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ÖZET
ġehirler ve ülkeler çok eski tarihlerden bugüne kültürel, ekonomik ve siyasi iliĢkiler kurmaktadırlar.
Kültürel benzerlikler, ortak sorunlar, benzer dinamikler ve çıkarların yakın olması ulusal ve uluslararası alanda
belediyelerin birbirleri ile ortaklık kurmasına zemin hazırlamıĢtır. Günümüzde yerel idarelerin uluslararası
alanda diplomatik faaliyet gösterdiği kardeĢ Ģehir uygulaması belediyelerin ulusal ve uluslararası ortaklığıdır.
Özellikle farklı ülke belediyeleri arasındaki ortaklıklar, yerel politika transferi gerçekleĢtirmeleri ve belediyelerin
uluslararasılaĢması gibi birçok fayda sağlamaktadır. Ortadoğu coğrafyasının iki kadim ülkesi Türkiye ve Ġran
Ġslam Cumhuriyeti resmiyete kavuĢturmadıkları da dâhil olmak üzere birçok kardeĢlik örneği göstermiĢlerdir.
Bu çalıĢmada Erzurum BüyükĢehir Belediyesi ve Urumiye Belediyesi arasındaki kardeĢ Ģehir
uygulaması nitel analiz yöntemiyle incelenmiĢtir. ÇalıĢma neticesinde, Türkiye‘nin kardeĢ Ģehir yolculuğunda
bir durak olan bu belediyeler arasında -kardeĢ Ģehir olma sürecinin uzun ve yorucu olmasına rağmen- kültürel,
bürokratik, siyasi, edebi ve ticari iliĢkiler geliĢtirildiği belirlenmiĢtir. AraĢtırmanın bulgularının önemli bir yönü
de Urumiye Belediyesi yetkililerine göre Ġran‘da merkezi yönetimin yerel yönetimler üzerindeki idari vesayet
denetiminin Türkiye‘ye kıyasla daha yüksek düzeyde olmasıdır.
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A STATION IN SISTER CITY JOURNEY OF TURKEY: THE PRACTICE OF SISTER
CITY BETWEEN ERZURUM AND URUMIYE SISTER CITY
ABSTRACT
Cities and countries have established cultural, economic and political relations from ancient times to
today. Cultural similarities, common problems, similar dynamics and close interests have paved the way for
national and international partnerships of municipalities with each other. Today, the sister city practice, where
local governments operate diplomatically internationally, is the national and international partnership of
municipalities. In particular, partnerships between municipalities of different countries provide many benefits,
such as local policy transfer and internationalization of municipalities. The two ancient countries of the Middle
East, Turkey and the Islamic Republic of Iran, have shown many examples of sister cities, including they do not
clarify formality.
In this study, the sister city practice between Erzurum Metropolitan Municipality and Urumiye
Municipality was examined by qualitative analysis method. As a result of the study, it was determined that
cultural, bureaucratic, political, literary and commercial relations were developed between these municipalities,
which are a stop on Turkey's sister city journey although the process of becoming a sister city is long and
exhausting. An important aspect of the study's findings is that according to Urumiye Municipality officials, the
central government in Iran has a higher level power of administrative tutelage control over local governments
than in Turkey.
Key Words: Sister City, Erzurum, Urumiye, Turkey, Iran
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GĠRĠġ
KüreselleĢen dünyada devletlerin ve yerel halkların sahip oldukları bilgi, beceri, teknoloji,
insan gücü kalitesi ve bunların doğurduğu öğrenme ve yenilik istekleri her geçen gün artmaktadır. Bu
beklentilerin artması ticaretin geliĢmesini ve sınırları aĢmasını, blokların dağılmasını, kültürlerin
kaynaĢmasını, Ģehirler ve ülkeler arasındaki iĢbirliklerin giderek çoğalmasını beraberinde getirmiĢtir.
Tarihte ilk örneğini 836 yılında Paderborn (Almanya) ve Le Mans (Fransa) arasında
gördüğümüz Ģehir eĢleĢtirme projesi (http://www.yereldiplomasi.gov.tr) devletlerin ve Ģehirlerin
yüzyıllar öncesinden ekonomik, siyasi ve kültürel iliĢkiler içerisinde olduklarını göstermektedir.
Günümüzde ise yerelliğin önem kazanması ile Ģehirleri, eyaletleri veya bölgeleri temsil eden yerel
idarelerin uluslararası alanda gerçekleĢtirdikleri diplomatik faaliyetlerden belki de en önemlisi kardeĢ
Ģehir uygulamalarıdır.
Dünyada örneklerini Ġkinci Dünya SavaĢı‘ndan sonra görmeye baĢladığımız kardeĢ Ģehir
iliĢkileri özellikle soğuk savaĢ sonrası artıĢ göstermiĢtir. Türkiye‘de ise ilk kardeĢ Ģehir projesi 1965
yılında Ġstanbul ile Rio De Jenerio (Brezilya) arasında imzalanmıĢtır (Ogawa, 2012: 11).
Türkiye‘de belediyeler 5393 sayılı Belediye Kanunun 74. maddesine göre, belediye meclisinin
kararı ile yabancı belediyelerle kardeĢ Ģehir iliĢkisi kurabilir, ortak projeler ve faaliyetler
gerçekleĢtirebilirler. 1960‘lı yıllardan itibaren Türkiye‘de kardeĢ Ģehir çalıĢmaları baĢlamıĢ, 2000
yıllarda ise ivme kazanmıĢtır. 2016 yılının ilk yarısına kadar 1536 kardeĢ Ģehir iliĢkisi kurulmuĢtur.
Ġstanbul, Ankara, Bursa, Ġzmir ve Antalya büyükĢehir belediyeleri en çok kardeĢ Ģehir iliĢkisi kuran
yerel yönetim birimleridir (Akman, 2016: 1055-1065).
Bu çalıĢma kapsamında Erzurum BüyükĢehir Belediyesi ile Ġran Ġslam Cumhuriyeti‘nin
Urumiye Belediyesi ele alınmıĢtır. Erzurum ilinde Ġran Ġslam Cumhuriyeti1 BaĢkonsolosluğu‘nun
bulunması, Ġranlı turistlerin alıĢveriĢ ve eğlence için bu Ģehri tercih etmesi gibi göstergeler farklı iki
ülkenin insanları arasında kültürel bir etkileĢimin olduğunu göstermektedir. Bu iki ülke arasında yerel
politika transferinin de gerçekleĢmekte olduğu görülmektedir. Bu çalıĢma Türkiye ve Ġran arasındaki
uluslararası bağları kültürel ve yöresel halk tabanına indiren Urumiye ve Erzurum illeri arasında tesis
edilen kardeĢ Ģehir iliĢkisini içermektedir.
ÇalıĢmada öncelikle literatür incelemesi ile kardeĢ Ģehir uygulamalarının kavramsal çerçevesi
ortaya konulmuĢtur. Daha sonra da Erzurum ve Urumiye Ģehirleri arasında yapılan kardeĢ Ģehir
protokolünde rol oynayan ve Ģu an uygulamanın devamına katkıda bulunan belediye yetkilileri ile
gerçekleĢtirilen alan araĢtırmasına yer verilmiĢtir. Derinlemesine mülakat yöntemi ile yapılan
görüĢmelerde iki Ģehir arasındaki kardeĢ Ģehir temellerinin nasıl atıldığı, belediyeler arası yürütülen
faaliyetler ve etkileĢimli olarak yürütülen yerel politikalar, politika transferleri, bu politikaların
tasarımı ve uygulanmasındaki amaç ve neticesindeki kazanımlar sorgulanmıĢtır.
1. KardeĢ ġehirlerin Tanımı ve GeliĢimi
ġehirler arasındaki iĢbirliği araĢtırmaları oldukça yeni olmasına rağmen, kardeĢ Ģehir kavramı
yeni bir kavram değildir (Buis, 2009: 190). Uluslararası alanda Ģehirlerin ve bunların oluĢturdukları
birlikler arasındaki iliĢkilerin en somut Ģekli kardeĢ Ģehir iliĢkileridir. KardeĢ Ģehircilik ulusal ya da
uluslararası, bazen Ģehirlerarasında bazen de yönetimler arasında kültürel, ticari ve sosyal alanda
kalkınma, iĢbirliği, dayanıĢma veya bilgi-deneyim, teknoloji alıĢveriĢi için tercih edilen bir ortaklık
Ģeklidir (Zeren ve Aktulun, 2018: 8). KardeĢ Ģehir ile ilgili ortak bir tanımlamadan bahsetmek
mümkün değildir (Gezici ve Kocaoğlu, 2018: 115). Ancak en somut tanımı ile iki ülkedeki
Ģehirlerarasında geniĢ tabanlı ve uzun vadeli olarak kurulan bir ortaklık olarak ifade edilmektedir
(www.sister-cities.org). Giddens; ‗birbirini tanımayan kiĢiler arasındaki bağlantıyı oluĢturup
gerçekleĢtiren yapılar‘ olarak tanımladığı kardeĢ Ģehirleri, diplomatik imkânları daha az olan
belediyeleri küresel dünya ile tanıĢtıran ve kaynaĢtıran yapılar olarak düĢünmemizi sağlamaktadır.
1

