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ÖNSÖZ
Afrika kıtası günümüzde, dünya üzerindeki, etkisi giderek artan bir bölge olarak
değerlendirilmektedir. Dünyanın en büyük ikinci kıtası olan Afrika (Kuzey ve Güney
Amerika ayrı bir kıta olarak değerlendirilirse) yaklaşık 30 milyon kilometrekarelik alanı,
zengin doğal kaynakları, yüksek miktardaki genç nüfus oranı ile, 21. yüzyılın ikinci
yarısından itibaren dünyada etkin rol oynayacak ve uluslararası arenadaki gelişmelerde daha
fazla söz sahibi olacaktır. Nitekim Afrika kıtası dünyanın en hızlı büyüyen ilk 20 ülkesinin
11'ine
ev
sahipliği yapmaktadır.
Dünya
nüfusunun
7.3
milyara
ulaştığı
günümüzde, dünyanın en yüksek nüfusuna sahip ülkeleri arasında Nijerya 8. sırada yer
alırken, Etiyopya 14. sıradadır. Gelecekte de bu ülkeler dünya nüfus sıralamasında ilk on
ülke içinde yer alacaktır.
Diğer taraftan dünyanın ekonomisi en hızlı büyüyen on ülkesinden altısı (Senegal’de
gayri safi yurtiçi hasıla büyüme oranı, %6,6, Tanzanya’da %6,9, Fildişi Sahili’nde %8.5)
Afrika’dadır.
Tanzanya, Zambiya ve Angola gibi önde gelen Afrika ülkelerinde gerçekleşen ve
gerçekleşecek olan hammadde yatırımları, Afrika'nın kalkınmasına bir katkı sağlayacaktır.
Günümüzde Afrika Kıtası, yılda 600 milyar dolar harcayan bir milyar tüketici; her yıl
%5 düzeyinde gözlenen ekonomik büyüme performansı, küresel ölçekte en hızlı gelişen orta
sınıfa sahip olma özelliğiyle dikkati çekmektedir. Başta tarımsal üretim olmak üzere, daha
yüksek katma değer üretme potansiyeline sahip Afrika Kıtası'nın toprakları, dünyanın henüz
işlenmemiş topraklarının %60'ını temsil eder. Afrika bu özellikleriyle dünyanın, gelişmiş
fakat kaynakları artık tükenmeye başlayan diğer kıtalarının hayallerinde bile
göremeyecekleri bir zenginliğe sahiptir.
Afrika kıtasının, geleceğin dünyasında, küresel nüfusun tarım ve gıda ihtiyacını
karşılamak üzere, 1 trilyon dolarlık bir üretim gerçekleştireceği hesaplanmaktadır. Ayrıca
gelecekte küresel, ekonomik-politik dengeler üzerinde önemli bir etkiye sahip olacağı
beklenmektedir. Bu biçimde oldukça ümit vadeden kıta günümüzde, azgelişmişlikten ve
yoksulluktan kaynaklanan pek çok sorununa henüz net bir çözüm bulamamıştır. Ortaya çıkan
tablo pek çok olumsuz unsuru içinde barındırmaktadır. İç çatışmalar, darbeler, terörizm, aşırı
şiddet gibi siyasi çalkantılar, henüz tam olarak demokratikleşmenin gerçekleşememesi ve bu
süreçte yaşanan sıkıntılar, küresel alemde üçüncü dünya ülkesi kapsamına giren pek çok
ülkeyi bünyesinde barındırması, yoksulluk ve aşırı nüfus artışı, kaynakların yetersizliği ve
etkin kullanılamaması, sağlık ve eğitim hizmetlerinin yol açtığı ciddi eksiklikler, salgın
hastalıklar ve bu hastalıklardan kaynaklanan ölüm oranının yüksekliği ve göç gibi sorunlar
halen çözüm beklemektedir.
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Bu kitabın konusunu oluşturan Afrika kıtasının tüm bu özellikleri coğrafi bir
perspektif içinde incelenmiştir. Bu kitapta kıtanın önce doğal özellikleri, daha sonra beşeri ve
ekonomik potansiyeli belirlenmiştir. Ayrıca kıtada yer alan ülkeler mercek altına alınarak
genel özellikleri ortaya konmuştur.
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1. AFRİKA KITASININ COĞRAFİ KONUMU VE GENEL
ÖZELLİKLERİ

