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Abstract

After the French Relovution (1789) the liberal nationalism movements that
started to be influential all over the world put the empires in jeopardy and
reviewed. Those movements also naturally militated and impressed the
Ottomans. Aromen minorities settled in Balkans that benefited from some
franchises and for ages remanined true to Ottoman authority, caused avery
pivotal moment in nationalisme movements.
After Aromens recoginsed as “nation” in 1905, for the first time in Balkans
history they published a periodical called as “public bulletin”. This bulletin,
named as “Lumina” is considered most oldest one among world minority
prints. On the other hand “Lumina” also was the most long term published
bulletin in Ottomans.
In this study the issues of bulletin Lumina in its publihing life time 19031908 are perused on the basis of content analysis. On the frame of nationalist
liberal movements Aromen minority’s struggles through out press and
publication activities about to maintain and preserve their ethic, linguistic
and religious properties is as a phenomenon tried to be expressed.

Lumina Dergisi ve Ulusçuluk Hareketlerine Etkisi*
Anahtar Kelimeler
Aromenler,
Osmanlı Basını,
Balkan Basını,
Azınlıklar.

Özet

Fransız Devrimi’nin ardından tüm dünyada etkili olmaya başlayan liberal
özgürlükçü ve milliyetçi hareketler imparatorlukları sorgulanır hale getirerek
tehdit etmiştir. Yaşanan bu değişimlerden Osmanlılar da etkilenmiştir.
Osmanlı yönetimine yüzyıllardır sadık kalan ve bazı imtiyazlardan faydalanan
Balkanlar’daki Aromen azınlığı, ulusçuluk hareketlerinde dönüm noktasının
yaşanmasına sebep olmuştur.
Aromenler’in 1905 yılında “millet” olarak tanınmasının ardından Balkan basın
tarihinde ilk kez bir “halk dergisi” yayımlanmıştır. “Lumina” adlı bu dergi,
dünyanın en eski azınlık dergilerinden sayılmaktadır. “Lumina”, Osmanlılar’da
Aromenler’in en uzun süreli yayını olmuştur.
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Bu çalışmada Lumina Dergisi’nin yayın hayatını sürdürdüğü 1903-1908 yılları
arasındaki sayıları içerik analizi yöntemi ile incelenerek, ulusçuluk hareketleri
bağlamında Aromenler’in basın aracılığıyla etnik, linguistik ve dinî varlıklarını
korumak için verdikleri çaba ortaya konulmaya çalışılacaktır.

1. Giriş
Modern tarihin en temel olgularından biri olan milliyetçilik, içinde bulunduğu
coğrafi, ekonomik, siyasal ve kültürel ortamlardan etkilenerek farklı ülkelerde,
farklı görünümler içerisinde yaşanmıştır. Bu farklılığın en derinden hissedildiği
yerlerden biri de Balkanlardır (Yetim, 2011, 294).
18. yüzyıl sonu ve 19. yüzyıl başlarında birçok Avrupa halkı ulusal dilinde kendi
gazetelerini kurmuşlardır. Romen coğrafyasında ise, basın geç dönemlerde hayata
adım atmıştır. Araştırmacılar, bu durumun en önemli nedenleri arasında uzun
dönem yabancı egemenliği, feodalizmin çöküşü ve kapitalizmin geç dönemlerde
ortaya çıkışını göstermektedirler.
Tüm fatihler ve geçici olarak yabancı bir ülke gasp edenler, her şeyden önce en iyi
propaganda aracı olarak basını görmüşlerdir. 19. yüzyılın başında Romenler’in
Osmanlı Devleti’nden bağımsız olma isteği meydana çıktığı zaman, Rusya,
prenslikleri Osmanlı etkisi altından çıkarıp, Rus topraklara bağlamak umuduyla
Romenler’in ulusçu hedeflerini desteklemeye karar vermiştir. Romen
entelektüeller feodalizmden kurtulmak ve Avrupa medeniyetine daha yakın olmak
amacıyla büyük gayretler sarf etmişlerdir. Bu gayretlerden biri de gazete çıkarmak
olmuştur. Gazete çıkarmanın amacı, Romence’yi kendi parlak köklerine
döndürmek, milli duyguyu uyandırmak, ulusal, siyasi ve ekonomik hakları elde
etmek için bir mücadeleye katılabilecek etkin bir bilinç oluşturmaktı (Vişinescu,
2000, 17).
Romen bilginler herhangi bir ulusal dilde basılan kitap ve gazetelerin piyasası
içeride o ulusa ait özel mekânı, dışarıda ise o ulusun etki alanını gösterdiğinin
bilincindeydiler. Gazete, gündelik dilde, düzenli ve kısa periyotlarla yayınlandığı
için, dil temelli bir topluluğa ait olma bilincinin kazanılmasında kitaba oranla daha
etkilidir; yazı dili ile konuşma dilini kaynaştırmada da kitaba oranla her zaman
daha başarılı olmuştur. Bu nedenle, ulusal dillerin oluşumunda ve bu dilin kitleler
tarafından benimsenmesinde, ayrı bir öneme sahiptir. Bir gazetenin belli bir
coğrafyada eş zamanlı olarak okunmasını/tüketilmesini, üyelerinin birbirlerini
tanımadığı hayali bir topluluğun olağanüstü bir kitlesel ayini olarak
değerlendirmek mümkündür. Daha 19. yüzyılın başlarında Hegel, her sabah
yinelenen bu ayinleri, modern insanların sabah duaları olarak değerlendirmiştir
(Özyurt, 2004, 157).
Aromen ulusçuluğunun birinci dalgası olarak nitelendirdiğimiz 1731-1813 dönemi
ilk yazılı eserlerine tanıklık ettikten sonra 1868 yılından Balkan Savaşları’na kadar
uzanan dönemde ulusçuluk düşüncesiyle örgütlenme ve hareket aşamasına
geçilerek ulusal faaliyetlerine bir yenisi eklenmiştir. Osmanlı’da yaşayan
Aromenler’in basın hareketleri mevcut siyasi yapı içinde, bağımsız etnik bilincin
geliştirilmesi ve muhafaza edilmesi için hizmet vermeye başlamıştır. Aromen
ulusal düşüncesini hızlı ve etkili bir şekilde geniş kitlelere ulaştırılması için
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Osmanlı İmparatorluğu Romenler’in Halk Dergisi alt başlığıyla ‘‘Lumina’’ dergisi
kurulmuştur. Aydınlık anlamına gelen bu derginin adında ‘‘her yerde olan
kardeşlerimize kendileri hakkında yazılan hadiseleri gönderilmesi ve karanlıkta
olanları Romen bilgiyle aydınlatılması’’ (Cosmulei, 1903, 1) manası saklıdır. 19031908 yılları arasında faaliyet gösteren ve Balkanlar’da ulusçuluk hareketlerini
destekleyen bu dergi, aynı zamanda Osmanlılık düşüncesini de paylaşmıştır.
Osmanlı’nın dağılmasıyla Balkan halkların ulusçuluk hareketlerinin ana amacı
ulus-devletler oluşturma çabasından farklı olarak Aromenler’in hedefi Osmanlı
Devleti’ni yaşatma ülküsüne hizmet etmek ve bununla birlikte bir Aromen birliği
sağlamaktır. Yüzyıllardır Osmanlı yönetimine sadık kalan Aromenler’in 1905
yılında ‘‘millet’’ olarak tanınması ulusçuluk hareketlerine yeni bir ivme
kazandırmıştır. ‘‘Müslüman olmayan diğer uluslarda olduğu gibi eşit olarak
yararlanma hakkına sahip’’ (Peyfuss, 1994, 89) çıkan Aromenler, bundan sonraki
dönemde ulusal düşünceler silsilesinde ana dilinde verilen eğitime ve kilisede ayin
yapma haklarını aramanın peşine düşmüşlerdir.
Bu bağlamda araştırmamıza konu olan Lumina Dergisi 19. yüzyılda Balkanlar’da
Aromen kimliğin inşası, millî şuurun uyandırılması, ‘‘ana dili politikası’’nın halka
sunulması, din özgürlüğünün savunulması gibi mücadelelerin içerik analizi
yöntemi ile incelenecektir. Çalışma sonucunda Lumina Dergisi’nin yayın hayatını
sürdürdüğü 1903-1908 yılları arasındaki analizi sonucunda ulusçuluk
hareketlerine Aromenler’in basın aracılığıyla etnik, linguistik ve dinî varlıklarını
korumak için verdikleri çaba ortaya konulmaya çalışılacaktır.
