet ve Nuri Çetin gibi kimseler burada hocalık ve 

müdürlük yapmışlardır.179 Bu okul 1950’den sonra diğerleri gibi dini mahiyetini 

kaybetmiş. 1954’te Bulgaristan’da kapanan en son medrese Kiremitlik (Lülyakovo) 

Medresesi olmuştur.180 

 
2.5.4.4. Ahılı (Stratsin) Medresesi 

Ahyolu İlçesinde Ahılı köyunde de aynı şekilde bir medrese vardı. O da iyi bir 

duruma getirip derse başladı. Bu okulda da Medrese-i Aliyye’nin programı takip 

edildi. Okulun ne zaman açılıp kapandığı ile ilgili bilgimiz yoktur. Ancak Osmanlı 

zamanında açılıp, 1950’lerde kapandığı muhtemeldir. İstanbul’da okuyan Cumalı 

Hüsmen Fâik burada müdürlük yaptı.181 

 
2.5.4.5. Medrese-i Feyziyye – Razgrad 

Bu okul 1926 yılında Razgrad Müftüsü Muharrem Abdullah tarfından açılmış 

ve eğitime ancak 4-5 yıl devam edebilmiştir. Okulda Akif Osman, Muharrem 

                                                
178 Osman Keskioğlu, a. g. e., s. 95. 
179 Vedat Ahmed, a. g. e., s. 31; Osman Keskioğlu, a. g. e., s. 94. 
180 Bahri İzzet,‘’Bulgaristan’da Dini Eğitim Sistemi III’’, Kalem, Nisan-Mayıs 2001, yıl 2, sayı 3, s. 12. 
181 Osman Keskioğlu, a. g. e., s. 95. 
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Abdullah ve Süleyman Ömer gibi Nüvvab’lılar öğretmenlik ve müdürlük 

yapmışlardır.182 

Bu medreselerin dışında başka medreseler de vardı. Fakat bunlar resmen 

tanınmamışlardı. Ancak Nüvvab’a bunlardan da öğrenci alınmış olması muhtemeldir. 

Bu medreselere Kırcali, Tozburun (Trigrad), Karaatlar (Vranikon),183 Raykovo 

medreselerini misal olarak verebiliriz.184 

 
2.5.5. Medresetü’n-Nüvvab’ın Kapatılması 

27-28 Aralık 1944’te düzenlenen Bulgaristan Türk Azınlığı Konferansı’nda 

Medresetü’n-Nüvvab’ın bir Türk lisesine çevirilmesi, Bulgar lisesine çevirilmesi, 

Bulgar liseleriyle eşit haklara sahip olması, Âli kısmının da Yüksek Pedagoji 

Enstitüsü’ne dönüştürülmesi teklif edilmişti. Bundan sonraki gelişmeler adım adım 

bu karar ve Bulgar Komünist Partisi’nin istekleri doğrultusunda olmuştur.185 

Okulun lise olması için büyük değişiklikler yapılması gerektiğinden Nüvvab 

Reform Komisyonu kurulmuştur. Bu 6 kişilik komisyona Komünist Partisi’nin 

adamlarıyla birlikte Başmüftü Akif Osman ve Nüvvab Müdürü Beytullah Şişman 

katılmışlardır. Bu komisyon çalışmaları neticesinde Nüvvab’ın programındaki dini 

derslerin çoğunu kaldırmış, fen derslerinin dilinin Bulgarca olacağını kararlaştırarak 

Nüvvab’ı tarih sayfalarına defnetmiştir. Bu komisyon, okulun kapanmasi için ilk 

adımdı.186 

1945-1946 ders yılına kadar Tâli ve Âli olmak üzere iki kısımda öğretim  

yaptıran Medresetü’n-Nüvvab’ın Tâli kısmı beş sene, Âli kısım üç sene idi. Fakat 

1945-1946 ders yılında Tâli kısım beş senelik öğretimi dört seneye indirildi. Bunun 

üzerine 21’nci dönemde, 4’cü ve 5’ci sınıf öğrencileri birlikte mezun oldular.  

Böylece, 1946-1947 ders yılından itibaren öğrenciler Tâli kısımdan dört sene 

içerisinde mezun olmaya başladılar. 

                                                
182 Vedat Ahmed, a. g. e., s. 31; Osman Keskioğlu, a. g. e., s. 95. 
183 Bu okul bir kaç dönem resmi olarak faaliyet sürdürmüştür. O dönemlerde okulda Nüvvab 

mezunlarından olan Voyvoda köylü Sabri Efendi ders vermiştir. 
184 Vedat Ahmed, a. g. e., s. 31. 
185 Vedat Ahmed, a. g. e., s. 37. 
186 Osman Kılıç, a. g. e., s. 215. 
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Dini ders olarak sadece sembolik Kur’ân-ı Kerim, Arapça ve Fıkıh (Malûmât-ı 

diniye) dersler kalmıştır. Ayrıca ilk defa Medresetü’n- Nüvvab’a 5-6 tane kız öğrenci 

kaydedildi. Cambazov’u şöyle anlatmaktadır: “Yeni kız öğrencilerimiz 5-6 kişi 

idiler. Tipik köylü kızları: kırmızı güllü şalvarlı, kenarları oyalarla işlenmiş entarili. 

Başlarında da birer pullu krep. Tavuk civcivleri gibi birbirinden ayrılmıyorlar. 

Okulda, yemekhanede, çarşıda, pazarda, yani her yerde beraberler. Telâş edecek bir 

şey yok. Arkadaşlar alıştılar.”187 

Âli kısım ise, öğrenci yokluğu sebebiyle 1945 yılından sonra resmen olmasa da 

kapanmış. Müftülüklerin kapatılması ve azaltılması sebebiyle, Âli kısımdan mezun 

olan öğrenciler, müftülük vazifesi alamıyorlardı. Bu sebeple de, Âli kısma devam 

edecek talebe bulunamadı. Fakat 1947 yılında yine bir dönemlik öğrenci alınmıştır. 

Bu öğrenciler 1950 yılında mezun olunca okul tamamen kapatılmıştır. 

Bulgaristan’daki siyasi rejimin yoğun baskıları eksik olmuyordu. Bunların 

birisi de 1947-1948 ders yılında Nüvvab Okulu’nun Gimnaziye (normal lise) şekline 

çevrilmesidir. Osman Kılıç bu baskılarına şöyle cevap vermiş: “Biz Bulgaristan’da, 

sayısı milyonları aşan bir azınlıkız. Bizim de azınlık olarak Anayasa’da ifadesini 

bulmuş birçok haklarımız vardır. Türk halkının tamamı müslümandır. Bu itibarla 

bizim de, dinî hayatımızda birçok ihtiyacımızın karşılanması gerekir. Binlerce 

camiimiz var. Bu ibadethanelerde din görevlisi olarak bu millete hizmet edecek dinî 

kadrolar nereden yetişecek?”188  

Netice olarak, bu çevrilme olaydan sonra Medresetü’n-Nüvvab, Müslümanlara 

hizmet eden, dini öğretim yapan, pedegojik formasyona sahip öğretmenler yetiştiren 

bir okul olmaktan uzaklaştı ve tarihe karıştı. 1947 yılında da liseye çevrilmiştir ve 

“Türk Lisesi Nüvvâb” adını almıştır. 1951’de Nazım Hikmet’in Bulgaristan’a gelişi 

sebebiyle de “Nazım Hikmet olmuştur.”189 Nüvvab’ı ikiye ayırma fikri ortaya 

atıldıysa da fikir Başmüftülük tarafından kabul görmemiştir. Sekiz ögretmeniyle 

çalışmalarına başlayan Nüvvab okulunun 1947’de ögretim kadrosu sayısı 30 

                                                
187 İsmail Cambazov, a. g. e.,  s. 64. 
188 Osman Kılıç, a. g. e.,  s. 218. 
189 İsmail Cambazov, a. g. e.,  s. 16-17. 
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ulaşmıştır. Kuruluşundan 1941 yılına kadar müdüriyet görevini Emrullah Feyzullah 

ifa etmiştir. Onun vefatından sonra yerine Yusuf Ziyaeddin Ezherî tayin edilmiştir. 