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Afrika Kıtasının Coğrafi Konumu
Afrika Kıtasının Genel Özellikleri
Kuzey Afrika Kültür Bölgesi
Sahra Altı Afrika ve Güney Afrika Kültür Bölgesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.Afrika Kıtasının yüzölçümü kaç km2’dir ve diğer kıtalara göre kaçıncı sırada yer
alır?
2.Afrika adı kıtaya kimler tarafından ve ne için verilmiştir? araştırınız.
3. Kuzey Afrika’nın kültür bölgesinin birleştirici unsurları nelerdir? Maddeler
halinde sıralayınız. 4.Sahraaltı Afrika ve Güney Afrika’yı Kuzey Afrika’dan ayıran özellikler
nelerdir? Araştırınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Beşeri Coğrafya

Afrika kıtasının coğrafi Tümertekein, E.
konumu ve dünya üzerindeki Özgüç,N(2004)Beşeri
Coğrafya,İnsan,
yeri
Kültür,Mekan

Beşeri Coğrafya

Afrika
geldiği

Beşeri Coğrafya

Beşeri Coğrafya

nereden Tümertekein, E.
Özgüç,N(2004)Beşeri
Coğrafya,İnsan,
Kültür,Mekan
Kuzey
Afrika
kültür Tümertekein, E.
Özgüç,N(2004)Beşeri
bölgesinin özellikleri
Coğrafya,İnsan,
Kültür,Mekan
Sahraaltı Afrika ve Güney Tümertekein, E.
Afrika Kültür bölgesinin Özgüç,N(2004)Beşeri
Coğrafya,İnsan,
özellikleri
Kültür,Mekan
adının
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Anahtar Kavramlar
•

Kilimanjoro

•

Negroid

•

Pigmeler

•

Bushmenleri

•

Hottentot

•

Masai ve Watusi

•

Nouakchott, Hartum
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Giriş
Afrika Ekvator ve Greenwich Meridyenlerinin geçtiği merkezi konumda yer alan bir
kıtadır. Kuzey ve kuzeydoğusunda Akdeniz ve Kızıldeniz, doğuda Hint Okyanusu, ve batıda
Atlas Okyanusu yer alır.
Avrupa kıtasından Cebelitarık boğazı ve Sicilya geçidi ile, Asya kıtasından ise
Süveyş Kanalı, Kızıldeniz ve Bab ül Mandeb boğazı ile ayrılır. Birkaç küçük takımada ve
Madagaskar adası Afrika kıtasına aittir. Afrika Ekvator’un kuzey ve güneyinde de topraklara
sahiptir. Kıtanın üçte ikisi ekvatorun kuzeyinde, üçte biri ise güneyinde yer alır. Afrika’nın
yüzölçümü 30,3 milyon km2 (30 311 554 km2)’dir.
Afrika, Eski Dünya (Avrupa, Asya ve Afrika beraber) olarak bilinen dünyanın bir
parçası olarak, Avrupa ve Asya kıtalarıyla her zaman yakın temasta olmuştur. Özellikle
Kuzey Afrika bölgesinden Mısır Arap Cumhuriyeti ve Nil ırmağı vadisi, Etiyopya ve
Kızıldeniz ile Atlas dağlarının kuzey bölgeleri ile bağlantı kurmuşlardır. Sahra Çölü gibi
Afrika’nın diğer bölgeleri, büyük coğrafi keşiflerden, daha doğrusu XV. yüzyıldan sonra
Avrupalılar tarafından tanınmıştır.. 1497 ile 1498 yılları arasında Vasco da Gama, Afrika
kıtası çevresini deniz yolu ile geçmiştir. XVII., XVIII., XIX. ve XX. yüzyılda kıtanın
içerisinde birçok keşifler yapılmış̧ ve araştırmalar gerçekleşmiştir. Afrika kıtası ile ilgili
araştırmaları tanınmış̧ araştırmacı David Livingstone yapmıştır

6

1.1. Afrika Kıtasının Coğrafi Konumu
Eski dünya karalarından birisi olan Afrika 30.065.000 km² yüz ölçümü ile büyüklük
bakımından kıtalar arasında Asya’dan (44.568.500 km²); sonra ikinci gelir, ancak Kuzey
(24.473.000 km²), ve Güney Amerika (17.819.000 km²); tek bir kıta olarak kabul edilirse bu
durumda üçüncü sırada yer alır.
Afrika kıtası kuzeyde Akdeniz, güney ve doğuda Hint Okyanusu, batıda Atlas
okyanusu ile çevrilidir. Kıta 37 0 kuzey, 34 ° güney enlemleri 51° doğu, 17 ° batı boylamları
arasında yer alır. Bu enlem ve boylamlar arasındaki en uç noktaları kuzey-güney
doğrultusunda Tunus’ta Beyaz Burun (37° 22' 20” K Paraleli), Güney Afrika
Cumhuriyeti’ndeki Agulhas Burnu (34° 50'28” G Paraleli), doğu batı doğrultusunda ise;
Somali’deki Ras Hafun Burnu (51° 25' 27” D Meridyeni) ile Senegal’deki Yeşil Burun (17°
31' 17” B Meridyeni)’dur.