2.Osmanlı Döneminde Aromenler’in Ulusçuluk Hareketleri
Tuna’nın güneyinde ortaya çıkan ve “Aromenler” olarak adlandırılan ilk Romenler,
Ortaçağ’da kendi devlet oluşumlarını kurdukları halde, tarihin zor şartları
yüzünden varlıklarını sürdürememiştir. Böylece bu Romenler, bölgedeki Balkan
ülkelerinin şemsiyesi altına girmek ve yaşamak zorunda kalmışlardır. Eski
zamanlarda olduğu gibi, bugün de Aromenler en az yedi Balkan ülkesine dağılmış
halde yaşamaktadır. Bu ülkeler arasında Yunanistan, Makedonya, Sırbistan,
Bulgaristan, Arnavutluk, Karadağ ve Hırvatistan yer almaktadır (Vulpe, 1996, 247).
Osmanlı Devleti’nin çöküş sürecine girmesiyle ve Balkanlar’daki halkların ulusal
hareketleriyle birlikte Aromenler’in kaderi çizilmeye başlanmıştır. Osmanlı
yönetimin içinde bulunduğu zor durumdan faydalanan Yunanlılar, Bulgarlar,
Sırplar ve Arnavutlar dil ve etnik özelliklerini dikkate almadan, kendi ulus
devletlerinin etnik açıdan daha geniş olması çabasıyla Aromenler’i ya barışçı
yollarla ya da zorla kendi taraflarına çekmeye çalışmışlardır (Tanaşoca, 2004,
160). Aromenler’in büyük kısmı, Balkan halklarının milliyetçiliği ile karşı karşıya
kalınca, tarihsel benzeşme ve bağlantıları sayesinde Helenizmi tercih etmişlerdir
(Tanaşoca, 2004, 25). Neticesinde, 19. yüzyılda Türklere karşı ayaklanan
Aromenler, Yunan isyanı sırasında (1821-1828) Yunanlılar’ın saflarında yer
almışlardır. 1881’de Aromenler’ın çoğunlukta olduğu, Tesselya, Yunanistan
tarafından ilhak edilmiştir (Diplomatik Gözlem, 2010).
Osmanlı Devleti’nin çöküşünü hızlandırmak için Avrupa güçlerin desteği ile
Balkanlar’da 1900’lerde yeni bir isyan dalgası başlatılmıştır. Makedonya çok uluslu
bir bölge olduğu için, Osmanlı Devleti’nin en sıcak noktalarından biri olmuştur. Bu
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coğrafyada gerçekleşen isyanlar arasında en iyi bilineni 2 Ağustos 1903 tarihinde
Makedonya İç Devrim Örgütü tarafından başlatılan İlinden Ayaklanması’dır.
Manastır bölgesinde olan Kruşova köyünde ayaklanmanın doruk noktasına
ulaşılıp, sadece 10 gün yaşayabilen Kruşova Cumhuriyeti kurulmuştur. 3
Ağustos’ta ilan edilen Cumhuriyet’te Makedonlar, Aromenler ve Arnavutlar’dan
oluşan altmış kişilik bir meclis kurulmuştur. Osmanlı yetkilileri, çoğu
Aromenler’den oluşan isyancılara karşı son derece şiddetli müdahale etmişlerdir
(Zbuchea, 2003, 43).
Birkaç yıl sonra ise, Aromenler anlamışlardır ki; ‘Ulusların Yüzyılı’nda kendi etnik
varlığının gelişimini sağlayan tek yol Romen entelektüeller ve devlet adamları
tarafından başlatılan hareketleridir (Tanaşoca, 2004, 25). 1905 yılında Osmanlı
yönetimi lehine düzenledikleri ve Romanya’nın desteğini de gördükleri bir
hareketle ise Sultan tarafından “Millet” olarak tanınmışlardır.
3. Aromenler’in Basın Faaliyetleri ve Lumina Dergisi
12 Kasım 1912’de Balkan Harbi’nde Sırplar’ın işgaline kadar 540 yıl aralıksız
Osmanlı yönetiminde kalan Manastır Vilâyeti, 1382’de Kara Timurtaş Paşa
tarafından fethedildi (Tarih ve Medeniyet). Bu süre içerisinde bu topraklarda
yaşayan Aromenler, kendi dilini ve kimliğini korumak amacıyla 1900’lere doğru
Romence veya Romence’nin Aromence lehçesinde birkaç süreli yayın
çıkartmışlardır.
Manastır vilâyetinde yayınlanan ‘‘Frăţil’ia: Kardeşlik’’ (1901-1902) ve ‘‘Lumina:
Işık’’ (1903-1908) dergileri, Manastır’da matbaa olmasına rağmen Romanya’nın
başkenti Bükreş’te basılmıştır (Stînga, 2007). Vilâyet matbaa ve gazeteleri, resmi
bildirileri duyurmakta birlikte, yerel idarenin siyasetini de desteklemişlerdir.
Frăţil’ia ve Lumina dergileri ise, Osmanlı’da Romen Azınlığı’nı temsil ettiği ve
kültürel bir amaç peşinde olduğu için Manastır vilâyet matbaasında basılması
imkânsızdı.
Bazen, vilâyet gazeteleri iki dil kullanarak yayınlanmıştır. Böylece, vilâyet
azınlıklarına hem Türkçe, hem de kendi dilinde hitap eden süreli yayınlar ortaya
çıkmıştır. Görüldüğü gibi, matbaalar, iki dilli süreli yayın basabilme imkânına sahip
olmasına rağmen, yabancı dillerin arasında Romence bulunmamaktadır.
Osmanlı Devleti tarafından açılan matbaaların dışında Manastır ve Selanik
vilâyetlerinde başka basımevleri yoktu. Buna bir kanıt olarak Lumina dergisinde
yayımlanan “Ulusal kültürel ihtiyacı” adlı makalesinde N. B. kod adı ile yazan aydın,
Osmanlı topraklarında 1903 yılına kadar Romen bir matbaanın eksikliğini şu
sözlerle dile getirmişti: “Türkiye’de hiçbir Romen matbaası yok. Bu nedenle şimdiye
kadar Türkiye’de Romence olarak hiçbir kitap ve süreli yayın basılmamıştır”
(Lumina, 1904, No: 5, 129).
Bu zor görev, 1903 yılında Osmanlı Devleti’nde bulunan Romen profesörler,
öğretmenler ve papazlar tarafından kurulan “Asociaţia corpului didactic şi
bisericesc pentru învăţătura poporului român din Imperiul otoman: Osmanlı
İmparatorluğu Romen Öğretim ve Din Derneği’’ne düşmüştür. Bu derneğin
amaçları arasında Manastır’da bir kitapevi açılması, bir matbaanın ve bir derginin
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kurulması ve yayınlanması sıralanmıştır (Lumina, 1905, No: 11, 322); ancak,
sadece Lumina dergisinin kurulup, yayınlanması gerçekleşmiştir.
19. yüzyılın ikinci yarısında Balkan Yarımadası’nda Aromenler’in ulusal kültür
hareketi başlayınca (Лackу, 2007, 7) aydınlar, birçok okul kurmuş, Romence ve
Aromence kitaplar basmışlardır (bütün kitaplar Bükreş’te 1903’ten sonra
basılmıştır). Nicolae Batzaria, Lumina dergisinde yayımlanan “Biblioteca populară
aromânească: Aromen Halk Kütüphanesi” adlı makalesinde, Osmanlı Devleti’nde
yaşayan Balkan halklar arasında kitap ve gazete çıkartan ilk halkın Romenler
olduğunu dile getirmiştir (Lumina, 1905, No: 5, 142).
Bu yayınlardan biri Türkiye’nin Avrupa Kıtası’nda yayınlanan Frăţil’ia (Şubat 1901
- Şubat 1902) adlı ilk Aromence dergisi olmuştur (.Лackу, 2007, 14). Bu dergi,
Makedonya’da faaliyet gösteren entelektüeller tarafından kurulup, Bükreş’te
basılmıştır. Derginin iki serisi çıkmıştır: 1901-1902 yılları arası “Revistà
aromãneascà: Aromen Dergisi” altbaşlığıyla Manastır’da, 1903 yılında ise
Selanik’te hayata adım atmıştır. Romence olarak yazılmış birkaç makale dışında,
dergi Aromence lehçesinde yayınlanmıştır. Frăţil’ia Manastır Romen Lisesi’nde
profesör olan Nicolae Batzaria tarafından yönetilmiştir. Makale yazanlar arasında
Nuşi Tuliu, Pericle Papahagi ve Nicolae Tacit bulunmaktadır.