1944’te iktidar değişikliğinden sonra Ahmet Hasan (Davudoğlu), 1947’de okul liseye 

çevrilince bu göreve Beytullah Şişman getirilmiştir.190 Tâli kısmı kapatılıncaya dek 

buradan 677 ögrenci mezun olabilmiş ve imam, hatip, şer’iye kâtibi ilkokul 

öğretmeni gibi görevlerde çalışmaya başlamışlardır.191 

Açık kaldığı yirmi yedi yıllık süre boyunca Medresetü’n-Nüvvab Bulgaristan 

Müslümanlarının dinî ve kültürel yaşamında çok önemli bir yer aldı.1950 yıllarında 

yaşayan tehcir olayları dolayısıyla Ahmed Davudoğlu, Osman Keskioğlu, Hafız 

Nazif Konuk, İsmail Ezherli, Osman Kılıç, Halil Ali Osman Aydoğdunun da 

içlerinde yer aldığı hocaların önemli bir kısmı Türkiye’ye göç ederek çeşitli 

kurumlarda hizmet etti.192 Bir müddet sonra da okulun binası, Bulgar öğrencilerine 

yurt (pansiyon) olarak tahsis edildi.193 

 
2.5.6. Medresetü’n-Nüvvab Mezunları Listesi 

1926’da ilk mezunlarını veren Nüvvab’dan lise şekline girinceye kadar, 1947 

yılı dâhil Tâli kısmından 22 öğretim döneminde 677 öğrenci mezun olmuştur. Âli 

kısmından ise 67 kişi mezuniyet almıştır. Öğrenci sayısı gittikçe artmıştır: ilk 

dönemde 1926’da 19 kişi mezun olmuşken 1946’da bu sayı 154’tür. Aşağıdaki liste 

hangi şehirden kaç öğrenci bitirdiğini gösteremektedir. Şehirlerin Türkçe 

isimlerinden sonra Bulgarca isimleri verilmektedir. 

 

                                                
190 Haşim Ertürk ve Rasim Eminoğlu, a. g. e., s. 33-36. 
191 Hüseyin Memişoğlu, a. g. e., s. 158; İsmail Cambazov, a. g. e., s. 191. 
192 İbrahim Hatiboğlu, “Medrese” maddesi, DİA, cilt XXVIII, s. 345-346. 
193 Haşim Ertürk ve Rasim Eminoğlu, a. g. e., s. 44-45. 
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Tablo 5: Medresetü’n-Nüvvab mezunları listesi 

Şehirler Tâli Kıs. Mez. Âli Kıs. Mez. 
1. Şumnu (Şumen)  181 28 
2. Osman Pazarı (Omurtag)  63 4 
3. Kemallar (İsperih) 58 5 
4. Hezargrad (Razgrad) 53 3 
5. Yeni Pazar (Novi Pazar) 52 1 
6. Balpınar (Kubrat) 32 2 
7. Aydos (Aytos) 31 3 
8. Cuma (Tırgovişte) 30 3 
9. İğridere (Ardino) 27 - 
10. Mestanlı (Momçilgrad) - 23 
11. Eski İstanbolluk (Preslav) 27 7 
12. Elena (Elena) - 163 
13. Koşukavak (Krumovgrad) 11 - 
14. Rusçuk (Ruse) 14 1 
15. Pravadı (Provadiya) - 11 
16. Darıdere (Zlatograd) 10 1 
17. Karnabat (Karnobat) 7 3 
18. Kırcaali (Kırcali) 6 - 
19. Ahyolu (Pomorie) 3 - 
20. Popköy (Popovo) 3 1 
21. Filibe (Plovdiv) 3 - 
22. Varna (Varna) 3 - 
23. Akkadınlar (Dulovo) - 2 
24. Selvi (Sevlievo) - 2 
25. Harmanlı (Harmanli) 1 - 
26. Hasköy (Haskovo) - 1 
27. İstanimaka (Asenovgrad) 1 1 
28. İslimye (Sliven) - 1 
29. Silistre (Silistra) - 1 
30. Kurtpınar (Tervel) - 1 
31. Peştere (Peştere) 1 1 
32. Ziştevi (Sviştov) 1 - 
33. Düzce (Düzce-Türkiye) - 1 
TOPLAM 677 67 

 



 76 

Yoğun bir Müslüman nüfusunun bulunduğu Bulgaristan’da dinî eğitim veren 

sadece bir okul vardı. Bu sebeple çok uzak bölgelerden bile bu okula talebeler 

gelmekte idi. Okula yakınlığı sebebiyle en fazla öğrenci Şumnu’dan olup 209 kişidir. 

Bulgaristan dışından gelip Nüvvab’da okuyan bir tek öğrenci, Nüvvab 

müdürlerinden, Bolu-Düzce’li Yusuf Ziyaeddin Ezheri’nin oğlu Hayreddin 

Ziyaeddin Ezheri’dir.194 

 
2.5.7. Medresetü’n-Nüvvab Mezunların Başarı Durumu 

Öğrenciler mezuniyet sınavında, Bulgar Eğitim Bakanlığı, Hariciye ve 

Mezhepler Bakanlığı ve Başmüftülükten birer kişi olmak üzere 3 kişilik heyet 

tarfından imtihan edilirlerdi. Mezuniyette dört derece olup bunların rakam olarak 

karşılığı aşağıdaki gibidir. 

 
Tablo 6: Tâli Kısım: 1926-1947 yılları arası mezunları başarı durumları 

Derecesi Notu % Oranı Mezun Sayısı 

Orta 3 - 3,49 % 7,87 53 

A’lâ 3,50 - 4,49 % 45,41 307 

Aliyyü’l-a’lâ (Pekiyi) 4,50 - 5,49 % 39,05 264 

Fevkalâde 5,50 - 6 % 7,69 52 

TOPLAM   676 

 
Bu sayıya, Hariciye ve Mezahib (Mezhepler) Bakanlığı tarafından Türkçe 

okuma yazma öğrenmek için 1933 ders yılı esnasında Medresetü’n-Nüvvab’a 

gönderilen ve 6 fevkalâde notu ile mezun olan Bulgar Boris Hristo Nedkov da 

dâhildir.  

