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İÇİNDEKİLER

Giriş 

-Çalışmanın amacı 

-Çalışma sahasının yeri 

Yöntemler

Bulgular

Sonuç 



Amaç

Bu çalışmanın amacı, Artvin’den Bursa’ya göç eden

nüfusun şehre uyarlanma sürecinde geleneksel yaşam

bilgisi ve kültürel kimliğe ait unsurların incelenmesidir.



Yöntem

-Bu çalışmada, Artvinli nüfusun yoğun olarak yaşadığı Osmangazi,

Gürsu, Kestel ilçelerinde Artvinli nüfusun yaşadığı alanlarda çalışma

amacına yönelik gözlem yapılmıştır.

-Bursa’da ikamet etmekte ve çalışmakta olan Artvinliler ile sözlü

görüşme gerçekleştirildi,

-İncelenen konulara yönelik yapılandırılmamış anket uygulandı.

Anket ve görüşmeler yaş aralığı 35-82 arasında olan toplam 20 kişi ile

gerçekleştirilmiştir.



Bursa ile Artvin’in Yeri ve Kısa Tanıtımı 

Bursa 

Marmara Bölgesi’nin güneydoğusunda bulun
an Bursa ili…

Trakya ve Kafkaslardan aldığı kitlesel göçler

Sanayi şehri 

Yeşil Bursa

Artvin

Bölge, nüfus, ekonomi, coğraf yapı

Yeşil Artvin   

Bursa ilinin 2014 yılındaki toplam nüfusu 2.787.539’dur.
Bu nüfusun %55’i ve Artvin'den Bursa’ya göç eden nüf
usun %71’i yine bu üç ilçede ikamet etmektedir. (Bahçalı
ve Kahraman, 2016)



Artvin’den Bursa’ya göçün nedenleri

1877-78 Osmanlı Rus Savaşı 

Ekonomik nedenler

Eğitim amacıyla

Evlilik yoluyla

Şehirde yaşama isteği

Şehir ortamı ve refah algısı,  özenme



Artvin’den Bursa’ya Göç ve Yerleşmenin  
Başlıca özellikleri- 1

2018 yılı TÜİK verilerine göre Artvin ili nüfusuna kayıtlı olduğu halde
Artvin dışında yaşayan nüfusun en fazla bulunduğu şehir Bursa’dır. ??

Artvinli akrabaların yaşadığı şehirlere yakınlığı da önemli etkendir. Bursa
Sakarya’ya, İstanbul’a, Kocaeli’ne, Bolu’ya, Ankara’ya mesafesi de etkili
olmaktadır.

Bursa’nın belli ilçelerinde, Gürsu, Kestel, Osmangazi, Yıldırım,
Orhangazi, Mudanya, Gemlik ‘te Artvinli nüfusu yoğunlaşmaktadır.



Artvin İl Nüfusuna Kayıtlı Olup Diğer Şehirlerde Yaşayan Nüfus Miktarı 

İller Nüfus Miktarı 
Artvin İl Nüfusuna 

Oranı
Artvin Dışında Yaşayan 

Nüfusa Oranı

Bursa 49669 2.955 14.74

İstanbul 48536 2.887 14.41

Ankara 19067 1.134 5.66

Kocaeli 16545 9.84 4.91

İzmir 8258 4.91 2.45

Sakarya 7566 4.50 2.24

Rize 6742 4.01 2.00

Samsun 6133 3.64 1.82

Antalya 3868 2.30 1.14

Erzurum 3053 1.81 0.90

Trabzon 2890 1.71 0.85

Yalova 2367 1.40 0.70

Eskişehir 2287 1.36 0.67

Aydın 1737 1.03 0.51
Toplam



«Örneklem olarak alınan üç ilçede katılımcıların ikamet ettikleri mahal
leler kümelenme oluşturmaktadırlar.

Bu kümelenmenin Bursa’nın doğusunda D 200 karayolu (AnkaraYolu) üze
rinde yolun her iki tarafında bulunan mahallelerden oluşmaktadır.