Lumina (1903-1908), Manastır vilâyetinde ortaya çıkan bir başka dergi olmuştur.
Alt başlık olarak ‘‘Revista populară a Românilor din Imperiul otoman: Osmanlı
İmparatorluğu Romenlerin Halk Dergisi’’ adıyla Osmanlı İmparatorluğu Romen
Öğretim ve Din Derneği tarafından basılmıştır. Lumina’nın yönetimi Manastrır’da
yerleşmiş, dergi ise, Bükreş’te basılmıştır (Pariza, 2011, 3).
Lumina dergisi Aromenler’in en iyi süreli yayını kabul edilmiştir (Gică, 2006, 7).
Onun sayfalarında Makedonya’da faaliyet gösteren birçok Romen aydının
makaleleri bulunmaktadır: Nida Boga, Zicu Araia, Costa Belimace, Theodor
Capidan, Ştefan Ciumetti, Taşcu Iliescu ve Filip Mişa’dır.
Aromenler’in kültürü ve medeniyeti, dili ve tarihi gösteren makalelerin yanı sıra,
Osmanlı Sultanı’na ve Osmanlı Devleti’ne saygı dolu metinler de içermektedir.
Böylece, Lumina’nın ilk sayısında Constantin Belimace tarafından imzalanan “II.
Abdülhamid Sultanı’na Marş” yer almaktadır. Sultan için övgü dolu bu sözleri ile
sınırlıdır: “Aromenlere Millet özgürlüğü verdin, Yüce Padişahımız” dır (Lumina,
1903, 3). Başka bir makalede bu satırların devamında şu yazılmıştır: “Bizim cömert
ve büyük Sultan II. Abdülhamid’in mutluluk ve zafer günlerinde, büyük
imparatorluğunun çok sadık olan Romen vatandaşlarına 10 Mayıs 1905’te
yayınlanan İmparatorluk Emri verilmiştir” (Lumina, 1905, 129). Bu belge ile
Osmanlı Devleti’nde Romen Milleti kabul edildiği için, Lumina, “Padişahımız çok
yaşa!” adlı bir makale yayımlanmıştır. Bütün Aromenler’in adına, Yüce Osmanlı
Sultanı’na hitap eden teşekkürü şu sözlerle ifade edilmiştir: “Arzumuz, Rumlar ve
Bulgarlar’da olduğu gibi, Romen ulusu İmparatorluk yasaları önünde eşit hak
kazanması dün bir rüya, bugün bir gerçek olmuştur. Aromence konuşulan her yerde
ve her zamanda düşmanlarımız kurduğu aldatıcı tuzaklara biz, anne babamız ve
atamız olduğu gibi, Sultan görkemli tahtına inanç ve bağlılık duygularıyla sadık
kaldık. Milletimizin kaderini İmparatorluk geleceğine bağlayarak, umut ve mutluluk,
hayat ve kaderimizi çoktan hükümdarlarımıza emanet ettik. Bu nedenle, bugünkü
Journal of Current Researches on Social Sciences, 2017, 7 (1), 435-452.
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Aromen halkımız ve tüm gelecek nesiller, adaletin ve iyiliğin büyük sevgilisi olan
Sultan II. Abdülhamid’e hayatını, sağlığını ve mutluluğu için ateşli dualar okumakla
kalplerinde derin şükran duygularını saklayacaktır” (Lumina, 1905, No: 5, 130).
“Învitaţĭ înturçeşte!: Türkçe Öğrenin!” başlığı altında Lumina’nın diğer ilgi çekici
makalelerin arasında bulunmaktadır. Yazarı Cosmescu, Aromen gençlerine
Türkçe’yi ögrenmek tavsiyede bulunmuştur: “Aromen dili ve Majesteleri Sultan’ın
Türk dillini bilmekten daha gerekli ne olabilir ki?! Yaşadığımız yerden diğer halkların
ve insan çeşidinin yaşadıkları yerleri bilmek daha mı önemli?! Türkçe öğrenin! Çünkü
sizin iyilik ve yararınız içindir” (Lumina, 1907, No: 3, 70).
Lumina dergisinin son sayılarında (No: 6-7 ve No: 8) yayımlanan “Constituţiune,
justiţie, libertate, egalitate: Anayasa: Adalet, Özgürlük, Eşitlık” adlı makalesinde,
yazar C. I. Cosmescu, 1908 yılında yeniden yürürlüğe giren Osmanlı Anayasasını
konu almıştır: “Hayret, bu defa Osmanlı halkı olgun olduğunu, hak ve görevlerini
bildiğini göstermiştir. Bugün acımasız kovuşturma dışındayız ve artık dinî hakkımızı
Anayasa ile resmileştirdik. Bu nedenle, biz, Aromenler, diğerlerinden daha çok
Osmanlı Anayasası savunucularına kalpten teşekkür etmek istiyoruz. Osmanlı vatanı
çok yaşa! Anayasa çok yaşa! Anayasa’nın destekçileri ve ülkemizin iyiliği için
çalışanlar çok yaşa!” (Lumina, 1908, No: 6-7, 3)
1907-1908 yılları arasında dergi, Romanya Devleti tarafından 2880 lei (para
birimi) ile sübvanse edilmiştir. 1908 yılının başında dergi yayın hayatına son
vermiştir (Gică, 2006, 7).
4. Araştırma Yöntemi
Araştırmamızda, Balkan basın tarihinde ilk kez bir “halk dergisi” olarak yayınlanan
ve dünyanın en eski azınlık dergilerinden sayılan “Lumina” adlı derginin yayın
hayatını sürdürdüğü 1903-1908 yılları arasındaki sayıları içerik analizi yöntemi ile
incelenmiştir. Bulgulardan ulusçuluk hareketleri bağlamında Aromenler basın
aracılığıyla etnik, linguistik ve dinî varlıklarını korumak için verdikleri çaba ortaya
konulmaya çalışılacaktır.
5. Bulgular
Lumina’nın ilk sayısında beyan edilen amaç, siyasi yönelimli değil, “pedagojik ve
edebi”dir. Bu yönelim derginin ilk sayısında şu tümceyle dışa vurur: “Pedagojik ve
edebi bir içeriğe sahip olan Lumina, okuyucularına ilgi çeken çeşitli makaleler
yayınlayacak ve siyasi içerikli konulardan uzak duracaktır. Lumina’da, özellikle
pratik yaşama değinen konular yer alacaktır”. Aynı makalede derginin yayın kurulu,
yayın politikasını açıkça ifade edecek biçimde okurlarına şu şekilde seslenmiştir:
“Dergi içeriğinin dörtte üçü edebi Romen dilinde, sadece dörtte biri Aromence
lehçesi’nde yazılacaktır. İnanıyoruz ki, böylece orjinal Romen dili daha çok yayılıp,
Romanya Krallığı ve Makedonya’daki konuşulan dilin eşdeşliği ve kardeşliği
kuvvetlenecektir. Belki, bazıları derginin tamamen Aromen lehçesinde yazılması
isteyebilir. Ama hatırlaması lazım ki, anadilin alt fraksiyonları domine edilmez,
muhafaza edilir. Okuyucularımızın bu derginin ortaya çıkışını, kendilerini âdeta eski
bir misafirin ziyaret etmesi şeklinde telakki etmesini umut ediyoruz.
Okuyucularımızdan dergimizi anlayışla karşılamalarını rica ediyoruz”.