                                                
194 Osman Keskioğlu, a. g. e.,s. 92-93; Haşim Ertürk ve Rasim Eminoğlu, a. g. e., s. 48-49. 
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Tablo 7: Âli Kısım 1933-1945 yılları arası mezunları başarı durumları 

Derecesi Notu % Oranı Mezun Sayısı 

Orta 3 - 3,49 % 49 1 

A’lâ 3,50 - 4,49 % 35,82 24 

Aliyyü’l-a’lâ (Pekiyi) 4,50 - 5,49 % 43,28 29 

Fevkalâde 5,50 - 6 % 19,40 13 

TOPLAM   67 

 
Bu listeyi okulun başarı seviyesinin oldukça yüksek olduğunu 

göstermektedir.195 

 

 

  

                                                
195 Haşim Ertürk ve Rasim Eminoğlu, a. g. e., s. 45-46. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

MEDRESETÜ’N-NÜVVAB’IN ÖNEMİ VE ETKİSİ 

 
3.1. Medresetü’n-Nüvvab’ın Önemi  

Osmanlı’nın isteği üzerine kurulan ve Osmanlı’nın korumasında olan medrese, 

çok kaliteli bir neslin yetişmesini sağladı. Osmanlı’nın terk etmek zorunda kaldığı 

topraklarda bıraktığı çok değerli hatıralardan bir tanesi de Medresetü’n-Nüvvab idi. 

Nüvvab’ı anlamadan Bulgaristan’daki İslâm kültürünü, din eğitim ve öğretimini 

anlamak mümkün değildir. Müslüman halkının ilmî, dinî ve kültürel ihtiyaçlarını 

karşılamak için açılan bu okul günün şartlarına ve ihtiyaçlarına göre kurulmuş 

modern bir ilim yuvasıdır. 

Bütün bir Balkan coğrafyasına nur saçan irfan yuvası olan Medresetü’n-

Nüvvab, 27 yılda öncü bir nesil yetiştirdi. Buradan yetişen nesiller, Bulgaristan 

Müslümanlarının kimliklerini, dillerini ve dinlerini korumalarına neden oldular.  

Osmanlı’dan ve ana vatandan uzak düşen Bulgaristan Müslümanlarının, kendi 

ayakları üstünde kalmaları gerekiyordu. Onlar hem dinî hem de millî kimliklerini 

korumak için ilim ve irfana büyük önem vermeleri gerekiyordu. Bulgaristan 

Müslümanları, bu medresede dinî kadro yetiştirmekle birlikte Müslümanların muhtaç 

olduğu öğretmenlerin ve diğer hizmet erlerinin yetiştirilmesini de hedefliyorlardı. 

Böylece Medresetü’n-Nüvvab kısa bir sürede Bulgaristan’daki Müslüman varlığının 

korunmasındaki en önemli etkenlerden bir haline geldi.196 

Nüvvab’ın önemini anlamamız açısından bu okulun mezunlarından Halil Ali 

Osman Aydoğdu’nun şu hatırası çok önemlidir. Aydoğdu’nun anlattığına göre, 

Nüvvab’ın mezuniyet töreninde konuşan zamanın Bulgaristan Eğitim Bakanlığı 

temsilcisi Profesör Hindalov çok veciz bir şekilde bu okulu Mısır’daki el-Ezher 

Üniversitesiyle karşılaştırmış ve şu sözleri söylemiştir: “Mısır’daki Ezher 

Üniversitesi dünya Müslümanları için ne ise Nüvvab okulu da Balkanlar’da öyle 

anılacaktır.”197 

                                                
196 Osman Kılıç, a. g. e., s. 65-80. 
197 Halil Ali Osman Aydoğan, “Medresetün Nüvvab”, Ümit 10, 1996, s. 6-9. 
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Nüvvâb’ın Âli Kısmı’nın amacı, müftü ve müftü vekili gibi Bulgaristan 

Müslümanlarına üst düzey dinî kadrolar ile şeriat mahkemelerine kadı ve naip 

yetiştirmekti. Bundan dolay Medresenin bu kısmı İslâm dünyasının en büyük din 

eğitimi merkezi Ezher Üniversitesi’ne benzetiliyordu. 

   
3.2. Medresetü’n-Nüvvab’ın Etkisi 

3.2.1. Medresetü’n-Nüvvab’ın Bulgaristan’a Etkisi 

20. yüzyılın ilk yarısında Bulgaristan sahip olduğu ilim merkezleri ve 

yetiştirdiği alimler açısından Balkanların en önemli ilim ve kültür merkezlerinden 

biri olmuştur. Bulgaristan’a bu özelliğini kazandıran şey ise hiç kuşkusuz Şumnu 

yöresidir. İlim ve irfan yuvası olan bu yörede açılan okullar ve buradan mezun olan 

talebeler sayesinde islamiyet günümüze kadar bölgede yaşama imkanı bulmuştur. Bu 

okulların başında Medresetü’n-Nüvvab gelmektedir. Nüvvab’dan mezun olan 

yüzlerce insan, din hizmetlerinde bulundular, İslâmî araştırmalar yaptılar, 

öğretmenlik yaptılar, basın ve yayın alanında hizmet ettiler, Osmanlı belgeleri 

üzerinde çalıştılar, Bulgaristan Müslümanlarının tarihine katkı sağladılar, toplumsal 

faaliyetlere öncülük ettiler, 1989 sonrasında da Bulgaristan’daki eğitim ve kültür 

müesseselerini ihya ettiler. 

 
3.2.1.1. Medresetü’n-Nüvvab Mezunlarının Din Hizmetine Katkıları 

Medresetü’n-Nüvvab’ın temel amacı Bulgaristan Müslümanlarına din alanında 

hizmet verecek kadrolar yetiştirmektir. Okul bu amacını çok başarılı bir şekilde 

gerçekleştirmiştir. Nüvvab sıralarında yüzlerce imam, hatip ve vaiz yetişerek 

Bulgaristan’ın dört bir  köşesinde Müslüman halkın dini ihtiyaçlarını 

karşılamışlardır.                                 

Bulgaristan’da değişik dönemlerde sayıları farklı olan Bölge Müftülükleri 

faaliyet göstermişlerdir. Nüvvab okulu ilk mezunlarını 1926 yılında vermeye 

başlayınca mezunlar yavaş yavaş bu makamlara oturmaya başlamışlar ve kısa bir 

zaman sonra bütün bölge Müftülükleri Medresetü’n-Nüvvab’ın yetiştirdiği din 

adamlarının eline geçmiştir. Bununla birlikte Bulgaristan Müslümanlarının en üst 
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dini idare merkezi olan Başmüftülük yönetimi de belli bir süre sonra Nüvvab’ın 

yetiştirdiği kadrolara emanet etmiştir. Başmüftü yardımcısı, Başmüfütlük nezdinde 

bulunan Divan-ı Ali Şer’i (Yükşek Şeriat Mahkemesi) ve Vakıflar Müdüriyeti 

görevlisi olarak yıllarca hizmet veren Nüvvab mezunları vardır. Örnek olarak şunları 

zikredebiliriz: Akif Osman 1944 öncesinde Başmüftü yardımcısı, Hafız Yusuf Yakup  

Divan-ı Ali Şer’i üyesi, Mehmet Halil ve Ahmet Şevki Vakıflar  Müdüriyeti  Arz 

Memuru olarak görev yapmışlardır. Ayrıca 1945-1976 yılları arasında Bulgaristan 

Müslümanları Başmüftüsü olarak görev yapan sırasıyla Süleyman Ömer, Akif 

Osman ve Hasan Adem Nüvvab’ın Âli kısmı, 1976-1988  yılları arasında aynı görevi 

ifa eden Mehmet Topçu ise Tali Kısım mezunudur.198 

       
3.2.1.2. Medresetü’n-Nüvvab Mezunlarının Eğitim Hizmetine Katkıları 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, Nüvvab okulunun önemli özelliklerinden biri 

