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Özet
Kuzey Kutup Dairesi’nin üstünde yer alan Arktik, son 
zamanlarda uluslararası ilişkiler için yeni bir rekabet 
alanı olmaya başlamıştır. Buzulların erimesiyle yeni 
deniz ticaret yollarının ortaya çıkması, muhtemel 
maden ve hidrokarbon kaynaklarının keşfi bu rekabeti 
meydana getirmiştir. Dünya ticaretinin çok büyük bir 
kısmının deniz ticareti yoluyla yapılması ve tahmin 
edilen rezerv miktarının yüksek olması ülkelerin bu 
bölgeye dair iştahlarını kabartmaktadır. Arktik’ e 
kıyısı olmayan bir ülke olan Çin bile bu Arktik bölge-
sine dair stratejiler üretmektedir. Bölgede Rusya’nın 
başını çektiği bir silahlanma yarışı dikkat çekmekte-
dir. Amerika’nın da Arktik’ e olan ilgisi son yıllarda 
iyice artarak bölgeye dair çalışmalarını yoğunlaştır-
mıştır. Dünyanın en güçlü ekonomisine sahip üç 
ülkesinin bölgedeki rekabet çatışmalarına şahit olmak 
mümkündür. Biz de bu makalemizde tüm dünyanın 
gözünü bir anda bu rekabet ortamına çevirdiği Arktik 
bölgesini tartışacağız.

Anahtar Kelimeler: Küresel Isınma, Arktik, Rusya, 
Amerika, Çin, Kutup İpek Yolu

Giriş 
Küresel ısınma ve iklim değişikliği fiziksel etkilerini 
uzun yıllardır tüm dünyada hissettirmektedir. Bu 
etkilere göz attığımızda en çok dikkat çeken etki, 
küresel çaptaki sıcaklık artışıdır. Kurallık çölleşme, 
tundra ve buzulların erimesi, denizlerdeki su seviyesi-
nin yükselmesi bu etkilere örnek olarak gösterilebilir. 
Küresel ısınma dünyanın her yerinde kendisini göster-
mektedir fakat sıcaklık artışı yüksek enlemlerde, 
kutup noktalarında daha çok etkilidir. Bu bağlamda 
Arktik bölgesi de bu durumdan en çok etkilenen 
bölgeler arasındadır. Bu konunun ilk başta uluslararası 
ilişkiler literatürüne girmesi ise yeşil teori kapsamında 
olmuştur. İklim değişikliği ile eriyen buzullar, çevresel 
sorunların ve konuların devletler arasında uluslararası 
düzeyde ele alınması noktasında birleşen Yeşil Teori 
teorisyenlerinin odak noktası olmuştur. Ancak son 
yıllarda Yeşil Teori boyutundan çok bölgede yaşanma 
potansiyeli olan rekabet çatışmasının varlığı ile ulusla-
rarası ilişkilerin tartışma konularından biri olmaya 
başlamıştır. Arktik bölgesindeki buzulların incelmesi 
ve yer yer erimesi sebebiyle meydana gelen değişikler, 
bölgede rekabet çanlarının çalmasına neden olmuştur. 
Coğrafi yapısı değişen Arktik Bölgesi, yeni ticaret 
yolları ve hidrokarbon kaynaklarının keşfi ile yeni 
ekonomik fırsatlar sunmasından dolayı birçok ülkenin 
ilgisini çekmektedir. Bu makalenin amacı; Arktik 
bölgesinin iklim değişikliği çerçevesinde sunduğu 
yeni olanakları, ülkelerin bu bölge üzerindeki rekabet 
çatışmasını ve bölgeye dair beklentilerini değerlendir-
mektir. 

1. Arktik Bölgesi
Kuzey kutbunun etrafında çevrelenen ve çoğunlukla 
buz dağları ve buz kütleleri ile çevrili olan alan, Arktik 
Bölgesi olarak adlandırılmaktadır. Bölgenin adı, 

kelime kökeni olarak Eski Yunanca’ ya dayanmakta-
dır. Arktik, Eski Yunanca’ da arktikós ‘ayı, Kuzey 
Kutbuna ait’ anlamlarına gelmektedir. 

Arktik bölgesi, yüzyıllar boyunca konum itibariyle 
kuzeye yakın bir coğrafyada bulunmasının da vermiş 
olduğu sebeple insanların göz ardı ettiği, gereken 
önemi göstermediği bir bölge olmuştur. Sert iklim 
koşulları nedeniyle çok uzun zamanlar boyunca 
dünyanın ilgisi çekmemiştir. Zamanın şartlarının 
Kuzey Kutbu’nun buzlarla kaplı olan bu bölgesini 
ulaşılamaz kılması, bölgeye ilgi gösterilmemesinin 
temel nedenleri arasında bulunmaktadır. Ancak tekno-
loji geliştikçe bu zorlu koşulların üstesinden gelinme-
ye ve bölgenin gizemi yavaş yavaş çözülmeye başlan-
mıştır. Arktik bölgesinin gerçek anlamda keşfinin 16. 
yüzyıla dayandığı varsayılmaktadır. Dünyanın gerçek-
ten de yuvarlak olduğu fikrinin yayılmasıyla birlikte, 
Kuzey Kutbu’na olan ilgi artmıştır. Avrupa’nın, Kuzey 
Kutbu’nun varlığına dair artan farkındalığı, ticari 
yeteneklerini geliştirmek için yeni ve daha kısa bir 
ticaret yolunun keşfedilmesinin yolunu açmıştır. 
Arktik bölgesinin keşfini takip eden dört yüzyıl 
boyunca, zamandan ve masraftan tasarruf etmek için 
Atlantik-Asya ticaret yolunun yerini alabilecek bir 
Kuzey Kutup Denizi geçidi bulma girişimlerinde 
bulunan İngiliz, Hollanda, Norveç, Rus ve Danimar-
kalı denizciler sert iklim nedeniyle başarısız olmuştur. 
Yeni bir geçit arayışıyla Kuzey’e yapılan seferler 
başarısızlıkla sonuçlanmış, zorlu iklim koşulları bu 
maceracıları hüsrana uğratmıştır. Bu sebeple Arktik 
bölgesi her ne kadar zaman ve enerji açısından tasarruf 
edileceği düşüncesiyle güzel bir avantaja sahip gibi 
gözükse de bölgenin iklim şartları gemicilerin 
aleyhinde olmuştur. Buzlarla kaplı Arktik bölgesinin 
bir deniz ticaret yolu olarak kullanılabilmesi için ileri 
bir teknolojiye ihtiyaç duyulmuş olması aşikâr gözük-
müş ve bu yolun kullanımı fikri, dört yüzyıl öncesinin 
teknolojisine sahip olan Avrupa için rafa kaldırılmıştır. 