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5.1. 1903-1908 Yılları Arasında Aromenler’in Etnik Varlığı
Romenler’in ilk halk dergisi Lumina 1903 yılında yayın hayatına başladığı zaman
Osmanlı coğrafyasında farklı gruplar farklı diller konuşuyorlardı, kendi âdetleri
vardı ve Osmanlıları bunları değiştirmek için herhangi bir çaba sarf etmedi. Çeşitli
cemaatler, eskiden olduğu gibi bir arada yaşamaya devam ettiler, fakat millet
sistemi altında dinsel bilinç güçlenip başlıca kimlik haline gelirken dil ve kültür
farklılıkları ile dil ve kültürün sağladığı özel kimlik evrensel dinsel kimliğe karıştı
(Karpat, 2012, 23). Bu millet sistemi içinde Aromenler bir taraftan Osmanlı
tarafından tanındığı imtiyazların ışığında yüzyıllar boyunca özgürce yaşamışlar,
diğer taraftan ise din meselesi konusunda İstanbul Ortodoks Rum Patrikhanesi’ne
bağlı oldukları için çözüme engelleyen sorunlarla karşılaşmışlardır. Bu nedenle 19.
yüzyılda Balkanlar’da ulusçuluk akımının bağlamında Aromen kimliğin inşa
sürecinde Rum-Aromen ilişkileri olumsuz bir hal almıştır. Lumina sayfalarında
George Zuca’nın Romence’nin Aromence lehçesi’nde yazdığı ‘‘Romanl’I: Romen’’,
‘‘S’n’alâvdăm câ him Armânĭ: Aromen Olduğumuza Şükredelim’’ ve ‘‘Românii din
Tesalia și Epir: Teselya ve Epir Romenleri’’ adlı makalelerinde etnik menşei
meseleleri açıkça görülmektedir.
‘‘Yüzyıl önce Pouqueville Avrupa’ya Türkiye’de bir Neo-Latin (Romen) unsuru
varlığından bahsetmiştir. Aromenler için çok değerli bu yazar, Epir Dağları’nda
yaptığı seyahatlerinde Romen kompakt kütlesinden başka bir kimseyle
karşılaşmamıştır. Teselya’nın sakinlerinin çoğunu Romenler’den oluştuğu herkesin
bildiği şeydir. Bu Romenler Macedo-Romen lehçesi’nden daha düzgün bir jargon
konuşmaktadırlar (Lumina, 1903, No: 11, 257). Dolayısıyla, kimliksizleştirme
tehdidinin gerçekleşmesi manasızdır. Rumlar, Türkiye’deki Romen unsurunun
gelişmesinden korkarlar. Rumlara karşı entelektüel ve fizikî üstünlüğü gösteren
Romenler, yakın zamanda Teselya yetki alanlarına gireceği için Rumların korkusunu
arttırmaktadır. Teselya’daki Romenler ana dilinde okul açılması için başvuruda
bulunmuşlardır. Fakat Rumlar bu taleplerinin gerçekleşmemesi doğrultusunda her
türlü zulüm ve tehdit uygulamaktadırlar (Lumina, 1903, No: 11, 258). Epir’deki
Romenlerin sayısını en az 120.000 kişiden oluşmaktadır. Bu topraklarda birlik içinde
yaşayan bu Romenler’in orijinal yaşam tarzı geleneklerinden, konuştukları
dillerinden ve kullandıkları geleneksel kıyafetlerinden anlaşılmaktadır’’ (Lumina,
1903, No: 11, 259).
Balkan milletleri kendi içlerinde olduğu kadar dışarıda da geliştirilip
desteklenmişlerdir (Ortaylı, 1999, 2). Osmanlı Devleti sınırları içerisinde yaşayan
Aromenler’in ulusal bilincin korunmasında Romanya’nın rolü büyüktü. 1860
yıllarında Romanya hükümeti, başlattığı kardeş topluluklarının canlandırma
hareketleri kapsamında maddi ve manevi yardımlarda bulunmuştur. ‘‘Bir Belge’’
adlı makalede Diyanet ve Eğitim İşleri Bakanı Spiru Haret’nin Tuna’nın güneyinde
Romen okul ve kilise inşa edilmesi için Romen hükümeti ayırdığı bütçesini
kanıtlayan bir belge Lumina dergisinin aracılığıyla kamuoyuna sunulmuştur.
Makedon Romenler’in millî uyanışında çok değerli olan bu belgede Aromenler’in
etnik menşeini koruyan kanıtlar da bulunmaktadır:
‘‘Türkiye’nin azınlıkları arasında Romen ulusu en kalabalık, en zeki ve en yetenekli
uluslarından biri olduğu için devamlı olarak eğitim ve din alanlarında yüzyıldır süren
kimliksizleştirme teşebbüslerinin hedefi olmuştur. Yabancı bir kültürün altında
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varlıklarını sürdüren Romenlerin kimliksizleştirme sürecinin zararlı etkilerine maruz
kaldığı halde, kalplerinde olan ulusal bilincin ateşi bastırılamamıştı’’ (Lumina, 1903,
No:11, 261).
‘‘Eğer hala birçok Romen kendi kimliklerini açıklamasında bir tereddüt duyarsa,
nedenini diğer uluslarda olduğu gibi siyasi haklardan eşit olarak faydalanmama
meselesinde aramakta yararlı olacaktır. Bu zor durum kısmen düzeltilmiş, ancak
Osmanlı Devleti’nde Romenler’in millet olarak tanınmasının yasal işlemlerinin
yapılması gerekmektedir’’ (Lumina, 1903, No: 11, 262).
1904 tarihli Lumina’nın 3., 5., 6, 7. ve 8. sayıları Jön Türk döneminde önemli rol
oynayan ve Aromen asıllı Nicolae Batzaria’nın yönetiminde hazırlanmıştır.
Batzaria, N.B. imzalı ‘‘Aromen Unsurun Hedefi’’ adlı makalesinde, Osmanlı
Devleti’nde yaşayan Aromenler’in etnik varlığının muhafaza edilmesinin, bu
coğrafyada yaşayan diğer halklara kıyasla onları daha üstün bir konuma getirdiğini
ifade etmektedir: ‘‘Kültürel yetenekleriyle donanan ve kültürü seven Aromen ulusu
bir asır önce Voskopole (Voskopoje)’de yüksek kültür ocakları kululmasına özen
göstermiştir. Matbaalar ve zengin kütüphaneler bu merkezlerin varlığına en belirgin
kanıttır. Türkiye Hıristiyanları arasında hemen hemen her alanda faaliyet gösteren
en saygın bilimadamları, yazarlar ve ünlü erkekler Aromenler’dir’’ (Lumina, 1904,
No: 3, 65).
Aromenler’in etnik menşei açıklayan bir başka konu “diaspora ulusçuluğu”dur. Bu
ulusçuluk, tarihsel olgu sonucu meydana gelmiş olan dikkat çeken önemli ve farklı
bir alt türdür (Gellner, 2013, 191). Diaspora ulusçuluğu kavramının ana hatlarıyla
‘‘Dimitrie Cosacovici ve Aromenizm’’ başlıklı makalesinde C. I. Cosmescu çizmiştir:
‘‘O zamanlarda Buda-Pesta (Budapeşte)’da Transilvanya asılı Petru Maior, George
Şincai ve Samuel Micu’nun yanı sıra Aromen kökenli Roza ve Boiagi’nin önderliğinde
güçlü bir ulusal hareketi vardı. Romen milli fikrini paylaşan Cosacovici bu aydınlarla
irtibata geçer ve Türkiye’deki Aromenler için okul, kilise açılması ve Romanya’da
ulusal bir akım oluşturma çabasındaydı. Buda-Pesta’nın Macedo-Romen göçmenlerin
arasında 19. yüzyılın başlangıcında ortaya çıkan bu akım, Voscopole hareketinin bir
devamı idi’’ (Lumina, 1904, No: 3, 94).
Ortodoks Patrikhânesi dinî olarak kendisine bağlı olan Aromenler’in kendi
kimliklerini geliştirmelerine taraftar değildi. Ayrıca Rumlar, Aromenler’in
Romenler’le akrabalıklarını da kabul etmiyorlardı. Rumlara göre, Aromenler
Romanyalı olmayıp aslen kadim Roma muhacirlerindendirler. Bundan dolayı
Romenler’in bunları savunmaya hakkı da yoktur (Arslan, 2003, 4). Aromenler’in
tarihini ve lehçelerinin incelenmesine hayatını adayan Theodor Capidan, ‘‘Him
Aromâñĭ?: Aromen miyiz?’’ adlı makalesinde temsil ettiği topluluğunun etnik
varlığını Aromence lehçesinde şu şekilde açıklamıştır: ‘‘Him Aromâñĭ, s’cliamă frați
di un săndze cu Româñili din România și di tu alante locuri? Da him un trup și un
suflet cu nêși: Aromen olmak, Romanya’da ve başka yerlerde yaşayan
soydaşlarımızın kan kardeşi olmak mı demektir? Evet, bedenen ve ruhen onlarla
kardeşiz’’ (Lumina, 1904, No: 5, 145-147).