Harita1:Afrika Kıtasının konumu
Kuzey- güney doğrultusunda 8.025 km, doğu batı arasında 7.416 km uzunluğa sahip
olan Afrika genel bir görünüm olarak kütlevi bir yapıdadır. Coğrafya haritası üzerinde
incelendiğinde kıtanın yarımada ve koylardan yoksun, fazla girintili çıkıntılı olmayan kıyıları,
hemen dikkati çeker. Koyların ve körfezlerin azlığı gemilerin barınak yeri bulmasını
güçleştirir ve fiziki yapının insan yaşamını kısıtlayan özelliğini de gözler önüne serer. Afrika
haritasında dikkati çeken bir diğer özellik de adaların sayıca az oluşudur. Kıtanın en dikkat
çekici adası 587.713 km² yüzölçümü ile dünyanın beşinci büyüklükteki adası
Madagaskar’dır. Madagaskar dışında Reunion, Komor Adaları, Seyşeller, Mauritius ve
Zanzibar adaları kıtanın diğer adaları arasında yer alır .
Afrika coğrafi bakımdan diğer eski dünya kıtalarına oldukça yakın konumdadır.
Kuzeybatıda Avrupa’dan 14 km genişliğindeki Cebeli Tarık Boğazı ile ayrılır. 32 km
genişliğindeki Babülmendep Boğazıyla Arap Yarımadası’dan, 8-13,5 km arasındaki genişliğe
7

sahip olan Süveyş kanalı ile de Asya’dan ayrılır.

1.2. Afrika Kıtasının Genel Özellikleri
İbranice ya da Fenike dilinde 'saf toz' anlamına gelen Afri kelimesi en kapsamlı
anlamıyla Akdeniz'in tüm bölgelerinde (Antik Libya) yaşayan Afrika sakinlerine verilen
Latince bir isimdir. Bu isim Pön savaşları sırasında Kartaca’ya ilk defa ayak basan Romalılar
tarafından da kullanılmıştır. Romalılara esin kaynağı olan bu adın kökeni bir başka iddiaya
göre “Afri” veya “Africani” denilen oymaklara dayanır. Romalılar Anadolu'dan doğuya doğru
uzanan topraklara “Asya” adını verirken, Mısır'ın batısında kalan topraklara da
“Afrika”ismini vermişlerdir. İki kıta arasındaki sınırı belirleyen coğrafyacı Batlamyus (MS
85-165) İskenderiye’den Süveyş Kanalı ve Kızıl Deniz boyunca uzanan bir çizgiyle Asya ve
Afrika kıtalarını birbirinden ayırmıştır. Yunanlı yazarlar kıtaya Lebu diyarı anlamına gelen
“Libya” Araplar ise “İfrikiya”demişlerdir. Afrika adı Avrupalı sömürgecilerin bütün kıtaya
bu adı vermesiyle benimsenmiş ve kullanılmıştır.
Afrika’nın ismi ile ilgili diğer etimolojik tezler şöyle sıralanabilir:
1-I. yüzyılda Yahudi tarihçisi Flavius Josephus Tevrat-Zebur 25/4’ göre Hz İbrahim
(as)’in torunu olan Efer’in torunlarının Libya’yı işgal ettiğini iddia eder.
2- Seville Isidore de Etymologiae (XIV.5.2. ) adlı eserinde Afrika adının "güneşli”
anlamına gelen Latince Aprika kelimesinden geldiğini ileri sürer.
3-Massey, 1881'de, Afrika'nın Mısır dilindeki “af-rui-ka”'sından türediğini Afrika’nın,
Mısırlılar için "doğum yeri" anlamına geldiğini anlatır.
4-Michèle Fruyt, Latince "güney rüzgarı" aalamına gelen aslen Umbrian kökenli
"yağışlı rüzgar” anlamına gelen “Africus “kelimesinden türediğini belirtir.
5- Rutgers Üniversitesi'nden Robert R. Stieglitz ise "Latince “Aphir-ic-a'dan türetilen
Afrika adının İbranice Ophir ile özdeşleştiğini ifade eder
Afrika’nın jeolojik yapısı oldukça sadedir. Bu özelliği yüzey şekillerine de yansımıştır.
Kıta yüzey şekilleri bakımından diğer kıtalar arasında en sade, düz, kütlesel şekle sahip
olanıdır. Kıtanın büyük bölümü, yükseltisi 1.000-3.000 m arasında değişen platolardan oluşur.
Yüksek dağlık alanlar ise kuzeybatıda Atlas dağları ile güneydeki Cap sıradağlarıdır. Bunun
dışında kıtanın en belirgin yüzey şekillerinden biri olan Büyük Rift Vadisi üzerinde volkanik
dağlar yer alır. Kilimanjoro veya yeni adıyla Uhuru (Hürriyet) dağı kıtanın en yüksek dağ
kütlesidir(5895m).
Ekvator, kıtanın ortasından, yengeç dönencesi Sahra’dan, Oğlak dönencesi ise
Kalahari çölünden geçer. Dolayısıyla Afrika topraklarının ¾’ü tropikal kuşakta yer alır. Bu
nedenle Afrika sıcak iklimlere sahip bir kıtadır. Kıtanın sadece kuzey ve güneyi daha ılıman
koşullara sahiptir.
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Afrika’nın en önemli yüzey şekillerinden biri olan ve dünyanın en büyük çölü olan
Sahra çölü ( 9,400,000 km2) kıtayı kültürel bakımdan adeta ikiye böler. Sahra çölünün
kuzeyinde kalan bölüm Akdeniz iklimine benzeyen ılıman iklimi ve Arap nüfustan oluşan
nüfus toplulukları ve İslam dini ile dünyanın İslam Kültür bölgesine büyük benzerlik gösterir.
Sahra çölünün güneyinde kalan alanlar ise sıcak tropikal iklimler, negroid adı verilen zenci
nüfusu ve farklı dilleri ve dinleri ile Kuzey Afrika’dan oldukça farklıdır

