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Özet 

Bu makalede Romanya'qa yaşayan Türklerin, Osmanlı dönemi, 
komünist dönem öncesi, komünist dönem ve sonrasındaki kültürel durum ile 
} 915 yılında yayınlanmış olan Mektep ve Aile Mecmuası'nın kısaca tanıtımı 
ele alınmaktadır. · 
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Astract 

In this article the cultural situation of Turks, who Iived. in Romania 
during the Ottoman period, pre-communist and post-communist periqds, and 
the brief introduction of the·review titled "Mektep ve Aile" published in 1915 
are dealt with. 

·Giriş 

Selçuklular döneminden itibaren Sarı Saltuk ile birlikte Dobruca'ya 
gelen Türkler, daha sonra Osmanlıların bu bölgeyi ele geçirmesiyle, burada, 
nüfus· olarak çoğunluk oldular. Anadolu'dan gelen Türklerin dışında, Kırım 
Savaşı sonrasında buraya gelen Tatar Türkleri ile Dobruca, bir Türk bölgesi 
haline geldi. XIV. yüzyılın sonları ile XV. yüzyılın başlarından .itibaren 
başlayan Osmanlı hakimiyeti, 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'na kadar devam · 
etti. Osmanlı, Dobruca bölgesine tıu dönemde dini ve kültürel. alanda olduğu 
gibi tarihi yapılarıyla da damgasını vurdu. Camiler, hanlar, hamamlar, 
çeşmeler vs. yaptırdı 1 • · 

1878 yılından sonra, Dobruca'da iktidar değişimi ile birlikte, bu 

· Doç. Dr. Cumhuriyet Üniversitesi Ilahiyat Fak. Öğretim Üyesi 
1 Rqmanya'daki Islami tarihi yapılar hakkında geniş bilgi için bkz. Ekrem Hakkı Ayverdi, 

Avrupa'da Osmanli Mimari Eserleri, Istanbul 2000, 1, 8-9; Yakup Memet, Prezente 
Musulmane m Romama, by 1976; Ali Aksu, Romanya Müslüman Türkleri'nin Dünü-Bugünü, 
Cdnstanta 2003 {1. Baskı), s. 42-79. 
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bölgede yaşayan Türklerin kaderi de değişti. Bir zamanlar bölgenin sahibi ve 
efendisi olan Türkler, o tarihten itibaren artık azınlık konumuna düştüler. 
Çoğu bunu kabullenemediği için, anavatana göçrnek zorunda kaldı. Gerid$3 
kalanlar ise, zorluk, sıkıntı ve acı içerisinde kimliklerini koruma m~cadelesi 
verdi. Bu bölgede, her alanda, tam bir kargaşa yaşanmaya başlandı. Burada 
kalmayı tercih eden Türkler, bilmedikleri ve alışkın olmadıkları, farklı bir kültür 
ve toplum ile birlikte yaşamanın zorluklarını çektiler. Buna rağmen, 
bulundukları ülkenin sadık birer vatandaşı olarak yaşadılar ve halen de bu 
tarzda yaşamaya devam etmektedirler. 

Dobruca bölgesi Romenierin eline geçince, burada kalan Türklere iyi 
davrandılar. Kadirşinaslık örneği sergilediler. Tamamen bir boşluk içerisinde 
kalan Türklere kucak açtılar. Bu durum, komünist yönetimin iktidarına kadar 
bu şekilde devam etti. 

Komünist dönemde daha önceden başlayan ve ardı arkası 
kesilmeyen göçlerle bölgede yaşayan Türkler sayısal olarak azaldılar. Söz 
konusu dönemde, başta eğitim olmak üzere Türklerin temel hak ve 
hürriyetleri her alanda kısıtlandı. 

1989 yılında Romanya'nın demokrasiye geçmesiyle birlikte başta 
Romen halkı olmak üzere bölgede yaşayan Türkler de rahat nefes aldılar. 
Eski özgürlüklerine yeniden kavuştular. Bugün yaklaşık 80.000 kadar2 
Türk'ün yaşadığı Romanya'da yasalar çerçevesinde her tür kültürel, dini ve 
eğitim faaliyetleri yapılmaktadıı-3. · 

A- KÜLTÜREL DURUM 

Dobruca Türkleri'nin tarihini üç devreye ayırmak mümkündür: 

1- Osmanlı imparatorluğu'ndan önceki d.önem: Bu dönem, Xl ve XIV. 
yüzyılları kapsamaktadır. Bu dönemde, burada sadece bölgeye daha 
önceden gelmiş olan Sarı Saltuk4 ve beraberindekiler bulunmaktaydı. 

2 Her ne kadar Romen resmi makamları burada yaşayan Türklerin sayısını 80 bin olarak 
verseler de bölgede yaşayan birlik· başkanları sayılarının bundan fazla olduğunu 
belirtmektedirler: Bkz. lbram Nuredin, Dobruca'daki Müslüman Topluluğun Manevi 
Hayatmdan Sayfalar, çev., Belghiuzar Cariali Bulıga, Namık Kemal Yıldız, Constanta 1999, s. 
27-31. 

3 Romanya Türklerinin siyasi ve kültürel durumları hakkında geniş bilgi için bkz. Aksu, Age. 
4 Balkanlarda islam'ı yayan ünlü Türk düşünürü Sarı Saltuk'un gerçek isminin Muhammed 

Buhari olduğu belirtilmektedir. Kabri, Romanya'nın bir Türk şehri olan Babadağ'da 
bulunmaktadır. Bununla birlikte başka yerlerde de kabrinin bulunduğu ileri sürülmektedir. 
örnıığin, Arnavutıuk'ta, Kroya'da, Ohri Gölü kenarındaki Sveti riıanum ·Manastırında, 
Kosova'da Altınelin'de, Bosna'da Mostar civarında, Hersek'e bağlı Blagay köyünde, 
Anadolu'da Niğde'ye bağlı Bor ilçesinde ve Babaeski'de de türbesinin bulunduğu 
söylenmektedir. Ancak kabrinin Romanya'nın Babadağ şehrinde olduğu tezi, tarihçiler 
tarafından genel kabul görmüştür. Hayatı, Dobruca'ya gelişi ve mezhebi gib konularda geniş 
bilgi için bkz., Şül<rü Haluk Akalın, Saltuk-name {Basılmamış Doktora Tezi), Istanbul 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Istanbul 1987, s. 7vd.; Kemal Yüce, Saltuk-name'de 
Tarihi, Dini ve Efsanevi Unsurlar, Ankara 1987, s. 20-100; lbrahim Agah Çubukçu, "Sarı 
Saltuk'un Türk-islam kültüründeki Yeri", Renkler, Bükreş 1995, s. 149 vd~; Nimetullah Hafız, 
"Yugoslovya'da Sarı Saltuk", Renkler, Bükreş 1995, s. 212-217; Tacida hafız, "Biagay'da Sarı 
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Dolayısıyla, Sarı SaltLık ve beraberindekiler tarafından Türk-islam tasavvuf 
kültürÖ burada yayılmaya başladı. 

2- Osmanlı imparatorluğu dönemi: Bu dönem, XV ve XIX. yüzyılları 
kapsamaktadır. Yukarıda belirtildiği gibi, bu devirde bölgeye Anadolu Türkleri 
yerleşti. Bu Türklerin burada n~ tür kültürel faaliyetlerde bulundukları 
bilinmemektedir. Rahat bir dönemde yaşadıkları için, kimlik ve kültürlerini 
~orumak gibi bir endişeleri olmadı·. Daha çok,· Türk-islam kültürü ve 
geleneğini yaşadı ve yaşattılar. 

3- Romen hakimiyeti dÖnemi: Bu dönem, 1878 Osmanlı-Rus 
Savaşı'nda, Osmanlı Devleti'nin Dobruca'yı terk etmesiyle başlayıp 
gün.ümüze kadar devam eden bir dönemdir.· 

Bu dönemi de kendi içinde üçe ayırabiliriz: 

1- 1878 Yılından Komünist Yönetime Kadarki Dönemde Kültürel 
Durum 

Türklerin, Dobruca'nıri Osmanlı hakimiyetinde olduğu dönemdeki 
-hatta, 1900'lü yıllara kadarki- kültürel faaliyetleri ve genel durumları çok iyi 
bilinmemektedir. 1900'lü yılların başlarından itibaren, kültürel caniimmanın 
olduğu görülmektedir. Bu canlanma da, bölgeye matbaanın girmesi sonucu, 
gazete ve dergilerin bölgede çoğalmasıyla başladı. Romen hakimiyeti ile 
birlikte, bu bölgede her alanda olduğu gibi kültürel alanda da gözle görülür bir 
gerileı:ne yaşandı. · 

Müstecip Ülküsal'a göre, buradaki Türklerin yaşadıkları memleketlerin 
yüksek ilim çevrelerine girememeleri, hurafeler telkin eden din adamlarının 
etkilerinden kurtulamamaları ve kültürel, siyasi ve ekonomik kuruluşlardan 
yoksun olmaları bu gerilemenin başlıca sebepleridiı-5. 