Arktik denilince akla gelen beyaz çölün aksine, bu 
bölge düşük de olsa bir nüfusa sahiptir. Yolculuğuna 
Afrika’da başlayan insanlığın öyküsü dünyanın dört 
bir yanına yayılarak kendine yer bulmuştur. Bu sebep-
le de dünyanın her yerinde insanlığın varlığına dair bir 
iz bulunmaktadır. Arktik aynı zamanda UN Permanent 
Forum on Indigenous Issues tarafından tanınan dünya-
nın yedi "sosyo-kültürel bölgesinden" biri olarak 
tanımlanmaktadır. Bölge, bazı durumlarda, bin yıldan 
fazla bir süredir belirli kuzey bölgelerinde yaşayan 
kırk etnik topluluğa ev sahipliği yapmaktadır. Nihaye-
tinde Arktik, İzlanda haricinde ana ekonomik, politik 
ve nüfus merkezlerinin bulunduğu ülkelerde zengin 
doğal kaynaklara sahip çok küçük nüfuslu (yaklaşık 4 
milyon birey) kuzey bölgelerinin yan yana gelmesi 
olarak tanımlanabilmektedir. (Republique Française, 
2016)

Arktik bölgesinin kesin olarak coğrafi sınırlarından 
bahsetmek ise mümkün değildir. Bölge yapısı itibariy-
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le üzerinde uzlaşılmış bir evrensel coğrafi tanım 
sunulamamaktadır. Deniz buz örtüsü ve deniz sınırları 
buzulların erimesi veya donması sebebiyle mevsimsel 
değişikliklere uğradığından dolayı ‘Arktik Konse-
yi'nin Arktik İzleme Değerlendirme Programı 
(AMAP)’  bölgeyi çok kesin terimlerle tanımlamama-
ya karar vermiştir. Ancak 1982’de imzalanan Birleş-
miş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne (BMDHS) 
göre, Arktik devletleri yalnızca kendi münhasır 
ekonomik bölgelerinde ve kıta sahanlıklarında 
bulunan maden ve enerji kaynaklarını çıkarma hakkı-
na sahip olacaktır. Söz konusu alanların ötesinde kalan 
bölgeler ise açık deniz sayılmakta ve üzerinde hiçbir 
devlet hak iddiasında bulunamamaktadır. Bunun 
sebebi ise uluslararası hukuk uyarınca, açık denizde 
tüm devletlerin serbest dolaşma, balıkçılık ve bilimsel 
araştırmalar yapma hakkının bulunmasıdır. 

Bölge ülkeleri ise bu durumu kullanarak, kendi çıkar-
larına göre bölge sınırlarını şekillendirmektedir. 
Arktik okyanusuna kıyısı olan beş ülke vardır:  
Kanada, Amerika Birleşik Devletleri / Alaska, Grön-
land /Danimarka, Norveç, Rusya Federasyonu. Kıyısı 
olmayan Arktik ülkeleri ise İzlanda, Finlandiya, 
İsveç’tir. 1991 yılında sekiz Kuzey Kutbu ülkesi 
tarafından ilan edilen ve Finlandiya Hükümeti'nin 
Kuzey Kutup bölgesinde çevre sorunlarını ele alma 
sürecini başlatma önerisine dayanan Kuzey Kutbu 
Çevre Koruma Stratejisinin bir sonucu olarak, Arktik 
Konseyi kurulmuştur. Konsey tam olarak, 19 Eylül 
1996'da Ottawa' da (Ottawa Bildirgesi) imzalanan 
Kuzey Kutbu Konseyinin Kurulması Bildirgesi ile 
kurulmuştur.

Konseye üye devletler Rusya, Amerika Birleşik 
Devletleri (ABD), Kanada, Danimarka, İzlanda, 
Norveç, İsveç ve Finlandiya’dır. Aslında Arktik bölge-
si bu sekiz devleti kapsamasına rağmen, yukarıda da 
bahsettiğimiz üzere doğrudan Arktik okyanusuna 
kıyıdaş olan ülkeler Rusya, ABD, Kanada, Norveç ve 
Danimarka’dır (Grönland). Bu ülkeler ise Arktik 
beşlisi olarak adlandırılmaktadır. Bunlar dışındaki üç 
ülke, Arktik okyanusuna doğrudan sınırları olmamala-
rına rağmen, bölgeyle alakalı temel mekanizma olan 
Arktik Konseyi’nde bulunmaktadır. Bu ülkeler dışın-
da, bölgeye ilgisi olan ve Arktik Konseyi’nde gözlem-
ci statüsünde yer alan 13 bölge dışı ülke bulunmakta-
dır. Bu ülkeler; Çin, Japonya, Güney Kore, Almanya, 
Fransa, Birleşik Krallık, vb. olmakla birlikte, 13 hükü-
metler arası ve parlamentolar arası örgüt ve 12 hükü-
met dışı örgüt de bulunmaktadır. (Sağsen, 2019).

Arktik bölgenin coğrafi sınırlarını tanımlayan 
çalışmalar ise genellikle üzerinde çalışılan konuya 
göre belirlenmektedir. Bunun sebebi de yine yukarıda 
da değindiğimiz üzere buz örtüsünün mevsim şartları-
na göre değişkenlik göstermesidir. Örnek vermek 
gerekirse buz örtüsünün mevsimsel boyutunu incele-
yen bir çalışma yapmak için bölgenin buz örtüsünün 
tarihsel kayıtlarına dayanarak tanımlama yapılmaya 

çalışılmaktadır.  En eski ve en yaygın tanım, Kuzey 
Kutbu'nu, gece yarısı güneşinin alanını çevreleyen 
Kuzey Kutup Dairesi'nin (66 derece 32 dakika Kuzey) 
kuzey bölgesi olarak tanımlayan güneş radyasyonuna 
odaklanır. Bu alan, uzantı olarak yaklaşık 21 milyon 
kilometre karedir - Dünya yüzeyinin yaklaşık yüzde 
8'ini oluşturur (AMSA, 2009). Bir başka tanım ise, 
ortalama temmuz sıcaklığının 10 derecenin altında 
olduğu yerler bölgenin güney sınırlarını oluşturmakta 
olduğu şeklindedir. (Rayfuse, 2007).