15 mahalle yolun kuzeyinde uzanan ova üzerine kurulurken, 9 mahalle diğ
er iki ilçenin batısında ova üzerindedir .

Geriye kalan 30 mahalle ise yolun güneyinde dağ yamacı boyunca

kurulmuştur. » (Bahçalı ve Kahraman, 2016)

Artvin’den Bursa’ya Göç ve Yerleşmenin  
Başlıca özellikleri- 2



Artvin’den Bursa’ya Göç ve Yerleşmenin  
Başlıca özellikleri- 2

İlk göç edip yerleşenler, dağ köylerini tercih etmişlerdir. 

Hayvancılık ve tarımsal üretim yaparak geçinmişlerdir. 

Nüfusun gelişmesiyle ilk yerleşilen alanlardan şehir merkezine 
doğru yerleşilmeye  başlanmıştır. 

Yerleşim için zamanla sanayinin gelişmiş olduğu sahalar tercih 
edilmiştir. 



Artvinlilerin Bursa’ya   Yerleşmede Önemsedikleri 
Başlıca Etkenler

«142 yıl önce akrabalarımız daha çok Bursa ve çevresine, Marmara bölgesine 
göç etmişlerdi»

«Bursa göçüne bir anlamda “akraba göçü” de diyebiliriz»

«Coğrafyası, yeşil doğası, havası, suyu Artvinlileri cezbeden özellikleri idi»

«İş imkanının olduğu veya kendi işini kurabileceği  bir ortam önemliydi»

«Akraba, komşu ve tanıdıkların önceden yerleştiği alanlar da tercih 
ediliyordu» ( Yıldırım, İnegöl, Gürsu)

«Şehir ve köy hayatının bir birine yakın olduğu alanlarda yaşamak istendi»



Göç Edenlerin Çalışma Alanları ve Geçim 
Ekonomisinin Sürdürülmesi 

Artvin’de Geçim 
ekonomisi ve Kültürel 

Yapı Unsurları

Hayvancılık 

Tarımsal üretim

Ormancılık

Halk Oyunları

Ulaşım 

Bursa’da  Geçim Ekonomisinin 
Sürdürülmesi 

Et Döner  Salonu işletmek 

Tarla, bahçe, doğadan bitki toplama vb.

Marangozluk, mobilya ve inşaat  sektörü

Müzisyenlik (Davul, zurna)

Şehirlerarası Otobüs İşletmeciliği



Önce Bursa’ya yerleşerek evini inşa ettiren, daha sonra tarla satın 
alarak üretim yapan bir aile. 

Geçim Ekonomisinin Sürdürülmesi 



halk oyunları- müzisyenlik 



Gıda ve Beslenme Kültürü-1

Gıdanın üretimi, tüketim şekli, muhafazası  ve 

beslenme alışkanlıkları bireyle birlikte var olan, 

aktarılabilen  bir kültürdür.

«Gıda tüketimi» toprak, güneş, su ile  bağlantımızı 
sağlayan biyokimyasal süreç olduğundan beslenme  
alışkanlığı oluşturur ve kültürel yapının aktarılabilen 
önemli  bir unsuru haline gelir.

Yerel halk gıdayı çeşitli şekillerde üretmiş 

ve saklama yöntemleri geliştirmiştir. 

Bunun şehir ortamına aktarımı  nasıl 

olmuştur ? 



Gıda ve Beslenme Kültürü-2

Bursa’daki Artvinlilerin otobüs molasında 
sıcak Trabzon (Vakfıkebir) ekmeği ile 
Artvin tereyağını  birlikte tüketmesi. 



Geleneksel tüketimde önemli
olan mısır ekmeği ve pişirildiği
pileki denilen taşınabilir kaplar
Bursa’daki müstakil evlerin dış
mekanlarında kullanılmaktadır.

Gıda ve Beslenme Kültürü-3



Şehirsel alanda  çatı katları
veya bahçe içinde yapılan barakalar 

meyvenin kurutulduğu, kışlık gıda hazırlığı 
yapıldığı alanlardır. 

