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ÇİN’İN YENİ İPEK YOLU GİRİŞİMİNİN KÜLTÜREL BOYUTU	

Çin’in Yeni İpek Yolu Ekonomik Kuşağı 
(İYEK) ve daha sonra Tek Kuşak, Tek Yol 
Girişimi adını alan 21. Yüzyıl Deniz İpek 
Yolu, Çin’in Avrasya’da varlığını güçlen-
dirme çabalarının canlandırılmasına ilişkin 
en açık göstergedir. Bu girişim, ekonomik 
küreselleşme ve bölgeselleşmenin modern 
eğilimlerinin en kalıcı ve yenilikçi göster-
gelerinden biri haline gelmiştir. Çin’in 
önerdiği İpek Yolu Girişimi, Deng Xiao-
ping’in “gücünü gizle ve zamanını bekle” 
stratejisinin son aşaması olmuştur. 
İYEK kavramı ilk olarak Çin Cumhurbaş-
kanı Xi Jinping’in 7 Eylül 2013 tarihinde 
Kazakistan’a yaptığı resmi ziyarette 
tanıtılmıştır. Xi Jinping, konuşmasında, 
bölge ülkelerinin güçlü ikili ilişkiler ve 
ortak bir tarih ile birbirine bağlı olduklarını 
vurgulamıştır. Çin’in, Orta Asya ülkeleri-
nin seçtikleri gelişme stratejisine her zaman 
saygılı olacağı konusunda bu ülkelere 
teminat veren Xi Jinping, aynı zamanda 
Pekin’in bölgede hakimiyet kurma id-
diasının olmadığını belirtmiştir. 
Çin’in Yeni İpek Yolu Girişiminin kültürel 
boyutu dikkate alınırken, bu boyutun mil-
letler arası etkileşim ilkesine dayalı olduğu 
belirtilmelidir. İpek Yolu Ekonomi Kuşağı 
ile 21. Yüzyıl Deniz İpek Yolunun Birlikte 
İnşa Edilmesine İlişkin Vizyon ve Faaliyet-
lerin Beşinci işbirliği önceliğine göre, ka-
mu diplomasisinin ya da bireyler arası iliş-
kinin güçlendirilmesi aşağıdaki alanları 
içermektedir: eğitim (yılda 10.000 burs); 
kültür ve sanat; turizm; sağlık hizmeti; 
gençlik politikası; bilim ve teknoloji; siyasi 
partiler ve parlamento işbirliği. Böylece, 
Çin Avrasya için kendi ekonomik hedefle-
rinin ve önceliklerinin gerçekleşmesini sağ-
layacak bir jeo-kültürel strateji önermiştir. 
Aslında, Yeni İpek Yolu Girişiminin 
(YİYG) jeo-kültürel çerçevesinin oluştu-
rulması, Çin için ekonomik stratejisinin 
uygulanması kadar önemlidir. Çin’in YİYG 
kültürel vizyonu, karşılıklı güven ve birbir-
lerinin kültür ve sanatının daha iyi an-
laşılmasının, uluslararası işbirliğini kesin-
likle geliştireceği ve kültürel farklılıklardan 
kaynaklanan güçlü önyargıların ve şüphele-
rin üstesinden gelinmesini mümkün 
kılacağı varsayımına dayanmaktadır. Çinli 
uzmanlar, karşılıklı güvenin inşa edilmesi-
ne ve Çin bakış açısı ile Rusya ve ABD 
bakış açıları arasındaki farkın ortaya ko-
nulmasına yönelik artan çabalarının, derin 
bir ekonomik entegrasyon gerçekleştirme-