1905 yılında Ion D. Arginteanu müdürlüğünde Lumina’nın 9 sayısı çıktı.
‘‘Makedonlar Kimdir’’, ‘‘Macedo-Romenler’in Hayatı’’, ‘‘Romenlerin İsmi’’,
‘‘Aminciu’dan Örf ve Adetler’’ gibi makaleler, ulusçu eğilim ve hareketler
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kapsamında, etnik varlığı korumanın ne kadar önemli olduğunu Aromenler’e bir
kere daha hatırlatmaktadır. Coe Adam, Manastır’daki Romen Lisesi’nin müdürü:
‘‘Günümüzde birbirlerinden uzakta olan yerleşimelere dağılan bütün Romenler, aynı
kuvvetli gövdeden uzaklaştırılmış, geçmişte Trayanus Daçya adını taşıyan
Romanya’nın, öz evlatlarıyız. Bizi kimliksizleştirmek isteyenlerin gerçekleştirdiği
tehlikeli eylemlerin altında kalan Aromenliğimiz, ve Tuna’nın diğer kıyısında olan
kardeşlerimizle aynı kökten geldiğimiz, unutulma noktasına gelindi. Bugün
dünyadan izole yaşayan bir millet olarak görülmekteyiz. Bunlara rağmen, ulusal
bilincimizi kaybetmedik’’ (Lumina, 1905, No: 10, 310).
Aromenler, Lumina’nın 1903 tarihli sayılarında Osmanlı’da Romenler’in bir millet
olarak kabul edilmesi arzusunu ifade etmişler ve Almanya, İtalya, AvusturyaMacaristan, Rusya, Osmanlı Devleti’nin ortak kararıyla (Peyfuss, 1994, 90) ve
Romananya’daki aydınların diplomatik katkılarıyla 9/22 Mayıs 1905 tarihinde
Türkiye’nin Avrupa kıtasında yaşayan Romen ulusu, Sultan Kararnamesi ile resmi
olarak tanınmıştır. Bu kararnameyle Osmanlı’daki diğer Hıristiyan azınlıklarda
olduğu gibi, Macedo-Romenler’in sivil hakları güvence altına alınmıştır. 9/22 Mayıs
1905 tarihli kararname sayesinde, Romen topluluğunun kilise ve okullarında
Romen dilinin özgür bir şekilde kullanılması izin verilmiştir (Cuvata, 2003, 10).
‘‘İlk Romen Okulu Nasıl Açıldı’’ adlı makalesinde, Osmanlı’daki Romen okulunun
kurucusu Dimitrie Atanasescu, Manastır Romen Lisesi’nin 25. Yıl Kutlamaları
vesileyle verdiği demecin özetini, Romence’nin Aromence lehçesinde şöyle
yapmıştır: ‘‘Si-este-că noi Aromâñli macedoneni agiumsem la ahtare punct ca
s’videm lumina soarelui, aistă o datorim cama multu a bunelor şi îndreaptelor legi, ți
domnescu în Imperiul Majestățeḻiei Sale Sultanului şi a ajutoarelor date di buna
Românie, sora, ndrupătoare a limbăḻiei anoastre’’ (Lumina, 1905, No: 10, 321). Bu
ifadelerle yazar, 1905 yılında Aromenler’in ‘‘millet’’ olarak tanınmasında ve bu
zamana kadar bu coğrafyada lehçelerinin yaşatılmasında önemli katkıda bulunan
Sultan II. Abdülhamid’e ve Romanya aydınlarına borçlu olduğunu söyler.
Aromenler, Osmanlı yönetimi tarafından ayrı bir millet olarak kabul edilmelerine
rağmen, din meselesinden dolayı etnik varlıkları yok olma tehlikesiyle karşı
karşıya kalmıştır. Ulusçuluk hareketleri kapsamında verilen bu mücadele
Lumina’nın
sayfalarında
açıkça
görülmektedir.
Kültürel
faaliyetlerin
yoğunlaştırılması için Aromen aydınlar çağrıda bulunmuşlardır: ‘‘Kimliksizleştirme
tehdidi bizde, herhangi bir yerden daha da çok hissedildiği için, milli bir tiyatro
kurmaya ihtiyacımız var’’ (Lumina, 1906, No: 2, 35). Ayrıca, Aromenler’in millî
ruhunu kuvvetlendirmek için Lumina dergisinde ‘‘Dinî Eğitimin Amacı ve Önemi’’,
‘‘Kültürel Hareketlerimiz’’, ‘‘Transilvanya Edebiyatından’’ gibi makaleler
yayımlanmıştır. Aromenler’in etnik varlığını resmileştirmek için ‘‘Milli
Bayramımız’’ makalesi aracılığıyla, 10 Mayısın ulusal bir bayram olduğu
duyurulmuştur.
II. Abdülhamid’in baskıcı politikasına karşı, Osmanlı ve özellikle ulusal Türk
burjuvazisinin entelektüel tabakasının tepkileri yükselmiştir. 19. yüzyılın sonlarına
doğru bu kesimler cemiyet ya da birlikler etrafında birleşerek sonunda İttihat ve
Terakki Cemiyeti kurmuşlardır (Mehmed, 1976, 357). Hıristiyan azınlıklar
kurulacak meşruti idare sayesinde millî bağımsızlıklarını kazanmak ümidi ile
İttihat ve Terakki’yi destekliyorlardı. 1908 hareketi arifesinde bütün Jön Türk
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kurumları iki amaç üzerinde birleşmiş oluyorlardı: Sultan Abdülhamid’in zorba
kurallarını frenlemek, Kânûn-i Esasî’yi tekrar yürürlüğe koymak ve Osmanlı
İmparatorluğu’nun bütünlüğünü korumaktı (Burak, 2003, 298). Aromen aydınlar,
Jön Türk ideolojisini paylaştıkları halde, bu hedeflerin ilkini, II. Abdülhamid’e karşı
olduğu için kabul etmiyorlardı. Lumina dergisinin tüm sayılarında ve özellikle
1907-1908 dönemini kapsayan makalelerinde Sultan Abdülhamid’e olumlu bir
yaklaşım sergilenmiştir: ‘‘Millet olarak ülkümüz; İmparatorluk tahtına eşsiz inanç ve
sonsuz sadakat ile bağlı olmak; kültürel ve medeni anlamda eşsiz olmaktır. Bunun
dışında hayatımızın manası yoktur’’ (Lumina, 1907, No: 10, 6). 1876 Kânûn-i Esasî
tekrar yürürlüğe konulduğunda Aromen ulusçular, bu kanun ‘‘Adalet, Özgürlük,
Eşitlik’’ kavramlarına dayandığı için ‘‘Osmanlı Anayasa’nın savunucularına içten
teşekkürü bir borç biliriz’’ (Lumina, 1908, No: 6-7-8, 4) sözleriyle sarf etmişlerdir.
Ayrıca, bu kanun sayesinde Aromenler’in din meselesi çözümlenmiştir: ‘‘Bugün
zulümden kurtulduk. Anayasa artık din haklarımızı kapsıyor’’ (Lumina, 1908, No: 67-8, 4). Aromenler, Yunanlar’ın, Bulgarlar’ın ve Sırplar’ın hâlâ Osmanlı yönetimi
altında bulunan Makedonya üzerindeki milliyetçi iddialarının gerçekleşmesi
durumunda hangi topluluk siyasal üstünlüğü sağlarsa sağlasın, bunun kendilerinin
bu topluluk içinde asimilasyonuyla sonuçlanacağına inanıyorlardı (Karpat, 212,
219). Bu nedenle Jön Türklerin öne sürdüğü ‘Osmanlı İmparatorluğu’nun
bütünlüğünü’ ilkesine taraftar olmuşlardır: ‘‘Tek amacımız, etnik grup olarak
hayatta kalmak, dilimizi ve geleneklerimizi muhafaza etmek, ait olduğumuz vatana
ve milletine yararlı olmak ve soyumuzun gerçek fertleri olarak medeniyeti temsil
etmektir’’ (Lumina, 1907, No: 7-8, 193).
19. yüzyılın sonunda Balkan ulusçuluğu çerçevesinde Aromen etnik varlığını
korumak amacıyla verilen mücadelenin sonucunu ‘‘Tarihsel Kayıt’’ isimli
makaleden öğreniyoruz: ‘‘Biz küçük bir ulusuz, zamanın zorluklarıyla uğraşan
Romenizm gövdesinden terk edilmiş ve unutulmuş bir dalız. Yeterince güçlü ve
kalabalık değiliz. Buna göre, özgün bir kültürün yokluğunda hayatta kalamayız.