Mehmet Niyazi'ye göre ise, TQrklerin ilme gereken önemi vermemiş 
olmaları gerilemenin en önemli sebebidir. Bundan dolayıdır ki, çağdaş, akılcı 
ve bilimı:;el düşüncenin yayılmasında temel araç olan matbaa bölgeye çok 
geç girmiştir. 

Bu durumu, Mehmet Niyazi şu şekilde değerlendirmektedir: "Her 
hususta eksik kalmamlztn başlica sebe.binin, ilimsizlik olduğunu kabul 
edersek ilmin vaslfa-i intişan olan matbuatm memleketimize ne kadar geç 
girdiğini anlamak pek o kadar güç bir şey olmaz. 1895 sene/eiine kadar biz 
Dobruca Müslümanlan için gazete ve gazetecilik tamamen meçhuldü. O 
vaktin meclislerinde, ziyafetlerinde, ailelerin gece hayatlarmda sesi güzel 
çocuklara, molla.lara, molla hanimfara mevlit, Muhammediye, Ahmediye gibi 
menk1bevf şeyler okutulur, bunlann tesirleriyle göz yaşlan ak1tilmj1. Buna 
~inaen istanbu/'a yalmz medrese tahsi/i görmek maksadwla giden talebe 

Saltuk Türbesi" Renkler, Bükreş 1995, s. 218-220; Aksu, Romanya Müslüman Türklerinin 
Dünü-Bugünü, s. 68-73. 

5 Müstecib Ülküsal, Km m Yolunda Bir Ömür, Ankara 1995, s. 273. 
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döndüklerinde heybe ve zembi/lerini bi..J gibi kitap ve risale/er/e do/durarak 
döner ve menfaatlerini temine · çai!Şirlardl ... '6 • Mehmet Niyazi'nin bu 
ifadelerinden Türklerin her yerde olduğu gibi Dobruca'da da geri kalmalarının 
tek sebebinin eğitimsizlik vey~ yanlış amaçla kullanılan dini eğiti~ olduğu 
açıkça anlaşılmaktadır. 

1a- Dönemin Basın-Yayın Hayatı 

Dobruca'da basın faaliyeti, 1900'Iü yıllarla başladı. Osmanlı 

Devleti'nin hakim olduğu dönem boyunca, Dobruca böigesifıde Türkçe 
gazete veya derginin çıkarılıp çıkarılmadığı belli değildir; çünkü, bu konuda 
herhangi bir belge bulunmamaktadır. Ancak istanbul'da yayınlanan gazeteler 
diğer yerlere olduğu gibi Dobruca'ya da gönderilmeye çalışıldı; · 

Dobruca bölgesinde Türkçe gazete ve dergiler, ancak Osmanlı'nın 
bölgeden çekilmesinden sonra, yani 1880'1i yıllarda yayınlanmaya başladı. 
Bu diğer ulusların matbuat hayatı göz Ününde bulundurulduğunda çok geç bir 
zamandır. Bunun sebebi,. -muhtemelen- yukarıda da belirttiğimiz gibi, 
Dobruca, Osmanlı hakimiyetinde olduğu için, istanbul'da çıkan gazeteler ve 
dergiler buraya da geliyordu. Bu nedenle, ayrıca gazete ve dergi çıkarmaya 
ihtiY.aç duyulmamış olabilir. Mehmet Niyazi'nin de belirttiği gibi, Dobruca'da 
matbaanın bulunmaması da, bunun nedeni olabilir. 

Aslında, bunlar tam bir gerekçe değildir. Sizce asıl sebep, 
Dobruca'nın Osmanlı Devleti'nden ayrılmasıyla birlikte, eskiye oranla istanbul 
ile olan ilişkilerindeki kopukluktur. Bu kopukluğun sonucu olarak Türkler, 
matbaa ve ba.sın-yayın organlarını, istanbul'dan yardım almaksızın 
oluşturmak zorunlu kaldı. Türklerin tecrübelerinden yararlanmakta güçlük 
çekildiği için de matbuat hayatı burada geç bir dönemde başladı. Farklı bir 
kültüre sahip devlette azınlık olarak yaşamak, bunun. gibi başka zorlukları da 
beraberinde getirdi. Bu bağlamda bölgede ilk Türkçe gazete 1888 yılında 
çıktı. Dobruca Gazetesi olarak yayın hayatına atılan gazete, 1894 yılına 
kadar devam etti. Söz konusu gazete bir sütunda Türkçe bir sütunda 
Rome"nce olarak yayınlandı. Gazetenin daha çok Romen hükümeti tarafından 
Türklerin sevgi ve güvenlerini elde etmek amacıyla çıka.rıldığı 
anlaşılmaktadır. 

Dobruca Gazetesi dışında Harekef, Sadakafl Şar/(1, Saday-1 Millet10
, 

Oobruca11
, Ço/pan12

, Tonguç13
, OÔbruca Sadas114 Teşvik15 , lş1k16, Mektep ve 

6 Müstecib Ülküsaı, Dobruca ve Türkler, Ankara 1987, s. 155-156. 
7 1896 yılında lbrahim Tema tarafından çıkartılmıştır. 
8 ,1897 yılında çıkmış dört ay devam etmiştir. 
9 1898 yılında Bükreş'te çıkmıştır. . 
10 lbrahim Tema tarafından Bükreş'te çıkarılmış; ancak, birkaç ay sonra kapanmıştır. 
11 1901 yılında Köstence'de çıkmış, ilk sayıdan sonra kapanmıştır. 
12 1909 yılında yayı na başlamış, Istanbul'da iki haftada bir yayınlanmıştır. 
13 Bu da 1909 yılında istanbul'da günlük çıkmıştır. 
14 19.10 yılında Mehmet Niyazi tarafından istanbul'da yayın hayatına sokulmuştur. ·Ancak 

idareciler arasında çıkan anlaşmazlık yüzünden kısa bir süre sonra kapanmıştır. 



C.Ü .. ilahiyat fakültesi dergisi, ıx/1, 2005 ali aksu 15 

Ai/e17
, Hayat18

, Haber19
, Tart0

, Tunt:fl, Gümüş SahiP Bizim Sözümüz23
, Hak 

Söz24
, Eme/'5, Türk Birliği 26

, Bort:f7 gibi gazete ve .dergi çıkarılmıştır. Bu 
yayınların çoğunu, dergiye oranla gazeteler oluşturmaktadır. 

Dobruca'da yayınlanan Türkçe gazetelerin en uzun ömürlüleri, Hak 
Söz, Emel ve Türk Birliği gazeteleridir. Söz konusu üç gazete de siyasi, 
sosyal ve kültürel yazılara ağırlık verdi28

• 

1 b- Dönemin Kültürel Teşkilatları: 

.. .Dobruc~'nın Romen hakimiyetine geçmesiyle birlikte, Romanya 
T.urklerı, ~a~~ıklarını . -~zellikle de kültürel varlıklarını- koruyabilmek için, 
bırt~k~m kulturel ~eşkıl~tla: ~urdular. 1900'1ü yıllardan itibaren kurulmuş olan 
taşkılatlardan en onemlilerını kısaca tanıtmak iı?tiyoruz: 

Dobruca bölgesinde gerçekleştirilen ilk kültürel teşkilat, şair Mehmet 
Niyazi'nin de üyesi olduğu ve çoğunluğunu Dobruca Jön Türklerinin 
oluştu.rduğu "Dobruca Tamrm-i Maarif Cemiyetl'dir (Societatea Generafa de 
lnvatamant din Oobrogea). 1909 yılında açılan teşkilatın Mecidiye ve 
Hırşova'da şubeleri vardı. Yaklaşık 250 kadar da üyesi bulunuyordu. Teşkilat, 

ts 191 O yılında Mehmet Niyazi ve arkadaşları tarafından çıkartılan gazete 1911 yılının 
ortalarında yayın hayatına son vermiştir. 