Kaynak: AMAP (1997)

Dünyanın en soğuk yerlerinden biri olan Arktik bölge-
sinde kış mevsimleri uzun ve sert, yaz mevsimleri ise 
soğuk ve kısadır. Bölgenin sıcaklık derecesi zaman 
zaman -60° C’ye kadar düşmektedir. Bölgenin deniz 
suyu sıcaklık derecesi en sıcak ayda bile 10 ° C’nin 
üzerine çıkmamaktadır. İklim koşullarının bu derece 
sert olması sebebiyle Arktik bölgesinde bulunan 
dağlar ve adalar 700-1000 metre arasında değişen 
kalın buz tabakalarıyla kaplıdır. Bölgeye düşen yağış 
miktarı ise yine sanılanın aksine çok daha düşüktür. 
Bölgenin aldığı yağış miktarı yılda 100mm- 500mm 
arasında değişim göstermektedir.

Küresel ısınmaya bağlı olarak; su kaynaklarının hacim 
ve kalitesinde azalma, kara ve deniz buzullarının 
erimesi, kar ve buz alanlarının azalması, deniz seviye-
sinin yükselmesi, iklim kuşaklarının yer değiştirmesi, 
kuraklık ve seller gibi değişikler yaşanmaktadır. 
Arktik bölgesi ise küresel ısınmadan en çok etkilenen 
bölge olmakta, küresel ısınmanın etkileri bölgenin 
iklim koşullarını değiştirmektedir. Bu bölgelerde 
meydana gelen sıcaklık artışı, dünya ortalama sıcaklık 
artışının iki katıdır. Dolayısıyla kutuplar, dağlar, 
tundralar ve adalardaki buzullar hızla erimektedir. 
Buzullardaki erime ise, deniz seviyesindeki yükselişe 
ve kıyı kesimlerinde toprak kayıplarına neden olmak-
tadır. Yakın tarihte yapılan araştırmalara göre Arktik 
bölgesindeki buz örtüsü, son 30 yılda her yıl yaklaşık 
olarak yaz aylarında % 7 ve kış aylarında % 2 azalmış-
tır (S, 2007).

Arktik bölgesindeki açık su alanları yaz aylarında 
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buzulların erimesi veya donması sebebiyle mevsimsel 
değişikliklere uğradığından dolayı ‘Arktik Konse-
yi'nin Arktik İzleme Değerlendirme Programı 
(AMAP)’  bölgeyi çok kesin terimlerle tanımlamama-
ya karar vermiştir. Ancak 1982’de imzalanan Birleş-
miş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne (BMDHS) 
göre, Arktik devletleri yalnızca kendi münhasır 
ekonomik bölgelerinde ve kıta sahanlıklarında 
bulunan maden ve enerji kaynaklarını çıkarma hakkı-
na sahip olacaktır. Söz konusu alanların ötesinde kalan 
bölgeler ise açık deniz sayılmakta ve üzerinde hiçbir 
devlet hak iddiasında bulunamamaktadır. Bunun 
sebebi ise uluslararası hukuk uyarınca, açık denizde 
tüm devletlerin serbest dolaşma, balıkçılık ve bilimsel 
araştırmalar yapma hakkının bulunmasıdır. 

Bölge ülkeleri ise bu durumu kullanarak, kendi çıkar-
larına göre bölge sınırlarını şekillendirmektedir. 
Arktik okyanusuna kıyısı olan beş ülke vardır:  
Kanada, Amerika Birleşik Devletleri / Alaska, Grön-
land /Danimarka, Norveç, Rusya Federasyonu. Kıyısı 
olmayan Arktik ülkeleri ise İzlanda, Finlandiya, 
İsveç’tir. 1991 yılında sekiz Kuzey Kutbu ülkesi 
tarafından ilan edilen ve Finlandiya Hükümeti'nin 
Kuzey Kutup bölgesinde çevre sorunlarını ele alma 
sürecini başlatma önerisine dayanan Kuzey Kutbu 
Çevre Koruma Stratejisinin bir sonucu olarak, Arktik 
Konseyi kurulmuştur. Konsey tam olarak, 19 Eylül 
1996'da Ottawa' da (Ottawa Bildirgesi) imzalanan 
Kuzey Kutbu Konseyinin Kurulması Bildirgesi ile 
kurulmuştur.

Konseye üye devletler Rusya, Amerika Birleşik 
Devletleri (ABD), Kanada, Danimarka, İzlanda, 
Norveç, İsveç ve Finlandiya’dır. Aslında Arktik bölge-
si bu sekiz devleti kapsamasına rağmen, yukarıda da 
bahsettiğimiz üzere doğrudan Arktik okyanusuna 
kıyıdaş olan ülkeler Rusya, ABD, Kanada, Norveç ve 
Danimarka’dır (Grönland). Bu ülkeler ise Arktik 
beşlisi olarak adlandırılmaktadır. Bunlar dışındaki üç 
ülke, Arktik okyanusuna doğrudan sınırları olmamala-
rına rağmen, bölgeyle alakalı temel mekanizma olan 
Arktik Konseyi’nde bulunmaktadır. Bu ülkeler dışın-
da, bölgeye ilgisi olan ve Arktik Konseyi’nde gözlem-
ci statüsünde yer alan 13 bölge dışı ülke bulunmakta-
dır. Bu ülkeler; Çin, Japonya, Güney Kore, Almanya, 
Fransa, Birleşik Krallık, vb. olmakla birlikte, 13 hükü-
metler arası ve parlamentolar arası örgüt ve 12 hükü-
met dışı örgüt de bulunmaktadır. (Sağsen, 2019).

Arktik bölgenin coğrafi sınırlarını tanımlayan 
çalışmalar ise genellikle üzerinde çalışılan konuya 
göre belirlenmektedir. Bunun sebebi de yine yukarıda 
da değindiğimiz üzere buz örtüsünün mevsim şartları-
na göre değişkenlik göstermesidir. Örnek vermek 
gerekirse buz örtüsünün mevsimsel boyutunu incele-
yen bir çalışma yapmak için bölgenin buz örtüsünün 
tarihsel kayıtlarına dayanarak tanımlama yapılmaya 

çalışılmaktadır.  En eski ve en yaygın tanım, Kuzey 
Kutbu'nu, gece yarısı güneşinin alanını çevreleyen 
Kuzey Kutup Dairesi'nin (66 derece 32 dakika Kuzey) 
kuzey bölgesi olarak tanımlayan güneş radyasyonuna 
odaklanır. Bu alan, uzantı olarak yaklaşık 21 milyon 
kilometre karedir - Dünya yüzeyinin yaklaşık yüzde 
8'ini oluşturur (AMSA, 2009). Bir başka tanım ise, 
ortalama temmuz sıcaklığının 10 derecenin altında 
olduğu yerler bölgenin güney sınırlarını oluşturmakta 
olduğu şeklindedir. (Rayfuse, 2007).

