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Yılkı Atı, Abbas Sayar’ın 1970 yılında yayınlanmış ve TRT ödülü almış romanının
adıdır.Anadolu'da bazı yörelerde yaşlanmış ve artık çok fazla işe yaramayan atlar kış aylarında
dağlara bırakılıyor.

Sahipleri genellikle bu atları beslememek, onlara verecekleri yiyeceklerden tasarruf etmek
amacıyla bu yola gidiyor. Eğer at ilkbahara kadar hayatta kalmayı başarabilirse sahibi
tarafından tekrar alınıp bakılıyor. Ancak bu yaşlı atların pek çoğu zorlu kış koşullarına
dayanamayıp açlıktan ve soğuktan yaşamını yitiriyor. İşte kaderine ve yalnızlığına
terkedilmişliğin anadoludaki adına yılkı atı deniliyor.

Bu romanı yıllar sonra tekrar okuyunca aklıma Mudanya geldi. Mudanya bir yılkı atı mı oluyor
diye düşündüm. Kaderine ve yalnızlığına terkedilmişlik konusunda yılkı atlarıyla aynı yazgıyı mı
paylaşıyor? Umarım yanılmış olayım. Yerel seçimlerden bugüne kadar üç yıla yakın bir süre
geçmesine ve iktidar partisi olmanın nimetlerine rağmen hala Mudanya’mızın yazgısını
değiştirecek ve alkışlanacak bir projenin bitirildiğini pardon başlanıldığını göremedik.

Aceleye getirilmesine ve eksikliklerine rağmen Mudanya’mıza kazandırılan çok da güzel olan
Yeni Hal ve yarı olimpik bile olmayan yüzme havuzunun dışında yapılan başka proje yok.
Açıklanan projelerin içinde amiral gemisi konumundaki “Sahil Dolgu Projesi” hala görücüye
çıkamadı.Proje yapım bedelinde de önemli miktarda kesintiye gidildiği yetkili ağızlarca
söylenmekte.
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Bu arada dolgu projesinin tanıtımının yer aldığı, Mudanya’nın kalbine saplı muhteşem(!) dev
totem’in hakkını da yemeyelim. Doğrusu kondurulacak bu kadar güzel(!) başka bir yer
bulunamazdı. Ellerinize sağlık(!). Diğer projeler ise Reha Muhtar’ın sloganıyla “Az sonra”…

Büyük şehir belediyesi, şefkatli kollarıyla sıkı sıkıya sardığı ve adeta nefes aldırmadığı
Mudanya’yı bir yılkı atına mı dönüştürüyor? Büyük şehrin Mudanya’ya karşı beni son derece
rahatsız eden ve ısrarla sürdürdüğü bir tavrı var.Bunu birkaç örnekle açıklamak istiyorum;

BİR; Yenikapı-Bursa Feribotu. Feribot ısrarla Bursa’ya yanaştırılıyor. Kaptan, biraz zorlayıp
Tepederbent rampasını bir çıkabilse, gerisi kolay. Sonrası at boşa, feribot Acemler
iskelesinde(!).

İKİ; Bursa’nın kurtuluşu 11.09.2011 günü yelken yarışları Bursa’da yapılacak. Tüm tanıtım
bültenlerinde aynen böyle Sonrasında yarış fotoğrafları ve manşette “…. Kupası Yelken
Yarışları BURSA’da yapıldı.” Ama öyle olmadı. Altıparmak-Heykel parkurunda yapılacak olan
yarış yeterli rüzgar olmaması nedeniyle maalesef(!) Mudanya’da yapıldı. Tekneleri Mudanya’ya
taşımak yelkencilere eziyet oldu ama kusura bakmasınlar, böyle olsun istemezdik rüzgarın
azizliği(!).

ÜÇ; Bursa’da ilkler sergisinin bir tanıtım panosu.” Türkiye’de ilk barış antlaşması Bursa’da
imzalandı ”.(Hafızam yanıltmıyorsa ifade metni buna yakındı). Dev panoda Mudanya Mütareke
Binası’nın fotoğrafı. Mütareke(Ateşkes) Antlaşmasının Mudanya’da imzalandığına dair dip not
yok.Tarihi olaylar yer ve zaman kavramı ile belgelenir. Tarihi yanıltmaya kimsenin hakkı yoktur.

DÖRT; Küçük de olsa bir yüzme havuzu yaptınız. Hemen büyük şehir damgasını vurdunuz.Bu
tesisi Mudanya Belediyesine hibe etmek çok mu zordu. Bu cömertliği gösteremediniz. Ama
Mudanya bu cömertliği size Pratik Kız Sanat Okulunu (İstasyon Binanızı) devrederken gösterdi.
Yaza girerken de Kaymakamlık Lojmanına ait arsa ve bahçeyle,yanındaki çocuk oyun parkını
da bahçenize kattınız. Yapılan bu resmi işgale kayıtsız kalmak sanırım en büyük cömertliktir(!).

BEŞ; Sanırım bu yılın başlarıydı. Sayın Altepe, istimlak dolayısıyla Mudanya’da düzenlenen
törende “Mudanya Beldesi” ifadesini kullandı.Haydi sürç-i lisan diyelim.Ama her nedense birden
“ kalp ne ile doluysa dudaklardan o dökülür” sözü aklıma geldi. Velhasıl, görüldüğü üzere büyük
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şehir her nedense tanıtımlarında Mudanya adını kullanmaktan imtina (kaçınmak) ediyor.
Sürekli olarak Mudanyalının bilinç altına “ Velinimetiniz Büyük Şehir Belediyesidir” mesajı
veriliyor. Eğer velinimet olunacak ise o zaman bunun gereği layıkıyla yapılmalı. Yine aynı sözü
tekrarlamak zorundayım.” Dualar kabul olunca, yatır unutulurmuş “.

Mudanya’yı yönetenlerin üzerinden atamadığı bunca atalet, isteksizlik ve gayretsizlik bu sözü
maalesef doğruluyor.Ben Mudanya’yı marka yapacak gayreti bu güne göremedim. Hızla
çoğalan sorunlar Mudanya’yı bir yılkı atına dönüştürmeden aklımızı başımıza alalım. Yoksa
başka bir deniz, başka bir rüzgar, başka bir Mudanya bulamayız.

Bir sonraki yazımda, Mudanya’nın kaderini değiştirecek, onu marka haline getirecek, büyük
gayret ve emek isteyen bir projeyle değişim fırsatının nasıl kaçırıldığını ( ya da kaçmak üzere
olduğunu) içim yanarak anlatacağım. Saçlarınızdan rüzgar, teninizden güneş, gözlerinizden
deniz, yüreğinizden Mudanya sevgisi hiç eksilmesin.

EMİR DOĞAN SAVAŞ
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