~6 1914 yılında Mehmet Niyazi'nin başyazarlığını yaparak çıkardığı gazete, ilk defa 
Mecidiye'de bulunan Işık matbaasında basılmıştır. 

t
7 Mehmet Niyazi'nin editörlüğünde 1915 yılında yayınlanmış on sekiz sayı sonunda 
kapanmıştır. Erol Ülgen ile birlikte tarafımızdan Latin harflerine çevrilerek yayımlanmıştır. 

ta 1921'de çıkmış, iki veya üç sayıdan sonra kapanmıştır. 
t
9 1922 yılında emel<li öğretmen Mustafa Lütfi tarafınd.an çıkarılmıştır. Ancak bu da diğerleri gibi 

uzun süreli devam etmemiştir. 
20 Bu da Tan Gazetesi ile birlikte çıkmış, birlikte kapanmıştır. 
2t 1924 yılında Meddiye Müslüman Serninarı öğretmenlerinden ibrahim Kadri Efendi tarafından 

Silistre'de çıkmıştır. Ne kadar süre sonra kapandığı belli değildir. 
22 1928 yılında Octavian Moşescu, Romence, Türkçe ve Bulgarca olmak üzere üç dilde 

yayınlanmıştır. Türkçe kısmını öğretmen $üleyman Faik hazırlamıştır. 
23 15 Temmuz 1929 yılında emekli ilkokul ösretmeni Regep Mustafa tarafından çıkarılmıştır. lik 

sayıdan sonra gazete hem Türkçe, hem de Ramence olarak çıkmaya başlamıştır. Yayın 
hayatı fazla uzun sürmemiştir. · ; 

2~ Yine Mecidiye Müslüman Seminarı'nın Türkçe öğretmenlerinden Habib Hilmi tarafından 1929 
yılında çıkarılmış ve 1941 yılına kadar da devam etmiştir. Başlangıçta Osmanlıca 
yayımlanmış, ancak daha sonraları Latin harfleriyle çıkmaya başlamıştır. Söz konusu gazete, 
Dobruca Türklerinin modernleşmesinde önemli bir rol oynamıştır. Çünkü Hak Söz, Atatürk'ün 
ekonomik, sosyal ve kültürel reformlarından çokça etkilenmiştir. 

25 Müstı;ıcib Ülküsal ve arkadaşları tarafından 1930 yılında yayın hayatına giren gazete, bölgede 
çıkan en uzun süreli gazetelerden biridir. Daha sonra Türkiye'de dergi olarak çıkmaya 
başlamış, fakat son zamanlarda kapanmıştır. 

26 1930 ile 1940 yılları arasında Dobruca'daki genç Türkler tarafından çıkarılmıştır. Gazetenin 
yönetimini, dönemin Bükreş Büyükelçisi Suphi Tanrıöver üstlenmiştir. Dolayısıyla merkezi de 
Türkiye'nin Bükreş Büyükelçiliği olmuştur. Gazete, Romanya ile Türkiye'nin ilişkileri 

geliştirmesinde olumlu yönde önemli rol oynamıştır. 
27 1938 yılında çıkmış, dokuz sayı sonra kapanmıştır. 
28 Ülküsal, Dobruca, s. 155-163; M. Ali Ekrem, Din Isiona Turci/or Oobrogeni, Bucureşti 1994, s. 
· 182-187; Altay Kerim, "Romanya'da Kitap, Gazete, Dergi ve Radyo Yayın Hayatı", Balkan 

Ülkelerinde Türkçe Eğitim ve Yayın Hayatı Bilgi Şöleni, Ankara 1999, s. 328-330. 
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bir de Dobruca Sadast isminde gazete çıkardı. Ne var ki teşkilat, şahsi 
ihtiraslar yüzünden sadece bir buçuk yıl devam ettikten sonra kapandı29 

•. 

1911 yılında kurulan önemli teşkilatlardan bir diğeri ise, "Mecidiye 
Müslüman Seminan Mezunlan CemiyeN'dir (Asociatia Abso/ventilor 
Seminarului Musulman din Medgidia). Teşkilatın tüzüğünde kuruluş amacı 
olarak, ·Mecidiye Seminarı'ndan mezun olanların haklarını korumak ve 
savunmak, bölgede yaşayan Türklerin uyanışını sağlamak ve ileri düzeye 
ulaşmaları için gazete, dergi ve kitaplar çıkarmak, halkı bilgilendirmek için 
konferanslar yapmak olduğu. belirtilmektedir; ne. yazık ki, tüzükte belirtilenler 
yerine getirileınedi. Teşkilatın üye sayısı, başta inüftüler ve Seminar 
mezunları olmak üzere yaklaşık 200 kadardı. Teşkilata öğretmenlerden de 
üye olanlar vardı30. 

Müstecip Hacı Fazıl, Bükreş Üniversitesi Hukuk· Fakültesi'nde 
okurken doğduğu köy olan Azaplar'da Romen okullarında ve Mecidiye 
Seminarı'nda okuyan öğrencilerden oluşturduğu bir grupla "Azap/ar Tonguç 
Kültür Cemiyetl"ni kurdu. Teşkilat, özellikle Noel ve Paskalya tatillerinde köy 
gençlerini bilgilendirmeyi amaçladı. Bugünku Türkiye'de bulunan kültür ve 
yardımlaşma derneklerine benzetebiliriz. Teşkilat, 1929 yılında üyelerinin 
dağılmasıyla işlemez hale geldi; ancak, tam bir aydın ve kültür adamı olan 
Hacı Fazıl, yılınadı ve yoluna devam etti. 1930 yılında o teşkilatın bir devamı 
olarak "Dobruca Türk Kültür Birliği" teşkilatını kurdu31

• 1933 yılında Emel 
dergisi mensuplarının girişimiyle kurulmuş olan söz konusu teşkilat, bölge 
Türkleri'ne gerçekten büyük hizmetlerde bulundu. Teşkilatın tüzüğünde de 
belirtildiği üzere, kuruluş amacı, h!=J.Ikın dini inancını ve şuurunu geliştirmek, 
toplumun milli ideal etrafında birlik ve beraberliğini sağlamak ve halkı siyasi 
partilerin oyunlarına alet olmamalarını sağlamaktır32• 

2-KOMÜNiST YÖNETiM DÖNEMi KÜL TÜR EL DURUM 

Romenierin Dobruca'ya hakim olmalarından sonra, Türklerin basıiı 
hayatına önem verdiklerini, Romen yönetiminin ise bunu desteklediğini 

belirtmiştik. Bu durum, komünist yönetimfn iktidara gelmesine kadar aynı 
şekilde devam etti. Ne var ki, komünist rejim döneminde Türkçe basında da, 
Türkçe eğitimde olduğu gibi, aynı baskıcı politika sürdürüldü. Yukarıda 
isimlerini verdiğimiz gazete ve dergilere baktığımızda da, bunların hemen 
hemen tamamının komünist yönetimden önce çıkarıldığını görmekteyiz. Bu 
da komünist dönem öncesi ve komünist dönemdeki farkı açıkça ortaya 
koymaktadır. Komünist rejim döneminde Türkçe gazete V!3 dergi 
yayımianmasına izin verilmediği gözlenmektedir. Komünist yönetimin yaptığı 
bu uygulama, Türkleri eritme politikalarının bir parçasıydı. Bu nedenle 
bölgedeki Türkler, kısmen de olsa benliklerini kaybettiler. Bugün bile, o 
dönemde yaşanan olumsuzlukların etkilerini görmemiz mümkündür. 

29 Ekrem, Age., s. 155. 
30 Ekrem., Age., s. 155; üıküsal, Dobruca, s. 166. 
31 Ekrem, Age., s. 156; Ülküsal, Dobruca, s. 167-168. 
32 Ülküsal, Dobruca, s. 214. 
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· 3-1990 SONRASI KÜLTÜREL DURUM 

Romanya 1989 yılında komünist yönetimden demokrasiye geçince, 
Türkler eski hak ve özgürlüklerini yeniden elde ettiler. Basın ve kültür 
haklar.ına tekrar kavuştular. Bugün Köstence'de gerek Tatar Birliği gerekse 
Türk Birliği tarafından aylık gazete ve dergiler yayınlanmaktadır. 