Bulgaristan Müslümanlarının eğitim-öğretim alanındaki kadro boşluğunu dolduracak 

şekilde eğitim faaliyetlerinde bulunmaktır. 1928 yılında Daru’l-Muallimîn 

(Öğretmen Okulu)’nun kapatılması üzerine okulun bu özelliği üzerinde daha titizlikle 

durulmaya başlanmıştır. Yürütülen mücadeleler sonucunda Nüvvab mezunlarına 

Eğitim Bakanlığı’nca 1927 yılında kısmî, 1932 yılında ise tam öğretmenlik yetkisi 

verilmesi üzerine müteakip yıllarda hemen hemen bütün Nüvvablılar eğitim alanında 

da hizmet etmişlerdir. İmamlık yapan büyük bir kısmı aynı zamanda öğretmenlik 

yapmıştır. Çünkü o dönemde büyük bir öğretmen ihtiyacı vardı ve öğretmenlik 

yapanların çoğunlu ortaokul mezunu veya ilkokul mezunuydu, lise ya da yüksek 

öğrenim görenlerin sayısı ise çok azdı. Nüvvab mezunları 1944 öncesi ve sonrasında 

Bulgaristan’ın birçok okulunda duyulan öğretmen ihtiyacını başarılı bir şekilde 

karşılamışlardır, aynı zamanda göçler neticesinde Türkiye’nin de birçok köy ve 

kasabasına ilim ve irfan taşıyarak nesiller yetiştirmişlerdir. Medresetü’n-Nüvvab’ın 

eğitim programlarının çok yönlülüğü dolayısıyla hayatın her alanında hizmet edecek 

kimseler yetiştirilmişti. Aldıkları eğitim sonucu ciddi bir dil öğrenim sürecinden 

geçmiş olan Medresetü’n-Nüvvab mezunları Türkiye’ye göçleri sonrasında Vakıflar 

                                                
198 İsmail Cambazov, “Bulgaristan Tarihinde Başmüftüler’’ Ümit, Sofya Temmuz 1995, sayı 2, s. 8-9. 
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Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Arşivi, Devlet Kütüphaneleri gibi önemli kurumlarda 

önemli hizmetlerde bulunmuşlardır.199 

1954 yıllardan sonra medreseler iyice bırakıldı, köylere yeni okullar yapıldı ve 

dini derslerden iz eser kalmadı. Bu yıllarda din eğitimi fağâliyetleri sadece imamlara 

değil, tüm müslümanlara yasaktı. 1954-1989 arası dönemde daha çok gerilemeler, 

hatta dini eğitimden hiç bile söz edilmeyen adeta bir siyah bulutla kaplanmış yıllar 

geçmiştir.200 

1989 yılı ve sonrasındaki Bulgaristan’ın demokratikleşme süreciyle birlikte 

din, dil ve kültürel sahalarda elde edilen imkânlar neticesi hizmet alanına çıkanlar ve 

yeniden dini hayatın canlanmasına öncülük edenler de yine Medresetü’n-Nüvvab 

mezunlarıdır. Kırk yıl önce kapatılmış bulunan irfan yuvası kurumlar örnek alınarak, 

Türkiye Diyanet Vakfı’nın destekleriyle, yeniden hayata geçirilen Sofya’daki İslâm 

Enstitüsü, Şumnu, Rusçuk ve Mestanlı’daki İmam Hatip Liselerini kuranlar, idareci 

ve hocalar arasında Nüvvab mezunu olan Yusuf Kerim, Dr. İsmail Cambazov, Doç. 

Halil Etem, Kemal Pınarcı, Stanimakalı Abdulah Arif Efendi, Osman İsmailov gibi 

kimseler bulunmakta idi. 

Eski Medresetü’n-Nüvvab’ın 1990’da yeniden açılıp eğitime başlaması ve 

“Nüvvab İmam Hatip Lisesi” adını alması, aynı yıllarda Rusçuk’ta da bir kız-erkek  

“İmam Hatip Lisesi”nin açılması, Mestanlı’da da bir yıl sonra “İmam Hatip Lisesi” 

açılması Bulgaristan’da bu kültür ocağı yeniden ihya oldu. 

Bu okulların devamı olarak 1990 yılında eski Nüvvab’ın Âli kısmını andıracak 

Sofya Yarı Yüksek İslâm Enstitüsü ve daha sonra 1998 yılında bu müessesenin 

Yüksek İslâm Enstitüsü olarak kapılarını Bulgaristan müslümanlarının hizmetine 

açması da yeni dönem eğitim tarihimizin en önemli olaydır.201 Bu dinî eğitim ve 

öğretim yaptıran kurumların açılış tarihleri ve açılış biçimleri şöyledir: 

       

                                                
199 İbrahim Hatiboğlu, a. g. e., s. 96-97. 
200 Bahri İzzet, “Bulgaristan’da Dini Eğitim Sistemi III’’, Kalem, Nisan-Mayıs 2001, yıl 2, sayı 3, s. 12. 
201 Bahri İzzet, a. g. e., s. 13. 
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3.2.1.2.1. Şumnu Genel Eğitim Dini Okulu-Nüvvab (İmam-Hatip Lisesi) 

Bulgaristan’da yaşayan Müslüman topluluğun yetişmiş din elemanlarına olan 

ihtiyacını karşılamak üzere - yukarıda söz konusu edilen - 1913 yılında Osmanlı 

Devleti ile Bulgaristan arasında imzalanan İstanbul Muahedenamesine istinaden, 

Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü’nün talebi ve Milli Eğitim Bakanlığının 

92.00-203 sayı ve 08.08.1990 tarihli emirnamesiyle Şumnu’da Nüvvab Medresesinin 

yerinde 3 yıllık “Nüvvab İmam Hatip Lisesi açılmıştır.” 1992-1993 eğitim ve 

öğretim yılında 4 yıla çıkarılan lisenin adı “Genel Eğitim Dinî Okulu-Nüvvab” 

olarak değiştirilmiştir. Halen bu isimle eğitim ve öğretim faaliyetlerini 

sürdürmektedir. 

       
3.2.1.2.2. Rusçuk İmam-Hatip Lisesi 

Bulgaristan Başmüftülüğüne bağlı olarak 1991 yılında eğitim ve öğretime 

başlayan okul, Milli Eğitim Bakanlığının RD-14-49 sayı ve 31 Temmuz 1992 tarihli 

emirnamesiyle 4 yıllık resmi lise statüsü kazanmıştır. Söz konusu emirname 1992 yıl 

ve 65 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. 

    
3.2.1.2.3. Mestanlı İmam-Hatip Lisesi 

Milli Eğitim Kanununun 30/1 maddesine dayanarak Milli Eğitim Bakanlığının 

07 Ekim 1992 tarih ve RD-14-72 sayılı emirnamesiyle Mestanlı’da Başmüftülüğe 

bağlı özel lise statüsünde İmam-Hatip Lisesi açılmıştır. Söz konusu emirname 83 

No.lu ve 13.10.1992 tarihli Resmi Gazetede yayınlanmıştır. 

İmam-Hatip Lisesinden mezun olan öğrenciler, mesleki eğitimleri yanında 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen genel lise öğrenimi diplomalarıyla 

istedikleri yüksek okula gitme imkânına sahiptirler. 