Romen edebiyatı millî bilincin uyanışı için şimdilik yeterince desteğini sağlayamıyor.
Birbirimizden o kadar uzaktayız ki… Yüzyıllardır ayrı bir tarih paylaşıyoruz, farklı
baskılar altındayız, uzaklaştırılarak ruhumuz değiştirilmiş, farklı bir şekilde
yaşıyoruz… Ciddi nedenlerden dolayı, kendi kültürümüzü oluşturmamız ve lehçemizi
geliştirmemiz vazgeçilmez hedeflerdir. Bizde, öğretmenler dışında hiç kimse
okumuyor. Halk arasında okuyan bir insan nadiren bulursunuz çünkü okuyacak bir
şey yok. Aromenler’in tek kültürel organı olan Lumina, halk tarafından daha
benimsenmemiştir. Yazarlar, edebi eğitimini sağlayan dergiden gittikçe
uzaklaşmışlardır’’ (Lumina, 1908, No: 3, 28).
Tarihimizde Jön Türkler konusu, aydınlatılmamış, karanlık yönleriyle hâlâ önemini
ve ilgi çekme özelliğini korumaktadır. (Burak, 2003, 291). Balkan ulusçuluğu
konulu kaynaklarda Osmanlı azınlıkların arasında önemli bir yer alan Aromenler’in
millî uyanışına ışık tutacak bilgiler çok azdır. Derginin sondan bir önceki sayısında
ileri sürülen bu fikrin devamında okuyoruz: ‘‘Revue des deux mondes dergisinde Bay
Pinon, Balkan ulusların yaşadıkları kriz dönemini incelemektedir. Her konu ele
alınıyor ve her milletten söz edilmektedir. Sadece Aromenler ve Romanya hakkında
hiçbir bilgi yoktur. Bütün dünya hareket içindedir. Biz sadece ‘medeniyetin’ yararlı
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meyvelerinden faydalanıyoruz. Nüfusumuz bir milyon ama…’’ (Lumina, 1908, No: 4,
31).
5.2. 1903-1908 Yılları Arasında Aromenler’in Linguistik Varlığı
Modern zamanlarda ulusçular iletişim aracı olan dili ulusun temel kurucu
unsurlarından biri olarak ele alıp, siyasallaştırmışlardır. Ulusçuların dile önem
vermesi, yazı dilinin ulusçuluk çağından önce (kendiliğinden uluslaşma sürecinde)
toplumsal bütünleşmede ve kolektif kimliğin kazanılmasında önemli rol
oynadığının bilincinde olduklarının bir göstergesidir. (Özyurt, 2004, 155) Bu
bağlamda ‘‘Lumina dergisi Aromen çocuklarının hocaları, papazlar, kilise yöneticileri
ve okullar arasında birlik bağları güçlendirip temas halinde tutacaktır’’ (Lumina,
1903, No: 6, 88-89) iddiası Aromen mensupların arasında kolektif kimliğin
oluşmasının bir örneğidir.
1903-1908 yıllarında Aromen azınlıklarda dil politikasını en iyi şekilde açıklayan
Lumina’nın ‘‘Yazı İşleri Mektuplarından’’ isimli köşe yazısı olmuştur. ‘‘Grebena’dan
Mektup’’ başlığının altında yer alan bilgilerin ışığında Romence’nin yaşatılmasında
Lumina’nın rolü belirgin olmuştur: ‘‘Osmanlı İmparatorluğu Romen Öğretim ve Din
Derneği’nin Sultan II. Abdülhamid’in şanlı devletinde yaşayan Romenler’in arasında
bilginin ışığının yayılması ve ana dilinin canlandırılması amacı olan bir süreli yayın
çıkarması inisiyatifi tüm övgüye layıktır’’ (Lumina, 1903, No: 6, 88).
1904 yılında Nicolae Batzaria, Lumina‘da yazdığı, ‘‘Ulusal Kültür İhtiyacı’’ adlı
makalesinde, Aromence konuşurların, dillerini korurken içinde bulundukları dilsel
ortamı betimlemek amacıyla şu ifadelere yer vermiştir: ‘‘Bizde az okunuyor,
Romence yayınlar ise daha da az. Entelektüellerin kütüphanelerinde on kitaptan
yedisi yabancı dilde (Lumina, 1904, No: 5, 129). Romence yerine yabancı dilde
yazılmış kitaplar, özellikle Fransızca eserler tercih edilmektedir. Toplumumuzun
kültürlü ve yönetici tabakasının acil görevi, Romen dilinin ciddi ve ayrıntılı
incelemektir. Ayrıca, Tuna’nın diğer kıyısında yaşayan kardeşlerimizin önde gelen
yazarlarına önem vermemiz gerekmektedir’’ (Lumina, 1904, No: 5, 130).
Bu fikirleri benimseyen Lumina, Osmanlı’da yaşayan Aromenler’in tek kültürel
yayın organı olup (Lumina 1908, No: 3, 28), bu coğrafyada linguistik varlığına
önem vermek adına, Romanya’dan gelen gazete ve dergilere ev sahipliği yapmıştır.
1904 yılından başlayarak, Lumina’nın her sayısında, dönemin süreli Romen
yayınlarının isimleri yayımlanmıştır. Bu gazete ve dergiler arasında ‘‘Romanya
Bayan ve Bay Öğretmenlerinin Dergisi’’, ‘‘Romen Kültürü’’, ‘‘Romen’’ ve ‘‘Romen
Ulusu’’ görmek mümkündür.
Balkan milliyetçiliğinin doğal seyri içinde, Aromen ulusal hareketleri, anadili
koruma ve muhafaza etme güdüsü ekseninde şekillenmiştir. Lumina sayfalarından,
amaca ulaşmanın ne kadar zor olduğu açıkça anlaşılmaktadır: ‘‘O zamanlarda, bir
Romen olduğunu belirtmek tehlikeliydi. Henüz tam doğmamış Romen fikri uğruna
mücadele etme kararı vermek, kahramanlıktı’’ (Lumina, 1904, No: 6, 176). Bu
kahramanlardan biri, Andrei C. Bagav idi. Onun önderliğinde, Manastır’da,
Romenler arasında millî duyguyu uyandıracak bir hareket başlatılıp, 1888 yılında
‘‘Macedonia: Makedonya’’ adlı bir dergi çıkarılmıştır. Bu derginin amacı ‘‘Bir
taraftan Balkan Yarımadası’nda Romen milletinin tanınması, diğer taraftan ise bu
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ulusunun edebi geçmişini ortaya çıkarmak ve en önemlisi konuştuğu lehçeyi
geliştirmektir’’ (Lumina, 1904, No: 6, 178).
Bu amaca ulaşmak için Aromenler, cemiyet altında örgütlü olarak faaliyet
göstermeye başlamışlardır. Milli fikrin yaygınlaştırılmasında önemli bir rol
oynayan Manastır’daki ‘‘Dimitrie Bolintineanu’’ Cemiyet ve Prilepe’deki
‘‘Tinerimea: Gençlik’’ adlı kültürel cemiyet, Lumina’da yayımlanan ‘‘Bizim Kültürel
Hareket’’ adlı makalede, ‘‘Dil için Mücadele’’ sloganıyla, kendilerini göstermiştir
(Lumina, 1904, No: 6, 192).