ÇalıĢmanın bundan sonraki kısmında Ġran olarak ifade edilmiĢtir.
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Yine aynı Ģekilde Kaltenbrunner, Aragon, Laniado ve Volkovich (2013:7), kardeĢ Ģehir
eĢleĢtirmelerini analiz ettikleri çalıĢmalarında farklı iki ülke Ģehirlerinin kardeĢ Ģehir pratiği
oluĢturmada coğrafi yakınlıktan etkilenmediğini tespit etmiĢlerdir. Tanımlamada uluslararası bir bağı
anlatmak için kullanılıyor olsa da kardeĢ Ģehir bir devletin iki ayrı belediyesi arasındaki ortaklık
iliĢkilerini de içermektedir.
Yerel yönetimlerin bir ortaklık modeli olan kardeĢ Ģehircilik, Ģehirlerin ticaret potansiyelini
arttırmak, geliĢimini sağlamak, ortak projeler üretmek, kültürel birikimleri paylaĢmak ve çoğaltmak,
bilgi ve birikimleri bölüĢmek, kimi zamanda savaĢ yaralarını sarmak için yapılmaktadır. Dolayısıyla
yerel yönetim kuruluĢu olan belediyelerin kimi zaman gönüllülük esası ile kimi zaman stratejik
konumdan dolayı, kimi zamanda zorunlu olarak kardeĢ Ģehir ortaklıklarına girdiği görülmektedir.
Aralarında kilometrelerce mesafeler olan iki farklı ülkenin iki farklı Ģehrinin kardeĢ Ģehir protokolü
imzalamıĢ olması da bu durumu açıklamaktadır.
Yerel yönetim birimleri kendi yetki ve görev alanlarına giren hizmetleri gerçekleĢtirmek için
diğer belediyeler ile iĢbirliği veya ortaklık kurabilirler (Tatarağlu, 2013: 98). Dünyanın bütün
bölgelerini dolayısıyla bütün insanlığı etkileyen küreselleĢmenin bir sonucu olan fiziki sınırların
belirsizliği yerel yönetimlerin hem bulundukları bölgede hem de dünyanın baĢka bir bölgesindeki
kuruluĢlarla iĢbirliği ve ortaklığa gitmesini zorunlu kılmaktadır (Göymen, 2004: 1-2). Dolayısıyla ne
yönetiĢim ne de ortaklık küresel etkilerinden ayrı düĢünülemez. Bu anlamda belediyeler uluslararası
iĢbirliği, uluslararası festivaller, uluslararası projeler, ziyaret ve davetler ve kardeĢ Ģehir protokolü ile
kent diplomasisini tesis etmektedirler (Batmaz, 2016: 105-106).
Yerel yönetimler diyalog, barıĢ ve vatandaĢları için güvenli bir çevre yaratma konusunda
kendilerini sorumlu hissetmektedirler. Yıllar içerisinde kent diplomasisi farklı açılara vurgu yaparak
‗belediye diplomasisi‘, ‗vatandaĢlar diplomasisi‘, ‗Ģehir-diplomasisi‘ olarak da ifade edilmiĢtir. Bu
konuyu Alexandra Sizoo, Arne Musch, 2008 yılındaki ―City Diplomacy‖ adlı eserlerinde ayrıntılı
olarak açıklamaktadır. Eserde kent diplomasisi; yerel yönetimlerin ve onlara bağlı kuruluĢların sosyal
uyumu arttırma, çatıĢmadan korunma, çatıĢma çözümü ve çatıĢma sonrası yeniden inĢa alanlarında,
vatandaĢların barıĢ, demokrasi ve refah içerisinde bir arada yaĢayabilmesi için kullandığı araçlar
olarak tanımlanmaktadır (TBB, 2012: 6). Bu söz konusu birliktelik uluslararası olabileceği gibi aynı
ülke içerisinden de olabilmektedir.
Belediyeler uygulamaya yönelik sorunlara çözüm bulmak adına farklı uluslararası iliĢkiler
türleri geliĢtirmiĢlerdir. Uluslararası Yerel Yönetimler Birliği (IULA) ve BirleĢik Ġller Örgütü (UTO)
gibi birçok uluslararası dernek kurulmuĢtur (Clarke, 2011). Yine aynı Ģekilde BirleĢmiĢ Kentler ve
Yerel Yönetimler Dünya TeĢkilatı (UCLG), Orta Doğu ve Batı Asya Bölge TeĢkilatı (UCLG-MEWA)
belediyelerimizin aktif katılım sağladığı teĢkilatlardır. Kültürel ve dostluk iliĢkilerin geliĢtirilmesinin
desteklenmesi amacı ile Ģehirlerin, ilçelerin ve kasabaların eĢleĢtirilmesi geleneksel bir araç olarak
görülmektedir.
ġehirlerin ve ulusların ekonomik, ticari, siyasal ve kültürel iliĢkiler kurmaları oldukça eski
tarihlere dayanmaktadır. Antik Yunan ardından Mezopotamya, Anadolu, Ġran ve Mısır‘da görüldüğü
bazı yazarlar tarafından ifade edilmektedir (EkĢi, 2018: 11). KardeĢ Ģehir iliĢkilerinin ilk görüldüğü
836 tarihinde Le Mains ile Paderborn (Fransa-Almanya) Ģehirleri arasındaki iĢbirliğine dayanmaktadır
(Ogawa, 2012: 11). Ancak çağdaĢ dünyada kardeĢ Ģehir iliĢkisi I. Dünya SavaĢından sonra Ġngiltere,
Almanya, Fransa ve Ġtalya arasında kurulmuĢtur. Ancak II. Dünya SavaĢı sonuna kadar herhangi bir
geliĢme göstermemiĢtir (Handley, 2006: 4).
1940‘lı yıllardan sonra savaĢın etkilerini azaltmak, milletlerin kaynaĢmasını sağlamak ve en
önemlisi yeni bir savaĢın yaĢanmasını engellemek amacı ile kardeĢ Ģehir iliĢkileri kurulmaya
baĢlanmıĢtır. SavaĢın yaratmıĢ olduğu yıkımı bertaraf etmek için devletler birbirlerinin yardımına
ihtiyaç duymuĢtur. Bu anlamda da yerel yönetimler karĢılıklı iliĢkilerini geliĢtirmek için yeni projeler
üretmiĢlerdir.
II. Dünya SavaĢından sonra 1950-1960 yılları arasında parçalanmıĢ ülkelerin yıkıntılarının
giderilmesi ve iyileĢtirilmesi kapsamında kardeĢ Ģehir iliĢkileri kurulması hız kazanmıĢ, var olanların
yeniden canlandırılması adına programlar hazırlanmıĢtır. Özellikle Alman-Ġngiliz ve Alman- Fransız
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ülke vatandaĢlarının iliĢkilerinin iyileĢtirilmesi ve barıĢın tabandan sağlanması amaçlanmıĢtır
(Campell, 1987: 78). Bu durumda ortak çıkarlara sahip, uzak coğrafyadaki kent yönetimleri hem ortak
çıkarlar konusunda projeler üretmek hem de yerel halkın kültürel birlikteliğini sağlamak, barıĢı daim
kılabilmek için kardeĢ Ģehir iliĢkileri kurmuĢlardır. Buradaki amaç söz konusu iliĢkilerin sürdürülebilir
olmasıdır. Kent yönetimlerinin kurmuĢ olduğu bu iliĢki ağının kopmaması için hazırlanan projelerin
belirli aralıklarla tekrarlanması ve yeni faaliyetler hazırlanması elzem bir konu olmuĢtur (Zelinsky,
1991: 4). Devam eden yıllarda soğuk savaĢ döneminde de farklı adlandırılmalarla olsa da kardeĢ
Ģehirler oluĢturulmaya devam etmiĢtir.
Ulus devletlerin ortaya çıkması ile sınırların çizilmesi yüzyıllardır süregelen birlikteliklere
resmi engeller koymuĢtur. Bununla birlikte aynı ülke sınırları içerisinde kalan Ģehirler birlikte
gerçekleĢtirdikleri ortak hareket etme, iletiĢim, hayata geçirilen ortak projelere devam etme Ģansı
bulmuĢlardır. Bu ortaklık ve birliktelik bazı durumlarda o kadar ileri seviyeler ulaĢmıĢtır ki iki ayrı
Ģehir tek bir Ģehre dönüĢmüĢtür. Bu duruma literatürde en güzel örnek Macaristan‘ın baĢkenti
BudapeĢte‘dir. Tuna Nehri‘nin (Joenniemi ve Sergunin, 2011: 120) iki yakasını oluĢturan Buda ve
PeĢte isimli iki ayrı yerleĢim merkezi zamanla birleĢerek tek bir Ģehre dönüĢmüĢlerdir.
KardeĢ Ģehrin popülerliğini 1980-2000 yılları arasında yaĢadığı söylenilebilir. Bunun sebebi
Eski Doğu Bloğu ülkelerinin de kardeĢ Ģehir çalıĢmalarını hayata geçirmeye baĢlamalarıdır (Zelinsky,
1991: 1). Aynı zamanda Avrupa Birliği'nin projeleri desteklemesi, Sovyetler Birliğinin dağılması ile
