
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
Bu raporda Kuzey Kutup Bölgesi yani Arktika incelenmeye çalışılacaktır. Raporda Arktik 
Konseyi ve bağlı bulunan çalışma gruplarının verilerinden ve özellikle de Akdeniz 
Üniversite’nin yayımladığı ‘’Küresel Bakışla Kutup Çağı: Çatışmalar, İşbirlikleri, Ulusal 
Çıkarlar’’ isimli eserden istifade edilmeye gayret gösterilmiştir. Esere ulaşmamda 
katkılarından ve çalışmama ilgisinden ötürü Sn. Selçuk Demirkılınç hocama teşekkürü bir 
borç bilirim.  

ARKTİKA BÖLGESİ:                                        

KUTUP ÇAĞI PROJEKSİYONU                       

& ARKTİK KONSEYİ 

 

Berat Oğuz Şenyerli 



 
B e r a t  Ş E N Y E R L İ                                   m e @ b e r a t s e n y e r l i . c o m  

 

İstanbul 

 ARKTİKA BÖLGESİ: KUTUP ÇAĞI PROJEKSİYONU 

Kuzey ve Güney Kutbu olarak bilinen Arktika ve Antarktika coğrafyaları halen insanoğlunun 

ulaşamadığı ve/veya çok güçlüklerle ulaşabildiği yerlerdir. (Gabrielle, Walker; 2012: 288.) 

Artika kelimesinin etimolojik kökeni, yıl boyunca Kuzey gecelerinde gökyüzünde görülen 

Küçükayı ve Büyükayı takımyıldızlarının ismindeki "ayı" yani Yunanca "arktos" kelimesine 

dayanmaktadır.1 

Arktik bölge, Kuzey Kutup Çevresi 23 Eylül ile 21 Mart arasında Güneş’in hiç doğmadığı kış 

kutup gecesini yaşayan, yılın geri kalan bölümünde ise Güneş’in hiç batmadığı kutup gündüzü 

yaşanan; buzlarla kaplı soğuk bir coğrafyadır. Bölgede nüfus yoğunluğu oldukça düşüktür, 

kırılgan bir ekosisteme sahiptir. İklim ve yer şekilleri gibi doğal parametreler sebebiyle her 

noktasına erişim mümkün olmuyor olsa da bölgenin doğal kaynaklar açısından zenginliği 

önemli bir potansiyel teşkil etmektedir.  

Arktika bölgesini Nutall, kabaca bir tarifle şöyle tanımlamıştır: ‘’Coğrafi açıdan Arktika; 

Arktika Okyanusu’nu (Kuzey Buz Denizi, Kuzey Kutup Dairesi ile Kuzey Kutbu arasında kalan 

denizler topluluğu) pek çok adalar ile takımadaları ve Kuzey Amerika, Asya ve Avrupa 

kıtalarının kuzey alanlarını kapsar.’’ (Nuttall, 2005: 117) 
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1
 Nuttall, M. (Ed.) Encyclopedia of the Arctic 

2
 Harita için: http://www.arcticstat.org/map.aspx 



 
B e r a t  Ş E N Y E R L İ                                   m e @ b e r a t s e n y e r l i . c o m  

 

İstanbul 

66.Kuzey paraleli ile Kuzey Kutbu arasında yer alan bu coğrafik alanın toplam büyüklüğü 27 

milyon kilometrekare olarak hesaplanmaktadır. Bunun 9 milyon kilometrekaresini karasal 

alanlar oluşturmaktadır. Bu coğrafyaya başta Rusya Federasyonu olmak üzere, Kanada, ABD, 

Danimarka (Grönland’tan dolayı) ve Norveç kıyıdaştırlar. İzlanda ise bütünüyle Arktika 

Bölgesinde olan tek ülkedir. (Gümrükçü, 2015: 5) 

Bugün baş döndürücü bir hızla gözlemlenen teknik ilerlemeler, organizasyonla ilgili yenilikler, 

mekanların daralması ve küresel düzeydeki siyasal değişiklikler sonucu kutuplar 

coğrafyasındaki global güç dağılımı ve güç ilişkilerinin yeniden şekillenmesi söz 

konusudur. (Njord, Wegge, 2010: 165-176) Bölge özellikle de küresel siyaseti sistemik olarak 

etkileyen güç merkezlerince paylaşılması açısından kritik anlam ifade etmektedir.  