den kalkınma ve işbirliğine vurgu yaptığını 
ve bu çabaların, Pekin tarafından başlatılan 
İpek Yolu Ekonomik Kuşağı’nın kurul-
masının başlıca hedefleri arasında yer 
aldığını belirtmişlerdir. 
Çin’in bölgede artan ekonomik hakimiyeti, 
nüfus artış hızı ve bölge üzerindeki jeopoli-
tik emelleri ile ilgili bazıları haklı, bazıları 
haksız uzun süre açığa çıkmamış olan 
ayrılıkların ve önyargıların bertaraf edilme-
si ihtiyacı, İpek Yolu Ekonomik Kuşağı’nın 
uygulanması için başlıca engellerden biri-
dir. Bu, oldukça anlaşılır bir durumdur. 
Günümüzde, kıtalar arası hızlı tren ağı, 
petrol ve gaz boru hatları, karayolları, 
telekomünikasyon ağları ve uydular, ticaret 
anlaşmaları ve bilimsel alanda işbirlikleri 
yoluyla antik İpek Yolu yeniden inşa edil-
mektedir. Ancak, İYEK’in ayrıca kültürel 
bir boyuta ihtiyacı vardır. Söz konusu 
engeller çoğunlukla dünyanın birçok ülke-
sinde, özellikle Çin’e komşu olan ülkelerde 
yüzyıllar önce oluşan yabancı düşmanlığına 
dayanmaktadır. Bu nedenle, Çin’e ve Çin 
kökenli insanlara karşı oluşan eski ve yeni 
korkuları ve basmakalıp yargıları yok 
etmek için Pekin’in İpek Yolu’nun yeniden 
canlandırılması kavramını kullanmayı 
tercih etmesi rastlantı değildir. Çinli yetki-
liler, kültürlerin karşılıklı zenginleşmesinin 
tarihsel açıdan benzer özellikler taşıması 
nedeniyle Yeni İpek Yolu Girişiminin 
bölgede başarıyla hayata geçirileceğine 
inanmaktadırlar. 
YİYG’nin kültürel boyutu, Çin projesinin 
olumlu algılanmasında önemli bir rol 
oynamıştır. İYEK çerçevesinde kültürel 
etkileşimi artırmayı hedefleyen Çin strateji-
sinin önemli sonuçlarından biri, “Avrasya – 
İpek Yolu” Kültürel İşbirliği için bir Sivil 
Toplum Örgütünün oluşturulmasıdır. Örgü-
tün kurulmasıyla ilgili anlaşma, 14-15 
Eylül 2015 tarihinde Moskova’da düzenle-
nen İkinci Büyük İpek Yolu Uluslararası 
Kültür Forumu’nda sağlanmıştır. Bu Fo-
rum, Çin Azınlık Milletler Kültür ve Sanat 
Vakfı, Çin İpek Yolu Fonu, Kazakistan 
Halkının Ruhani Gelişim Fonu ve 
Bağımsız Devletler Topluluğu İnsani 
İşbirliği için Hükümetlerarası Vakıf ta-
rafından organize edilmiştir. “Ortaklığın 
Geliştirilmesi: Kültürel İşbirliği için Ortak 
Projelerin Planlanması”, Forumun ana 
teması olarak belirlenmiştir. Toplantıya 
İYEK ülkelerinden 300’den fazla önemli 
bilim adamı, sanatçı, siyasetçi, işadamı ve 