Batı Avrupa ile iliĢkilerin ivme kazanması da bu yıllarda kardeĢ Ģehir sayısının artmasına sebep
olmuĢtur (Zeren ve Aktulun, 2018: 9). KardeĢ Ģehirler oluĢturularak günümüze kadar gelen tarihsel ve
kültürel bağları korumak, geliĢtirmek ve bu çerçevede iliĢkilerin sağlam çerçevede sürdürülebilir
olmasını sağlamak amaçlanmıĢtır.
KardeĢ Ģehir literatürünü incelediğimizde ABD‘de 1990‘lı yıllardan itibaren ABD Ģehirleri ile
dünyanın geri kalan ülkelerindeki Ģehirlerarasında barıĢ ve karĢılıklı anlayıĢın geliĢtirilmesi amacıyla
uygulanmıĢtır (TBB, 2012: 7) Aynı yıllarda ise Avrupa‘da kardeĢ Ģehir çalıĢmaları dostluğun
pekiĢtirilmesi amacı ile protokoller imzalanmıĢtır. Ancak daha önceki yıllarda ise eski sömürgeci
devletler ile kolonileri arasında yerel yönetimler bazında iĢ birliğinin bulunduğu görülmektedir (Buis,
2009: 191). Bu birliktelikler ekonomik amaçlara hizmet etmiĢtir. Örneğin Ģu an Ġngiltere yerel ve
bölgesel yönetimlerinin %50 si Fransa, %25‘i Almanya ile olan iki binin üzerinde kardeĢ Ģehir iliĢkisi
bulunmaktadır. Geriye kalan %25‘ini ise ABD, Çin ve kolonilerindeki Ģehirler oluĢturmaktadır.
Bunların birçoğu Afrika, Karayipler ve Hindistan‘dadır (Handley, 2006: 5). Ayrıca kolonileri ile resmi
kardeĢ Ģehir protokolü olmayan birçok birliktelikleri de mevcuttur.
2. Türkiye’nin KardeĢ ġehir Yolculuğu
Avrupa‘da ve Amerika‘da bu geliĢmeler yaĢanırken Türkiye‘de 1960‘lı yıllardan itibaren
görülmeye baĢlanan kardeĢ Ģehir iliĢkileri özellikle soğuk savaĢ sonrası dönemde giderek artmıĢtır. Bu
dönemden sonra Avrupa, Balkanlar, Orta Asya, Kafkasya ve Ortadoğu da Türkiye ile kardeĢ Ģehir
iliĢkileri ivme kazanmıĢtır (Kaynak GeliĢtirme Birimi GörüĢme, 2019).1960‘lı yıllarda baĢlayan
kardeĢ Ģehir iliĢkileri 2000‘li yıllardan sonra daha hızlı artıĢ göstermiĢtir. Belediyelerde kardeĢ Ģehirler
ile ilgilenen özel birimlerin kurulması, bu birimlerde istihdam edilen personelin nitelikli hale
getirilmesi ve yabancı dil bilgisine sahip olması, kardeĢ Ģehir uygulamalarının Avrupa Birliği ve
Türkiye Belediyeler Birliği tarafından desteklenmesi bu sayısal artıĢın nedenleri olarak karĢımıza
çıkmaktadır (Akman ve Akman, 2017: 232).
Belediyelerin gerçekleĢtirdiği iĢbirlikleri içerisinde en önemlilerinden biri olan kardeĢ Ģehir
birlikteliği tek bir konu ile sınırlı olmayıp birçok alanda ortak noktalar bulunarak yapılmalıdır.
Belediyeler açısından önemi, personelin mesleki geliĢimine katkı, kurumsal yapıya olumlu katkıları,
farklı yönetim yapıları hakkında bilgi edinme, uluslararası fon kaynağına eriĢebilme ve hem ulusal
hem de uluslararası tanınmıĢlık sağlamasıdır (TBB, 2012: 6). Ayrıca kardeĢ Ģehir eĢleĢtirmeleri
kültürel, ekonomik ve sosyal destek sağlar. Turizmin tanıtılmasında önemli bir araçtır. Ülkeler
arasında barıĢın önemli bir unsurudur. Hem yerel diplomasinin hem de uluslararası diplomasinin
geliĢimine katkıda bulunur. Ülke vatandaĢlarının yardımlaĢma ve paylaĢma bilincinin geliĢmesine
katkıda bulunur.
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Tarihte ülkeleri kardeĢ Ģehir olmaya güdüleyen üç önemli unsur görülmektedir. Birincisi ve en
önemlisi ekonomik sebeplerdir. Ġkincisi politik sebeplerdir. Üçüncüsü ise idealizmdir. Yani dünyada
üçüncü bir dünya savaĢının çıkmasını engellemek, olası bir durumda Avrupa‘nın zarar görmesinin
önüne geçmektir. Bunun için de kapitalist ülkeler daha az geliĢmiĢ ülkelerle ortaklıklar yapıp, fakir
toplumlara yardımlar götürmektedir (Buis, 2009: 191). Görüldüğü gibi Avrupa‘nın sömürgeci geçmiĢi
düĢünüldüğünde Avrupa devletlerinin geliĢmemiĢ ülke kaynaklarını kendi menfaatleri doğrultusunda
kullanmak için birçok birliktelik kurdukları görülmektedir (Gezici ve Kocaoğlu, 2018: 118).
Bu konudaki literatür incelendiğinde Osmanlı Devleti‘nin mevcut sivil ve yerel toplumlar
arasındaki iliĢkilerin kardeĢ Ģehir iliĢkilerinden farklı olmadığı, hatta Osmanlı Devletinin iliĢkilerinin
sürekliliğinin sağlandığı görülmektedir. Mekke ve Medine henüz Osmanlı topraklarına dâhil olmadan
1389 yılı itibari ile Surre1 anlayıĢı baĢlamıĢ ve bu durum kutsal toprakların Osmanlı‘ya dâhil
olmasından sonrada devam etmiĢtir. Türkiye Cumhuriyeti kurulana kadar da bu gelenek devam
ettirilmiĢtir. Bugün beledilerin yaptıkları hizmetler Osmanlıda vakıflar tarafından gerçekleĢtirilmiĢ
(Bayartan, 2008: 163) ve bu vakıflar aracılığı ile birbirini tanımayan halklar kardeĢlik bağları ile
bağlanmıĢtır. Yine aynı Ģekilde Hicaz Demiryolu‘nun yapılması halkların zamandan tasarruf2 etmesini
sağlamıĢ ve Ģehirlerin kalkınmasına yardımcı olmuĢtur. Görüldüğü üzere bahsedilen yıllarda Osmanlı
karĢılıksız ve büyük bir kardeĢlik köprüsü inĢa etmiĢtir.
Günümüzde de ülkeler arasındaki tarihi bağlar, kültürel benzerlikler ve gerçekleĢtirilen birçok
aktivite kardeĢ Ģehirleri binaların ve resmi idari yapıların ötesine taĢımaktadır. Osmanlı Devletinde
olduğu gibi devamı olan Türkiye Cumhuriyeti‘nde de kardeĢ Ģehir iliĢkileri resmiyette olmasa bile var
olmuĢtur. Türkiye Cumhuriyeti Balkanlar‘da, Ortadoğu‘da ve Orta Asya‘da bütün halkları kapsayıcı
projeler gerçekleĢtirmektedir. GerçekleĢtirilen bu projeler kardeĢ Ģehir protokolü adı altında yapılmasa
bile Türkiye‘nin Osmanlı Devleti‘nden miras aldığı, üç kıtaya yayılmıĢ kültürel zenginliğini dıĢ
politikası ile canlı tutmaktadır.
KardeĢ Ģehir iliĢkileri birbirine çok yakın kültürler arasında olduğu gibi, çok farklı kültürler ve
mesafeler arasında da gerçekleĢebilmektedir. Yine benzer Ģekilde yakın kültürler arasındaki zayıflamıĢ
iliĢkilerin canlandırılmasında da kardeĢ Ģehir politikası önemli bir role sahiptir. Bu anlamda
çalıĢmamıza konu olan Ġran ve Türkiye, devrimler, yönetim değiĢiklikleri, siyasi iktidarlar ve
yönetimler nedeni ile dönem dönem zayıflamıĢ bürokratik iliĢkilerin; savaĢ, terör ve devlet politikaları
nedeni ile halkların kopmasının veya mesafelerin uzamasının önüne geçmek için bir kaynak olan
kardeĢ Ģehir uygulamaları hayata geçirilmektedir.
Türkiye‘nin 2000‘li yıllardan günümüze değin her yıl 30 ile 154 arasında kardeĢ Ģehir iliĢkisi
kurduğu görülmektedir (Akman, 2016: 1064). 2019 yılı Aralık ayı itibari ile Türkiye‘nin toplam 1814
kardeĢ Ģehri bulunmaktadır. Türkiye, dünyanın pek çok ülkesi ile kardeĢ Ģehir iliĢkisi kurmayı
baĢarmıĢtır. Ġran ile de toplamda 26 adet kardeĢ Ģehir iliĢkisi oluĢturmuĢtur (Kaynak GeliĢtirme Birimi
GörüĢme, 2019)
Tablo 2: Türkiye‘nin Uluslararası KardeĢ ġehir Sayısı
ÜLKE KONUMLARI
AB ÜLKELERĠ (AB Üyesi Balkanlar Ülkeleri hariç)
BALKANLAR