Arktika Çağı terimi ilk kez 1985 yılında Amerikan siyaset bilimci Oran R. Young tarafından 

kullanılmıştır. Young, Arktika Bölgesinin 1980'li yıllarda stratejik bir arenaya dönüştüğünü 

ileri sürmektedir. Süper güç olan ABD ve SSCB için büyük önem taşıyan ve bu ülkeler 

arasındaki doğrudan sınırları barındıran bu bölgenin geleceğin çağı olacağından 

bahsetmektedir. Doğal zenginliklere güvenli ulaşım ile teşvik edilen bölgenin 

endüstrileşmesinin Arktika'nın stratejik önemini arttıracağını ve bu yolla 

bölgenin askerileşmesinin söz konusu olacağı tezininin altını çizmiştir.3 Bölge Avrupa'nın 

önemli güçleri için daha 16.yüzyılın başlarında önemli konuma gelmeye başlamıştır. Çin ve 

Hindistan'a Arktik Okyanusu aracılığıyla ulaşabilmek için deniz yolu arayan Hollanda ve Büyük 

Britanya, Kuzey'i Kuzeybatı Geçidi’nin aranması sürecinde keşfetmişlerdir.4 

Gelişen teknolojik imkanlar doğal kaynaklara ulaşımı kolaylaştırmıştır. Yeni ulaşım yollarının 

açılması ile birlikte bölgede paylaşım sorunları ortaya çıkmıştır. Soğuk Savaş döneminde ABD 

ve SSCB tarafından stratejik maksatlarla kullanılan Kuzey Kutup Bölgesi, karşı tarafın askeri 

hedeflerine en kısa yoldan ulaşabilmesi imkânını bulundurması açısından stratejik önemini 

sürdürmektedir.  

Bölgede çok büyük yer altı madenleri, fosil yakıtlar ve enerji kaynakları bulunmaktadır. 

Ekonomik çıkarlarını korumak için devletler özel askeri birlikler oluşturmaktadır. Bu durum, 

ülkeler arasındaki güvensizlik ortamından kaynaklanmakta ve olası çatışma alanları 

yaratmaktadır. (Gümrükçü, 2015: 7) İkinci Dünya Savaşı büyük güçlerin bölgeye askeri 

amaçlarla girmesiyle bölgenin askerileşmesi sürecini beraberinde getirmiştir. Soğuk Savaş 

döneminde Arktik Bölgesi, İsveç’in tarafsızlık statüsüne sahip olduğu bir tarafta SSCB ve 

onunla uyumlu Finlandiya diğer tarafta Norveç, İzlanda, Kanada, Danimarka ve ABD’nin 

oluşturduğu NATO bulunmaktaydı. Süreç boyunca Arktik Okyanusu askeri devriyelerin, radar 

istasyonlarının, askeri eğitim ve test tatbikatlarının ev sahibi olmasının yanında stratejik 

nükleer deniz altılarının son derece önemli bir kalesi olmuştur.  

 

                                                           
3
 Young R.O., The Age of the Arctic, Foreign Policy, 1985. 

4
 Heininen, L. Küreselleşmenin Etkileri ve Kuzey Kutbunun Yeri 
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5  

Kuzey her zaman; seyahat, göç, ticaret, mal ve deneyimlerin değişimi, evlilikler gibi insanlar 

arası ağların gelişmesine sebep olan, kültürel temasların sık olduğu bir kavşak olmuştur. 