Aralık 1989 yılında Romanya'da yaşayan Türkler ve Tatarlar birlikte 
Bükreş'te "Romanya Müslüman Türk Demokrat Birliği"ni kurduklarında yayın 
organları olan Karadeniz Gazetesini çıkardılar. Daha sonra, Karadeniz 
Gazetesi, bu birliğin Türk ve Tatar olarak ayrılmasından sonra Tatar 
Sirliği'nin gazetesi oldu. 

Şimdi her iki birliğin çıkardığı gazete ve dergiler hakkında bilgiler 
vermeye çalışalım: 

1- Tatar Birliği Yayın Organları: 

Tatar Birliği bugün iki gazete çıkarmaktadır. Bunlardan birincisi 
Karadeniz Gazetesi, diğeri de Caş Gazetesi'dir. 

a-Karadeniz Gazetesi: 

Yukarıda belirtildiği gibi, Karadeniz gazetesi, Romanya Türklerinin 
Romanya'nın de-mokrasiye geçmesinden sonra Anadolu'dan gelen Türkler ile 
Tatarların ortak çıkardıkları ilk gazetedir. ilk defa Bükreş'te yayın hayatına 
atılan gazete, yaklaş.ık birkaç ay sürdü; pçırçalanmadan sonra ise, söz 
konusu birlik tarafından Köstence'de çıkarılmaya devam etti. Karadeniz 
Ga~etesi, 2003 yılı itibariyle andördüncü yılına girdi. Büyük ebatta, sekiz 
sayfa olarak çıkmaktadır. Romanya'da Türkler tarafından çıkarılan bütün 
gazete ve dergiler gibi, o da aylıktır.. Gazetenin sol üst köşesinde, i smail 
Gaspıralı'nın "Dilde, fikirde, işte bir/il<' sözü yer almaktadır. Sağ köşesinde 
ise, birliğin amblemi, gazetenin sayı ve yılı gösterilmektedir. Orta kısımda ise, 
"Romanya Müslüman Tatar Türkleri Demokrat Birliği'nin Yayın Organı" 
Karadeniz, "Marea Neagra" yazısı. ile Romanya, Tatar ve Türk bayrakianna 
yer verilmektedir. 

Gazetenin yayın müdürü/sahibi olarak birliğin başkanı, 2003'teki 
başkan .mühendis Timuçin Yusuf'tur. Her başkan, gazetenin sahibi olarak 
kabul edilmektedir. Baş redaktör ise, Nihat S. Osman, genel yayın sekreteri 
Yaşar Memedemin, redaktör Sezgin Nurla'dır. 

Burada yayınlanan gazetelere baktığımızda, daha çok azınlıkların 
faaliyetlerine yer verildiğini görmekteyiz. Onun dışında gözlemlediğimiz 
kadarıyla gazetelerin belli bir programı ve yayın politikası bulunmamaktadır. 
Gazete ilk başlarda daha çok Türkiye Türkçe'si ve Tatar lehçesiyle 
yayınlanmış, bazen de Ramence'ye yer vermiştir. Ancak, son zamanlarda 
hızlanan Tatarca eğitimi ve Türk-Tatar ayrımı sonucunda gazete, daha çok 
Ramence ve Tatar lehçesiyle çıkmaya başlamıştır. Gazetede zamaEJ zaman 
Tatar edebiyatı, kültürü ve gelenekleri ile ilgili yazılara da yer verilmektedir. 
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b· Caş Gazetesi 

Gazete 1998 yılında Romanya'da yaşayan Tatar gençlerin yayın 
organı olarak yayın hayatına başlamıştır. Gazetenin ilk sayfasının üst 
kısmında Karadeniz Gazetesi gib! Gaspıralı'nın sözü, üç bayrak ve birliğin 
amblemi yer almaktadır. Ocak 2003 itibariyle 53. sayısını çıkardı.· Bu da, 
Karadeniz gibi sekiz sayfadır. Tamamen derleme haber veya bilgilerden 
oluşmaktadır. .-

2· Türk Birliği Yayın Organları 

Türk Birliği'nin yayın organları, aylık Hakses ve Genç Nesil 
gazeteleridir. Gazeteler hakkında bilgi vermeden önce, burada müşahede 
ettiğim bir gerçeği ifade etmek istiyorum. Dobruca'nın Romeniere geçişinden 
günümüze kadar burada yaşayan Türklere baktığımızda, Mecidiye 
Saminan'ndan mezun olanlar, müftüler, imamlar, Türkçe ve din dersi 
öğretmenleri gibi eğitim ve kültür alanında daha çok Tatar Türkleri'nin 
etkinliğini görmekteyiz. Dolayısıyla, bölgede Türk kimliğini, dinini, ört ve 
adetlerini muhafaza etmede Tatar Tür~leri'nin çok önemli bir rol oynadıklarını 
vurgulamada yarar vardır. Şu an bu durum aynen devam etmektedir. 

Kanaatimizce, durumun bu şekilde olmasının birtakım nedenleri 
vardır. Tespit edebildiğimiz kadarıyla bunların en önemlisi, Tatar Türkleri'nde 
Dobruca'ya geldikleri andan itibaren oluşmuş bir gelenek vardı. O da 
Osmanlı geleneği olan aile tarafından dini eğitim ve terbiyenin verilmesi, 
çocukların bu yönde yetiştirilmesi geleneğidir. Aslında -bazı yerlerde 
sonraları yok olma tehlikesiyle karşı karşıya gelmiş olmasına rağmen- bu 
gelenek, Osmanlı'nın hakim olduğu her yerde bulunmaktadır. Dolayısıyla 
Dobruca, Romanya hakimiyetine. geçtikten sonra, bölgede-özellikle Tuna 
boylarında- azınlıkta kalan ve dağınık şekilde yaşayan Anadolu Türkleri'nde 
bu geleneğin pek fazla devam etmediğini söyleyebiliriz. Bir başka n~den ise, 
Tatar Türkleri'nin mümkün olduğunca Dobruca bölgesinde bir arada 
yaşamaları_dır. Örneğin, bir köyde birkaç Tatar Türk'ü kalmışsa, onlar da 
çoğunlukla Tatar Türkleri'nin yaşadıkları yere veya yerlere taşınmışlardır. 
Böylelikle yok olup gitmekten kendilerini korumuşlardır. Bugün baktığımızda 
Tatar Türkleri'nin Köstence, Mecidiye, Mangalya, Hasança ve Kara Murat'ta 
çoğunlukta olmaları da bu gerçeği ortaya koymaktadır. Hatta aynı yerde, aynı 
mahallelerde yaşamaya özen ve gayret göstermişlerdir. Dine ve gelenekiere 
bağlılıklarından cjolayı da bayram, cuma ve bazen vakit namazlarında, 
dualarda, cenazelerde ve düğünlerde birlikte olmaya çalışmış ve bunu adet 
haline getirmişlerdir. Tuna boylarında ve Dobruca'da yaşayan Anadolu 
Türkleri ise, dağınık yerlerde yaşadı~ları için her alanda pasif kalmış ve 
kalmaktadırlar. 

Tatar Türkleri'nin birbirlerine bu kadar bağlı olmaları ve kimlik ve 
kültürlerini koruma gayretlerinin en önemli sebebi, yurtlarından buralara 

il sürgün gelmiş ve bu yüzden pek çok zorluk çekmiş olmalarıdır. Halbuki, daha 
il önce de belirttiğimiz gibi, Tuna boylarına ·yerl@şen Türkler, buraya sürgün ll olarak gelmemişlerdir. Osmanlı Devleti'nin iskan politikası gereği 

\J: . 
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Anadolu'dan getirilip buralara ye.rleştirilmişlerdir. Bunun siyasi ve sosyal 
açıdan çok daha geniş bir şekilde tahlil edilmesi gereken önemli bir etken 
~lduğu .kanaatindeyiz. 

Sütün bu söylediklerimizden sonra, Türk Birliği'nin basın-yayın 

faaliyetine baktığımızda yetişmiş, kaliteli ve okumuş elemanın çok a.z 
olduğunu, olanların ise, bu işe yanaşmadıklarını görmekteyiz. Gazetede 
çalışanlar birkaç üniversite öğrencisinden ibarettir. Onlar bilgisayardan veya 
başka kitaplardan aldıkları yazıları gazeteye iktlbas etmektedirler. Bükreş'te 
meşhur tarihçi Mustafa Ali Memet gibi birkaç Türkaydını var, Ama onları bu 
tür faaliyetlerde göremiyoruz. 