KARDEġ ġEHĠR SAYISI
358
568

1

Osmanlı Devletinin fiilen sona ermesine kadar devam eden gelenek, Mekke ve Medine halklarının ihtiyaçlarını
karĢılamak için gönderilen para ve hediyelerden oluĢan destektir. Bu gelenek farklı iki toplum olan Arap ve Türklerin
muhabbet ve hürmet bağı olarak geliĢmiĢ, Ġslam toplumunu kaynaĢtırmada önemli rol oynamıĢtır. Ayrıntılı bilgi için bakınız:
Murat Akgündüz, Surre-i Hümayun Geleneği ve Ġslam Toplumunu KaynaĢtırmadaki Rolü, D.E.Ü. İlahiyat Fakültesi Dergisi,
Sayı: 22, İzmir, 2005, 107-114.
2

Hicaz Demir Yolunun yapılıĢ amacı hacılığın kolaylaĢtırılmasıdır. Daha önce Ġran‘dan gidenler Doğu
Arabistan‘daki çöl yolu ve deniz yolu ile Cidde‘ye ulaĢıyor, oradan da kutsal topraklara geçiyorlardı. Afrika‘dan gelen
hacılar Tur-ı Sina üzerinden Cidde‘ye ulaĢıyorlardı. Buradan da Medine‘ye ve ardından Mekke‘ye yolculuk yapılıyordu.
Anadolu ve ġam‘dan gelen yolcular ise ġam ve Mekke yolunu takip etmekteydiler. Bu 110 günlük yolculuk II.
Abdulhamit‘in projesi ile 18 güne düĢmüĢtür. Ayrıntılı bilgi için bakınız: Ufuk Gülsoy, (2010). Kutsal Proje. Ġstanbul: TimaĢ
Yayınları.

38

ASSAM ULUSLARARASI HAKEMLĠ DERGĠ (ASSAM-UHAD)-ASSAM
INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL CĠLT: 7 SAYI: 17 YIL: 2020
DĠĞER AVRUPA ÜLKELERĠ
ORTA ASYA TÜRK DEVLETLERĠ
ORTADOĞU VE KUZEY AFRĠKA
DĠĞER ÜLKELER
TOPLAM

98
280
240
288
1831

Kaynak: https://www.csb.gov.tr/dokumanlar/arama
Yukarıdaki Tablo 1 incelendiğinde, Türkiye‘nin kardeĢ Ģehir politikasında AB uyum sürecinin
teĢvik edici etkisi ve Osmanlı hinterlandıyla bağların tekrar güçlendirilmesi yönünde bir yol izlediği
söylenebilir. Aynı zamanda Ģehirlerin birbirlerine yakın olması, kardeĢ Ģehrin kurumsallaĢmıĢ bir yapı
olması, iletiĢimin ve ulaĢımın diğer ülkelere nispeten daha kolay olması da iliĢkileri
kuvvetlendirmiĢtir. Ortadoğu ve Kuzey Afrika, Türkî Devletler de Avrupa devletlerinden sonra en çok
iliĢki kurulan devletler olarak görülmektedir. Türkiye günümüzde Osmanlı hinterlandı ile barıĢmıĢ,
tarihsel, kültürel ve ekonomik tüm imkânları kullanarak yakın coğrafya ile kardeĢlik bağlarını
güçlendirmiĢtir. Ortadoğu ve Kuzey Afrika‘da yaĢanan Arap Baharı ve sonrasında değiĢen dengeler
kardeĢ Ģehir görüĢmelerinin de askıya alınmasına veya imzalanmıĢ birçok sözleĢmenin uygulanma
aĢamasında sorunlar yaĢanmasına neden olmuĢtur.
3. Köklü Bir KardeĢliğin Örneği: Urumiye ve Erzurum
Urumiye ve Erzurum 5 bin yıllık tarihi geçmiĢe sahip, coğrafi olarak birbirine yakın kadim
Ģehirlerdir. Ġran‘ın Urumiye, Tebriz, Isfahan gibi birçok yerleĢim alanı göç veya sürgünlerle iskân
bölgesi olarak kullanılmıĢtır. Bu nedenle Türk kültür ve medeniyeti bu topraklara yüzlerce yıl hâkim
olmuĢtur. Türk soylarının yüzlerce yıllık varlığı Urumiye‘deki AfĢarlar, Tebriz‘deki Azerî Türk
soyları ile yine Tebriz ve Urumiye bölgelerine yerleĢtirilen Karamanoğulları ailesi gibi geniĢ hanedan
topluluklar Türk kültürünün ve varlığının devamını günümüze kadar sağlamıĢtır (Çelik, 2016: 2988).
Urumiye, Ġran Ġslam Cumhuriyeti‘nin 31 eyaletinden Türkiye‘ye sınır kapısı olan, Ġpek Yolu
üzerinde bulunmasından dolayı da bölge için stratejik bir konuma sahip sürekli geliĢme gösteren
Ģehirdir. Batı Azerbaycan olarak da bilinen Ġran‘ın Urumiye Ģehri vadilerin arasından geçen nehirlerin
döküldüğü UNESCO‘nun Dünya Doğal Mirası listesinde yer alan Urumiye Gölü ile Azerbaycan
bölgesinin ikinci büyük Ģehridir. Urumiye‘deki iki tarihi eserin dünya miras listesine alınması (Takht-e
Soleyman ve Armenian Monastic Ensembles of Iran) Ģehri Ġran‘ın en çok turist çeken bölgesi haline
getirmiĢtir. Urumiye‘nin nüfusunu %85,7 sinin (Azeri) Azerbaycan Türklerinden %10,5‘inin Kürt
nüfusundan oluĢması Urumiye‘nin Türkiye ile yakınlığının sadece coğrafi değil, etnik ve kültürel de
olduğunu göstermektedir. Azeri halk çoğunlukla ġiilerden, Kürtler ise çoğunlukla Sünnilerden
oluĢmaktadır (https://investment.urmia.ir/).
Erzurum Doğu Anadolu Bölgesi‘nin en büyük Ģehri olarak, ekonomik, ulaĢım ve kültürel
yönden önemli bir merkez ve zengin tarihi geçmiĢiyle Türkiye‘nin turistik illerinden biridir. Ġpek
Yolu‘nun önemli bir merkezi olan Erzurum, tarihi boyunca bir savunma Ģehri olarak düĢünülse de
günümüzde spor, eğitim, turizm, tarım ve ticaret merkezi olmuĢtur. Erzurum ve Urumiye Ģehirlerinin
aynı ticari yollar üzerinde bulunması, coğrafi ve kültürel yakınlıkları, mal ve bilgi alıĢveriĢinin
kolaylığı, ortak dil ve köken birlikteliği gibi pek çok ortak noktası bulunmaktadır. AĢağıdaki tabloda
da bu Ģehirlere ait genel bilgiler yer almaktadır.
Tablo 3:Erzurum ve Urumiye‘ye ait Genel Bilgiler
Nüfus
Yüzölçümü
Yönetim
Dil
Ekonomi
Din