(Schweitzer, 1997) Kuzey Kutup Çevresindeki yerli halklar arasındaki bu ilişkiler, devletler 

ulusal çıkarları ile bu bölgeye girmeden çok önceden başlamıştır. (Heininen, 2004) Keşif, 

ticaret ve yerleşim kurulması konularındaki bölge işbirliği Viking hareketlerinin Kuzey 

Avrupa’ya ve Kuzey Atlantik’e yöneldiği dönemlere uzanmaktadır. 

Gelişmiş kurumsal, sosyal ve kültürel işbirliği de, Soğuk Savaş dönemi de dâhil olmak üzere 

20.yüzyıl boyunca Norveç, İsveç ve Finlandiya kuzey bölgeleri içerisinde gelişmiştir. Bu 

bölgede özellikle ilginç bir işbirliği örneği de anılan Kuzey ülkeleri ve Sovyetler Birliğinin 

Murmansk ili arasında, barışı ve silahsızlanmayı teşvik etmek amacıyla üç yılda bir 

düzenlenen Barış Günleri (Peace Days) idi. (Heininen, 1989)  

Soğuk Savaş sonrası dünya perspektifinden bakıldığından Kuzey, silahların kontrolü ve 

silahsızlanma bağlamında oldukça alakalı bir pozisyonda olmuştur. Örneğin, 1986 

sonbaharında Reykjavik’deki (İzlanda) Birleşik Devletler-SSCB Zirvesinde Başkan Reagan ve 

Gorbachev nükleer cephaneliklerin neredeyse tamamının sökülmesi konusunda anlaştıklarını 

açıklamışlardır. Hemen ardından Gorbachev bir yıl sonra Murmansk’taki konuşmasında 

silahların kontrolü ve Arktik için uluslar arası sivil işbirliği için altı inisiyatif dile getirmiş ve 

Kuzey için gerçek bir uluslar arası işbirliği başlatmıştır. (Gorbachev-1987, ayrıca bkz. Heininen 

2004) 

                                                           
5
 Şekil: Soğuk Savaş Dönemi SSCB ve NATO askeri yapılanmaları 
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Kuzey; savaş, askeri kriz, su kıtlığı, açlık, yoksulluk, uluslar arası terörizm ve radikalizm gibi 

bölgesel/küresel problemlere tabi olmaması itibariyle oldukça benzersizdir. Bu bağlamda 

Kuzey, dünyanın en barışçıl bölgelerinden biri olarak tanımlanabilir. Şiddet içermeyen 

yönetişim metotlarının, Nordik (Kuzeyli) işbirliği deneyimine ve Nordik olarak bilinen 

değerlere dayanan 'Nordik Barışı''nda da zaten bir model olarak açıkça ifade edilmiştir.6 

Gorbaçov’un 1987 yılındaki konuşmasının ardından Arktika’nın tehdit içeren statüsü giderek 

işbirliği girişimlerinin gerçekleştiği bir alana doğru evrilmiştir. 1996 yılında Arktika 

devletlerinin iradesine dayanan Ottowa Deklarasyonu ile yüksek seviyeli bir forum olma 

özelliğine sahip Arktika Konseyi kurulmuştur. Danimarka (Grönland), Kanada, Norveç, Rusya 

Federasyonu, ABD, İzlanda, İsveç, Finlandiya’nın oluşturduğu Arktik sekizlisini temsilen ilgili 

ülkelerin hükümet yetkilileri Arktika Konseyi’ni kuran bildiriyi imzalamışlardır. Bildiride 

Konsey şöyle tanımlanmıştır: 

I. Ortak Arktika meselelerinde, özellikle Arktika’da çevrenin korunması ve 

sürdürülebilir kalkınma meselelerinde, Arktik yerli halklar ve diğer yerleşik unsurlar 

ile Arktik devletlerinin arasındaki işbirliği, koordinasyon ve etkileşimi teşvik etmek 

için bir araç sağlar, 

II. Arktika Çevre Koruma Stratejisi (AEPS) altında kurulan Arktika Gözetleme ve 

Denetleme Programı (AMAP), Arktika Flora ve Fauna Koruma (CAFF), Arktika Deniz 

Çevresi Koruma (PAME), ve Acil Durum Önleme, Hazırlık ve Müdahale (EPPR) 

programlarını gözetir ve koordine eder, 

III. Arktika ile ilgili meselelerde bilgi yayar, eğitimi destekler ve ilgiyi teşvik eder. 7 

 