medya temsilcisinin yanı sıra Şanghay 
İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) ve UNESCO temsil-
cileri katılmışlardır. 
İpek Yolu Ekonomi Kuşağı ile 21. Yüzyıl 
Deniz İpek Yolunun Ortaklaşa İnşa Edil-
mesini Teşvik Edilmesi ile İlgili Vizyon ve 
Faaliyetlere göre, Çin’in karşılıklı olarak 
bölge ülkelerde hem kültür yılları, sanat ve 
film festivalleri, televizyon haftaları ve 
kitap fuarları düzenlemeye, hem de kaliteli 
filmler, radyo ve TV programları yapma ve 
çevirme konusunda işbirliği yapmaya 
odaklanacağı da belirtilmelidir. İYEK 
ülkeleri arasında turizm ilişkilerinin de 
arttırılması gerektiği açıktır. Pekin, turizm 
tanıtım haftaları ile tanıtım ayları düzenle-
meyi, birlkte rekabetçi uluslararası turizm 
güzergahları ve İpek Yolu özelliklerine 
sahip ürünler oluşturmayı ve Yeni İpek 
Yolu üzerinde yer alan ülkelerde turist 
vizesine başvuru şartlarını daha uygun hale 
getirmeyi planlamaktadır. Örneğin, Kaza-
kistan ve Çin, 2014 yılında Almatı’da 
düzenlenen “Binlerce li Uzunluğundaki 
İpek Yolu” adlı uluslararası serginin yanı 
sıra “Çin ve Kazakistan: Büyük İpek Yolu 
Çay kültürü” adlı dostluk ve işbirliği yürü-
yüş konvoyu gibi ortak kültürel projeleri 
başlatmışlardır. Çin’in Shaanxi eyaletinde 
yetiştirilen değerli “Fuka” Deyang tedavi 
çayını taşıyan bu konvoy, Xian’dan yola 
çıkarak antik ticaret rotalarını izlemiş ve 
2015 yılında Kazakistan’a gelmiştir. Bunun 
yanısıra, YİYG aracılığıyla kendi kültürünü 
dış dünyaya entegre etmek için Çin, “Yeni 
İpek Yolu, Yeni Rüya” adlı basın turunu da 
başlatmıştır. Bu basın turu, Çin’in batı 
Shaanxi eyaletinin başkenti ve antik İpek 
Yolu’nun başlangıç noktası olan Xi'an’da 
2014 yılı Haziran ayında başlamıştır. 
Dolayısıyla, Çin’in büyük ölçekli Yeni 
İpek Yolu Girişimi, dünyanın en büyük 
projelerinden biridir. Bu girişim ilk baş-
latıldığında, Avrasya’da büyük bir endişe-
ye, hatta  güvensizliğe neden olmuştur. 
Ancak, güzergah üzerindeki ülkelerde 
İYEK girişimine oldukça güçlü bir desteğin 
geliştirilmesi sadece iki buçuk yıl almıştır. 
Çin, YİYG yoluyla güzergah üzerindeki 
pek çok ülkede bir “modern tarz” haline 
gelebilecek olan kültürel değerlerini yay-
mayı ümit etmektedir. Hatta Çin, kendi 
kültürel değerlerinin, uzun vadede “Çinli 
Avrasya’nın” ya da “Çin merkezli dün-
yanın” oluşumunu sağlayabileceği beklen-
tisi içindedir. 



	

• Erivan’a düzenlediği resmi ziyarette, 
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lav-
rov ve Ermenistan Cumhurbaşkanı 
Serj Sarkisyan, bölgesel ve uluslara-
rası konuları geniş bir yelpaze içinde 
ele almışlardır. Görüşmede, çatışma 
bölgesinde gerginliğin artmasının 
ardından, Dağlık Karabağ bölgesinde 
barışın sağlanması konusuna özel bir 
önem verilmiştir. 

• Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirojid-
din Aslov ve Beyaz Rusya Dışişleri 
Bakanı Vladimir Makei, New York’ 
ta gerçekleştirdikleri ikili görüşme-
lerde, Tacikistan ile Beyaz Rus-
ya’nın üçüncü ülkelerle işbirliğinin 
geliştirilmesinde birlikte hareket et-
me konusunda anlaşmışlardır. Taraf-
lar ayrıca, uluslararası teröre karşı 
bütün ülkeler arasında açık ve birlik-
te gerçekleştirilecek bir işbirliğinin 
önemine vurgu yapmışlardır. 

• Pekin’de düzenlenen Şangay İşbirliği 
Örgütü’ne (ŞİÖ) üye ülkelerin Ulusal 
Koordinatörler Konseyi toplantısında 
katılımcılar, Haziran 2016’da Taş-
kent’te yapılması planlanan ŞİÖ’ye 
üye devletlerin Başkanlar Konseyi, 
Dışişleri Bakanları Konseyi, Kültür 
Bakanları toplantıları, İş Konseyi 
Yönetim Kurulu toplantıları ve Ban-
kalararası Ortaklık Konseyi top-
lantılarının taslak gündemi ve sonuç 
belgeleri üzerinde görüş alışverişinde 
bulunmuşlardır. 