       
3.2.1.2.4. Yüksek İslâm Enstitüsü 

1993 yılında Başmüftülüğe bağlı özel okul statüsünde 3 yıllık Yarı Yüksek 

İslâm Enstitüsü  olarak eğitim ve öğretime başladı. Dinler Kanunu’nun 14. maddesi 

ile Bulgaristan Müslüman Topluluğu Tüzüğünün 80. Maddesine ve Yüksek İslâm 
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Şûrâsı’nın 18.11.1997 tarihli toplantı protokolüne istinaden P-15 sayı ve 9 Mart 1998 

tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla 4 yıllı Yüksek İslâm Enstitüsü kazandı. 

Yüksek İslâm Enstitüsü mezunları Başmüftülük bünyesinde İmam-Hatip, vâiz, 

müftü ya da dinî alanda kurum danışmanı olarak görev yapabildikleri gibi, Milli 

Eğitime bağlı ilk ve orta dereceli okullarda Din Dersi ve Ahlâk Kültürü dersleri 

öğretmeni olarak da görev yapabilmektedirler. 

Başmüftülüğe bağlı olarak özel dinî okul statüsünde açılan gerek İmam-Hatip 

Liselerinin, gerekse Yüksek İslâm Enstitüsünün her türlü eğitim ve öğretim giderleri 

ve personel maaşları ile öğrencilerin bursları, okulların ilk açıldığı yıllarda bazı 

hayırsever iş adamları ve vakıflar tarfından karşılanmakta idi. Türkiye Diyanet Vakfı 

ve Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü arasında imzalanan bir protokol ile söz 

konusu giderlerin tamamı 1998 yılından beri Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 

karşılanmaktadır.202 

 
3.2.1.3. Medresetü’n-Nüvvab Mezunlarının Bulgaristan Türklerinin 

Tarihine Katkı Sağlayanlar 

Nüvvab Medresesinde okuduktan sonra Bulgaristan Türklerinin tarih ve 

kültürüne hizmet eden pek çok kimse vardır. Bunlar gerek yaptıkları ve 

yayınladıkları araştırmaları, gerekse yazdıkları anıları ile Bulgaristan Türklerinin 

tarihini zenginleştirmişler, karanlık sayfalara ışık tutmuşlardır. Bu alanda hizmet 

veren kişilerin isimleri ve eserlerinden tespit edebildiklerimizi kaydedelim: 

Ahmed Davudoğlu, Ölüm Daha Güzeldi, İstanbul 1979;Osman Keskioğlu, 

Bulgaristan’da Türkler, Ankara 1985; Bulgaristan’da Müslümanlar ve İslâm 

Eserleri, tarihsiz; Osman Kılıç, Kader Kurbanı, Ankara 1989, 1993; Hasan Yeşilova, 

Bulgaristan Türkleri ve Osmanpazarı (Omurtag) Bölgesi, Ankara 1997; Hasan Basri 

Şenyurt, Osmanpazarı (Omurtag) Türkleri, Ankara 2000; Haşim Ertürk – Rasim 

Eminoğlu, Bulgaristan’da Türk-İslâm Eğitim ve Kültür Müesseseleri ve 

Medresetü’n-Nüvvab, edi. Ekmeleddin İhsanoğlu, İstanbul 1993; Mehmet Kocabaş, 

Kızıl Cehennemin İç Yüzü, Bursa 1987; Ahmet Şerif Şerefli, Türk Doğduk, Türk 
                                                
202 Ali Öztürk, Bulgaristan’dan Türkiye’ye Rumeli’den Bursa’ya Hayatım ve Hatıratım, İstanbul 

2004, s. 55-56, 
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Öldük, Ankara 1990; Deliorman Folkloru, Ankara 1991; Önce Düşünceler 

Kelepçelendi, İstanbul 2001; Bulgaristan’daki Türkler (1879-1989), Ankara 2002; 

Yusuf Kerimov – Beytullah Şişmanoğlu, Atasözleri ve Özlü Sözler, Sofya 1960; 

Niyazi Hüseyin Bahtiyar, Çağdaş Rodop Türk Şairlerinden Esintiler (Antoloji), 

Ankara 1996; Balkanlar’da Türk Ünlüleri, I-II, İstanbul 1999, 2003; Ali Öztürk, 

Bulgaristan’dan Türkiye’ye Rumeli’den Bursa’ya Hayatım ve Hatıratım, İstanbul 

2004. Ayrıca Vakıflar Dergisi, Türk Kültürü, Tuna, Ümit, Kaynak, Balkan 

Türklerinin Sesi, Anayurt, Müslümanlar, Hak ve Özgürlük vb. gazete ve dergilerde 

Nüvvab’dan feyz alan bir çok müellifin Bulgaristan Türklerinin hayatına dair yazıları 

yayınlanmıştır.  

 
3.2.2. Medresetü’n-Nüvvab’ın Türkiye’ye Etkisi 

Medresetü’n-Nüvvab Balkan Müslümanlarının kültürel ve sosyal haklarının 

elde tutulması konusunda çok büyük tesirler icra etmekle kalmamış, Bulgaristan’dan 

Türkiye’ye de nurlarını ulaştırmayı başarmış ve birçok mezununu anavatanaya 

göndererek hizmete devam etmelereni sağlamıştır. 1950’de Türkiye’ye göç 

başlayınca, gerek öğretmenler ve gerekse öğrencilerden birçoğu aileleri ile birlikte 

Türkiye’ye göç ettiler. Yetişmişliğin ve üretkenliğin zirvesinde olduğu bir çağda 

Türkiye’ye gelen bu irfan ordusu İstanbul, Ankara, Bursa, Eskişehir, Uşak, Isparta, 

Malatya gibi Anadolu’nun pek çok şehrinde din hizmetlerine kaldıkları yerden 

devam etmişlerdir. Nüvvab’da yetişen ilim adamları göç ettikleri  Türkiye’de de bir 

boşluğu doldurmuş başta Diyanet İşleri Başkanlığı olmak üzere Milli Eğitim ve Dış 

İşleri Bakanlıklarında da önemli işlere imza atmışlardır. Bazısı İstanbul’da 

Süleymaniye, Bayazıt ve Köprülü kütüphanelerinde çalışmaya başladılar. Bunlar 

arasında Niyazi Ergül, Halil Osman, İsmail Öztürk, İbrahim Tanır, Mehmet 

Karademir, Mehmet Ünal, Mehemet Gözen ve Mehmet Bekir zikredilebilir.203  

Söz gelimi İstanbul Fındıklı’daki Yüksek İslâm Enstitüsü’nü ziyaret eden ve 

başlangıçta bu okul hakkında pek de iyi niyetler beslemeyen devrin cumhurbaşkanı 

                                                
203 Aydın Topaloğlu, “Nüvvab Okulu’nun ve Mensuplarından Ahmet Hasan Davudoğlu’nun 

Bulgaristan’daki İslâm Kültürüne Katkıları”, Balkanlar’da İslâm Medeniyeti Milletlerarası 
Sempozyumu Tebliğleri s. 312 ; Haşim Ertürk ve Rasim Eminoğlu, a. g. e., s. 47; Ali Öztürk, a. g. 
e., s. 53. 
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Cemal Gürsel’e okulun edebiyat öğretmeni Nihat Sami Banarlı şu cevabı vermiştir: 