Kimlik temelinde incelediğimizde hem Kanada hem Rusya’nın, "Northernness" yani 

"kuzeylilik" kimliği inşa etmeye çalıştığı gözlemlenmektedir.8  

 

Arktika Konseyi, Arktika’da sınırı bulunmayan devletlere, 

hükümetlerarası organizasyonlara ve hükümet dışı 

organizasyonlara (NGO) ‘gözlemci üyelik’ imkânı sağlaması 

açısından uluslar arası işbirliği ve katkılara açık bir 

organizasyon yapısına sahiptir. Şüphesiz Arktika Konseyi’ni 

diğer uluslararası işbirliği örgütleri ve forumlardan ayıran 

en önemli özelliği yapısında çalıştığı bölgenin yerel 

unsurlarına daimi temsilcilik pozisyonunu sağlaması ve 

yerel dinamikleri muhatap almasıdır.  

                                                           
6
 Archer, C; UK 

7
 Ottowa Declaration, 1996 

8
 N.N, 2012 The Arctic: Thaw with Conflict Potential" 
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Devletlerin haricinde yerli halkların daimi temsilci olarak muhatap alınması Konsey’i özel bir 

konuma taşımakla beraber Arktik bölgeselciliğinin aktör çeşitliliğini yansıtmaktadır. 

 

Yerli halk ve organizasyonların 

konseyde daimi katılımcı statüsüne 

sahip olması bölge devletlerinin 

yerli halk varlığına ve kültürlerine 

olan yaklaşımını ortaya 

koymaktadır. Ancak yerli halkların 

konseyin karar mekanizmasında 

bulunmaması ve kararların 

devletler tarafından alınıyor 

olması  da Arktika ile ilgili 

konularda halen devletlerin en 

güçlü aktörler olduğunu 

göstermektedir. (Igenfeld, 2010)  

 

Hâlihazırda yerli hakların oluşturduğu altı organizasyon9 halkları temsilen istişari pozisyonda 

(daimi temsilci) Konsey ile ortak çalışmaktadır. Yerli halk organizasyonları yaklaşık dört 

milyonluk Arktik nüfus alanının, beş yüz binlik bir popülâsyonunu temsil etmesi açısından 

dikkate değer bir yönetişim örneğidir.  

Kuzey'in Rönesansını oluşturan temel faktörler arasında, yönetişimin bölgesel ve yerel 

düzeylere kayması, bölgenin artan jeostratejik önemi, Kuzey'in bilimsel çalışma yapılabilecek 

bir laboratuar görünümü alması, doğal çevre ve kültür çeşitliliğinin varlığı, yönetişimde 

yenilikler üzerine artan vurgu ve Kuzey'in günümüzde (ya da yakın gelecekte) iyi yönetişim 

için bir model olabileceği gerçeği yatmaktadır. (Heininen, 2015) 

 Bölgeyi ilgilendiren askeri ve güvenlik meselelerinin tartışılması Arktik Konseyi’nin yetkisi 

dışında tutulmuştur. (Huebert, 2012) Böylelikle Konsey’deki işbirliğinin sekteye uğramasının 

önüne geçilmeye çalışılmıştır. Neticede bölgede bir tarafta Sovyetler Birliğinin doğal mirasçısı 

konumunda olan ve bölgede güçlü askeri unsurları bulunan Rusya ile diğer tarafta halen 

NATO’nun liderliğini üstlenen ABD bulunmaktadır. Ayrıca bölge ülkelerinin güvenlik tanımları 