Kaynak: AMAP (1997)

Dünyanın en soğuk yerlerinden biri olan Arktik bölge-
sinde kış mevsimleri uzun ve sert, yaz mevsimleri ise 
soğuk ve kısadır. Bölgenin sıcaklık derecesi zaman 
zaman -60° C’ye kadar düşmektedir. Bölgenin deniz 
suyu sıcaklık derecesi en sıcak ayda bile 10 ° C’nin 
üzerine çıkmamaktadır. İklim koşullarının bu derece 
sert olması sebebiyle Arktik bölgesinde bulunan 
dağlar ve adalar 700-1000 metre arasında değişen 
kalın buz tabakalarıyla kaplıdır. Bölgeye düşen yağış 
miktarı ise yine sanılanın aksine çok daha düşüktür. 
Bölgenin aldığı yağış miktarı yılda 100mm- 500mm 
arasında değişim göstermektedir.

Küresel ısınmaya bağlı olarak; su kaynaklarının hacim 
ve kalitesinde azalma, kara ve deniz buzullarının 
erimesi, kar ve buz alanlarının azalması, deniz seviye-
sinin yükselmesi, iklim kuşaklarının yer değiştirmesi, 
kuraklık ve seller gibi değişikler yaşanmaktadır. 
Arktik bölgesi ise küresel ısınmadan en çok etkilenen 
bölge olmakta, küresel ısınmanın etkileri bölgenin 
iklim koşullarını değiştirmektedir. Bu bölgelerde 
meydana gelen sıcaklık artışı, dünya ortalama sıcaklık 
artışının iki katıdır. Dolayısıyla kutuplar, dağlar, 
tundralar ve adalardaki buzullar hızla erimektedir. 
Buzullardaki erime ise, deniz seviyesindeki yükselişe 
ve kıyı kesimlerinde toprak kayıplarına neden olmak-
tadır. Yakın tarihte yapılan araştırmalara göre Arktik 
bölgesindeki buz örtüsü, son 30 yılda her yıl yaklaşık 
olarak yaz aylarında % 7 ve kış aylarında % 2 azalmış-
tır (S, 2007).

Arktik bölgesindeki açık su alanları yaz aylarında 
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hızla genişlerken, buz örtüsü yıllar geçtikçe daha ince 
ve daha yumuşak hale gelmektedir. Bu sebeple de 
bölgedeki buzullar daha kırılgan hale gelmiştir. 
Yapılan tahminlere göre erime son 50 yıldaki ortalama 
hızında devam ettiği takdirde, yaz dönemlerindeki 
deniz buzları bu yüzyılın sonundan önce yok olması 
ihtimal dâhilindedir. Bölgenin hızla erimekte oluşu 
küresel ısınma bakımından insanlar için endişe kayna-
ğı olmakta diğer bir yanda ise bu durum bölgeyi 
politik açıdan rekabete açık bir hale getirmektedir. 
Arktik Bölgesindeki buzulların erimesi yeşil teori 
teorisyenlerinin ilgi odağı iken bölgedeki potansiyel 
doğal enerji kaynaklarının varlığı ve deniz ticaretinin 
yükünü hafifletecek olası bir deniz yolu fikri gün 
geçtikçe küresel ısınma sorununu farklı bir boyuta 
taşıyarak, devletlerin uluslararası arenalarda üzerine 
tartışacağı bir konu haline gelmektedir. Bahsettiğimiz 
bu boyut şüphesiz devletlerin bölgeyi tanımak üzere 
çalışmalar yapmak için ciddi fonlar ayırmasını ve 
hatta devletlerin bölgede silahlanma yarışına girmesi-
ni olası hale getirmiştir.

Kuzey Kutbu'nda Kar, Su, Buz ve Sürekli Don 
(SWIPA) 2017             
Kaynak: AMAP

1.  Arktik’ in Rekabet Bölgesi Olmasının Nedenleri
Arktik bölgesindeki buzulların hızla erimesi, bölgenin 
jeopolitik öneminin de artmasına sebep olmaktadır. 
Buzulların erimesi, daha kısa deniz ticaret yollarıyla, 
keşfedilen maden ve hidrokarbon enerji kaynaklarıyla 
bölgeyi ilgi odağı haline getirmiştir. Arktik bölgesin-
den geçmesi hedeflenen bir deniz ticaret yolu isteğinin 
varlığının dört yüz yıl öncesine kadar dayandığını 
belirtmiştik. Hedeflenen bu deniz ticaret yolu bir fikir 
olmaktan çıkarak uygulanmaya başlanacağı andan 
itibaren zaman, enerji ve yakıt tasarrufu anlamına 
gelecektir. Uluslararası ticaretin %90’ı deniz yolu ile 
gerçekleştirildiği gerçeği göz önüne alındığında ise 
bölgenin sahip olduğu önem artmaktadır. Ticari deniz-
ciliğin ise küresel ticaretin can damarı olduğu ve bu 
hususun ülke ekonomilerinde doğrudan bir payı 
olduğu söylenebilir. İşte bu mesele Arktik bölgesinin 

temel sorunlarından biri olarak görünmekte; yeni 
ticaret yollarının keşfi ve bu yolların kullanımı üzerin-
den dönmeye başlayacak olan rekabet çatışmasının 
sinyallerini vermektedir. Bölgedeki buzulların erime-
siyle oluşan yeni deniz ticaret rotaları, daha kısa 
seyahat süresi, daha az yakıt tüketimi, malların daha 
hızlı ulaşması ve Avrupa ile Asya pazarları arasında 
daha güvenli bir bağlantı oluşturmaktadır. Avrupa’dan 
Doğu Asya’ya Süveyş Kanalı üzerinden gidiş 21 bin 
kilometreyken, Arktik bölgesinden bu rotanın 12 bin 
800 kilometreye düşürülmesi mümkündür. Zamandan 
ve yakıttan sağlanan tasarruf sayesinde elde edilecek 
ekonomik kazançlar ülkelerin bölgeye dair iştahlarını 
kabartmaktadır. 