Gıda ve Beslenme Kültürü-3



Gıda ve Beslenme Kültürü-3

Doğal bitki örtüsünden yenilebilir otların 
toplanması Bursa’da da sürdürülmektedir. 

Bitki örtüsünden yararlanma ve hayvanların 
yaylaya çıkarılması Artvin’de  «pancarcı
şenliği»ne dönüştürülmüştür. 

Dağ pancarı, ısırgan otu, kekik,
madımak gibi türlerin toplanması için 

«Uludağ Göller Bölgesi» gidilen 
yerlerden biridir. 
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Eğlence Kültürü 

Bursa’nın Kestel ilçesine bağlı Alaçam köyünde 
Artvinlilerin düzenlediği şenlikten görünüm. 

Büyükşehirlerde yaşayan Artvinlileri 

yılda  bir kere de olsa buluşturmak, 

tanışmak, bir arada olabilmektir. Bu 

nedenle, 

Gelenekleri yaşatmak,

Genç kuşağın tanışmasını, 

birbirlerinden haberdar olması ile 

kültürel değerlerin aktarılması

Yöresel gıdanın sunulması,

Halk oyunlarının oynanması. 

Artvinli yerel sanatçıların yer 

verilmesi 
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İç mekana taşınabilirliği 

Mesken içinde kullanılan dokuma ve sergiler Artvin’den getirilerek 
kullanılmaktadır. 

Ev içinde turşu, konserve yapımı,  dış mekanda arazi sahibi  olanlar ise, 
pekmez, salça yapımını sürdürmektedir. 

Çatı katında kullanım yeri olanlar , pestil, mısır, fasulye veçerikleri burada 
kurutmaktadırlar. 

Bahçe ve tarla satın alanlar üzüm, kiraz, elma, armut gibi meyve türleri 
yetiştirir. 

Mesken Kültürünün Taşınabilir Niteliği 



Artvinli Nüfus Arasında Sosyal İlişkiler ve  İletişim -1

Hemşeri Dernekleri, kahve ve lokaller,  Artvin’in her bir ilçesinin 
derneği vardır. 

Şenlikler 

Akraba ziyaretleri

Misafir ağırlama, şehir hayatının getirdiği zaman kullanımı, 
sosyoekonomik durum nedeniyle eski değeri kaybolmaktadır. Düğün, 
bayramlar, yöresel eğlenceler, cenaze merasimleri buluşma fırsatı olarak 
görülür. 



Artvinli Nüfus Arasında Sosyal İlişkiler ve  İletişim -2

Göç etmeye karar verilip yerleşilecek alanın araştırılması ile iletişim süreci 
başlamaktadır. 

Medyanın etkisiyle haberdar olma, 

Bursa’ya yerleşip bir süre yaşayanların Artvin’e geri döndüklerinde aktardığı 
bilgiler,

Kırsal alanların yerleşme şekli ve dokusu iletişimi, haberleşmeyi etkilemekte ve 
yardımlaşma, dayanışma kültürünün gelişmesini sağlamaktadır.  



Bursa’da Yaşamaya Başlayan Artvinlilerin  Özlem Duydukları 

Temiz su, temiz hava, doğal ortam, 

doğal gıda tüketimi,

Yardımlaşma, dayanışma,

Samimiyet, birlik ve beraberlik,

Komşuluk ilişkileri,  güven ortamının 
verdiği rahatlık ve özgürlük, 

«Kozmopolit bir şehir, farklı kültürel 
yapıdan gelen kişiler, yalnızlık ve 
yabancılaşma duygusu nedeniyle 
insanlar  kendi kültürünü taşımak ve 
yaşatmak istemiştir» 

Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı Yağlı 
köyünden görünüm.



*yerleşilen yeni kentsel alanlarda geleneksel bilgi ve uygulamalar ile 
kültürel kimliğin insan ve mekân üzerindeki etkileri ortaya çıkmaktadır.

Sonuç 