                                                           
9 Aleut International Association (AIA); Arctic Athabaskan Council (AAC) ; Gwich'in Council International (GCI) ; 

Inuit Circumpolar Council (ICC)  ; Russian Association of Indigenous Peoples of the North (RAIPON) ; Saami 

Council (SC) 
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birbirinden farklılık içermektedir. (Demirkılınç, 2015) Güvenlik meselelerindeki bu tutum 

bölgesel uyumu güçleştireceği nedeniyle bazı analistler tarafından eleştirilmiştir.10 

Arktika Konseyi iki yılda bir, üye devletlerin dışişleri bakanlarının katılımı ile toplanır, konsey 

karar alma süreçlerinde ‘oy birliği’ prensibini benimsemiştir. Konseyin iki yılda bir toplanan 

kurullarına o dönem için seçilen ülke başkanlık eder. 2015-2017 dönemi Arktika Konseyi 

dönem başkanlığını Amerika Birleşik Devletleri yürütmektedir. Arktik Konseyi Sekretaryasının 

merkezi Norveç’in Tromsø şehrindedir. 

Avrupa Birliği’nin Arktik ile ilişkileri 1973 yılında Danimarka’nın (Grönland ile birlikte) AB 

üyesi olması ile doğrudan bir ilişki hali almıştı. Ancak 1985’te Grönland’ın AB ile üyelik 

ilişkisini kesmesiyle AB’nin Kutup Dairesi alanına doğrudan erişimi sonlanmış oldu. 1995 

yılında Finlandiya ve İsveç’in üyelikleri ile yeniden bir irtibat mümkün olmuştur.   

Avrupa Birliğinin Arktik Konseyi’ne gözlemci statüsü elde etmek istediği bilinmektedir. 

Konsey’de AB’nin yer alması için çalışan üyelerin yanı sıra bunu engelleyen ülkelerin varlığı da 

mevcuttur. 11Bu bağlamda hem AB üyesi hem de Arktik Konseyi üyesi olan İsveç’in bir 

arabuluculuk rolü üstlendiğini belirtmek gerekir. Kanada, AB’nin gözlemci üye sıfatıyla bile 

Konsey’de katılımının sağlanmasına karşı çıkmaktadır. AB'nin ulus üstü bir kurum 

olarak Arktika bölgesinde bir anahtar rol oynamışlığı gözlemlenmemiştir. Hali hazırda 'meşru 

katılımcı' olarak kabul edilmemiştir. Bu durumun altında AB'nin 2000'li 

yıllarda Arktika Bölgesinin siyasi sınırlarının şekillenmesinde Artika Sözleşmesinin 

temel alınmasını istemesi yatmaktadır.  

Türkiye Arktik Konseyi nezdinde halen ad-hoc üyedir. Burada ad-hoc üye kavramı söz konusu 

kuruma henüz üye ol(a)mayan onun için de sadece belirli bir konu veya amaç için izin alarak 

o kurumun toplantılarına katılabilen geçici üye konumunu ifade için kullanılmıştır. 15 Mayıs 

2013 - Kiruna Toplantısı ile Arktik Konseyi’ne Çin, Hindistan, İtalya, Japonya, Güney Kore, 

Singapur daimi gözlemci üye oldular. Konsey’in diğer toplantılarında gözlemci kabul ettiği 

ülkeler de kabul yılları itibariyle şöyledir: Almanya (1998), Hollanda (1998), Birleşik 

Krallık (1998), Polonya (1998), Fransa (2000), İspanya (2006). 

İkinci Dünya Savaşının devam ettiği 1940 yılının yaz ayında 'The Komet' isimli Alman 

kruvazörünün Kuzeydoğu Geçidini (Norheast Passage) kullanarak Almanya'dan Pasifik 

Okyanusuna geçmesi o ana kadar bölge için bir ilk olmuştur ve bölgenin asker-stratejik önemi 

hakkında devletleri tekrardan düşünmeye sevk etmiştir. (Huebert, 1989) Bu gelişmeyle İkinci 

Dünya Savaşında sert iklim koşulları ve politik gerginlik Arktika'dan saldırı tehdidine karşı 

askeri analizleri ve reaksiyonları beraberinde getirmişti.  