Şimdi Türk Birliği'nin gazetelerine geçebiliriz. 

a- Hakses Gazetesi 

. Tatar Birliği'nin olsun Türk Birliği'nin olsun, gazete ve dergilerinin 
hepsi Köstence'de çıkmaktadır. Hakses gazetesi, 1998 yılında çıkmaya 
başlamıştır. Gazetenin sahibi veya müdürü, birlik başkanlarıdır. Büyük ebatta 
olup yaklaşık on sayfa kadardır. Daha çok, gazetede birliğin faaliyetleri yer 
alma~tadır. Bunun dışında da değişik konularda çoğunlukla lktibas türü 
yazılar ve haberler bulunmaktadır. Genelde birlik başkanının konuşmşlarına 
ve yazılarına ağırlık verilmektedir. 

b- Genç Nesil-Gazetesi 

Muhtemelen iki birlik arasındaki rekabet, gazete tiplerine· de 
yansımıştır. Tatar Birliği'nin Caş (Gençler) Gazetesi'ne karşılık Türk Birliği de 
Genç Nesil Gazetesi'ni çıkarmaya başlamıştır. Gazete, beşinci yılına 
girmiştir, O da Hakses gibi 1998 yılında yayımlanmaya başlamış olup sekiz 
sayfadan ibarettir. Fakat, Hakses gibi büyük ebatta çıkmamaktadır. Aslında, 
Hakses Gazetesi'nin bir devam.ıdır. Her iki gazete de, aynı gençler tarafından 
hazırlanmaktadır. Gazetelerin sahipleri,·yine·birlik başkanlarıdır. 

. . 
c- Tuna Mektupları 

Tuna Mektupları, aylık bir dergidir. Kendi deyimiyle kültür, sanat ve 
fikir dergisidir. Türk Birliği'nin Galati şubesinin bir yayını olarak 2000 _yılında 
çıkmaya başlamıştır. Derginin sahibi, "Aşağı Tuna Araştırma, Geliştirme, 
Eğitim ve Kültü'r Merkezi Romanya Demokrat Türk Birliği"-Galati bölgesi 
adına Gülten Abdula'dır. Dergi, hakemlidir. Yaklaşıkı 30 sayfadır. Derginin de 
gazeteler gibi belirli bir yayın politikasının olm_?.dığını söyleyebiliriz. Daha çok 
Türkiye'de çıkan kitap, dergi ve gazetelerden alınan yazılara yer vermektedir. 
Değişik yerlerden gelen yazı ve röportajlarla da dergi zenginleştirilmektedir. 
Bazı yazıların Ramence'si verilmektedir. Yine de, Tuna Mektupları, Türk 
Birliği'nin görsel basın alanındaki en kaliteli yayınıdır diyebiliriz. 

Aslında, yayın politikası belirlenmiş, şekil ve mizanpajına daha önem 
verilmiş olsa, bölge için güzel bir dergi olacağı kanaatindeyiz. Örneğin ileriki 
sayılarda hangi konulara ağırlık verileceği belirtiise ve bu bağlamda gelecek 
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olan yazılar yayınlansa, o zaman hem konunun bütünsel olarak anlaşılması 
herı:ı de derginin gerçek anlamda uluslararası bir dergi olması sağlanacaktır. 

. Bunların dışında bölgede yapılan uluslararası sempozyumlar 
kitaplaştırılarak Renkler adıyla yayınlanmıştır. Mevlana, Yunus Emre ve Sarı 
Saltuk gibi önemli şahsiyetleri ele alan konularda yapılan konuşmalar da 
kültürel faaliyetler kapsamındadır. Her iki birlik tarafından maddi imkanları 
çerçevesinde pek çok kültürel faaliyet düzenlenmektedir. 

Romanya Türkleri'nin kültürel durumu hakkında bilgi verdikten sonra, 
1915-1916 yıllarında, bölgede yayınlanmış olan Mektep ve Ail.e 
Mecmuası'nın tanıtımına geçebiliriz. 

B-MEKTEP VE AiLE MECMUASI 

Mektep ve Aile Mecmuası, 1915 yılında Romanya'da yaşayan Türkler 
tan:ifından Osmanlıca olarak yayınlanmış olan dergilerden sadece biridir. 
Yukarıda da belirtildiği gibi, o dönemlerde bölgede pek çok dergi ve gazete 
çıkarılmıştır. Bunlardan bir kısmının yayın hayatı çok kısa, bir kısmınınki ise 
uzun süre devam etmiştir. Ama, şurası bir gerçek ki, o dönemde bölge 
iürkleri dergisiz ve gazetesiz kalmamıştır. Bu durum, Romanya'da komünist 
yönetimin iktidara gelmesine kadar devam etmiştir. 

Burada kısaca tanıtımını yapacağımız Mektep ve Aile Mecmiıası Yrd. 
Doç. Dr. Erol Ülgen ile birlikte tarafımızdan Latin harflerine çevrilmiş, Tatar 
Birliği tarafından da basılmıştır. Dergi, bölgede yaşayan Türklerin tarihine her 
yön.üyle ışık tutması açısından oldukça önemlidir . 

. 1- Derginin Şekil Özellikleri 

Mektep ve Aile Mecmuası, Mehmet Niyazi'nin editörlüğünde 1915 
yılında yayınlanmış; on sekiz sayı çıktıktan sonra kapanmıştır. Aylık bir 
mecmuadır. Birinci sayfada, büyük punto ile kapaktakinin aynısı olan 
.Osmanlıca "Mektep ve Aile" yazısı bulunmaktadır. Bunun sol tarafında 
derginin yılı, sayısı ve ebadı yer almaktadır. Örneğin ilk sayısında "Birinci 
sene, adet 1, nüshası 25 santim dir" yazısını görmekteyiz. Sağ tarafta ise, 
tarih, derginin fiyatı ve öğrencilere yapılacak olan indirim ibareleri yer 
almaktadır. Yine ilk sayıyı örnek olarak verecek olursak "1 nisan 1915, aboni3 
bedeli senelik 7 franktır. Talebe için mensup olduğu mektepten vesika 
göndermek şartıyla 5 franktır" ifadesi yer. almaktadır. Bu yazıların altında 
"ilmi, fennl, ictimal, edebi, on beş günde bir· çıkar mecmuadır" ifadesini 
görmekteyiz. Bunun da altında "Sahibi ve naşiri: Medrese-i Resmiye Türkçe 
muallimi ve ışık muharriri Mehmet Niyazi" ifadesi bulunmaktadır. Bundan 
sonra içindekiler verilmektedir. Derginin en altında ise "Adres: Mektep ve 
Aile, Tipografia (matba demek)· "Işık", Medgidia (Mecidiye), Romanıa" 

. yazısını görüyoruz. Bu şekil, derginin bütün sayılarında aynıdır. Mecmua 
küçük boydadır. 
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2- Derginin Muhteva Özellikleri: 

Mektep ve Aile Mecmuası'nda ele alınan önemli konuları şu şekilde 
sıralayabiliriz: 

1- islam dünyasının geri kalış sebebi: 

Mehmet Niyazi ve ibrahim Tema gibi yazarlar tarafından işfenen bu 
konu, aslında islam'ın ilerlemeye engel olmadığı ve geriliğin sebenin 
islarıiiyete uygun olarak yaşanmamasından kaynaklandığı fikirleri üzerine 
tem.ellendirilmektedir. Ayrıca, bu konulu yazılarda, hurafelerin etkisinde 
kalındığı ve ilerlemek için bu hurafelerin atılarak islam'ın özüne dönülmesi 
gerekliği vurgulanmış; müslümanların bulunduğu durum sert bir dille 
eleştirilerek ısiahat hareketlerine önem verilmesi istenmiştir. 

2- Bölgedeki eğitim ve öğretime önem verilmesi, cahilliğe karşı savaş 
açılması: 

Mektep ve Aile Mecmuası, 1 Nisan 1915 tarihinde Mecidiye 
Medresesi Türkçe öğretmeni ve Işık gazetesi yazarı Mehmed Niyazi'nin 
sahipliğinde Dobruca'da yaşayan Türk toplumunu politikanın dışında her 
alanda bilgilendirmek, aydınlatmak ve problemlere çözüm bulmak üzert3 
yayın hayatına başlamıştır. 