1.3. Kuzey Afrika Kültür Bölgesi
Kuzey Afrika’nın kültürel olarak birleştirici unsuru İslam dinidir. Bu alem binlerce
yıl kültürel yeniliklerin, kültürel yayılmanın ve kültürel gelişmenin meydana geldiği bir yer
olmuştur. Kültürel gelişme, üç kıtanın kavşak noktasında olmanın sağladığı üstünlükle, daha
da güçlenmiştir. Özellikle Mısır’ın Nil Vadisi ilk kültür ocakları arasındadırlar. Bilindiği gibi
Mısır, özellikle sulamayla ilgili birçok tarım tekniği, su, rüzgâr ve hayvan gücünün
kullanılması; tekerlek ve saban; yerleşmeler, özellikle şehirler, metalürji, tıp ve sanat
alanındaki gelişmelerle önemli bir medeniyet olmuştur. Maddi olmayan kültürel unsurlar
arasında alfabeye dayalı yazı şekilleri, matematik, astronomi, toplumsal ve kültürel ideolojiler
ve üç büyük dinin (Musevilik, Hıristiyanlık ve İslâmiyet) yayılma noktası üzerinde olması ile
de dikkati çeker.
Günümüzde Kuzey Afrika olarak adlandırılan bu bölgede geleneksel ekonomik
faaliyetler hala varlığını sürdürmektedir. Suyun elde edilebildiği yerlerde sedanter vaha
tarımı, göçebe hayvancılık ve malların suyoluyla ya da kervanlarla taşınmasına dayanan
ticaret bu geleneksel ekonomik faaliyetlerin en temel noktasıdır. Tarım büyük çoğunlukla
vahalarda süregelen bir faaliyet olarak yerini korurken özellikle Nil Vadisi binlerce yıl büyük
çiftçi topluluklarının ekonomik kullanım alanı olmuştur. Göçebe hayvancılık ve ticaretle
uğraşan bireyler ise nüfus içinde daha küçük bir değer oluşturmuştur. Özellikle yakın
zamanlarda göçebelik çok büyük ölçüde azalmıştır. Şehir ve kasabalardaki alternatif işler,
artık, sık sık hayvanları bir otlaktan çöldeki bir diğerine taşımaktan çok daha çekici hale
gelmiştir. Ayrıca, hükümetler göçebeleri sürekli yerleşme konusunda teşvik etmekte ya da
zorlamaktadırlar.
Kuzey Afrika’nın bu kesiminde petrol ve doğal gazın varlığı sahanın ekonomik ve
siyasal önemi arttırmıştır. Özellikle Libya 1960’da petrolün bulunmasıyla ekonomik anlamda
büyük bir değişime uğramıştır. Petrol ve doğal gaz rezevlerinin işletilmeye açılması yeni iş
alanları açmış, küçük bir orta sınıf oluşmuş ve şehirsel büyümeye katkıda bulunmuştur. Fakat
ekonomik anlamda gerçekleşen bu çeşitlenme zenginle yoksul arasındaki sınıfsal farkı
ortadan kaldıramamıştır. Büyük şehirler çevresindeki gecekondulaşma, giderek artan işsizlik,
yoksulluk marjinal işlere olan eğilimi daha da arttırmıştır.
Çatışma, ise bölgenin tarihinin büyük kısmı boyunca istikrarlı bir biçimde varlığını
sürdürmüştür. Bu çatışmaların bir kısmı geçmişten günümüze imparatorluklar kurulması,
Avrupalıların sömürge yönetimleri, Birinci ve İkinci Dünya savaşları, siyasal bağımsızlık için
mücadeleler ve siyasal devrimlerle birlikte ortaya çıkmıştır. Günümüzde ise siyasi çevrelerin
ve basının “Arap Baharı” olarak adlandırdıkları çatışmaların odak noktası olmuştur. Önce
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Tunus’da başlayan, Mısır ve Libya’yı içine alan bu ayaklanmaların sonuçları ise oldukça
acıdır.