Avrupa'dan Asya'ya seyrüsefer imkânı sağlayan ve uzun zamandır aranan 2500mil 

uzunluğundaki Kuzey Batı geçidi 2007 yılında  ilk defa ticaret gemilerine açıldı. Geçit, o 

                                                           
10

 Huebert, R. Climate Change and International Security: Arctic as a Bellwether. 
11

 AB’nin gözlemci üyelik başvurusu iki sefer geri çevrilmiştir. 
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bölgenin uluslararası sular olduğunu düşünen ABD ile buranın kendi egemenliğine ait 

olduğunu iddia eden Kanada arasında halen çekişme noktası olmaya devam etmektedir. 

Günümüzde Kuzey Kutup Bölgesi 

eriyen buz kütleleri ve gelişen 

teknolojinin bir sonucu olarak açılan 

yeni ticaret yollarının tartışıldığı bir 

ekonomik rekabet alanı olma 

durumu ile yüzleşmeye 

başlamıştır.12 Bölgenin Çin Halk 

Cumhuriyeti kargo gemileri için 

Süveyş Kanalı rotasına bir alternatif 

olarak kullanılmaya başlandığı, yeni 

rotanın senenin belirli dönemlerinde 

ancak ulaşıma müsaade etmesi ve 

buzdağlarının çeşitli riskleri 

barındırması gibi olumsuz etkenler 

dışında bir imkân olarak 

değerlendirildiği gözlenmektedir. 

Arktik Bölgesinde Jeopolitik İhtilaf Noktaları 

Geleneksek bakışla Kuzey Kutup Çevresi (KKÇ) öncelikle stratejik nükleer denizaltılar ve deniz 

tabanlı diğer nükleer silahlar için potansiyel bir üs olarak; ikincisi askeri eğitim ve test için boş 

alan sağlayarak, üçüncüsü toprak tabanlı saldırı ve ABD'nin Ulusal Füze Savunma sisteminin 

(NMD) savunma öğeleri ve dağıtımı için askeri anlamda yüksek düzeyde stratejik bir alandır. 

Son olarak petrol gibi stratejik doğal kaynakların önemli bir rezervi olarak Kuzey'e odaklanır, 

zira Arktika'nın yıllık gayrisafi hasılasının büyük bir kısmı gelişmiş ülkelerin enerji ihtiyaçlarını 

karşılamaya yönelik nakliyattan oluşmaktadır. Arktika'nın potansiyelinin tamamen 

gerçekleştirilebilmesi için bölgede ulaşım ve altyapının daha da geliştirilmesi gerekmektedir. 

Nitekim iklim değişikliği ve ileri teknolojinin mevcudiyetinden dolayı Avrupa-Asya, Kuzey 

Amerika-Asya ve Atlantik, Pasifik Okyanusları arasında yeni, daha kısa deniz yolları yapmaya 

dönük ciddi planlar vardır.  (Gunnarson, B.) 

Rusya tarihsel olarak en azından fiziksel varlığı açısından Kuzey Kutbu çevresinde baskın bir 

güç olmuştur. Arktika topraklarının yarısından fazlasını ve halkının neredeyse yarısını yönetir. 

Rusya'nın çıkartılabilir hidrokarbon rezervleri yaklaşık 100 milyar tondur ve bunun yaklaşık 

yüzde sekseni Kuzey Kutbundan sağlanmaktadır. (Shamil M. Yenikeyeff ve Timothy E. Krysiek, 

2007) 2 Ağustos 2007 günü Rusya Devleti, uluslararası haber ajanslarına, denizaltına dikilmiş 

bir metre boyunda paslanmaz titanyumdan yapılma bir Rus bayrağı fotoğrafını iletti. ‘Kuzey 