• Brüksel’de Büyükelçiler düzeyinde 
düzenlenen NATO – Rusya Konseyi 
toplantısında taraflar, Ukrayna ve ci-
varında yaşanan kriz, Minsk Anlaş-
maları’nın tamamiyle uygulaması 
gerekliliği ve Afganistan’daki durum 
üzerinde görüşmüşlerdir.  

• Rusya Güvenlik Konseyi, Rusya ve 
ABD’nin bilgi güvenliğinde işbirli-
ğini arttırmaya karar verdiklerini bil-
dirmiştir. Bu anlaşma, Cenevre’de 
uluslararası bilgi güvenliği konusun-
da gerçekleştirilen üst düzey top-
lantının sonuçlarından biridir. Taraf-
lar, bilgi ve iletişim teknolojileri 
alanındaki tehditlere karşı ikili işbir-
liğini yoğunlaştırmaya karar vermiş-
lerdir. 

 

Ekonomi, Finans ve Enerji 
 

• Rusya Enerji Birinci Bakan 
Yardımcısı Kirill Molodtsov, Rus-
ya’nın 2016 yılının ilk çeyreğinde 
Çin’e 6.8 milyon ton ham petrol ih-
raç ettiğini açıklamıştır. 2015 yılın-
da, Rusya’nın Çin’e ham petrol ihra-

catı %17.5 artarak 26.7 milyon tona 
ulaşmıştı. 

• Türkmenistan – Özbekistan sınır 
kenti Gedaim’de başlayıp, Özbekis-
tan ve Kazakistan’dan geçerek Hor-
gos’taki Çin – Kazakistan sınırını 
aşan 1,830 kilometre uzunluğundaki 
Orta Asya – Çin doğal gaz boru hattı 
aracılığıyla, 2016 yılı Ocak – Mart 
döneminde yaklaşık 10.6 milyar met-
reküp doğal gaz arz edilmiştir. Bu 
rakam, 2015 yılının aynı dönemine 
kıyasla %33 daha fazladır. 

• Türkmenistan Petrol ve Doğal Gaz 
Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya 
göre, 2016 yılında ülkede yaklaşık 
450,000 ton sıvılaştırılmış doğal gaz 
(LNG) üretilecektir. Bu miktarın 
önemli bir kısmı (340,000 tonu), 
Türkmenbaşı petrol rafinerileri 
kompleksinde üretilecektir. 

• Skyland Petrolleri Yönetim Kurulu 
Başkanı David Robson, şirketin 
Rusya’daki Doğu Sibirya’da bulunan 
bazı büyük petrol ve doğal gaz alan-
larında kısmi hisseler satın almayı 
planladığını duyurmuştur. Yatırımın 
tamamlanmasının ardından, elde edi-
len petrol ve doğal gaz, Doğu Sibirya 
– Pasifik Okyanusu petrol boru hattı 
ve Sibirya’nın Gücü doğal gaz boru 
hattı aracılığıyla Çin’in Heilongji-
ang, Liaoning, Pekin ve Şanghay gi-
bi bölgelerine nakledilecektir. 

• Özbekistan Uzbekneftegaz Milli 
Holding Şirketi’nden yapılan açık-
lamaya göre, Rus petrol şirketi LU-
KOIL, Özbekistan’ın güney-batısın-
daki Buhara eyaletinde bulunan 
Kandım doğal gaz kondensat saha-
larının geliştirilmesinde önemli bir 
üretim tesisi konumunda olan Kan-
dım Doğal Gaz İşleme Kompleksi’ 
nin inşaatına başlamıştır. Aralık 
2018’de tamamlanması planlanan te-
sis inşaatının ilk aşaması, yıllık 
7,819 milyar metreküp pazarlanabilir 
doğal gaz, 134,360 ton gaz konden-
sat ve 212,900 ton elemental kükürt 
üretim kapasitesine sahip olan Kan-
dım saha grubunda bir doğal gaz iş-
leme tesisinin inşasını öngörmekte-
dir. 

• İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri 
Bakanı Mahmud Vaezi’ye göre 
Azerbaycan, şu anda inşa aşa-
masındaki Kazvin – Raşt – Astara 
demiryolunun bir bölümü olan Raşt 
– Astara demiryolu projesinin fi-
nansmanı için 500 milyon dolar kre-
di vermeyi kabul etmiştir. İnşaatın 
toplam maliyetinin 0.9 milyar dolar 
ile 1 milyar dolar arasında olacağı 
tahmin edilmektedir. 

• Rosatom Operasyon Yönetimi Biri-
mi Birinci Genel Müdür Yardımcısı 
Alexander Lokshin, şirketin, yabancı 
sözleşme portföyünü 2016 yılında 20 
milyar dolar arttırarak yaklaşık 130 
milyar dolara çıkarmayı planladığını 
açıklamıştır. 

• İran Dışişleri Bakanlığı’na Bağlı 
Ortak Kapsamlı Faaliyet Planını De-
netleme Merkezi Başkanı Abbas 
Araqçi’ye göre Tahran, sahip olduğu 
32 ton ağır su malzemesi fazlasını 
ABD’ye ihraç etmek için bir Ameri-
kan şirketi ile anlaşma imzalamıştır. 

• Kazakistan’da elektrik tüketimi, 
ülkedeki enerji tüketiminin %67’ 
sinden fazlasına sahip olan sanayi 
üretimindeki olumsuz gelişmeler ne-
deniyle, son beş yılın en düşük sevi-
yesine inmiştir. Kazakistan’da elekt-
rik tüketimi, 2016 yılının ilk üç 
ayında 2015 yılının aynı dönemine 
kıyasla, %2.2 azalarak 24.4 milyar 
kilovat/saat olmuştur. 

• İran Bilgi ve İletişim Teknolojileri 
Bakanı Mahmud Vaezi’ye göre, İran 
ve Azerbaycan arasındaki ticaret 
hacmi 2016 yılı Ocak – Mart döne-
minde %53 artmıştır. 

• Hükümetlerarası Ekonomik İşbirliği 
Komisyonu altında faaliyet gösteren 
Rusya – Ermenistan bölgelerarası iş-
birliği çalışma grubu toplantısında, 
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakan 
Yardımcısı Alexander Tsybulsky, 
Rusya’nın Ermenistan ile ticaretinin 
2015 yılında 1.3 milyar dolar oldu-
ğunu ve şu anda nominal olarak 
%11.6 oranında azalmasına rağmen 
reel olarak %2 oranında arttığını 
açıklamıştır. 

 

Toplum ve Kültür 
 

• Global ortalama sıcaklık artışının 
2100 itibariyle sanayileşme öncesi 
dönem baz alınarak 2 santigrat dere-
cenin altında tutulmasına ilişkin an-
laşmanın Paris’te kabul edilmesinden 
dört ay sonra, New York’taki Birleş-
miş Milletler binasında toplam 175 
ülke, Paris İklim Anlaşmasını imza-
lamıştır. Paris Anlaşması, dünyadaki 
sera gazlarının %55’inden sorumlu 
olan 55 ülkenin anlaşmayı onayla-
masından hemen sonra yürürlüğe gi-
recektir. 

• Azerbaycan Acil Durum Bakanlığı, 
Devlet Denizcilik İdaresi ve Hazar 
Nakliye Anonim Şirketi, birlikte bir 
açıklama yaparak, Hazar Denizi’nde 
Rus PALFLOT 2 tankerinde başlayan 
yangının söndürüldüğünü duyurmuş-
lardır. 

Hazırlayanlar Lidiya Parkhomchik, Hayal Ayca Simsek,  
Saule Akhmetkaliyeva. 
Meiramgul Issayeva 
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