Mecmuanın daha ilk sayısında derginin yayımlanış amacının, aile ve 
eğitime verilen önem vurgulamak olmuştur. Mecmuanın yazarları, 
yazılarında, bölgede yaşayan Türk ve Tatar Türklerinin eğitimi üzerinde 
ısrarla durmuşlardır. Mecmuanın isminin "mektep" ve "aile" olarak seçilmesi -
devrin tarihi sıkıntıları içinde- çok anlamlı ve önemlidir. Ayrıca mecmuada yer 
alan yazılar arasına serpiştirilen ve bölgede o dönemde yaşayan insanlar için 
önem arzeden Özellikle günümüzde de ihtiyaç duyulan birlik ve beraberlik 
mesajları da dikkati çekmektedir. Bütün bunların dışında yazarlar,.-bölgede 
geçimini çiftçilikle sağlayan insanların her türlü ziraat usullerini öğrenmelerini 
ve gelirlerini artırmalarını da telkin etmişlerdir. 

Mektep ve Aile Mecmuası, yayın ilkesine uyarak sayfalarını edebiyat, 
fen ve sosyal konulara ayırmıştır. MecmUada şiirler ve hikayelerin yanısıra, 
eğitim, sağlık, ziraat, tarih, coğrafya, musikl ve ilahiyatla ilgili makaleler, 
bölgedeki kültür hayatıyla ilgili haberler ve ilanlar yer almaktadır. 

Mecmuanın önemli yazarları· arasında bulunan ve o dönemde 
bölgede siyasi yönüyle hayli etkili olduğu bilinen ittihad ve Terakki mensubu 
doktor ibrahim Temo, mes1eği gereği okuyucuları sağlık konusunda 
bilgilendirmektedir. Temo yazılarında; özellikle devrinin en kötü hastalıkları 
arasında yer alan verem ve tifonun oluşum sebepleri ve tedavi yöntemlerini 
anlatmaktadır. Onun yazıJarını devrinin eğitim ve sağlık durumunu tespjt 
etmek açısından önemli görmekteyiz. 
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3- Dergide Yer Alan Önemli Yazarlar ve Yazıları 

Mecmua başta sahibi ve başyazarı Mehmet Niyazi33 olmak üzere 
idealist. eğitimci bir kadro tarafından çıkarılmıştır. Mecmuanın önemli· 
yazarları arasında ibrahim Temo, Osman Bektaş, Halim isa, Rif'at islam, 
Eyüb Ahmed! gibi yazarlar vardır. Daha sonra yayımlanan gazete ve 
mec:muaların koleksiyanlarına baktığımızda, D_obruca'daki kültür hayatının 
tanziminde Mektep ve Aile mecmuasında yazı hayatına başlayan genç 
yazarların rolünü görmek mümkündür. 

Mektep ve Aile mecmuası yazarlarının yazılarına baktığımızda, 
derginin bölge insanı ile ilgili her konuda yazıların yer aldığını söyleyebiliriz. 

Birinci s'ayıda ilk yazı "Maksat ve Meslek Hakkında Birkaç Söz" 
başlığı ile Mehmet Niyazi'ye aittir. Niyazi yazısında Dobruca'da yaşayan 
Türkler'in, bölgenin Romenierin hakimiyetine geçişi ile içeirisinde 
bulundukları sıkıntıları -özellikle eğitim ile ilgili sıkıntıları- dile getirmekte 
ardı.ndan da neden böyle bir mecmua çıkardıklarını açıklamaktadır: 

. .... Dobrucam1zda islam maarifi bunu bütün hakikatleriyle, 
çirkinlikleriyle ispat ediyor. Bizde maarif kadimdir. Bu, inkar edilmez. Her bir 
cami-i şerffin, her bir mescidin yantbaşmda bir mektep inşaasi düşünen ve 
unutmayan ecdadimiz şüphesiz maarifin kadrini takdir etmişler. Fakat o 
küçük ve s1hhate, terbiyeye muvaf1k olmayan mektebi daha aif, her nev 
ihtiyaca muvaf1k bir surette yapacak dimağlar yetiştirecek de muallimler idi. 
Demek ki cemaat, islamiyet feyziyle cami-i şerif ittisaline mektep bina ederek 
Çocuklannt okutmağJ düşünmüş de o devrin mual/imleri daha güzel daha 
feyz-nak mektepler inşa etmeğe müstaid adamlar yetiştirrneğe muvaffak 
olamam1şlar. Bize esas, bir ana yolu laz1msa o da mekteplerimizdir. 
Mekteplerimize ne kadar dikkat ve itina edersek o nispette terakki eder ve 
çoouklanmJZJ o kadar sevmiş ve acJmJş oluruz, O şart ile ki, mual/imlerimiz 
çal1şmanm yolunu bilme/i, öğrenmelidir. Hatt-1 hareket muayyen olmazsa, 

33 Şair, yazar ve öğretmen olan Mehmet Niyazi, 1878 Plevne Savaşı olarak tarihe geçen 
Osmanlı-Rus Savaşı sona erdiği dönemlerde Dobruca'da Mangayla kasabasına bağlı Aşçılar 
köyünde doğdu. Çocukluk yıllarını köyde geçirdi. ilköğretimini köyde tamamladı. 11 yaşına 
geldiğinde lstanbul'a gitti ve öğretmen okuluna girdi. Burada öğrenimini tamamladıktan sonra 
1898 yılında öğretmen olarak Kırım'a geçti ve ilk öğretmenliğini orada yaptı. Ancak Çar 
yönetiminin kendisini takip etmesi üzerine bir yıl sonra istanbul'a döndü. 1904 yılında 
babasını kaybetti. Bunun üzerine Niyazi, doğduğu yer.olan Dobruca'ya, Köstence'ye döndü. 
Buradaki Türk Rüştiye Okulu'na öğretmen olarak kısa bir süre sonra da buraya müdür olarak 
atandı. 1914 yılına kadar bu görevini sürdürdü. 1914 yılında ise, Mecidiye'de bulunan 
Müslüman Seminarı'na Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak atandı. 1917 yılında Bolşevik 
ihtilali olduğunda, Kırım Türideri'nin kurduğu milli hükümelin çağrısı üzerine Niyazi, 1918 
yılıni:Ja Kırım'a gitti. O dönemde Kırım'da Akmescit'te yayınlanmakta olan Hakses 
Gazetesi'nde başyazarlık yaptı. Pek çok makaleleri yayınlandı. Bir ara burada Bahçesaray 
Milli Eğitim Müdürlüğü yaotı. 1920 yılında Kırım Milli Hükümeli'nin dağılması üzerine Niyazi, 
tekrar Romanya'ya Mecidiye'ye döndü ve eski öğretmenlik görevini devam ettirdi. Mehmet 
Niyazi, bu görevini 29 f<asım 1931'de vefat edinceye kadar sürdürdü. f<abri, Köstence'nin 
Mecidiye kazasındaki müslüman mezarlığındadır. Hakkında geniş bilgi fçin bkz. Ali Aksu, 
"Mehmet Niyazi", Mektep ve Aile Dergisi, (Yayına hazırlayanlar Ali Aksu-Erol Ülgen), 
Constanta, Romanıa 2003, s. 6-9. 
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' muallimlerde vahdet-i efka.r bulunmazsa gaye-i maksüdp. vuslat kabil olmaz. 

Binaenaleyh, umum DobrucamJz muallimlerinin hedefi olmadikça, ayni 
erne/e, ayni gayretle ça!JşmadJkça yine hiçbir şeye muvaffak 
o/amayacağJmJzdan emin o/maiJYIZ. 

Köstence'de, Pazarc1k'ta, Silistre'de, Balç1k'ta, Tutrakan'da birer 
rüştiye mektebimiz o/duğu(nu) biliyoruz. Bu mekteplerin tatbik ettikleri 
programiann ayn ayn olduğunu da biliyoruz. 

Her bir islam köyünde iyi fena bir ibtida1 mektebi vard1r. Fakat bu 
mektepler, ne bir programa maliktir, ne de güzel bir idareye tabidir. işte bu 
mevcutlardan istifade etmek için on/an Islah etmek· kafidir. Bunu yapacak 
yine muallimlerdir. 