“Türkiye’deki dini boşluk korkunç bir uçurum halini almıştır. Balkanlar’dan gelen 

bazı arkadaşlar  olmasa okulda ders okutacak hoca bulunmayacaktır. Binaenaleyh bu 

boşluğu doldurmak için bu okul az bile gelmektedir.“   

Banarlı’nın bu sözleri çok etkili olmuş ve cumhurbaşkanının fikirlerinde 

değişiklik yapmıştır.204  

Osman Keskioğlu ise şöyle ifade ediyor: “Nüvvablılar inkilâplara uyum 

sağladılar.’’205   

Medresetü’n-Nüvvab’ı bitirdikten sonra Ezher Üniversitesi’ni bitirip geri 

gelerek kendi kurumlarında uzun yıllar hizmet eden bazı kimseler baskılarla göçe 

zorlanmışlardır. Bunların arasında Ahmed Davudoğlu vardır. 1949 yılında 

Türkiye’ye göç eden ve orada ilâhiyat sahasında derinleşerek birbirinden değerli 

eserler telif ve tercüme eden Davudoğlu, İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü’nde 

öğretim görevlisi yapmıştır ve 13 Mart 1963’te de müdür olmuştur. 25 Aralık 1964 

tarihine kadar bu görevi sürdürmüş ve daha sonra Arap dili ve edebiyatı öğretmenliği 

yapmıştır.206 Yukarıda da belirttiğimiz gibi Ahmed Davudoğlu çeşitli sahalarda 

değerli kitaplar yazmış ve Bulgaristan Müslümanlara çok güzel eserler bırakmıştır. 

Bu eserler Türkiye’de de defaatle basılmış ve yıllarca okunmuştur. Fikirleriyle, 

eserleriyle, hayatını anlattığı romanıyla, yapmış olduğu çeviri ve şerhleriyle ve 

yetiştirdiği âlimlerle gerek Bulgaristan’da gerekse Türkiye’de İslâm kültürüne 

unutulmaz katkılarda bulunmuştur. 

Ahmed Davudoğlu’nun sınıf arkadaşı olup Ezher Üniversitesi’nde de beraber 

okudukları Osman Keskioğlu eğitimini tamamlayıp Bulgaristan’a döndükten sonra 

1940-1950 yılları arasında Nüvvab’ta öğretmenlik yapmıştır. Türkiye’ye göç edince 

hayatını din, tarih ve kültür araştırmalarına adayan Keskioğlu, Ankara Üniversitesi 

İlâhiyat Fakültesi’nde öğretim üyeliği, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek 

Kurulu’nda üyelik yaparak değerli bir ilim adamı olduğunu ispatlamıştır. Osman 

Keskioğlu, fıkıh, tefsir, İslâm hukuku, İslâm tarihi ve düşüncesi ile ilgili 20’in 
                                                
204 Ahmet Davutoğlu, Ölüm Daha Güzeldi, İstanbul 1979, s.185. 
205 Osman Keskioğlu, a. g. e., s. 89. 
206 Nihat Engin, Davudoğlu Maddesi, DİA, İstanbul 1994, c. IX, s.52-53; Aydın Topaloğlu, a. g. e., s. 

315. 
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üzerinde telif, 10’un üzerinde de tercüme eser vermiştir. Ayrıca Ankara Üniversitesi 

İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Vakıflar Dergisi, Diyanet ve İslâm gibi dergi ve 

gazetelerde birçok makalesi yayınlanmıştır.207 

Nüvvab okulunun açılışından kapanışına kadar okulda öğretmenlik, 1941-1945 

yılları arasında da müdürlük yapan Yusuf Ziyâeddin Ezherî (Ersal) okulun en bilgili 

ve öğrenciler üzerinde en etkili müderrisi olup gerçek bir İslâm âlimidir. Aslen 

Düzceli olan Y. Ziyâeddin Ezherî memleketi ve İstanbul’da uzun zaman öğrenim 

gördükten sonra 4 yıl da Ezher Üniversitesi’nde ilim tahsil etmiştir. Türkiye’de 

vaizlik ve müftülük yapmış olan Ezherî, 1921 yılında Bulgaristan’a geldikten sonra 

öğretmenliğe başlamış ve 1950 yılında tekrar Türkiye’ye dönünceye kadar okul 

içinde ve dışında eğitim faaliyetlerini sürdürmüştür. Bununla birlikte İslâmî 

konularda daha Bulgaristan’da iken 13 eser yayınlanmıştır. Türkiye’ye döndükten 

sonra ise Diyanet İşleri Başkanlığı Müşavere ve Dinî Eserler İnceleme Kurulu’na 

alındı. Bu görevleri sırasında birçok eser hazırlandı. Onlardan 6 tanesi yayınlandı. 

Eğitim gördüğü kuruma nispetle Ezherî lakabıyla anılan ve Bulgaristan’da 

uzun yıllar hizmet ettikten sonra memleketini terk etmek zorunda kalan bir diğer kişi 

de İsmâil Ezherî’dir. Ankara İlâhiyat Fakültesi’nde Arapça okutmanlığı ve Din İşleri 

Yüksek Kurulu Başkanlığı ve üyeliği de yapmıştır.208 

Medresetü’n-Nüvvab mezunları özellikle göçleri sonrası dönemde 

hasretleriyle yanıp tutuştukları vatan topraklarını yâd etmek, yaşadıkları sıkıntıları 

hatırlamak, vatan topraklarının gelecek nesillere hangi sıkıntılarla miras 

bırakıldığını hatırlatmak gibi düşüncelerle tarih, eğitim tarihi, şiir, hâtırât, biyografi 

ve kısa ansiklopedi türünde pek çok eser yazılmıştır. Ayrıca Türkiye’ye gelen 

kişilerin kendi kültürünü unutmalarını engellemek ve dinî duygularını canlı tutmak 

maksadıyla dernek, cami, okul, sağlık kuruluşu gibi müesseseler kurarak gerek 

kendi hemşerilerine gerekse diğer insanlara hizmet etmek üzere faaliyet yürüten 

fedakâr kimseler de bulunmakta idi. Bu amaçla Bursa’da faaliyet yürüten Ali 

                                                
207 Kamil Yaşaroğlu, Keskioğlu Maddesi, DİA, Ankara 2002, c. XXV, s. 309-310; Mustafa 

Bektaşoğlu, a .g. e., s.115; İbrahim Hatiboğlu, “Bulgaristan’da Çok Kültürlü Ortama Geçişte 
İslâmî İlimlerin İnşâi Yorumu: Yusuf Ziyaeddin Ezheri Modeli,” Diyanet İlmi Dergi, Temmuz-
Ağustos-Eylül 2004, sayı: 40 (3), s. 71-84. 

208 İbrahim Hatiboğlu, Bulgaristan Müslümanlarında Dinî Islâhat Düşüncesi, s. 96. 
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Öztürk,209 Mehmet Ali Deniz, Halil Uzunoğlu gibi kimseler bu tür faaliyetleriyle 

öne çıkmış önemli şahsiyetlerdir.210 

 Türkiye’ye göç edenlerden mezunların isimleri ve görev yerleri aşağıdaki 

tabloda gösterilmiştir. Bu tablo bize, Bulgaristan’dan göç eden Nüvvab mezunlarının 

Türkiye’ye geldikten sonra yerleştikleri şehirleri ve icra ettikleri meslekleri 

göstermektedir. 