Erzurum
761 427 (2020)
25.066 km.
BüyükĢehir Belediyesi
Türkçe
Tarım (KıĢ Turizmi)
Ġslam

Urumiye
736 224 (2016)
43.660 km (Göl ile Birlikte)
Batı Azerbaycan Yönetim Merkezi
Azeri Türkçesi, Farsça
Tarım ve Turizm
Ġslam

Kaynak: https://islamansiklopedisi.org.tr/urmiye
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Ortadoğu Ģehri olan Urumiye, yönetimlerin yaĢamakta olduğu devrimler, ayaklanmalar, terör
olayları ve coğrafyadan kaynaklanan birçok sıkıntıdan dolayı uluslararası alanda yapılacak iĢbirliklerin
sekteye uğraması veya gecikmesi sebebi ile baĢarılı sonuçlar elde edememektedir. Ancak Urumiye
resmi prosedürler hayata geçirilmeden önce de Erzurum ile birçok iĢbirliği ve ortak projeye imza
atmıĢtır.
3.1. AraĢtırmaya ĠliĢkin Bilgiler
3.1.1. AraĢtırmanın Amacı ve Önemi
Kavramsal sınırları çizilen araĢtırmanın kardeĢ Ģehir uygulamasının birbirine yakın
coğrafyalar olan Türkiye‘nin Erzurum Ģehri ile Ġran Ġslam Cumhuriyeti‘nin Urumiye Ģehri arasındaki
kültürel bağların belediyelere ve diğer yerel yönetim birimlerine etkisi incelenmiĢtir. Ġki Ģehir
arasındaki yüzyıllardır var olan iliĢkilerin kardeĢ Ģehir iliĢkisi ile son 5 yıldır olgun bir döneme girdiği
söylenilebilir. Dolayısı ile bu iki Ģehir arasında oluĢabilecek ticari, turizm, bilgi alıĢveriĢi ve politika
transferinin incelenmesi elzem bir konu olarak karĢımıza çıkmıĢtır.
AraĢtırmada, uluslararası belediye birliklerinden, farklı ülkelerde yer alan belediyeler arasında
kurulan kardeĢ Ģehir iliĢkisinin belediyelere ve yerel politikalara katkısının irdelenmesi amaçlanmıĢtır.
Bu konu üzerinde yapılmıĢ diğer çalıĢmaların incelenmesi ile çok sınırlı sayıda çalıĢmaya
rastlanmıĢtır. Ayrıca, literatürde Ortadoğu ülkesi olan Ġran ile kardeĢ Ģehir uygulamasını konu edinen
hiçbir çalıĢmaya rastlanamamıĢtır. Bu nedenle de çalıĢmanın özgünlüğünün literatüre katkı
sağlayacağı umulmaktadır.
3.1.2. AraĢtırmanın Yöntemi
AraĢtırmada Erzurum ve Urumiye belediyeleri üzerinde bir saha çalıĢması gerçekleĢtirilmiĢtir.
Bu bağlamda Erzurum ve Urumiye belediyelerinde yetkili birimler ile görüĢmeler yapılmıĢtır.
Erzurum ve Urumiye Ģehirleri arasında imzalanan kardeĢ Ģehir protokolünün tesisinde rol oynayan ve
Ģu an uygulamanın devamına katkıda bulunan belediye ve diğer kurum ve kuruluĢların yetkilileri ile
mülakatlar gerçekleĢtirilmiĢtir. Yapılan görüĢmelerde iki Ģehir arasındaki kardeĢ Ģehir temellerinin
nasıl atıldığı, belediyeler arası yürütülen faaliyetler ve etkileĢimli olarak yürütülen yerel politikalar,
politika transferleri, bu politikaların tasarımı ve uygulanmasındaki amaç ve politikaların uygulanması
sonucundaki kazanımlar sorgulanmıĢtır.
KardeĢ Ģehir iliĢkilerinin kuruluĢ döneminde ve Ģu an görev üstlenen her iki belediyede görevli
kiĢilerden veriler toplanmıĢtır. Söz konusu veriler toplanırken mülakat (görüĢme) tekniği
kullanılmıĢtır. GörüĢme araĢtırmacı tarafından araĢtırma soruları çerçevesinde gerçekleĢtirilen ve
yanıtların araĢtırmacı tarafından kaydedildiği bir veri toplama tekniğidir. Tanımından anlaĢılacağı
üzere bu görüĢme birebir olacağı gibi araĢtırmacının bir guruba sorular yöneltmesi Ģeklinde de
olabilmektedir (Baydar vd. 2009: 149).
Erzurum ve Urumiye belediyeleri ile yapılan görüĢmelerde, yetkililere kardeĢ Ģehir olma
nedenleri, kardeĢ Ģehir olduktan sonra yapılan ortak faaliyetleri ile tamamlanan ve halen yürütülen
projeler, bunların belediyelere katkıları, uluslararasılaĢması gibi temaları konu alan önceden
hazırlanmıĢ sorular sorulmuĢtur. Urumiye Belediyesi ile çalıĢanların müsaitlik durumu göz önüne
alınarak yüz yüze görüĢme yapılmıĢtır. GörüĢme yapılan kiĢiler U1, U2 ve U3 olarak kodlanmıĢtır.
GörüĢmeler not alınmıĢ ve ses kayıt cihazına kaydedilmiĢtir. KiĢiler ile yüz yüze görüĢüldüğü gibi
telefon ve elektronik posta ile eksikler giderilmiĢtir. Diyaloglar sırasında alınan yeni bilgiler ile
soruların içerikleri küçük oranda değiĢtirilmiĢtir. Erzurum BüyükĢehir Belediyesi ile telefonda ve
elektronik ortamda görüĢmeler sağlanmıĢtır. GörüĢme yapılan kiĢiler E1, E2 ve E3 olarak
kodlanmıĢtır. Toplamda 6 adet yetkili ile görüĢülmüĢtür. Ayrıca Türkiye‘nin güncel kardeĢ Ģehir
sayılarına iliĢkin bilgiye ulaĢabilmek amacıyla Çevre ve ġehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Birimi
ile görüĢülmüĢtür. Belirlenen sorular, yetkililerin kardeĢ Ģehir iliĢkisinde üstlendikleri role göre
değiĢik sıralarda sorulmuĢtur. Bu yönüyle araĢtırmada ―yarı yapılandırılmıĢ mülakat‖ tekniği
kullanılmıĢtır.
Nitel araĢtırmalarda, araĢtırmacılar bireylerle doğrudan veya telefonda konuĢarak ve kendi
ortamlarındaki davranıĢ ve hareketlerini, mimikleri görerek yakından bilgi toplarlar. Verileri
yorumlama aĢamasında nicel araĢtırmacı, daha önce geliĢtirdikleri hipotezleri test ederek verileri
analiz ederken, nitel araĢtırmacılar yeni kavramlar yaratma ve kuramsal yorumların inĢasını
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vurgulamakla ilgilenmektedir (Neuman, 2013: 23). Bu durum araĢtırmacıya yeni kavramsal keĢifleri
yapma fırsatı sunmaktadır. Kuramsal yaklaĢım olarak yorumlayıcı bakıĢ açısına; yöntemsel olarak
nitel ölçümlere dayanan bu çalıĢmanın araĢtırma süreci istenilen düzeyde gerçekleĢtirilmiĢtir.
3.1.3. AraĢtırmanın Soruları
Saha araĢtırması kapsamında Urumiye Belediyesi ile yapılan mülakat görüĢmede ve Erzurum
BüyükĢehir Belediyesi ile yapılan telefon ve elektronik ortamda seçilmiĢ kiĢiler ile yapılan
görüĢmelerde kiĢilerin kardeĢ Ģehir projesindeki üstlendikleri görevlere göre soruların tamamı ya da
bir kısmı seçilerek aĢağıdaki sorular yöneltilmiĢtir.
Kaç adet kardeĢ Ģehriniz bulunmaktadır?
KardeĢ Ģehir olabilmek için izlenilen yol nedir?
Ġki Ģehir arasındaki kardeĢ Ģehir iliĢkisini nasıl ve ne zaman kurmaya baĢladınız?
Ġki Ģehir arasında düzenli olarak yürütülen faaliyetler ve projeler nelerdir?
KardeĢ Ģehir iliĢkisine baĢladığınız süreçteki amaçlarınızı bu güne kadar
gerçekleĢtirebildiniz mi?
6- Bu süreç içerisinde edindiğiniz deneyimler nelerdir?
GörüĢme formunda toplam 6 soru yer almaktadır. Ġki belediyenin ilgili birimlerinde görev alan
personel ile görüĢmeler sağlanmıĢtır. GörüĢme yapılan kiĢilere 6 soru dâhilinde eklemek istedikleri
düĢüncelerinin olup olmadığı sorulmuĢtur. Böylece iki farklı ülke yerel yönetiminin kardeĢ Ģehir
iliĢkisi kurmakta karĢılaĢtıkları güçlükler, prosedürler ve mevcut sorunlar için öneriler getirilmesi
amaçlanmıĢtır.
12345-