Arktik bölgesi rekabet alanı haline getiren bir diğer 
önemli konu ise barındırdığı muhtemel temel kaynak-
lardır. Arktik bölgesinin hem kara hem de deniz 
sınırları içerisinde büyük petrol ve doğal gaz rezervle-
rine sahip olduğu düşünülmektedir. Petrol, gaz ve 
hidrokarbon gibi pek çok değerli kaynağın bulunduğu 
bu bölgeler şu ana kadar buzullarla kaplı olması 
dolayısıyla ulaşılamaz gözüyle bakılıyordu. Zorlu 
iklim koşulları bu kaynaklara ulaşımı engellemektey-
di. Ancak günümüzde, buzulların erimesi veya buzul 
tabakalarının incelmesi bu doğal kaynakların keşfini 
ve ulaşılabilirliğini arttırmaktadır. Her ne kadar hızlı 
bir erime söz konusu olsa da yılın belli dönemlerinde 
geçişleri olumsuz etkileyecek bir buzlanmayla karşıla-
şılmaktadır. Gemilerin yıllık geçiş sürecini uzatmak 
için ülkeler buz kırıcı gemiler kullanmakta bu durum 
ise zaten küresel ısınma dolayısıyla zarar gören buzul 
erimelerine daha da fazla zarar vermektedir. Son 
yıllarda azalan yaz deniz buzları deniz trafiğinde artışa 
neden olmuş ve bu durum açık denizlerde kaynak 
aramak için uygun koşullar oluşturmuştur. Arktik 
bölgesinin şimdiden dünya petrolünün yaklaşık yüzde 
10'unu ve gazının yüzde 25'ini tedarik ettiği tahmin 
edilmektedir. Bu kaynakların çoğu Rus Arktik bölge-
sinden elde edilmektedir. Petrolün % 80’i ve gazın % 
99’u Rus Arktik bölgesinden karşılanmaktadır 
(AMAP, 2007).

Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırma Kuru-
mu’nun (USGS) 2008 tarihli çalışmasına göre, bölge-
de 90 milyar varil petrol, 48 trilyon metre küp (1,699 
trillion cubic feet) doğalgaz ve 44 milyar varil doğal-
gaz sıvısı olduğu tespit edilmiş. Bu potansiyel, 2018 
yılının kanıtlanmış toplam üretilebilir petrol rezervi 
olan 1,7 trilyon varile ve 193,5 trilyon metre küp 
doğalgaz rezervine göre değerlendirildiğinde bölge, 
dünya petrol rezervinin yüzde 6’lık, dünya doğalgaz 
rezervinin de yaklaşık yüzde 25’lik kısmına sahip 
görünüyor (Sağsen, 2019). Bölgedeki buzulların 
eriyerek doğal kaynak rezervlerinin kullanılabilir hale 
gelmesi ile dünyanın enerji ihtiyacının büyük bir 
kısmını Arktik Bölgesinin karşılaması beklenilmekte-
dir.
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1. Ülkelerin Arktik Rekabeti

Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı, ülkelerin 
arktik bölgesinde rekabet halinde olması kaçınılmaz 
olmuştur. Kara ticaretine oranla süreden, yakıttan ve 
paradan tasarruf edilmesi olanağı sunan deniz ticareti, 
ülkeler tarafından daha çok tercih edilmektedir. Deniz 
ticaret yolları ülkelerin ekonomileri açısından önemli 
bir yere sahiptir. Kuzey Deniz Geçidi üzerinden 
oluşturulan yeni rota ile yolun kısaltılması fikri de bu 
sebeple ülkeler açısından oldukça cazip bulunmakta-
dır. Bunun yanı sıra yine yukarıda belirtildiği üzere, 
keşfedilmeyi bekleyen rezervler de ülkelerin ekono-
mik çıkarları için mükemmel bir kazanç noktası 
olmaya adaydır. Tüm bu nedenlerle birlikte ve bölgeye 
dair yapılan çalışmaların her geçen gün artması ile 
kaçınılmaz bir rekabet ortamı oluşmuştur. 

3.1 Rusya Federasyonu
Arktik Beşlisi içinde en uzun Arktik kıyı şeridine 
sahip olan ülke Rusya’dır. Rusya Arktik Okyanus 
kıyılarının %65 ine sahiptir. Bu durum Rusya’yı, 
Arktik bölgesinde meydana geleceği öngörülen jeopo-
litik rekabette, avantajlı bir pozisyona taşımaktadır. 
Rusya, coğrafik koşulların da yardımıyla uzun bir 
süredir bu bölgedeki lider konumunu üstlenmiştir. 
Bölgenin stratejik önemini çok iyi anlamış olan Rusya 
için bu bölge ticaret yolları ve enerji kaynakları açısın-
dan önem teşkil etmektedir. Rusya’nın toplam ülke 
topraklarının %60 gibi büyük bir kısmını Arktik 
bölgesi oluşturmaktadır. Yüksek Kuzey Rusya olarak 
adlandırılan bu bölge, sahip olduğu hidrokarbon ve 
nadir mineral kaynaklarının yanında ülkenin petrol ve 
gaz kaynaklarının %52’sini de barındırması sebebiyle 
Rusya ekonomisinin ve dış politikasının önemli bir 
dayanağını oluşturmaktadır (Gürcan, 2019). Örneğin, 
2012 yılında bu bölgenin Rusya ekonomisi içinde 
GSYH ’ye katkısı %11 olarak tespit edilmiştir. Yine 
bu bölgenin Rusya’nın toplam ihracat gelirlerine %22 
katkı sağladığı hesaplanmıştır. Rusya ihraç ürünlerinin 
yarısından fazlasını bu bölgede üretmektedir. Arktik 
Bölgede bulunan doğal kaynakların %80’i ise Rusya 
sınırları içerisindeki bölgelerde bulunmaktadır. Dola-
yısıyla bölgenin Rusya ekonomisi için önemi had 
safhadadır. Rusya tahmin edilebileceği üzere, bu 
bölgenin potansiyelini diğer ülkelere kıyasla çok daha 
önceden keşfederek bölgeye dair elinde bulunan 
sağlam avantajlarla uluslararası arenada boy göster-
meye başlamıştır.
 
Ayrıca Rusya, 1997 yılında Birleşmiş Milletler 1982 
Deniz Hukuku Sözleşmesi’ni imzaladıktan sonra, 
bölgedeki alanını genişletmek için uluslararası 
hukuku kullanarak meşruiyet kazanmaya yönelik 
çalışmalar yaptı. Uluslararası hukuku güç elde etmek 
için bir araç olarak kullanan Rusya, bölgedeki hakları-
nı korumak için silahlanmakta ve bölgede askeri güç 
kullanma konusunda tereddüt etmemektedir. Günü-
müzde Arktik bölgesinde en çok askeri üsse sahip olan 
ülke de yine Rusya’dır. Bu durum Rusya ile bölgede 
kendi haklarını korumaya çalışan diğer kıyıdaş ülkeler 

arasında gerilimlerin meydana gelmesine sebep 
olmaktadır.