- Ahmet Haşim         Adapazarı      Öğretmen 

- Ahmet İmamoğlu         İstanbul       Muhasebeci 

- Ahmet Ziya                   Eskişehir            Öğretmen 

- Ali Ergin                   Adana                Öğretmen 

- Ali Osman Hüseyin    Malatya              Müftü. 

- Basri Hasan                   Ankara          Emekli Sandığı 

- Basri Öztürk                  Ankara              Emekli Sandığı 

- Basri Ülker               Ankara  Emekli Sandığı 

- Bilal Hoca                  İzmit         Müftü 

- Feyzullah Feyzulllah   Bursa Öğretmen 

- Hafız Mehmet              Balıkesir              Öğretmen 

- Hafız Nuri             Orhangazi   Müftü 

- Halil Yavuz         Ankara                Kurt Lisesi Müdürü 

- Haşim Ertürk        İstanbul             Öğretmen 

- Hüseyin Kantürk           İstanbul               Öğretmen 

- Hüseyin Mülayim   İstanbul              Öğretmen 

- Hüseyin Ayan           Konya                 Profesör, Edebiyat Fakültesi 

- Hüsnü H.Basri        Manisa                Öğretmen 

- İsmail Hacıoğlu     İstanbul               Öğretmen 

                                                
209 Ali Öztürk, a. g. e., s. 83-101. 
210 İbrahim Hatiboğlu, a. g. e., s. 97. 
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- Mehmet Emrullah  Balıkesir                 Öğretmen 

- Mehmet Ethem         İstanbul                  Türk Telekom 

- Mehmet Taşkan          Vize                        Kaymakam 

- Mustafa Yıldız          İstanbul                    Öğretmen 

- Necib Akarkamcı     Sincab                     Öğretmen 

- Necip  İzzet               Eskişehir            Milli Eğitim Müdür Yardımcısı 

- Necmetti Öztürk        İstanbul                        Öğretmen 

- Nedim Meriç              Aydın                           Öğretmen 

- Rasim Eminoğlu        İstanbul                       Araştırmacı 

- Sadık Fahri                Bursa                          Öğretmen 

- Sadık Tekümit       İstanbul                İmam ve Vaiz 

- Salim Savaş           Adana              Öğretmen (Müdür) 

- Selim Alnıaçık      İzmit, Derince       Öğretmen 

- Süleyman Balpınar    Ödemiş                        Öğretmen 

- Şakir İbrahim            Vize                            Müftü 

- Şekür Türkel             Eskişehir                   Öğretmen (Orta Okul) 

- Yusuf Halil Yusuf      Orhangazi                   Öğretmen 

- Zekeriyya Ali Mehmet Ankara                      Milli Eğtim Bakanlığında211  

 

Buradan anlışıyorki Nüvvab’ın mezunları Türkiye’de çoğunlu öğretmen ve din 

görevlisi olarak hizmet vermişlerdir. Üniversite ve yüksek okullarda doçentliğe, 

profesörlüğe kadar yükselmişlerdir. 

  
3.2.3. Medresetü’n-Nüvvab’ın Balkanlara Etkisi 

Bulgaristan Eğitim Bakanlığı temsilcisi Profesör Vladimir Hindalov şu sözleri 

söylemektedir: “Koskoca Balkan Yarımadası’nda bizim Şumen’deki okul gibi bir 

                                                
211 Haşim Ertürk ve Rasim Eminoğlu, a. g. e., s. 47. 
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okul yoktur ve çok geçmeyecek Sırp Bosna’sı ve Sırp Makedonyası’ndan, Romanya 

Dobrucası’ndan, Yunanistan Trakyası’ndan ve Kemalist Türkiye’den müslüman 

gençler okumaya geleceklerdir. Kahire’nin Asya’daki bütün müslüman halklar için 

bir müslüman ilahi düşünce merkezi olduğu gibi, Şumen de Balkan 

Yarımadası’ndaki 3 milyonluk müslüman halkı için böyle bir merkeze 

dönüşecektir.”212  

Bulgaristan Müslümanlarının ve Medresetü’n-Nüvvab’ın dini hizmetlere 

katkısı hicret etmek zorunda kaldıkları Türkiye ile sınırlı değildir. Medresetü’n-

Nüvvab için düşünülen uluslararası konum, okulun Balkanlar’da yaşayan 

Müslümanlar açısından Ezher’e eşdeğer görülmesiyle daha genişlemiş ve Nüvvab’ın 

Ali kısmı mezunlarından Halil Aliosman 17 ekim 1942 tarihinde Üsküpte açılan 

Medrese-i Aliyye’de müdür olarak iki yıl hizmet etmiştir. Yine Nüvvab’ın Âli 

kısmından mezunlarından İsmail İbrahim de 1943’te Gümülcine’de bir  Medrese-i 

Aliyye’nin açılmasını sağlayıp, açık kaldığı bir yıl boyunca da orada müdürlük 

yapmıştır. Adı geçen iki şahıs da daha sonra  Medresetü’n-Nüvvab’ta da hocalık 

yapmıştır. 

Gazetelerde yer alan haberlerden anlaşıldığı üzere, erken bir dönemde başlayan 

bu ilişkiler ilerleyen yıllarda da sürmüştür. Medeniyet gazetesinde 103 sayılı 

baskısında yer alan habere göre Bosna-Hersek Müslümanlarının kurduğu 

Saraybosna’daki Gayret Cemiyeti’nin resmi açılışına Medresetü’n-Nüvvab hoca ve 

mezunlarından on üç kişilik bir heyet iştirak etmiştir.213 Nüvvab hocalarından 

Emrullah Efendi, Şeyh Ziyaeddin Ezheri, Başmüftü yardımcısı Akif Osman, Filibe 

Vaizi Mehmed Fikri ve Medeniyet Gazetesi Başyazarı Hafız Yusuf Şinasi yer 

almaktaydılar. Bu ziyaretten sonra Nüvvab’ın Tali Kısmı’ndan mezun olan Hafız 

Yusuf Medeniyet’in sayfalarında bir seri gezi hatırası ile Bosna-Hersek 

müslümanlarının durumu, özellikle de kurdukları cemiyetler hakkında genişçe bilgi 

vermektedir.214  

                                                
212 T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Belgelerle Mustafa Kemal Atatürk ve Türk-

Bulgar ilişkileri(1913-1938), Ankara 2002, Belge 46, s. 352-353. 
213 İbrahim Hatiboğlu, a. g. e., s. 98. 
214 Bkz. Medeniyet, 1936, sayı 103, 104, 105, 106, 108. 
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Ancak Bulgaristan müslümanlarında Balkanlar, özellikle Makedonya 

müslümanlarını en iyi tanıyan ve onlar üzerinde etkisi olan Mehmed Fikri’dir. 