3.1.4. AraĢtırmanın Kısıtlılıkları
AraĢtırma 2019 yılında Urumiye Belediyesi ile Erzurum BüyükĢehir Belediyesi kardeĢ Ģehir
birim yetkilileri (dıĢ iliĢkiler birimi) ile gerçekleĢtirilmiĢtir. ÇalıĢma kapsamında görüĢülen Erzurum
ve Urumiye belediyelerinin kardeĢ Ģehir projeleri ile ilgilenen özel birimleri bulunmaktadır. ġehirlerin
ulus ötesi iĢbirlikleri kurması bu birimlerin yetki alanındadır. AraĢtırmanın en önemli kısıtlılığı kardeĢ
Ģehir iliĢkisinin kurulma aĢamasının geçmiĢ tarihli olması sebebi ile geçmiĢ dönemde aktif çalıĢan
kiĢilere ulaĢmanın zorluğudur. 4 adet sorunun kardeĢ Ģehir iliĢkisi kurulduktan günümüze kadar geçen
süreyi içeriyor olması katılımcıların hatırlayabildiği veya kayıtlı olan evraklardan aktarabildikleri ile
sınırlıdır. Ayrıca Ġran‘ın ulusal yönetiminden ve bürokrasinin katı kurallara bağlı olmasından
kaynaklanan zorlukta bir diğer kısıtlılıktır.
3.2. AraĢtırma Bulgularının Değerlendirilmesi
Erzurum ve Urumiye kardeĢ Ģehir iliĢkisinin kurulması ekonomik, ticari veya coğrafi kaygılara
bağlı değildir. KardeĢ Ģehir protokollerinin oluĢması, Ortadoğu coğrafyalarında son yıllarda
uygulanmaya baĢlanmıĢtır. Bu nedenle resmi protokoller günümüze kadar uygulanamamıĢtır. Urumiye
Türkiye‘ye sınırı olan Ġran eyaleti olması, nüfusunun Türk yoğunluğu olması hem ticari hem de
kültürel olarak var olan iliĢkilerin yerel birimlerce resmi çatı altında dostlukların pekiĢtirilmesi ve
ortaklıkların sağlanması amacıyla gündeme getirilmiĢtir.
Erzurum BüyükĢehir Belediyesi‘nin 11 kardeĢ Ģehir baĢvurusu ve görüĢmesi olduğu, Ģu an 3
adet kardeĢ Ģehri bulunduğu ifade edilmiĢtir (E2, GörüĢme: Aralık 2019). Erzurum‘un Ġran
Ģehirlerinden Tebriz ve Urumiye Ģehirleri ile kardeĢ Ģehir iliĢkisi bulunmaktadır (E1, GörüĢme: Aralık
2019). Urumiye Belediyesi‘nin toplamda 3, Türkiye‘de ise sadece Erzurum Ģehri ile kardeĢ Ģehir
iliĢkisi bulunmaktadır (U3, GörüĢme: Mayıs 2019). Ġran, Devrim'den sonra merkezi bir yapıya geçtiği
için bürokratik iĢlemler oldukça yavaĢ iĢlemektedir (Akman ve Ergün, 2019: 1635). Bu durumda Ġran
Ģehristanlarının1 kardeĢ Ģehir iliĢkilerinin olmamasına ya da baĢvuruların oldukça geç sonuçlanmasına
neden olmaktadır.

