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BALKAN HAYATININ '' AVRUPALILAŞMASI '' 

 

                                                                                                                     ELİF ARSLAN

 

 

Balkanlarla Avrupa arasındaki ilişki ilk olarak Yunan mitolojisinin ünlü eserlerinde 

çıkar karşımıza. Ünlü Fransız düşünür Voltaire'e göre, Hristiyanlık ve Roma ile birlikte 

bugünkü Avrupa'nın oluşumunu etkileyen ve şekillendiren en önemli unsurlardan biri olan 

Antik Yunan kültürüne ait mitolojik eserlerde Avrupa (Europa), tanrılar tanrısının eşlerinden 

birinin adıdır. Büyük gözlü,geniş yüzlü,geniş alınlı bu alımlı tanrıça,tanrılar tanrısının sırtında 

Anadolu'dan Girit adasına geçmiş güzeller güzeli bir dilberdir üstelik.Belki de Anadolu  bu 

tanrıçanın adına atfen,güzelliği imleyen bir yer ismi olarak Avrupa,ilk defa Ege ve Akdeniz 

adalarında yaşayan Yunanlılar tarafından Mora Yarımadası'ndan kuzeye doğru uzanan ve 

bugün Balkanlar olarak adlandırılan bölgeyi tanımlamak için kullanılmıştır.Daha sonraları bu 

isim yavaş yavaş  kuzey ve  batı  yönünde genişleyerek Avro-Asya'nın en batısına,bugün 

Avrupa birliği ya da genel bir ifadeyle Avrupa olarak  adlandırılan coğrafyaya kadar uzanmış 

ve uzandığı bu coğrafya tarafından adeta istimlak edilerek kamulaştırılmıştır.  

 

Her yerde belediye başkanları, Osmanlı döneminin dar sokakları küçük evleri ve iç içe 

geçmiş mahallerinden kurtulup bunların yerine geniş bulvarlar ve büyük binalar koymayı 

arzuluyordu. III.Napolyon döneminde Paris'te yapılan değişikliklere büyük hayranlık 

duyuluyordu.Mimaride sadece Avrupai üslup getirilmekle kalmadı; mimarlar da genellikle 

yabancıydı. Planlı olarak inşa edilen ilk şehir Atina'ydı. Modern Bükreş'in büyük bulvarları, 

Fransa örnek alınarak tanzim edilmiştir. 

 

Mimarideki Batı üslubunu tercih, hayatın başka görünür yönlerinde yansıdı. Balkan 

toplumunun zengin ve nüfuzlu mensupları mobilyaları, arabaları ve kıyafetlerini Batı'dan 

tercihen Paris ya da Viyana'dan getirtiyordu. Bu merkezlerdeki moda eğilimleriyle ve Avrupa 

sanat ve edebiyatıyla sürekli yakın temas halindeydiler. 
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Bu kapsamlı yenilikler için gerekli sermaye, devlet veya belediyeler tarafından,            

ekseriyetle yurt dışından alınan borçlarla temin ediliyordu. Bu borçların faizleri yüksekti. 

Üstelik imar işlerinin vergi yükü çoğunlukla bunların faydasının göremeyecek durumda 

olanlara düşüyordu. Bu işlerin getirdiği faydaların çoğundan neredeyse ücretleri Bükreş ve 

Sofya'da o kadar yüksekti ki bir işçi tramvayı ancak arada sırada kullanabiliyordu. Şehir 

merkezindeki sokak ışıklandırması da aynı şekilde nispi bir azınlığın faydalandığı bir 

rahatlıktı. 

 

Eleştirmenlerin siyasi yelpazenin hem sağında hem sol kanadından yazarların bazıları 

ülkelerinin kurtuluşunu Osmanlı idaresinde hüküm süren kurumlara geri dönülmesinde 

görüyordu. Mesela 19. yüzyılın ikinci yarısının önde gelen Sırp sosyalisti Svetozar Markoviç, 

Yunan politikacı ve yazar lon Dragoumis bunlardan sadece ikisiydi.
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