Rusya’nın Arktik bölgesi için temel hedeflerinden biri 
olarak Kuzey Deniz Geçidi(NSR) ile bir ulaşım 
bağlantısı geliştirilmesi ve böylece Avrupa ile Asya 
arasındaki deniz bağlantılarında merkezi bir rota 
olmasını göstermek mümkündür. Bahsettiğimiz bu 
rotanın, Rusya’yı, deniz ticareti açısından lider bir 
ülke konumuna getirmesi beklenmektedir. Rusya, bu 
denizcilik kanalını kendi kıyılarında ve Arktik bölge-
sinde bulunan önemli endüstriler için tek ulaşım aracı 
olarak da görmektedir. (Zysk, 2010). Yukarıda da 
bahsettiğimiz üzere, Arktik bölgesinin önemini erken 
kavrayıp bu konuda faaliyete geçen; Arktik araştırma 
merkezleri kuran ve politikalar üreten Rusya, Arktik 
bölgesi üzerinde uzun bir süre daha hâkim konumda 
duracağa benzemektedir. Kuzey Kutbu’nun sert iklim 
koşullarına entegre edilmiş teknolojileri ile bu konum-
larını kesinleştirmişlerdir. Diğer ülkelerin aksine 
bölge şartlarına uyumlu olan gelişmiş teknolojileri ile 
Rusya, Arktik Bölgesi üzerinde söz sahibi bir ülke 
durumundadır.

3.2.  Amerika Birleşik Devletleri
ABD’nin bir arktik ülkesi olması 1867 yılında 
Alaska’nın Rusya'dan satın alınmasıyla gerçekleşmiş-
tir. Böylece bölgede bir sınır sahibi olarak arktik 
ülkesi haline gelen Amerika’nın bu hamlesi dönemin 
şartları da göz önüne alındığında oldukça stratejik bir 
karar olarak değerlendirilmektedir. O Dönem Ameri-
kan kamuoyunda toprak satın alımı ABD hükümetinin 
“buz kutusu” olarak ifade ettikleri bir alana 7,2 milyon 
dolar harcaması saçma olarak görülmüş ve oldukça 
eleştirilmiştir. Ancak Alaska’nın satın alınması 
ABD'ye Pasifik'te stratejik bir konum sağlamış ve 
doğal kaynaklar açısından zengin bir alan olan Arktik 
bölgesi üzerinde egemenlik kazanmasına neden 
olmuştur. 

ABD’nin farklı bölgeler üzerinde, özellikle Ortado-
ğu’da izlediği politikalar, askeri kapasitesini Arktik 
bölgesine yansıtamamasına sebep olmakta ve bölgeye 
gereken önemi vermekte geç kalmış gözükmektedir. 
Bu durum ABD’yi bölgede aktif bir rol oynamaktan 
alıkoymaktadır. Amerika’nın çok yakında jeopolitiğin 
merkezi olması öngörülen Arktik bölgesinde geri 
planda kalması ABD’nin çıkarlarına ters düşmektedir. 
Bu duruma bir de ABD’nin Rusya’ya nazaran Arktik 
bölgesine yönelik politikalarına geç başlaması ve 
Rusya’nın gerisinde olması eklenince ABD için 
Arktik bölgesinde önemli bir role sahip olduğunu 
söylemek zorlaşmaktadır.  Son yıllara kadar Arktik 
bölgesi genel olarak ABD'nin iç veya dış politikasında 
önemli bir rol oynamamış olduğu gözlemlenmektedir. 
ABD bu durumu telafi edebilmek adına Atlantik 
Okyanusu’nun kuzeyinde yer alan ve Danimarka’ya 
ait özerk Grönland adasını satın almak için teklifte 
bulunmuştur. 2019 yılında, dönemin Amerika Birleşik 
Devletleri Donald Trump tarafından adayı satın alma 
isteğine dair haberler uluslararası gündemin ilk sırası-
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na yerleşmiştir. Alaska’yı Rusya’dan satın alarak 
Arktik ülkesi konumuna gelen Amerika için bu durum 
normal karşılansa da, Danimarka bu teklifi komik 
bularak reddetmiştir. Ancak bu satın alma fikri hiç de 
yeni olmamakla birlikte, Grönland’ın Nazi gemileri-
nin ve deniz altılarının Arktik Bölgesine geçişinin 
takip edildiği stratejik bir konuma sahip olması 
sebebiyle, ikinci dünya savaşına uzanmaktadır. 1946 
yılında ABD başkanı Harry Truman, Grönland’ı satın 
almak için Danimarka’ya 100 milyon dolar değerinde 
altın teklif etmişti. Bu sebeple Grönland’ın ABD 
tarafından satın alınmasına ilişkin girişimler her iki 
seferde de başarısız olmuştur. 

3.3  Çin Halk Cumhuriyeti 
Çin’in arktik bölgesine kıyısı bulunmamaktadır bu 
sebeple Çin, Arktik Beşlisi ülkeleri arasında değildir. 
Bir Arktik ülkesi de sayılmayan Çin, bölgeye yakın 
olması itibariyle çalışmalar yapmakta ve bölgeye olan 
ilgisini açıkça belli etmektedir. Çin 2013 yılında 
Arktik Konseyi Bakanlar Toplantısı’nda ‘gözlemci 
ülke’ statüsünü kazanmıştır. Gözlemci ülke vasfını 
elde ettikten sonra kendisinin Arktik idaresinde yöne-
tici küresel güç olduğunu ifade etmiştir. Ancak bölge-
ye kıyısı bile olmayan Çin, Kuşak ve Yol Girişimi ile 
Arktik bölgesinde ve tüm dünyada ekonomik olarak 
en güçlü ülke haline gelmeye çalışmaktadır. Kuşak ve 
Yol Girişimi’ni 2013 yılında duyuran Çin, İpek Yolu 
Ekonomik Kuşağı terimi ile Asya’yı karadan Avru-
pa’ya bağlamayı, Deniz İpek Yolu terimi ile Asya’yı 
denizden Afrika ve Avrupa’ya bağlamayı hedeflemek-
tedir. (TARAKTAŞ, 2019). Deniz İpek Yolu ile 
gerçekleştirilmesi planlanan bu bağlantı dünyanın en 
çok ticaret yapılan bölgesini, Avrupa’yı hedeflemekte-
dir. Avrupa'ya olan ticaret yolunu önemli ölçülerde 
kısaltacağı için, Kuzey Deniz Geçidi’nin açılmasından 
en fazla fayda sağlayacak olan Doğu Asya ülkeleri, 
Arktik bölgesi ile ilgili projelere yatırım yapmaya 
oldukça niyetli gözükmektedir. 