Max Demeter Peyfuss ‘‘Balkan Milliyetçilikler Devrinde Aromenler’’ adlı
çalışmasında, Aromen okullarında ve kiliselerinde, anadil kullanılmasının
tamamen apolitik bir arzu olduğunu (Djuvara, 2012, 169) ispat eder. Bu da
Aromen ulusal hareketlerinin en bariz özelliğine işaret eder. Bu ifadelerin
devamında aydın Ion D. Arginteanu, ‘‘Anadilin Önemi’’ isimli makalesinde şu
düşüncelere yer vermiştir: ‘‘Bütün milletlerin uyanışı, ulusal dillerinin
incelenmesiyle ve geliştirilmesiyle başlamıştır. Krallıktaki Romen kardeşlerimiz
ancak, kilise ve okullarından, Slavca’yı ve Yunanca’yı çıkardıkları zaman millî bilince
kavuşmuşlardır. Biz Macedo-Romenler, yabancı kültürün ve dinin büyük ölçüde etkisi
altında bulunduğumuz için tehlikedeyiz. Anadilin ve tarihin incelenmesi, yaşam ve
kurtuluşumuz için tek yoldur’’ (Lumina, 1905, No: 2, 34). Dahası, Aromen dilbilimci
Theodor Capidan, Lumina’da yayımladığı ‘‘Aromen Lehçemizin Önemi’’ adıyla
bilinen makalesinde, Osmanlı’da Romen ulusunun kabul edilmesinde, anadilin
getirdiği katkıları ortaya koymuştur: ‘‘Aromen lehçesi, örf ve adetlerimizi muhafaza
eden en güçlü öğedir. Ayrıca, Balkan Yarımadası’ndaki bir ‘‘millet’’ olarak
tanınmamızı, lehçemize borçluyuz’’ (Lumina, 1905, No: 4, 106).
Rumların gerçekleştirdikleri kimliksizleştirme politikasına karşı ünlü dilbilimci
Theodor Capidan’ın ‘‘Bizim Lehçemizin ve Rumca’nın Muhafazakârlığı’’
makalesiyle, Aromen lehçesinin ne derece Rum etkisinde olduğunu açıklamaktadır:
‘‘Lehçemizin üzerinde en çok Rumca’nın etkisi olmuştur. Ancak bu etki sadece sözcük
dağarcığı açısından olmuştur. Dilimizin canlı yapısı ise sağlam kalmıştır. Dolayısıyla
şunu söyleyebiliriz: “Rumca, lehçemizin yapısına zerre kadar zarar vermemiştir.”
(Lumina, 1906, No: 4, 97).
Ulusçuluk çağında Avrupa modeli hayat tarzına büyük bir geçiş yapan Balkan
devletleri, (Yetim, 2011, 291), Avrupa dillerini öğrenmekte önemli çaba
göstermişlerdir. ‘‘Uygulamalı Eğitime Doğru’’ adlı makalesinde yazar Lumeanu, bu
dillerin olumlu etkisinin altında kalan Aromenler’in, bu durumun, okul çağında
bilinç gelişimi açısından önemli katkı sağlayacağını düşünmüştür: ‘‘Müfredatta,
anadil eğitiminin yanında Fransızca, Almanca ve İngilizce gibi modern dillerin
onurlu bir yere sahip olması gerekmektedir’’ (Lumina, 1907, No: 10, 3). Aynı
zamanda Lumeanu Yunanca’nın müfredattan çıkarılması gerektiği düşüncesini
paylaşmaktadır: ‘‘İlk önce Yunan dilinden vazgeçmemizi istedim’’ (Lumina, 1907,
No: 10, 3). Türkçe öğrenmeyi teşvik etmek maksadıyla yazılan metinler çok ilgi
çekicidir. ‘‘Türkçe Öğrenin!’’ isimli makalesinde C. I. Cosmescu, Aromen ulusunun
Osmanlı hükmünde yaşaması sebebiyle, Türkçe’nin okullarda zorunlu hale
getirilmesi gerektiği öne sürmüştür: ‘‘Türkçe olarak yazılmış bir kitap ya da bir
gazete bile okuyamıyorsun… Türkçe’nin ilkokul müfredatında yer alması
gerekmektedir’’ (Lumina, 1907, No: 3, 72).
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Aromenler’in millî uyanış sürecinde linguistik açıdan ayakta kalmaları için, ulusal
eğitim alanında reformlar yapılması, kütüphanelerin ve kitapevlerinin faaliyet
göstermesi, Romanya Kraliyet edebiyatına ve basınına erişim sağlanması Lumina
aydınlarının en büyük arzusuydu.
5.3. 1903-1908 Yılları Arasında Aromenler’in Dinî Varlığı
Batı Avrupa’dan taşınan bir düşünsel akım olmakla beraber siyasi, ekonomik,
kültürel yapısı Batı Avrupa’dan farklı olan Balkanlar’da etnik çeşitlilik, ulusalcı
akımların Romantizm çizgisine daha yakın olmasını etkilemiştir (Saatçi, 2009, 15).
Bu akımların eşliğinde gelişen Aromenler’in dinî tercihleri Lumina’nın sayfalarında
açıkça görülmektedir. ‘‘Hıristiyanlık’’ adlı makalede yazar C. N. Adam şunları
yazmıştır: ‘‘İnsan zekâsını manevi hayatında faydalı bilgilerle aydınlatılması ve
irâdenin iyiliğe geliştirilmesi Hıristiyan dinînin temelinde yatar’’ (Lumina, 1903, No:
3, 65). Makalenin devamında yazar 1789 Fransız İhtilali’nin simgeleri olan Liberté,
Égalité, Fraternité Hıristiyanlıkla bağdaşan bir görüş sunmaktadır: ‘‘Modern
ulusların duygusu, ayrıca geçen asırların hedefleri özetleyen ‘‘Özgürlük, Eşitlik,
Kardeşlik’’ sözleri kutsal Hıristiyanlıkta kullanılan birleşme ilkesinin meyvesidir’’
(Lumina, 1903, No: 3, 66).
Osmanlı Devleti’nde, Aromenler’in millî lideri Apostol Margarit’in önderliğinde
başlatılmış ulusal hareket kapsamında, Aromenler artık sadece kendi okul
zincirlerinin genişletilmesi için değil, din otonominin kazanılması için de mücadele
ediyorlardı (Peyfuss, 1994, 53). Lumina Dergisi’nin 1904 sayılarında yayımlanan
makalelerinden, o zamana kadar Osmanlı’da yaşayan Aromen toplulukların, dinî
bir liderinin olmadığını ve birçok yerleşim bölgesinde kilise olmadığını
öğreniyoruz: ‘‘Târnova’da kilisemiz yok’’ (Lumina, 1904, No: 5, 137). ‘‘Sırbistan
Aromenler’den’’ adlı makalesinde yazar Nicolae Batzaria, Aromenler’in, etnik,
linguistik ve dinî varlıklarını zor şartlar altında nasıl koruyabildiklerini anlatıyor:
‘‘Okul ve kiliselerden, ulusal kültürden yoksun olan bu Romenler, günümüze kadar
dillerini, ulusal kıyafetlerini ve geleneklerini muhafaza ettiler. Sırpları
gözlemlediğimizde, müthiş bir dayanıklılıkla Romence öğrendiklerini ve çoğunun
iyice romanlaştığını görmekteyiz.’’ (Lumina, 1904, No: 7-8, 194).
1888 yılında Aromenler, bir İmparatorluk fermanıyla millî kilise inşa etme hakkını
elde etmişlerdir. Ancak Patrikhane, sert önlemler alarak papazlara karşı zulüm
yapmıştır. Onları manastırlar içinde hapsetmiş, onlara yasak getirerek dinî
topluluktan çıkarmış ve Tanrı tarafından lanetlenen bir dilde ayinler
gerçekleştirmelerini engellemiştir (Cuvata, 2004, 13). 16 yıl boyunca bu tür
sorunlarla karşılaşan Aromenler, din otonomisine atılan her adımı sevinçle
karşılamışlardır. Bu konuda Lumina’nın Haber bölümünde şu bilgiye yer
verilmiştir: ‘‘Manastır’da şehir merkezinde, mükemmel konumda bir Romen kilisesi
inşa edilmesi için bir arazi satın alınmıştır. Bu müjdeyi büyük bir mutlulukla
okurlarımızla paylaşıyoruz’’ (Lumina, 1904, No: 3, 96).
9/22 Mayıs 1905 tarihinde Romen milletinin varlığının tanınması, Rumlar
tarafından şiddetli protestolara neden olmuştur (Djuvara. 2012, 178).
Aromenler’in bağlı oldukları Rum Ortodoks Patrikhanesi, bu bağlamda herhangi
bir ayrıcalık verilmesini kesinlikle reddediyordu. Max Demeter Peyfuss’a göre
Rumların tepkisi, Aromenler’in nihai bir siyasi başarı elde etme korkusundan
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kaynaklanmaktadır (Djuvara. 2012, 179). Bütün bu ihtimallere karşı aydınlar,
Lumina dergisinde yayımlanan makaleler aracılığıyla Aromenler’in sadece
anadilinde dua eme hakkına sahip olmayı istediğini belirtiyorlardı: ‘‘Biz,
Osmanlı’da yaşayan Romenler, gerçek Hıristiyan Ortodoksları ve Ökümenik
(üniversal) Patrikhanesi’nin manevi evlatları olarak Tanrı’ya anadilimizde dua etme
arzumuzun kabul edilmesini istiyoruz’’ (Lumina, 1905, No: 12, 359). Ayrıca aydınlar,
bu kararın Osmanlı yönetimi tarafından resmi olarak tanınması arzusunu da dile
getirmişlerdir.