Nüvvab’ın Tali Kısmından mezun olmuş, fakat çeşitli engeller yüzünden Kısm-ı 

Âli’yi ikmal edememiştir. Buna rağmen kendisini öyle yetiştirmiş ki, konuşmaları ve 

yazılarıyla dinleyicilerini ve okuyucularını coşkuya boğmuştur. Mehmed Fikri 

Medeniyet’in başyazalığını yaptığı yaklaşık bir sene içinde bütün yazarlık maharetini 

sergilemiştir. Bu da, bazılarının rahatsız olmasına sebep olduğu için, Sırbistan 

sınırına yakın bulunan, çok az müslümanı olan Berkofça kasabasına vaiz olarak 

sürgün edilmiştir. 1936 yılında Bosna-Hersek’e giden delegasyonda Mehmed Fikri 

de yer almıştır. Orada Din-i İslam Müdafileri Cemiyeti adına heyecanlı ve ateşin 

konuşmalar yapmıştır. İstanbul ve ıslâhatçılarla olan ilişkiler de Medresetü’n-

Nüvvab mezunlarıyla Balkanlardaki diğer mütefekkirler arasındaki bağların güçlü 

kalmasını sağlamıştır. Mehmet Fikri ile Üsküplü şair ve mütefekkir Abdulfettah Raûf 

Efendi ve talebesi Kemal Aruçi arasındaki yakın dostluk bunun bir neticesidir.215 

Nüvvab okulu, Türk-Müslüman halkının dini eğitim hayatında çok mühim ve 

müsbet bir rol oynamıştır. Yıllarca Bulgaristan Müslümanlarının ilmi ve dini 

ihtiyaçlarını karşılamış, onların dini hissiyatını beslemiştir. Nüvvab, Bulgaristan 

Müslümanlarının karanlık ufuğunda parlayan bir yıldızdır. Müslüman halkının ilmi 

ve dini yurdu Nüvvab sayılabilirdi. Evet, Nüvvab gençleri, müslüman halkının 

karanlık ufuğunda, birer yıldız gibi parlamışlardır. Her taraftan zulmet ve karanlıkları 

kovarak, ilim ve irfan ışıkları saçmışlardır. Milli varlığımızı, benliğimizi muhafazayı 

da Nüvvaba’a borçluyuz. 

                                                
215 Bkz. Muhammed Aruçi, Kemal Efendi Aruçi-Şiirlerim, Üsküp 1999, s. 25-56. 
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SONUÇ 

 Bu çalışmamızda Şumnu’daki Medresetü’n-Nüvvab’ı sosyal ve dinî eğitim 

açısından incelemeye tabi tuttuk. Çalışmamızın sonunda, Medresetü’n-Nüvvab’ın 

temel amacının Bulgaristan Müslümanlarına din eğitimi alanında hizmet verecek 

kadrolar yetiştirmek olduğunu ve bunu çok başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğini 

tespit ettik. Medresetü’n-Nüvvab’ın ne kadar büyük ve önemli bir müessese 

olduğunu bir kez daha yakinen müşahede etmiş olduk.  

Vardığımız sonuçlardan biri de, Bulgaristan Müslümanları, eğer kültür, eğitim, 

özellikle de dinî eğitim alanında Medresetü’n-Nüvvab’ı tanıyıp gereken 

değerlendirmeleri yaparlarsa, terakki edebilirler. Bu konuda atılacak ilk adım, halen 

yaşamakta olan Nüvvab mezunlarının sahip oldukları ilmi ellerinden geldiği ölçüde 

isteyenlere vermeleridir. 

 Osmanlı’nın Balkanlardaki hâkimiyeti boyunca eğitim müesseseleri hayatın 

merkezinde yer almış ve insanların yaşantılarını hem içtimaî hem de ilmî yönden 

kolaylaştırmada önemli bir görev üstlenmiştir. Son döneme gelindiğinde, merkezde 

ortaya çıkan modernleşmenin eğitim üzerindeki tesirleri, Balkanlarda ve özellikle de 

Bulgaristan’da görülmeye başlamıştır. Bunun neticesinde birçok geleneksel eğitim 

kurumu mevcut konumunu kaybetmeye ve modern kurumlar olan mektepler 

yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu süreç Osmanlı’nın bölgeden çekilmesi ve aynı 

zamanda ilmî yönden batının gerisine düşmesinden kaynaklanan siyasi, iktisadî ve 

askerî nüfuz kaybının kaçınılmaz sonucuna eşlik etmiştir. 

Nüvvab’ın açılışı ve sonrasında devam eden değişik tartışmaların yaşanmış 

olmasına rağmen, birkaç yıl gecikme ile de olsa açılan okulda Âli kısmı denen ve 

dinî daha doğrusu Fıkıh ihtisası derslerini içeren bir yüksek okul kurulmuştur. 

Programından da anlaşıldığı gibi, bu kısımda Fıkıh ile yardımcı ilimler ve 

Bulgaristan hukuku ile ilgili dersler okutulmaktaydı. Okulun bu Âli kısmı müfredatı 

itibarıyla İslâm dünyasının en büyük din eğitimi merkezi kabul edilen Ezher 

Üniversitesi’ne benzetilebilir. 

Nüvvab klasik bir medrese ve bir din okulu olarak kalmamış, çok işlevsel bir 

eğitim müessesi olmuştur. Bu hususu daha iyi bir şekilde kavramak, okulda yetişen 

yüzlerce öğrencinin mezun olduktan sonra hangi alanlarda hizmet ettiklerini tespit 
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ettikten sonra çok açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Nüvvab mezunlarını 

görevlerine göre şöyle sıralayabiliriz: Din hizmetlerinde bulunanlar, İslâmî 

araştırmalar yapanlar, eğitim-öğretim hizmetinde bulunanlar, basın ve yayın alanında 

hizmet edenler, Bulgaristan Türklerinin tarihine katkı sağlayanlar, toplumsal 

faaliyetlere öncülük edenler, 1989 sonrasında Bulgaristan’da Türk-Müslüman eğitim 

ve kültür müesseselerini ihya edenler.  

Bir neslin yetişmesinde medresenin ne kadar büyük katkılarının olduğunu, 

dolayısıyla Medresetü’n-Nüvvab’ın önemini ve İslâm din eğitimi tarihindeki yerini 

mezunlarının sonraki dönemlerde yaptıklarıyla daha rahat bir şekilde 

anlayabiliyoruz. Çünkü Bulgaristan Müslümanlarının eğitim noktasında gurur 

duyacakları dönemlerden birsinin de, Nüvvab Medresesinin faaliyet gösterdiği 

dönem olduğunu söyleyebiliriz. Bu sebeple şu an Bulgaristan Müslümanlarına İslami 

din eğitimi hizmeti veren dört okulun yöneticilerinin, Medresetü’n-Nüvvab 

tecrübesini iyi bir şekilde etüt edip, eksiği ve artısıyla iyi tanıyarak istifade etmesi, 

bundan sonraki eğitim projelerinin daha uygulanabilir olmasını ve geliştirilmesi 

imkânını sağlayacaktır. 

Biz Medresetü’n-Nüvvab’ı dini eğitim alanında incelemeye tabi tuttuk. 
Medresenin Sanat tarihi, İslam tarihi açısından daha derin çalışmalarla ortaya 
çıkarılacak yanları vardır.  
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EKLER 
 

 

İlim merkezi Şumnu şehri, Tombul Camii ve yanında Medresetü’n-Nüvvab’dan görünüm 

 

Şerif Halil Paşa Camii önünde Nüvvab hocaları (ön sırada) ve öğrencileriyle çekilmiş manalı bir 

fotoğraf 
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Bulgarca harflerle Nüvvab diploması 

 

 

Orijinal olarak Osmanlıca Nüvvab diploması ve tercümesi 
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1926-27 ilk Nüvvab mezunları (Kare içindeki resimde de Nüvvab’ın ilk binası görünmektedir) 

 

 

 

Nüvvab’ın dış giriş kapısından görünüm
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Nüvvab’ın şu anki iç görünümü 

 

 

 

 

 

Sınıftan bir görünüm 

 

 