Kendini “Yakın Arktik Devleti” (Near Arctic State) 
olarak tanımlayan Çin, Arktik politikasını Beyaz 
Kitap (White Paper) ile duyurmuş ve bu politikasını 
Kuşak ve Yol Projesi Girişimi’ne resmi olarak dâhil 
etmiştir.  Çin kendisini, Kuzey Kutup Dairesi veya 
Kuzey Kutup sınırının üzerinde herhangi bir toprağı 
olmamasına rağmen Kuzey Kutup Dairesine en yakın 
kıta devletlerinden biri olarak tanımlamaktadır. 
Oldukça cesur bir tanımlama olmasına rağmen yapmış 
olduğu çalışmalarla bu tanımlamayı hak ettiği söyle-
nebilmektedir. Arktik Bölgesi’nde yürütülmesi üzeri-
ne araştırma merkezleri kuran ve bölgeye dair projeler 
ilan eden Çin’in son yıllarda bölgeye yönelik ekono-
mik ve diplomatik faaliyetlerini geliştirdiği gözlem-
lenmektedir. Çin bölgeye duyduğu ilgisini, 2018 
senesinde yayımladığı ilk Arktik stratejisiyle resmi 
olarak da duyurmuştur. Geçtiğimiz üç yıl içinde ise 
özellikle Tek Kuşak Tek Yol projesine yönelik 
çalışmaları hız kazanmıştır. 

SONUÇ
Çok uzun bir süredir Ortadoğu’ya ve Ortadoğu 
problemlerine odaklanmış olan tüm dünya ülkeleri, 
yukarıda bahsetmiş olduğumuz gelişmeler ile gözleri-
ni bir anda Arktik bölgesine çevirmiştir. Bu bölge 
üzerindeki şimdiden yaşanmaya başlanmış olan 
rekabet çatışması, önümüzde duran bir ‘Kutup Çağı’ 
ve bu çağ üzerinden gerçekleşecek olan politikaları 
işaret etmekte bu durum ise Arktik bölgesinin jeopoli-
tik öneminin giderek artacağını göstermektedir. Küre-
sel ısınma ile önemi zaten artmış olan bu bölgenin çok 
yakında sıcak çatışma bölgesi haline gelmesi ihtimal 
dâhilinde görülmektedir. Buzulların erimesi elli yıl 
öncesinde daha çok yeşil teorisyenlerin çevre politika-
larının ilgi odağı iken günümüzde bu durum değişmiş-
tir. Birçok uluslararası ilişkiler teorisyeni bölgeye dair 
araştırmalar yapmaktadır. Ülkeler Arktik bölgesini 
araştırmak için araştırma merkezleri kurmakta ve 
bölge çalışmalarına çok ciddi fonlar yatırmaktadır. 
Örneğin, Arktik bölgesine kıyısı olmasa bile kendini 
Arktik için stratejik bir güç ilan etmiş olan Çin, bölge-
ye kıyısı mevcut arktik beşlisi için bile bir tehdit 
oluşturmaktadır. Rusya ise bölgeyi çoktan keşfetmiş, 
hâlihazırda bölgeyi tanımakta ve Arktik bölgesinde en 
çok sınıra sahip olması itibariyle bölgede hâkim 
konumdadır. Rusya’nın Arktik bölgesinin sert iklim 
koşullarına dayanıklı teknolojilerin bulunması da bu 
hâkimiyeti pekiştirmektedir. Ancak diğer yandan Çin 
gibi bir ülkenin Bir Kuşak Bir Yol Girişimi kapsamın-
da duyurduğu Beyaz İpek Yolu ise Rusya açısında bir 
tehdit oluşturmaktadır. ABD ise bu yarışı geriden 
takip etmesine rağmen Arktik Beşlisi ülkeleri içinde 
sıyrılarak bölgede söz sahibi ülkelerden biri olmayı 
başarabilmiş gibi gözlemlenmektedir.

Görüldüğü üzere Arktik Bölgesinin jeopolitik önemi 
çoğunlukla iki temel stratejik noktaya dayanmaktadır; 
Kuzey Deniz Geçidi’ni kapsayan deniz ticaret yolu ve 
petrol, gaz, hidrokarbon rezervleri. Bu durum, iki 
temel stratejiyi çok iyi işleyebilmiş herhangi bir ülke 
için, büyük bir ekonomik kazanç sahibi olma anlamına 
gelecektir. İpek ve Baharat gibi iki önemli ticaret 
yolunun kilit noktası olmuş bir bölgede yaşayan bizler 
için Arktik bölgesinin önemini kavramak kolaylaş-
maktadır. Zamandan ve yakıttan tasarruf edildiği için 
kara yerine deniz ticaretinin tercih edilmesi Coğrafi 
Keşiflerden bu yana bildiğimiz bir şeydir. Bu çalışma-
nın temel amacı ise, ülkemize Arktik bölgesinin 
önemini açıklayacak bir literatür sunmasıdır. Bu 
amaçla çok yakında dünyanın en önemli noktalarından 
biri haline gelecek olan bu bölge için atılacak olan 
adımlarda geç kalınmaması hedeflenmektedir. 
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na yerleşmiştir. Alaska’yı Rusya’dan satın alarak 
Arktik ülkesi konumuna gelen Amerika için bu durum 
normal karşılansa da, Danimarka bu teklifi komik 
bularak reddetmiştir. Ancak bu satın alma fikri hiç de 
yeni olmamakla birlikte, Grönland’ın Nazi gemileri-
nin ve deniz altılarının Arktik Bölgesine geçişinin 
takip edildiği stratejik bir konuma sahip olması 
sebebiyle, ikinci dünya savaşına uzanmaktadır. 1946 
yılında ABD başkanı Harry Truman, Grönland’ı satın 
almak için Danimarka’ya 100 milyon dolar değerinde 
altın teklif etmişti. Bu sebeple Grönland’ın ABD 
tarafından satın alınmasına ilişkin girişimler her iki 
seferde de başarısız olmuştur. 