Buz Denizi’ diye de bildiğimiz Arktik Okyanusu’nun dibine dikilen o bayrak, birkaç anlama 
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sahipti: Her şeyden önce, Arktik’in denizaltı tabanına ilk kez ulaşılmıştı. Mir-1 ve Mir-2 

denizaltıları, Buz Denizi’nin 4 bin 200 metre derinliğine inerek, Rus bayrağını dikmişti. İkincisi 

ve daha önemlisiyse, Rusya’nın dünyaya şu mesajdı: “Arktik Okyanusu’nun yeraltı 

kaynaklarının büyük bölümü bizim.”13 Hemen ardından Kanada Dışişleri 

Bakanı Peter Mackay ''15.yüzyılda değiliz! ‘Dünyanın etrafında dolaşıp, bayrağını dikerek 

'burada hak iddia ediyoruz' diyemezsin’’ diyerek tepkisini sert bir biçimde dile getirmiştir. 

Bugün ABD'nin petrol bölgesi olarak görülen Alaska 1867 yılında ABD tarafından Rus 

Çarlığından büyük bir isteksizlikle satın alınan bir toprak parçasıdır. Günümüzde ise Alaska, 

hem içinde barındırdığı doğal kaynakları hem de ABD'nin Kuzey Kutup Bölgesi sınırları 

içerisindeki tek toprak parçası olması itibariyle ABD'nin Arktika perspektifiyle bakıldığında 

jeopolitik açıdan önem arz eden tek toprak parçasıdır. 1923 yılında ABD Başkanı Harding 

bölgeyi serbest teşebbüse açarak petrol aramalarına yeni bir boyut kazandırmıştır. ABD 

Jeolojik Araştırmalar Merkezi verilerine göre küresel enerji rezervlerinin %16-30'ü Kuzey 

Kutup Bölgesinde bulunmaktadır. (Gümrükçü, 2015) 

Günümüz konjonktüründe Arktik bölgedeki çıkar paylaşımları şimdilik sıcak bir çatışma 

ortamına evirilmemiş ise de Arktik, bulundurduğu potansiyellerin projeksiyonunda işbirliği ve 

çatışma durumlarını eş zamanlı bulundurmaktadır. 

Dünyanın en büyük limanlarından Hamburg ile Shanghai arası Süveyş Kanalı üzerinden 

yaklaşık 20.000km iken, Kuzey Deniz Hattı tabir edilen Arktik rotası üzerinden sadece 

14.000km olarak gerçekleşmektedir. Benzer bir kısalma Doğu Amerika-Asya rotasında da 

mevcuttur. Haliyle hava koşulları nedeniyle sadece Temmuz-Ekim ayları arasında açık olan bu 

hatta kısa süre öncesine kadar her geminin Rusya'dan özel izin alması gerekirken, Rusya'nın 

"Northern Sea Route Information Office" (Kuzey Deniz Rotası Bilgi Bürosu) ile bürokrasi 

yükünü azaltması sonucu ciddi artış olmuştur. Bu bağlamda işbirliği potansiyeli dâhilinde 

uluslar arası ticaret ve kargo hareketliliğinin bir imkan oluşturabileceğini belirtmek gerekir. 

Kanada ile ABD arasında Kuzey Batı Geçidi üzerinden bir tanım ihtilafı, Danimarka ve 

Kanada’nın Grönland yakınlarındaki çorak kaya parçası Hans Adalarının mülkiyeti 

konusundaki ihtilafı, Arktik jeopolitik meydan okumalar olarak nitelendirilebilir. Bunun 

dışında Norveç ile Rusya, hidrokarbon çıkarımı konusunda ekonomik işbirliği içerisinde 

çalışmaktadırlar. Norveçli şirketlerin bölgedeki petrol delme ve sondaj tecrübesi komşu 

Rusya ile stratejik ortaklığının önemli unsurlarındandır. 
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 Hürriyet Gazetesi, 9 Ekim 2011; Erhun Geyisi imzalı haber 
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