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Tarih sahnesinde var olmak, öyle kolay değildir. 3 temel
dinamik aynı anda var olmalıdır. Aksi halde tarihin “ölü kentler
galerisine” tablosu asılır, kitap sayfalarında ansiklopedi
maddesi olur, arkeologların ilgi alanına, antropologların
tezlerine dahil olur.

YÜKSEĞE,
DAHA
YÜKSEĞE...

Birinci parametre; tarihi kültürel mirastır. Bursa, tarih
sahnesinde başkent kumaşından biçilmiş talihiyle saygın
geçmişi biriktirmiş, bu mirası unutmayarak kent hafızasını
diri tutmuştur.

DEĞERLENDİRMELER
Uygarlık talebindeki Bursa’nın
yarınında yükselen kentler liginin
kadim üyeliği var
Tarihi kültürel mirası, doğal kaynakları ve yerel
kabiliyetleriyle Bursa, 1 milyon yerleşkenin olduğu
gezegende, içinde bulunduğu kadim kentlerin
içinden sıyrılıp, uzay ve havacılıkta gezegenin sayılı
şehirlerinden biri olmak yolunda, inatla, sabırla
ilerliyor.
Kentler; insanlara benzer… Doğar, yaşar ve ölürler.
İnsandan tek farkları, bu süreçlerin ömrüne dairdir.
Kimi maytap gibi hızla doğar, yükselir ve söner

giderler. Kimi de uzun soluklu meşale gibi, zamanın
dişlileri arasında erimeden, zaman zaman solsa da
sönmeden, var olur giderler.
Derler ki eğer çok hızlı gitmek istiyorsan, tek başına
yola çık. Ancak çok uzağa gideceksen, beraber yola çık.
Kiminle? Seni var eden amacın, habitatın, enerjinle…
Kentleri insana benzetirken, insan ilişkileri kurgulama
tarzıyla uygarlık talebini de tanımlamış oluruz.
Dünyada 100 yıldan yaşlı 1000 kent, 1000 yıldan yaşlı
100 kent var… Mezralar dahil 1 milyon yerleşkenin
olduğu gezegenimizde 19 bin turizm varış noktası
bulunuyor. Bursa gezegenin, bahtı açık talihi yâr olmuş
kentlerinden biri…

İkinci parametre; doğal kaynaklardır. Bursa; deniz, dağ, yayla,
ova gibi coğrafi bütün formları barındırması bir yana ticaret
yollarının her türlüsü, kara, deniz, hava trafiği barındıran,
faunası, florası, iklimi, suyu ile “Cennet burası” efsanesine
sahiptir.
Üçüncü parametre; yerel kabiliyetlerdir. Nitekim Bursa,
yerel kabiliyetleri çoğaldığı ölçüde zenginleşmiş, tarihte
başat roller üstlenmiş, yerel kabiliyetleri gerilediğinde de
medeniyetin taşrasına itilmiştir.
Bugün Bursa’yı yeryüzünde sürdürülebilir konuma getiren,
bu 3 parametrenin eşanlı olarak varlığıyla mümkündür.
Kentin tarihi kültürel mirası ve doğal kaynakları, bu yazının
konunu değildir ancak yerel kabiliyetler, konumuzdur.
Her kadim kent, kendini bir diğerinden ayrıştırmak için
kendine has bir veya birkaç özellik barındırır. Kentin yarın
da var olabilmesi için kent aklı; yarına dair fikir ve vizyon
barındırmak zorundadır. Kent aklı, o şehrin kanaat önderleri,
yerel liderleri, eşrafı ve girişimcilerinden oluşur.
Bursa’nın da yarını, bu insanların zihninde olandan fazlası
değildir. Eğer daha iyi bir yarın uğruna, dünü geride bırakacak
adımlar yoksa, bu zihinler yorulur, günün sorunlarına takılır

kalır ve kısa sürede geçmişe sığınır. Hal böyle olunca Bursa,
Türkiye’nin yarını değil, geçmiş zaman kipi olup çıkar.
Soru şudur; Bursa, nereye gidiyor? Yarına mı? Yarın
dediğimiz tahmin edilesi bir şeydir ve buna dair yöntemler
geliştirebildik. Her gün 2 milyon kahve falı açılan Türkiye’de
yarının ne getireceği, herkesin merakındadır ancak geleceği
tahmin etmenin en garanti yolu, onu inşa etmektir.
Bursa, yarınını inşa ediyor mu? Bu soruya yansız, ziyansız
verilecek cevap, geleceği kestirmede bizi hedefi 12’den
vuracak isabeti sağlayacaktır. Bunu anlamanın yolu da yerel
liderlerin tutumuna bakmaktan geçer.
Proje, geleceğe dair bir “yarın dilekçesi” gibidir. Siyasi liderleri,
yerel liderler ve iş liderleri, aynı yere bakıyorsa, çok güçlü
bir uygarlık talebi var demektir. Geriye, bu enerjiyi korumak
ve çok temel hata yapmamak kalıyor ki Bursa özelinde bu
tutarlılığı son çeyrek yüzyıldır görebiliyoruz.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın kendine biçtiği rol,
Türkiye’nin tam da ihtiyaç duyduğu alanda, potansiyelini
ülkenin kalkınmasına adamak gibi yüce bir amacı barındırıyor.
Otomobilde geliştirdiği kabiliyetler, sanayide sağladığı
başarılar ve tarım gibi geleneksel alanı inkâr etmeyip onu
da sanayi ile kaynaştırması, Bursa’yı geleceğe taşıyan temel
dinamiği oluşturuyor.
BTSO Başkanı İbrahim Burkay’ın ifadesiyle; “Bursa büyürse
Türkiye büyür” yaklaşımı, bunu mümkün kılan projelerin
varlığı, söylemin eylemle buluşmasını sağlıyor. Bursa
büyüyor, Türkiye de büyüyor. Yukarı, daha yukarı… Yükseğe
daha yükseğe… Bu dinamizmi kalıcı kılan yerel kabiliyetlerin
önde geleni BTSO’nun; sadece Bursa için değil, Türkiye için
de hayati önem taşıması tam da bu yüzdendir.