3.3  Çin Halk Cumhuriyeti 
Çin’in arktik bölgesine kıyısı bulunmamaktadır bu 
sebeple Çin, Arktik Beşlisi ülkeleri arasında değildir. 
Bir Arktik ülkesi de sayılmayan Çin, bölgeye yakın 
olması itibariyle çalışmalar yapmakta ve bölgeye olan 
ilgisini açıkça belli etmektedir. Çin 2013 yılında 
Arktik Konseyi Bakanlar Toplantısı’nda ‘gözlemci 
ülke’ statüsünü kazanmıştır. Gözlemci ülke vasfını 
elde ettikten sonra kendisinin Arktik idaresinde yöne-
tici küresel güç olduğunu ifade etmiştir. Ancak bölge-
ye kıyısı bile olmayan Çin, Kuşak ve Yol Girişimi ile 
Arktik bölgesinde ve tüm dünyada ekonomik olarak 
en güçlü ülke haline gelmeye çalışmaktadır. Kuşak ve 
Yol Girişimi’ni 2013 yılında duyuran Çin, İpek Yolu 
Ekonomik Kuşağı terimi ile Asya’yı karadan Avru-
pa’ya bağlamayı, Deniz İpek Yolu terimi ile Asya’yı 
denizden Afrika ve Avrupa’ya bağlamayı hedeflemek-
tedir. (TARAKTAŞ, 2019). Deniz İpek Yolu ile 
gerçekleştirilmesi planlanan bu bağlantı dünyanın en 
çok ticaret yapılan bölgesini, Avrupa’yı hedeflemekte-
dir. Avrupa'ya olan ticaret yolunu önemli ölçülerde 
kısaltacağı için, Kuzey Deniz Geçidi’nin açılmasından 
en fazla fayda sağlayacak olan Doğu Asya ülkeleri, 
Arktik bölgesi ile ilgili projelere yatırım yapmaya 
oldukça niyetli gözükmektedir. 

Kendini “Yakın Arktik Devleti” (Near Arctic State) 
olarak tanımlayan Çin, Arktik politikasını Beyaz 
Kitap (White Paper) ile duyurmuş ve bu politikasını 
Kuşak ve Yol Projesi Girişimi’ne resmi olarak dâhil 
etmiştir.  Çin kendisini, Kuzey Kutup Dairesi veya 
Kuzey Kutup sınırının üzerinde herhangi bir toprağı 
olmamasına rağmen Kuzey Kutup Dairesine en yakın 
kıta devletlerinden biri olarak tanımlamaktadır. 
Oldukça cesur bir tanımlama olmasına rağmen yapmış 
olduğu çalışmalarla bu tanımlamayı hak ettiği söyle-
nebilmektedir. Arktik Bölgesi’nde yürütülmesi üzeri-
ne araştırma merkezleri kuran ve bölgeye dair projeler 
ilan eden Çin’in son yıllarda bölgeye yönelik ekono-
mik ve diplomatik faaliyetlerini geliştirdiği gözlem-
lenmektedir. Çin bölgeye duyduğu ilgisini, 2018 
senesinde yayımladığı ilk Arktik stratejisiyle resmi 
olarak da duyurmuştur. Geçtiğimiz üç yıl içinde ise 
özellikle Tek Kuşak Tek Yol projesine yönelik 
çalışmaları hız kazanmıştır. 

SONUÇ
Çok uzun bir süredir Ortadoğu’ya ve Ortadoğu 
problemlerine odaklanmış olan tüm dünya ülkeleri, 
yukarıda bahsetmiş olduğumuz gelişmeler ile gözleri-
ni bir anda Arktik bölgesine çevirmiştir. Bu bölge 
üzerindeki şimdiden yaşanmaya başlanmış olan 
rekabet çatışması, önümüzde duran bir ‘Kutup Çağı’ 
ve bu çağ üzerinden gerçekleşecek olan politikaları 
işaret etmekte bu durum ise Arktik bölgesinin jeopoli-
tik öneminin giderek artacağını göstermektedir. Küre-
sel ısınma ile önemi zaten artmış olan bu bölgenin çok 
yakında sıcak çatışma bölgesi haline gelmesi ihtimal 
dâhilinde görülmektedir. Buzulların erimesi elli yıl 
öncesinde daha çok yeşil teorisyenlerin çevre politika-
larının ilgi odağı iken günümüzde bu durum değişmiş-
tir. Birçok uluslararası ilişkiler teorisyeni bölgeye dair 
araştırmalar yapmaktadır. Ülkeler Arktik bölgesini 
araştırmak için araştırma merkezleri kurmakta ve 
bölge çalışmalarına çok ciddi fonlar yatırmaktadır. 
Örneğin, Arktik bölgesine kıyısı olmasa bile kendini 
Arktik için stratejik bir güç ilan etmiş olan Çin, bölge-
ye kıyısı mevcut arktik beşlisi için bile bir tehdit 
oluşturmaktadır. Rusya ise bölgeyi çoktan keşfetmiş, 
hâlihazırda bölgeyi tanımakta ve Arktik bölgesinde en 
çok sınıra sahip olması itibariyle bölgede hâkim 
konumdadır. Rusya’nın Arktik bölgesinin sert iklim 
koşullarına dayanıklı teknolojilerin bulunması da bu 
hâkimiyeti pekiştirmektedir. Ancak diğer yandan Çin 
gibi bir ülkenin Bir Kuşak Bir Yol Girişimi kapsamın-
da duyurduğu Beyaz İpek Yolu ise Rusya açısında bir 
tehdit oluşturmaktadır. ABD ise bu yarışı geriden 
takip etmesine rağmen Arktik Beşlisi ülkeleri içinde 
sıyrılarak bölgede söz sahibi ülkelerden biri olmayı 
başarabilmiş gibi gözlemlenmektedir.

Görüldüğü üzere Arktik Bölgesinin jeopolitik önemi 
çoğunlukla iki temel stratejik noktaya dayanmaktadır; 
Kuzey Deniz Geçidi’ni kapsayan deniz ticaret yolu ve 
petrol, gaz, hidrokarbon rezervleri. Bu durum, iki 
temel stratejiyi çok iyi işleyebilmiş herhangi bir ülke 
için, büyük bir ekonomik kazanç sahibi olma anlamına 
gelecektir. İpek ve Baharat gibi iki önemli ticaret 
yolunun kilit noktası olmuş bir bölgede yaşayan bizler 
için Arktik bölgesinin önemini kavramak kolaylaş-
maktadır. Zamandan ve yakıttan tasarruf edildiği için 
kara yerine deniz ticaretinin tercih edilmesi Coğrafi 
Keşiflerden bu yana bildiğimiz bir şeydir. Bu çalışma-
nın temel amacı ise, ülkemize Arktik bölgesinin 
önemini açıklayacak bir literatür sunmasıdır. Bu 
amaçla çok yakında dünyanın en önemli noktalarından 
biri haline gelecek olan bu bölge için atılacak olan 
adımlarda geç kalınmaması hedeflenmektedir. 
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