Romen milleti tanındıktan sonra Rumlar, Aromenler’e yönelik bir terör rejimi
uygulamışlardır (Cuvata, 2004, 13). Makedonya ile ilgili olayları yansıtan basın ve
diplomatik yazışmalar, 1905-1908 yıllarında gerçekleşen kanlı eylemlerin
ayrıntılarıyla doludur (Peyfuss, 1994, 93). Lumina sayfalarında bu haberler ile ilgili
yorumlar şu noktaya varmıştır: ‘‘Patrikhane çarmıhı silaha dönüştürdü. Bize rıza
göstermek yerine Romen olmamızdan ve Romen kalmak istediğimizden bizi yok
etmek istiyor’’ (Lumina, 1906, No: 1, 29). Kültürel ve dinî gelişmemize samimi bir ilgi
gösteren cömert Sultan’ımızın, adaletiyle, din meselemizi de çözmesini ümit
ediyoruz’’ (Lumina, 1906, No: 1, 30).
6. Sonuç
1789 Fransız İhtilâli’nin etkisiyle Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılma dönemini
hızlandıran Balkan ulusçuluk hareketleri 19. yüzyılın ikinci yarısına damgasını
vurdu. Osmanlı hükmünden kurtulmak isteyen Balkan halkları ulus-devletleri
kurmak arzusuyla dil, tarih ve kültür birliğine dayalı bir akım geliştirmişlerdir.
Osmanlı topraklarını paylaşmak isteyen Yunanlar, Bulgarlar, Arnavutlar, Sırplar ve
Romenler bu akımın oluşum sürecinde kuvvetlenen ulusal bilinç sayesinde
bağımsızlıklarını kazandı. Balkan milliyetçilikler devrinde millî şuurun
oluşmasında önemli çabalar gösteren ve bu anlamda az tanınan Aromenler,
imparatorluğunun parçalanması istemeyen Osmanlı’da mevcut azınlıklar arasında
yer almaktadır.
Romen ulusunun bir kolu olan Aromen topluluğu, yaşadığı Tuna’nın güneyinde bu
coğrafyayı paylaşan diğer halklara kıyasla daha imtiyazlı bir konum kazanmıştır.
Yüzyıllardır devam eden bu vaziyet, ulusçu hareketlerin sonunda yapılan çabalar
neticesinde, 9/22 Mayıs 1905 tarihinde Aromenler, Sultan II. Abdülhamid’in
kararnamesiyle ‘‘millet’’ olarak tanınmıştır.
Aromenler’in millet hakkından doğan bütün yetkileri, zamanın tek süreli yayını
olan Lumina dergisi ile halka ulaştırılması imkânı bulunmuştur. Bu dergi, ulusçu
hareketlerin kapsamında Manastır’da kurulan Osmanlı İmparatorluğu Romen
Öğretim ve Din Derneği tarafından basılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu Romenler’in
Halk Dergisi alt başlığıyla 1903-1908 yılları arasında faaliyet göstererek,
Aromenler’in ulusal mücadelesinin en önemli zaman dilimini ihtiva etmektedir.
Balkan basın tarihinde ilk kez bir “halk dergisi” olarak yayınlanan ve dünyanın en
eski azınlık dergilerinden sayılan Lumina, 6 yıl boyunca 40 sayı yayımlamıştır.
İçerik analizi yöntemi ile incelediğimiz bu sayılar sayesinde, ulusçuluk hareketleri
bağlamında, Aromenlerin basın aracılığıyla etnik, linguistik ve dinî varlıklarını
korumak için verdikleri çabayı ortaya koyduk.
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Etnik açıdan incelenen nüshalara ilişkin önemli bulgular elde ettik. Lumina dergisi
yayın hayatına başladığı zaman, Aromenler arasında etnik kökeni koruyan bir
bilinç olgunlaşmaya başladı. Dergi, Rumlar’ın kimliksizleştirme politikasına karşı
gösterilen hassasiyet doğrultusunda, yerli yazarların yanı sıra Romanya’da ve
diasporada faaliyet gösteren aydınların eserlerini daha fazla yayınlamayı
amaçlamıştır. Lumina, yayımladığı metinlerle Aromenler’in, Osmanlı azınlıklarının
arasında daha üstün olduklarını göstermeye çalıştı. Ulusçuluk hareketlerinde
önemli bir rol oynayan Nicolae Batzaria, Dimitrie Cozacovici, Andrei C. Bagav,
Apostol Margarit ve Dimitrie Atanasescu gibi isimlerin ve halkın ulusal bir akım
oluşturma gayretleri ortaya konuldu. Bu aydınlar, Jön Türk devrimi ideolojisini
paylaştıkları halde, savundukları görüşlerin altında Osmanlılık temelinde yatar.
Aromenler, Osmanlı yönetimini kendi topluluklarının varlığını güvence altına
alabilecek tek güç olarak gördüler. Lumina sayfalarından öğreniyoruz ki; 1905
yılında Aromenler’in farklı bir etnik grup olarak kabul edilmesi ve Aromence
lehçesinin yaşatılması Sultan II. Abdülhamid ve Romanya’daki aydınların önemli
katkılarıyla gerçekleşmiştir. ‘‘Osmanlı vatanı’’ tabiri Aromenler’in siyasi tercihini
en bariz şekilde vurgulanmaktadır.
Linguistik açıdan Lumina’nın sayılarına bakıldığında Aromenler’in ulusçuluk
hareketleri daha ayrıntılı ve belirgin bir hal almaktadır. Aydınların dile önem
vermesi hususu, bu coğrafyada başlatılan ulusal hareketlerin dilsel milliyetçiliğinin
özelliklerini taşımaktadır. Kollektif kimliğin kazanılmasında önemli bir rol oynayan
Lumina dergisi, bu anlamda bir örnektir. Ulusçular okurlarına, lehçesini sadece
muhafaza etme değil, geliştirme ve inceleme açısından önemli olduğunu
vurgulamışlardır. Bu çabaların bir devamı olarak Lumina, Osmanlı’da ve
diasporada kurulan kültürel cemiyetleri dile getirmiştir. Dergi, yayımladığı
makaleleriyle Aromen okullarında ve kiliselerinde anadilin kullanılmasının
tamamen apolitik bir arzu olduğunu ispatlamıştır.
Dinî konusu yansıtan makaleler ise Lumina’nın sayfalarında bu görüşün tersi
ortaya atılmıştır: Rumlar, Aromenler’in mutlak bir siyasi başarı elde edeceğini
öngördükleri için bu topluluğun ulusal hareketlerini bastırıp terör rejimi
uygulamışlardır. Buna rağmen 1873 yılından başlayarak Osmanlı’da 29 kilise
mensuplarına Aromence lehçesinde hizmet vermiştir. Ulusçular, dergi aracılığıyla
Aromenler’in din meselesi çözülmesinde Sultan II. Abdülhamid’den destek
istemişlerdir. Aksi takdirde din meselesinden dolayı Aromenler’in etnik-inguistik
varlığı yok olma tehlikesiyle sonuçlanabilecektir.
19. yüzyılda Balkan Yarımadası’nda gerçekleşen ulusçuluk hareketlerin
kapsamında 1903-1908 yılları arasında faaliyet gösteren Lumina dergisinin
aracılığıyla bölgede etnik, linguistik ve dinî varlıklarını koruyan bir ‘‘Aromen
Birliği’’ oluşturulmuştur. Milliyetçi eylemlerin sonucunda dağılan Osmanlı Devleti,
Aromenler’in bu coğrafyada kuvvetli bir birlik korunması konusunda son
yetkiliydi.
Aromen ulusçuluğu bağlamda içerik analizi yöntemi ile yapılan incelemeler çok
azdır. Bu anlamda ‘‘Lumina Dergisi ve Ulusçuluk Hareketlerine Etkisi’’ gibi
çalışmalar, Aromen azınlığın millî uyanışı konusu aydınlatılması bakımından son
derece önemlidir.
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