Hele aifevi hayatimiz ne kadar merhamete şayand1r. Köylerde, hatta 
kasabalarda öyle islam ailelerine tesadüf edilir ki, insan kendini on/ann 
arasmda görünce, binlerce sene evvelki hayatJmJza intikal etmiş olur, bu 
ibtidaf hillete nazar-I istiğri3b değil, nazar-ı merhamet affetme/iyiz. Bu zava/11 
aile her türlü manasJy/a mahkum bir va/ide, pek mahdut bir fikr ü zeka 
zebünu bir kizct:ığJz muhitinde tabi olduğu görenekfen milada bir terbiye ile 
müteallim olmayan birkaç küçük yavru daha biçare bir pederden 
müteşekkildir. 

ihtimal o kizcağiz, mektebe de gönderilmiş, fakat evden mektebe 
gittiği zamandaki ciyadet-i zihniyyesini zayi ederek mektepten avdet etmiş, o 
günd~n itibaren ziyasiz ve rutubetli bir köşede iğne ile iplik saymağa mahkum 
olmuştur. O bir gün va/ide olacak; kim bilir nasil bir ceh/ numunesiyle bir aile 
teşkil edecekler?! Bunlann çocuklan da ayni göreneğe esir olup gitmeyecek 
midir? 

O bT-günah kiz mektepte _geçirdiği beş alt! sene zarfmda bir ev ... 
idaresine dair oldukça güzel bir fikir telk/h edi/ebi/irdi. Bundan yine muallim/er 
mesuldür. 

Ne fena adetlerimiz vardir ki binlerce seneden beri sürükleyerek 
bugüne kadar getirmişiz. On/an - ne kadar çirkin olsa bile - muhafaza 
etmekten bir haz duyanz. Keza milliyetimizin tarihi an'anatma, şanma, 
şer~fatma delalet eden adetlerimiz de vardir ki terketmişiz. MOstahsen 
olanlan metruk müstekreh/eri de mahfuz kalriuş. Bizi bir cihetten kemiren 
bunlardir. 

"Mektep ve Aile" mecmuast bu gibi ilmi, ictimar hayatJmJZJ teşrfh 
edecek, noksanlanmJzt, elemlerimizi açik bir /isanla antatmağa ça!JşacaktJr. 
Bu hususta usulü dairesinde yaztlan - politikadan milada - her nev/ 
münakaşata, mübiihasata sahifeleri açtktir. 

Yeter ki, Dobrucam1z hayat-I islamiyyesine tenvire biiis olsun. 
Milletini seven ve fikren, ka/emen, hizmetini esirgemeyen, ev/adma acwan, 
isti~balini düşünen erbilb-I hamiyyetin dest-i muavenetlerini uzatacaklanndan 
eminim. 
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Hemen Genab-I teyyaN mutlak tevfikini refik etsin".34 

Yine derginin yazarlarından Osman Bektaş ta eğitim sorununa 
değindiği "Mektep ve Millet" başlıklı yazısında okul ve öğrstimi ele 
almaktadır. Millet olarak cehaletten kurtuluşun,, okulların ıslahı, çocukların 
okullara gönderilmesi ve muallimlerin üzerlerine düşen görevleri yerine 
getirmeleri ile gerçekleşebileceğini vurgulamaktadır: 

. . " ...... Evet, eğer bizde mektepler rağbet-i umumiyyeye mazhar 
olsaydiiar şimdi o feyz-nak mahal/er haşan çocuklara mecma gibi 
tanmmazd1. Evet, analar, babalar eğer mektepleri sevselerdi, çocuk/ann~ 
oraya gündüzleri gürültülerinden kurtulmak için değil, ta/im ve terbiye 
maksadwla göndermezmiydiler. itiraf edelim: Har ü samirniyetle mektep/ere 
sanlmak /az1m gelirken onlar maateessüf nazanm1zda çirkin görünmüş ve 
hala bu çirkin vaziyette milletin omuzunda bir bela kesilip kalmJŞtJrlar. Hayat, 
ummetle mektep arasmda pek Siki ve dayan~k/1 bir rab1ta tesis olunursa o 
vakit mektebin vücudu millet üzerinde damar atacaği, kök sa/acağ1 bedidar 
olduğundan, art1k bu ciheti mual/imin-i kiramm ihmal etmeleri elbette tecviz 
o/unamaz. Milletle mektep aras1n1 bulmak, ahenk ve rab1ta tesis etmek bir 
emr-i mühimdir. Pek nazik bir sanatt1r. Bunvn içindir ki, biz Müslüman 
muallimlerinin son derece gayretli olmalan ve bu hususta bütün maharetlerini 
sarfetmeleri iktiza eder. 

Mektebe ait menafiin birçoğu bundan ç1kar. Yani muallimin mektep 
haricinde vuku bulan faaliyet-i müctehidanesinden milletle mektep aras1 
bulunacaği gibi, yalmz mektebe mahsus birçok menafi de has1/ olacaktir. 

Ciddiyet/e iş görü/mek için muallimin hariçte ahali ve cemaar.ile daimi 
denecek surette münasebette bulunmasi birinci derecede şart olsa da as1/ 
maksat ve gayeye vusul için, ancak bu temas ve münasebet kafi görülemez. 
Çalişmak, mukavemet etmek, uğraşmak lazimdir. Çünkü hayat; daimi bir 
mübarezeden başka bir şey değildir. Çünkü pençeleşmek hayatm, 
yaşariıanm özlü bir zübdesidir ve buna galip olmak ise keskin zeka, dirayet 
ve fetanet sahiplerinin yani akllll kafa/ann zOr-1 bazO-yi himmetleriy/e 
olacaktir. Buna nazaran "Hem karn/m tok olsun, hem çöreğim dursun" 
tarzmda hareket etmek bilmem doğru olabilir mi? Bize kalirsa en mühim 
mese/e budur. Bu meseleyi anlatacak, milletin kalbine sokacak yer, 
mekteptir. Çocuklan nur/atacak, par/atacak, zihinlerini açacak, fikirlerini 

· düze/tecek, mübfıreze-i hayata aliŞtJracak, azimperver ve iradet-mend 
kiiacak ~ller de muallimlerdir. Bunun içindir her aiT maksada vusul uğrunda 
nefesini, haya/at ve cehdini karni/en . verecek bir batn-1 müstakbelin 
hazJr/anmasma mahsus olan mekteplere ahalinin bf-kayd gibi kalmalarmdan 
en ?iyade müteessir olacaklarm yine mual/imfn Sinifi olduğundan hiç şüphe 
etmiyoruz. Her yer, kainat bütün · mekteple ve mektepler sayesinde 
aydm/anm1ş, tenewür etmiş olduğundan biz de muamma-y1 ictimaiyyemizi 
mektepte ve mektep/e halletmek istiyoruz. Çocuklara verilmesi laz1m gelen 

34 Mehmet Niyazi, "fv!aksat ve Meslek Hakkında Birkaç Söz", Mektep ve Aile Mecmuast, s. 12. 
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g1da-i ruhiyyenin ehemmiyeti de aşikardir. Binaenaleyh onlara yaşadiklan 
muhitte yabanclSI gibi muamele edilmemelidir. HusOsen "Türk" çocuklan 
nam ve unvam olan büyük ve muazzam bir millet, necip ve muhterem bir 
neslin mahsO/ü olduğundan kendileriyle beraber yaşayan unsurlardan pek aif 
bir zeka ve fettınetle mümtazd1rfar. Kendilerine daiina söz söylemek ve 
araştirmak istidadwta dünyay1, kainat1 anlamak, keşfetmek hassas/ 
mevcuttur. Naz1m, tali'-i millet olan muaf/imler işte bir taraftan mekteple ahali 
arasmda münasebet tesis edecek, diğer taraftan da zeka ve mümtaziyet-i 
fikriyyesini söylediğimiz Türk çocuk/anna hayat ve nur veren fen n-& terbiyye 
dairesinde ta/im ve tedris ederek mensup olduklan unsura müfit ve demirden 
eller meydana getirmek için mütemadiyen · çalişacaktlrlar. Yoksa milletin 
hayatma vakif olmayan tembel ve muhtac-I himmet kimseler/e yaşamak giqi 
bir muamma-y1 kebfrin halledileceği kestirilemez. 

· Türk muallimi nam-1 celflini taş1mak için Romanya vatamm1zfa Türk 
milletini sevmek ve bu uğurda çalişmaii behemehal borcumuzdur''.35 

· 

Mecmuada zaman zaman edebiyata dair yazılar ve şiirler de 
bulunmaktadır. Örneğin Niyazi'nin ilk sayıda "Vatan Yavrularına" adlı çok 
güzel bir şiiri yer almaktadır'. · 

Dergide dikkatimizi çeken yaz-ılardan bir çğu da aile hayatı ile ilgili 
olmasıdır. Bu konuda daha çok Osman Bektaş'ın yazılarını görmekteyiz. 
Bektaş,· yazılarında Romen toplumu içerisinde varlıklarını ve kimlikleriı:ıi 
korumanın tek yolunun, aile hayatına önem verilmesi ve çocukların terbiye 
edil~esinden geçtiğini ifade etmektedir. 

