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ANKARA’NIN 44 KARDEŞİ VAR
“Kardeş kent” dünyanın farklı yörelerindeki il veya ilçelerin, daha çok kültürel ama
aynı zamanda ekonomik alışverişlerini amaçlayan ve giderek yaygınlaşan bir olgu.
Kardeş kent uygulamaları, çoğu zaman belediye başkanlarının karşılıklı ziyaretleri
sonucu imzaladıkları bir protokolden veya isimlerinin karşılıklı olarak bir caddeye veya
sokağa verilmesi gibi sembolik jestlerden öteye gitmese de zaman zaman kültür
haftaları, sergiler, konserler vb. çeşitli etkinlikler de gerçekleşebiliyor.
Ankara’nın tam 44 kardeş kenti (ilçeler hariç) olduğunu
biliyor muydunuz? Belki dikkatinizi çekmiştir, İzmir
Caddesi’nin Gazi Mustafa Kemal Bulvarı tarafından
girişinde bir anıt vardır. Üzerinde Türkçe, İngilizce ve
kendi dilerinde olmak üzere Ankara’nın kardeş kentlerinin adı yazılıdır. Kabil ve
Ulanbator ile başlayan bu listede, aralarında Pekin, Havana, Moskova gibi önemli
dünya başkentlerinin isimleri yer alır.
İlk kardeş: Seul
1971 yılında kardeş ilan edilen Güney Kore’nin başkenti Seul, Ankara’nın ilk kardeş
kenti özelliğine sahip. Seul’u 1982’de kardeş kent ilan edilen Pakistan’ın başkenti
İslamabad ve 1984’te kardeş kent olan Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur takip
ediyor.

Genellikle her ülkede bir kent kardeş seçilirken (diplomasideki karşılılık esası gibi) bu
seçimlerde kardeş kentlerin kendi ülkeleri açısından konumlarının birbirine uygun veya
yakın olmasına dikkat ediliyor. Örneğin bir başkent ancak diğer ülkenin başkentiyle
kardeş olabiliyor. Bu açıdan Ankara’nın kardeş kentleri arasında yavruvatan için bir
istisna söz konusu, çünkü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bir değil iki kardeş
kentimiz bulunuyor. 1986’da bir başkent olmadığı halde kardeş kent seçilen Dipkarpaz
zaten bir istisna iken daha sonra 1989’da Lefkoşa’nın da kardeş kent ilan edilmesiyle
KKTC iki kardeş kentimizin bulunduğu tek ülke ayrıcalığına sahip oluyor.
1990’da kardeş kent olan Çin’in başkenti Pekin’i takiben
1992’de Afrika’da Sudan’ın başkenti Hartum, Asya’da
Kırgızistan’ın başkenti Bişkek, Avrupa’da Macaristan’ın
başkenti Budapeşte ve Bulgaristan’ın başkenti Sofya ile
Rusya’nın başkenti Moskova Ankara’yla kardeş kent ilan
edilirler. Bu listeye 1993’te Ukrayna’nın başkenti Kiev ve
Orta Amerika’da Küba’nın başkenti Havana, 1994’te ise Orta
Asya’da

Türkmenistan’ın

Bosna-Hersek’in

başkenti

başkenti

Aşgabat,

Saraybosna

Avrupa’da

ile Ortadoğu’da

Kuveyt’in başkenti Kuveyt eklenir.
Daha sonra 1995’te Arnavutluk’un başkenti Tiran ve Makedonya’nın başkenti Üsküp,
1996’da Gürcistan’ın başkenti Tiflis, 1997’de Rusya’ya bağlı bir özerk cumhuriyet olan
Başkurtisdan’ın başkenti Ufa ile 1998’de Romanya’nın başkenti Bükreş’in kardeş kent
ilan edilmesiyle 2000’li yıllara gelindiğinde Ankara’nın dünyanın her tarafına yayılan
kardeş kentlerinin sayısı 20’yi geçer.

Sırada; 2000’de kardeş kent olan Somali’nin
başkenti Mogadişu, Bahreyn’in başkenti
Manama ve Şili’nin başkenti, Santiago,
2001’de kardeş olan Kazakistan’ın yeni
başkenti Astana ve Moldova’nın başkenti
Kişinev

vardır.

Bundan

sonra

2002’de

Tacikistan’ın başkenti Duşanbe, 2003’te
Afganistan’ın başkenti Kabil ve Moğolistan’ın başkenti Ulanbator, 2004’te ise
Kosova’nın başkenti Priştine ve Özbekistan’ın başkenti Taşkent ile Ortadoğu’da;
Mısır’ın başkenti Kahire ve Yemen’in başkenti Sanaa ile kardeş kent protokolleri
imzalanır.
Rusya’dan üç kardeş
2005’te Afrika’dan Zaire’nin başkenti Kinsaşa bu listeye dâhil olurken aynı yıl
Rusya’nın bir diğer özerk cumhuriyeti olan Tataristan’ın başkenti Kazan da Ankara’yla
kardeş kent olurlar.
2006’da Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa, 2007’de Belarus’un başkenti Minsk,
2008’de Hırvatistan’ın başkenti Zagreb ve 2010’da Suriye’nin başkenti Şam ile
kardeşlik protokolleri imzalanır. Son yıllarda bu listeye dünyanın dört farklı kıtasından
beş yeni kardeş kent daha eklenir. 2011’de, Afrika’da Gine Bissau’nun başkenti Bissau
ve Asya’da Vietnam’ın başkenti Hanoi, 2012’de ise gene
Asya’da Tayland’ın başkenti Bangkok, ABD’nin başkenti
Washington ve Avusturya’nın başkenti Viyana’nın kardeş
ilanıyla Ankara’nın kardeş kentlerinin sayısı 44’e ulaşır.
Bundan böyle gittiğimiz ülkelerde, kent haritalarına
bakarken bir de bu açıdan göz atmakta fayda olabilir.
Çünkü Ankara adını taşıyan sokak, cadde, park ve
meydanlarla karşılaşabiliriz.
Ankara’nın kardeşlik bağlarının, başkentin ekonomik
yaşamına ne kadar katkı sağladığı sorusunun yanıtı
belirsizliğini koruyor. 2003 yılında Ankara Büyükşehir

Belediyesi tarafından düzenlenen Kardeş Kentler Zirvesi’nden başka son 10 yılda
gerçekleştirilen tüm kültürel paylaşımlar; 2004’te Ankara’da düzenlenen Ulanbator ve
2005’te İslamabat’ta düzenlenen Ankara günleri ile 2006’da karşılıklı olarak
gerçekleştirilen Ankara ve Seul günlerinden ibaret. Son 10 yılın etkinliklerine, bir de
2003’te Moskova’da düzenlenen olaylı Ankara Kültür Günleri eklenebilir. Ninni adlı
şarkısını, Çeçenistan’da ölen çocuklar için söylemek isteyen Hasan Cihat Örter’in,
Moskova Belediye Başkanı’nın tepkisi üzerine sahneden indirildiği, Gorki Park’taki
açılış konseri büyük bir skandala yol açmıştı…