1

Ġran‘ın mülki idare kademelenmesi 31 il yönetimine bölünmüĢtür. Bilinen il sisteminden daha farklı bir özelliğe
sahiptir. Farsça'da Ostan olarak adlandırılan sınıflama eyalet benzeri bir yapı olup, bölge bazlı olarak belirlenmiĢtir. Her
Ostan, ġehristan adı altında alt kademe ilçelere bölünmektedir. ġehristanlar iki ya da daha fazla BakhĢ adı verilen
bucaklardan oluĢmaktadır. BakhĢ, kırsal alt bölgelere yani Dehestan adı altında köylere ayrılmaktadır. Her Dehestan Rusta
yani mezradan oluĢmaktadır. ġehr de belediye örgütlenmesini ifade etmektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz. (Akman ve Ergün,
2019: 1635)
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AraĢtırma kapsamında söylemler ele alındığında kardeĢ Ģehir iliĢkilerinin doğuĢu, Türkiye‘nin
Tahran Büyükelçisi Derya Örs‘ün Urumiye Belediyesi'ni ziyareti sonrasında bu fikri sunması ile
olmuĢtur. AraĢtırmanın yapıldığı dönemde AK Parti Erzurum Ġl BaĢkanı Mehmet Emin Öz de
Urumiye ve Erzurum BüyükĢehir Belediyeleri kardeĢ Ģehir protokolünün hazırlanmasında, tarihi
kardeĢliğin turizm, ticaret ve dostluk kanallarının bürokrasinin de desteği ile kolaylaĢtırılmasında
katkıda bulunmuĢtur. Daha sonra her iki belediyenin de gayret, istek ve çabaları ile ilerlemiĢtir.
Hazırlıkları 2011 yılında baĢlayan ve 2015 yılı Nisan ayında gerçekleĢtirilen protokolün
müzakere süreci yaklaĢık 4 yıl sürmüĢtür. Sürecin uzamasının nedeni belediyelerin uzlaĢamaması veya
beklentiler değildir. Aksine belediye yetkilileri ve siyasi örgütler, Türkiye‘nin doğu bölgesi ve Ġran
Batı Azerbaycan bölgesinde yaĢayan halkın uzun süreler göç yaĢadıkları, bundan dolayı iki Ģehir
halkının dillerinin, kültürlerinin ve dinlerinin ortak noktaları olduklarını belirtmiĢlerdir. Büyük oranda
aynı dili kullanan iki Ģehir halkının ticarette ve turizmde herhangi bir sıkıntı yaĢamadığı belirtilmiĢtir.
Ancak sürecin bu kadar uzun olmasının nedeni bürokratik ve siyasi engeller olduğu görüĢmelerde
belirtilmiĢtir.
Erzurum ve Urumiye Ģehirleri arasında kurulan iliĢkiler kapsamında ilk adım olarak ihtiyaçlar
belirlenmiĢtir. Her iki Ģehrin belediyeleri neden bir baĢka belediye ile ortaklığa gidildiğini, amaçlarının
ve beklentilerinin ne olduğunu müzakere ve hazırlık sürecinde her iki tarafın menfaatleri
doğrultusunda hareket edildiğini belirtmiĢlerdir. Erzurum BüyükĢehir Belediyesi KardeĢ ġehir Birimi
(E1, GörüĢme: Aralık 2019):“protokolün somut projeler aracılığı ile geliştirilmesi gerektiğini,
ilişkilerin sürdürülebilir bir tabana oturtulabilmesi için protokollerin kişilerin isteğinden çok
şehirlerin ihtiyaçlarına göre belirlenmesi gerektiğini” açıklamıĢtır. Ortaklık iliĢkilerinin kurulabilmesi
için taraflar arasında bir konunun, sorunun veya genel bir sorun etrafında ortak çözüm arayıĢının, bir
baĢka deyiĢle bir projenin varlığı aranmalıdır (Özcan, 2006: 10). Bu konuda Urumiye Belediyesi birim
personeli Ģunları ifade etmiĢtir (U1, GörüĢme: Mayıs 2019): “Urumiye şehri Türk nüfusundan
oluşmakta ve şehrimiz alışveriş ve tatil için Türkiye’yi tercih etmektedir. Halkımız Türkiye’yi bir hami
olarak görmektedir. Yine aynı şekilde Türkiye’den Urumiye’nin tarihi dokusunu görmek veya
akrabaların ziyaret edilmesi gibi sebeplerle binlerce misafir ağırlamaktayız.” Erzurum KardeĢ ġehir
Birimi (E3, GörüĢme: Aralık 2019): ―İran Vatandaşlarının ülkeden çıkışı için belirli bir bedel ödemesi
gerekli, yurt dışı çıkış vergisi deniliyor. Her çıkışta bu bedel kademeli olarak arttırılmakta, bu nedenle
misafir sayımız beklentilerimizin altında kalıyor. Buna rağmen nevruzda özellikle çok misafirimiz
olur” açıklamalarında bulunmuşlardır.
Ortaklık kararı alınıp, amaçlar saptandıktan sonra yasal kuruluĢların izni ve onayına sunulması
aĢamasına gelinmiĢtir. Türkiye‘de yasal süreç Çevre ve ġehircilik Bakanlığı‘ndan izin almakla
baĢlamaktadır.1 5393 sayılı Belediye Kanunu‘nun18. Maddesi‘ne göre, Çevre ve ġehircilik
Bakanlığı‘nın izniyle yurt dıĢındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karĢılıklı iĢbirliği
yapılmasına; kardeĢ Ģehir iliĢkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal iliĢkileri geliĢtirmek amacıyla
kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleĢtirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve
benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek amacıyla belediyelerin
yurt dıĢı iliĢkiler kurmaları ve kardeĢ Ģehir protokolü yapma yetkileri belediye meclisine verilmiĢtir.
Erzurum BüyükĢehir Belediyesi Çevre ve ġehircilik Bakanlığı‘nın izni ile belediye meclisinde aldığı
karar sonucunda Urumiye Belediyesi ile kardeĢ Ģehir olmanın resmi prosedürlerini gerçekleĢtirmiĢtir.
Ġran Ġslam Cumhuriyeti merkezi bir yapılanmaya sahip olduğu için bürokratik iĢlemler
Türkiye‘deki kadar kolay olmamaktadır. Ayrıca Ġran yönetiminin yerel birimleri birçok konuda yetkili
değillerdir. GörüĢmede bu durum Ģu Ģekilde belirtilmiĢtir (U2, GörüĢme: Mayıs 2019):“Türkiye’de
belediyeler birçok bürokratik kanallara dâhil olabiliyorlar, ancak İran’da durum böyle değil. İran’da
belediyeler görevleri dışında bir şey yapamazlar ve görevleri kısıtlıdır. Yapılabilecek konularda da
bürokratik yazışmalar çok zaman almaktadır. İlk önce Urumiye Belediyesi, Erzurum Büyükşehir
Belediyesi ile görüşmeler yaptı. Bu teklif bize Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nden geldi. Görüşmeler
sonucunda belediye meclisinden onay aldık, Valiliğe Erzurum ile kardeş şehir olmak istediğimizi
bildirdik. Valilik Dışişleri Bakanlığı’nın ilgili birimine bildirdi ve süreç başlamış oldu.”
1

29/11/2018 tarihli ve 7153 sayılı Kanunun 28. Maddesi ile ―ĠçiĢleri‖ ibaresi ―Çevre ve ġehircilik‖ Ģeklinde
değiĢtirilmiĢtir.
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Urumiye Erzurum kardeĢ Ģehir iliĢkisi için gerekli birimler ve yasal kuruluĢların izni ile
16.03.2011 tarihinde kardeĢ Ģehir iliĢkisi protokolleri için gerekli iĢlemler baĢlatılmıĢtır. Urumiye
BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Muhammed Hazretpur ile belediye meclis üyeleri ve yöneticilerinden
oluĢan 30 kiĢilik heyet, ―KardeĢ ġehir‖ protokolü imzalamak için Erzurum BüyükĢehir Belediye
BaĢkanı Mehmet Sekmen tarafından davet edilmiĢlerdir. 04.04.2015 tarihinde iki ülke belediye
heyetleri tarafından kardeĢ Ģehir protokolü imzalanmıĢtır (http://www.erzurum.bel.tr).
Amaç belirlenmiĢ, durum ve ihtiyaçlar tartıĢılmıĢ, yasal prosedür uygulanmıĢ ve gerekli
kurumsallık sağlanmıĢtır. Ortaklık kurulduktan sonra kardeĢlik iliĢkisinin etkinliği için tüm kaynaklar
değerlendirilmiĢtir. Yapılan görüĢmeler ve izlenimler eĢliğinde kardeĢ Ģehir olduktan sonra yapılan
projeler her iki Ģehir ve ülke için olumlu sonuçlar ortaya çıkarmıĢtır. Bu projeler Ģunlardır:


Erzurum‘un turizm Ģehri olması birçok Ġranlı‘nın kıĢ tatilini geçirmek için tercih
edebileceği yer olması için gerekli tanıtım çalıĢmalarına baĢlanmıĢtır. Bu kapsamda,
Erzurum Kültür ve Turizm Günleri düzenlenmiĢtir.
 Erzurum BüyükĢehir Belediyesi, kardeĢ Ģehrin kutsal günü olan Yelda Gecesi‘nde
Palandöken‘de BaĢkonsolos Sajad Soltanzadeh‘in ev sahipliği yaptığı etkinliğe
katılmıĢlardır.
 Erzurum‘da her yıl düzenlenen Doğu Anadolu Alışveriş Festivali’nde bu yıl Ġranlı
sanatçılar sahne almıĢ, Ġran vatandaĢları Nevruz Tatili için Erzurum‘u tercih
etmiĢlerdir.
 Erzurum Tarım ve Hayvancılık Fuarı’na kardeĢ Ģehirden hem katılımcı firma hem de
alım heyetleri katılmıĢtır.
 Üniversiteler arasında öğrenci ve akademisyen değiĢimi yapılmıĢtır.
 Türk iĢadamları belediyelerin de özverili çalıĢmaları sonucunda Urumiye‘ye daha
fazla yatırım yapmaya baĢlamıĢlardır.
 Erzurum ve Urumiye tarihi ipek yolunun üzerinde Ģehirler olması sebebi ile ticaretin
geliĢtirilmesi, bölgenin kalkınması amacı ile Türkiye-İran Ekonomik İlişkileri
Geliştirme Toplantısı düzenlenmiĢ ve bu toplantıya BaĢkonsolos ve Ġranlı yetkililer
katılmıĢtır.
Yapılan görüĢme sonucunda kardeĢ Ģehir protokolünün sonuçlarının olumlu geliĢmeler ortaya
çıkardığı söylenebilir. Urumiye Belediyesi birim yetkilisi (U3, GörüĢme: Mayıs, 2019) kendilerinin
yaĢadıkları olumsuz durumu Ģu Ģekilde açıklamıĢtır: “Türkiye’de belediyeler diğer bürokratik yapılar
ile işbirliği yapabilmektedir. İran’da bu durum söz konusu değildir. Bundan dolayı sağlık, eğitim gibi
birçok konuda Türkiye ile işbirliği yapmak istiyor olmamıza rağmen sürecin uzun ve yorucu olması
bizi engellemektedir.”
Erzurum BüyükĢehir Belediyesi çalıĢanı ortaklık konusunda (E1, GörüĢme: Aralık 2019)
görüĢlerini Ģu Ģekilde ifade etmiĢtir: ―Kardeş şehir ilişkileri somut projeler aracılığı ile
geliştirilmelidir. Proje iyi değerlendirilirse şehrin dışarıya açılan penceresidir. Biz Urumiye
Belediyesi ile yapmış olduğumuz kardeş şehir protokolünü, aşamadığımız bürokratik engeller sebebi
ile uygulamada beklentilerimiz altında sonuçlar elde ettik. Ancak somut çalışmalar ile yapılan
işbirlikleri olumsuz olan bu durumu daha sürdürebilir bir zemine kavuşturacaktır. Dezavantaj olarak
görünen para ve zaman kaybı israf olarak düşünülebilir, ancak birikimler ve kazanımlar göz ardı
edilmemelidir.”
Erzurum BüyükĢehir Belediyesi ile yapılan görüĢmeler, toplanan dokümanlar ve incelenen
kaynaklara istinaden, Erzurum ve Urumiye kardeĢ Ģehir iliĢkisinin Erzurum Ģehri için kazanımları Ģu
Ģekilde sıralanabilir:






Ġki Ģehir arasında kardeĢlik ve dostluk pekiĢtirilmiĢtir.
Turizmin geliĢimine katkı sağlamıĢtır.
Üniversiteler arasında öğrenci ve akademisyen değiĢimi sağlanmıĢtır.
UlaĢım imkânları geliĢtirilmiĢtir. Tebriz ve Erzurum arasında direk uçuĢların
yapılması için gerekli adımlar atılmıĢtır.
Erzurum tanıtım filmleri ve katalogları farsça olarak basılmıĢtır.
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 Tebriz ve Urumiye ile kardeĢ iliĢkileri kapsamında Ġran ile ticaret kapasitesi artmıĢtır.
 Düzenlenen kültür gezileri ile kültürel ve diğer hususlarda deneyimler kazanılmıĢtır
Bu kardeĢ Ģehir iliĢkisinde öncelikli amaç halkların tarihte var olan dostluk ve kardeĢliklerinin
pekiĢtirilmesidir. Bu amaçla atılan adımın daha sonrasında Erzurum kıĢ turizmine önemli katkılar
sağladığı söylenebilir.
SONUÇ VE DEĞERLENDĠRME
Dünyanın her yerinde, sunulan kamu hizmetlerinin kalitesinin artırılması ve devamlılığı için
yerelleĢmenin önemi artarken, Ġran Ġslam Cumhuriyetinde rejimden ve siyasi sebeplerden kaynaklanan
merkezileĢme katı bir Ģekilde devam etmektedir. Merkezi otoritenin, kardeĢ Ģehir iliĢkisi kurulmasında
ve politika belirlenmesinde Ġran Ġslam Cumhuriyeti Batı Azerbaycan merkezi Urumiye Ģehrindeki
etkisi görülmektedir. Türkiye‘nin üç kıtanın ortasında yer alması, tarihi kökenleri, Osmanlı hinterlandı
coğrafya ile kurulan yerel iliĢkiler siyasi veya ideolojik olarak değil kardeĢlik olarak adlandırılabilir.
Yapılan bu çalıĢma, Erzurum ve Urumiye belediyeleri arasında kurulan kardeĢ Ģehir iliĢkisini,
iliĢkinin kurulmasında ve sürdürülebilirliğinde rol oynayan kurum ve yetkililer ile yapılan mülakatlar
neticesinde derinlemesine incelenmiĢ ve bu iliĢkinin günümüze kadar yerel halka, belediyelere katkısı
sorgulanmıĢtır. AraĢtırma bulguların doğrultusunda aĢağıdaki temel sonuçlara ulaĢılmıĢtır:


Erzurum ve Urumiye arasında kardeĢ Ģehir iliĢkisinin kurulmasında Büyükelçi Derya
Örs‘ün giriĢimleri ve daha sonra kurumsal giriĢimler etkili olmuĢtur.
 KardeĢ Ģehir iliĢkilerinin geliĢtirilmesinde her iki belediyenin giriĢimleri etkili olmuĢ
ancak tatmin edici düzeyde olmamıĢtır.
 KardeĢ Ģehir iliĢkilerinin geliĢmesinde her iki toplumun aynı kültür ve coğrafyadan
olması etkilidir.
 KardeĢ Ģehir iliĢkisinin amacı kardeĢ Ģehir iliĢkisinin sürdürülebilir bir tabana
oturtulması, farklı iki ülkede bulunan halkların kültürel bağların kaynaĢtırılmasına
bağlıdır. Bununla birlikte turizm potansiyeli arttırılarak ekonomik kazanç elde
edilmiĢtir.
 Sosyal ve kültürel iliĢkilerin geliĢmesinde kardeĢ Ģehir politikaları büyük rol
oynamaktadır. Ġki belediye arasında konser, fuar, sergi ve dini etkinlikler
yapılmaktadır.
 Erzurum ve Urumiye belediyeleri arasında öğrenci değiĢimi yapılmıĢtır. Eğitim
alanında yapılan bu etkinlik gibi belediye personelinin eğitimleri ile politika transferi
düĢünülebilir.
 Ġki Ģehir arasında ulaĢımın kolaylaĢtırılması için yetkililer gerekli görüĢmeleri
yapmıĢtır.
 GeliĢen teknoloji kardeĢ Ģehir iliĢkilerinin daha sürdürülebilir olmasına imkân
sağlayacaktır.
 AraĢtırmanın en öne çıkan bulgularından birisi de, Urumiye Belediye yetkililerinin
Ġran‘daki merkezi yönetimin yerel yönetimler üzerindeki idari vesayet denetiminin
Türkiye‘ye kıyasla daha katı olduğu yönündeki görüĢleridir.
II. Dünya SavaĢından günümüze kadar var olan kardeĢ Ģehir uygulamaları, Türkiye‘de
belediyelerin 1960‘lı yıllardan sonra kullandıkları önemli bir ortaklık Ģekli olmuĢtur. Türkiye‘nin
kardeĢ Ģehir yolculuğu çok uzun olmamakla beraber olumlu kazanımlar elde etmesini sağlamıĢtır. Bu
çalıĢmada ele alınan Türkiye‘nin kardeĢ Ģehir yolculuğunda bir durak olan Erzurum ve Urumiye
kardeĢ Ģehirlerinin incelemesi de bunu doğrulamaktadır. Türkiye‘nin Ġran ile toplam 26 adet kardeĢ
Ģehir iliĢkisi bulunmaktadır. Ancak bu iliĢkiyi ele alan akademik bir çalıĢma yapılmamıĢtır. Ġleride bu
konu ile ilgili yapılacak akademik çalıĢmalar da Türkiye‘nin kardeĢ Ģehir yolculuğuna önemli katkılar
sağlayabilir.
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