" ...... Heyet-i ictimaiyyenin devam ve bekas1 şart olup bunun da 
esasm1 aile hayati teşkil ettiğini geçen nüshada yazm1ş idik. 

Bu defa da insanlarm nev ve cinsini idameye vesile olan emr-i zev~ca 
dair birkaç söz söylemek istiyoruz. Ma/Omdur ki, insan tek bir fert olarak 
yaşayamaz. Yaşarsa az bir zaman içinde ölür gider. Halbuki nev-i beŞerin 
bekas1, nema ve tecdfdi maksud olup bunun da kavanfn-i mcıfısusaya 
müstenid olduğu şahsiyet ve ferdiyel itibariyle oynayamad1ğ1 mühim bir rolü 
bir insanm işbu kavanfn-i mahsusaya riayet/e· rta ve icra edeceği bedfdard1r. 
Emr-i zevac her halde heyet-i ictimaiyyenin temeli ve mevkufün aleyhidir. 
Zat:1-şahsiyye üzerine mütefewik emr-i zevac heyet-i beşeriyyenin terakkisini 
btıdfdir. Bunun için insanlar gibi sair hayvanda tabiatm, kudretin tesiriyle 
beka-y1 nev'ini mütekeffil umOr ve mesail-i esbtıbm1 ihzar etmekten geri 
kalmaz. "Aile hayati" düstOr-1 cetrline riayet etmekteki menafiin bilahare 
heyet-i ictimaiyyeye avdet edeceğini de düşünenler taksim ve tevzi-i ima/e 
kail olmuşlardir. Beka-y1 nev'inin muhafazasma çalişan bir hayvan: Mesela 
kedi doğar neşv ü nemaSI birkaç vakte müteal/ik gibidir. Bunun için dişisi bir 
defada birçok evlat yapar. inek, beygir-gibi hayvanlarda keyfiyel ve hal bunun 

35 Osman Bektaş, "Mektep ve Millet", Mektep ve Aile Mecmuasi, s. 13-14. 
36 Mehmet Niyazi, "Vatan Yavruıarına", Mektep ve Aile Mecmuasi, s. 16-17. Diğer şiirler için bkz. 

Aynı yer, s. 27-28,49-50,55,70-71, 101. 
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aksinedir. Dişileri az doğurur. Fakat çok yaşarlar. Zira doğurmak kuvveti 
hayat-I şahsiyye kuvvetini zay1ffaşttnr. Buna binaen az doğuranların çok 
yaşamaları tabi/dir. Emr-i tevlfd meşakkatli ve son derece ehemmiyetli ise de 
terbiye-i ev/ad meselesi ehemmiyet ve meşakkatçe ondan dun değildir. Lütf-i 
muamele ederek adalet-i tammeden ayrılmamak, çocukların terbiye ve 
meşakkatine katlanmak bir peder ve bir validenin yapacaği en mühirrı 
muvazene/erdendir. Fey/esof Herbart diyor: 

" .... Az vakitte çok doğurup evladma bak,mayan, terbiyelerine ihtimam 
etmeyen hayvanlarla çok zamanda az doğurup eviatianna şefik ve rahim ve 
emr-i terbiyelerine pek çok vakit itina eden hayvanlar mukayese edilecek 
olursa çocuk/anmiZI ta/im ve terbiye hususunda· ne yolda ve nas1/ hareket 
etmemiz /az1m geleceği tezahür edecektir". Buna binaen aile hayati heyet-i 
ictimaiyye esbabma ve onun terakkisi esbi'ıb1 ise, beka-y1 nev'in esasm1 teşkil 
ettiği aşikardir. Heyet-i ictimaiyye nizammm takririnde ancak erkek ile kadmm 
yakdiğerine olan alakasi nazar-1 itibara almmaz. Burada en mühim,.cihet bu 
alakanm husule getirdiği gaye, sair cemiyet/ere karş1 beka-y1 cinsinin sebat 
ve mukavemeti, aile efradmm sa/ahiyetidir ki, heyet-i ictimaiyye hayati daima 
bu gayeden neşet ve bu sebat ve mukavemetten teessüs etmiştir. Yoksa 
s1hhat-i beden ve selamet-i akl ile techiz edilmeyen bir aileden terbiye/i ve 
mühezzeb bir insan beklemek muvatlk-1 mant1k olamaz. Bu hususta en 
mütekaddim ve en müterakki Alman milletini düşünelim. Onlar bu derece-i 
kemale nas1/ vas!l olmuşlardir? Aile hayat/ nizamm1 muhafaza ettiklerinden 
değil midir? ingilizler de böyle. Cihangir olmak fikrini taşwor/ar. Fakat 
Fransizlar! Aile hayatm1 takdir etmediklerinden akibetlerinin pek vahim 
olmasmdan Ad ve Semud gibi nam ve nişanlannm ka/mamasmdan endişe 
edilir. Demek ki insanlar, cins-i beşeriyyetin devam ve bekas1 ve milliyetinin 
terakki ve tea/isi için ailelerinin terbiye ve ISlahi hususunda es/em tarika 
müracaat etmelidir/er. Evlatlan ana kuc;;ığmda mükemmel yetişmeyerı 
milletler terakki ve saadetten kat-1 ümid etseler sezad1r".37 

Mecmuada sağlık ile ilgili konular ise, do~tor ibrahim Tema tarafından 
ele alınmaktadır. O dönemde yaygın olan verem hastalığını gindeme 
getirmekte ve çareleri sunmaktadır. Ayrıca "Herkes" için adını verdiği başlıkta 
hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar ve mikroplar hakkında halkı 
bilgilendirmekte ve alacakları önlemleri açıklamaktadır38 • Bütün yazarların 
yazılarını burada teker teker· ele· almamız mümkün eğildir. Zaten önemli 
olanlardan bir kaçını burada sunmuş olduk. 

37 Osman Bektaş, "Aile Hayatı", Mektep ve Aile Mecmuasi, s. 17-18; 23-24; 32 
38 lbrahim Tema, "Herkes Için", Mektep ve A_ile Mecmuasi, s. 102-103, 113, 122-123, 130-132 
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Türkler, Dobruca bölgesini ilk defa Selçuklular zamanında Sarı 
Saltu~ ve beraberindekilerin islam'ı yaymak amacıyla buraya gelmeleriyle 
tanıdılar. Osmanlı Devleti, Dobruca'yı ele geçirince iskan politikasının sonucu 
olarak Anadolu'dan buraya Türkleri yerleştirdi. Kırım Türkleri'nin de 
gelmesiyle Dobruca bir Türk bölgesi halini aldı. 

Osmanlı Devleti, ele geçirdiği her bölgede olduğu gibi burada da 
camiiler, hanlar, hamamlar, türbeler, çeşmeler yaptırdı. Bölgede yaşayan 
Türkler, Osmanlı Devleti'nin hakimiyeti boyunca rahat bir hayat sürdüler. 
Osmanlı Devleti'nin 1878 Plevne Savaşı'ndan yenik çıkmasıyla birlikte 
buradaki Türklerin durumu değişti. Anadolu'ya göçler başladı. Dobruca'da 
kalan Türkler de kimliklerini korumak için dini, siyasi, sosyal ve kültürel 
alanda faaliyetlerde bulundular. Osmanlı D~vleti'nin bölgeden çekilmesindı;ın 
Romanya'nın komünist yönetime geçişine kadar Türkler, pek çok gazete ve 
dergiler çıkardılar. Bunların bir kısmı· uzun sürerken çoğunluğu kısa süre 
sonda kapandı. Siyasi ve sosyal haklarını almak ve kendilerini korumak için 
teşkilatlar kurdular. Komünist yönetimin iktidara gelmesiyle Türkler, her 
alanda olduğu gibi kültürel alanda. da haklarından mahrum bırakıldılar. 1989 
yılında Romanya'nın komünist yönetimin devrilip demC?krasiye geçmesiyle 
bölgede yaşayan yaklaşık seksen bin kadar Anadolu ve Tatar. Türkleri 
y.eniden özgürlüklerine kavuştular. Siyasi birliklerini kurdular, gazetelerini ve 
dergilerini çıkardılar. Eğitim ve kültürel faaliyetlerine kaldıkları yerden devam 
ettiler. Eskiden olduğu gibi şimdi de Romen Devleti'nin birer sadık 
vatandaşları olarak hayatlarını sürdürmektedirler. 