1.4. Sahra Altı ve Güney Afrika Kültür Bölgesi
Büyük Sahra’nın güneyindeki Afrika’ya dış kültürel etkiler ancak 19. yüzyıldan sonra
yani sömürgeler döneminde girebilmiştir. Bu nedenle günümüzde hala geleneksel özellikler
oldukça yaygındır. Sahanın diğer alanlarla kültürel bakımdan kaynaşmasını engelleyen en
önemli nedenlerden biri fiziki koşullardır. Uçsuz bucaksız uzanan kurak Sahra çölü, kıyılara
yakın dağlar ve diklikler, iç kesimlere giden akarsular üzerindeki şelaleler ve alçak
enlemlerdeki kıyılar boyunca uzanan yoğun tropikal bitki örtüsü- buraya ulaşımı engelleyen
faktörlerdir
Afrika kültürünün dış dünya tarafından tanınması ancak yakın zamanlarda
gerçekleşmiştir. Avrupalılar ve Araplar gibi yabancıların Afrika ile temasları ise Afrika’nın
bu kesiminde yaşayanlar için bazı acı sonuçları da beraberinde getirmiştir. Nitekim
milyonlarca Afrikalı başka ülkelere, en çok da Amerikalara, köle olarak götürülmüştür.
Burada zor koşullar içinde esir olarak çalıştırılmış, bir kısmı ise yakalanmaları veya gemiyle
sevk edilmeleri sırasında hayatlarını kaybetmişlerdir.
Afrika’nın bu kesimini kuzey Afrika’dan ayıran en önemli unsur negroid olarak
adlandırılan siyahi nüfusun ezici bir çoğunluğa sahip olmasıdır. Bu bölgede sanayi öncesi
geçim ekonomilerinin geçerli olması, Avrupalı sömürge dönemi sırasından günümüze ulaşan
karmaşık sınır sorunları, etnik sorunlar ve hala başarılı olunamayan demokratikleşme süreci
kolay kolay ortadan kaldırılamamaktadır. Aslında Avrupalı sömürgeciler bölgedeki
geleneksel kültürel uygulamaları çok az değişime uğratabilmişlerdir. Fakat sömürge dönemi
günümüzdeki sorunların önemli bir bölümünden sorumludur. Avrupalılar burada kurdukları
sistemde, Afrika’nın kültürel kalıplarını pek göz önüne almadan ve masa başında ülkelerin
sınırlarını adeta cetvelle çizilmiş gibi bölerken etnik ve mezhep farklılıklarını dikkate
almamışlardır. Ayrıca Afrika halklarını demokratik yönetim süreçlerine katmadıkları için
bağımsızlıklarını kazandıklarında bu ulusların kendi kendilerini yönetme tecrübesi hemen
hemen hiç yoktu. Bu sebeple darbeler, askeri cuntalar, faşist diktatörlükler kabile içi ayrılıklar
ve uluslararası çatışmalar Afrika gündeminin olağan hale gelmiş konularıdır. Nitekim 1960
yılında 17 ülkenin aynı anda bağımsızlığını kazanmasıyla başlayan bağımsızlık sürecinin
kendini yönetemeyen, kaynaklarını kullanamayan ve birbiriyle çatışma halinde olan kabileler
üzerindeki sancılı sonuçları günümüze kadar ulaşmıştır.
Bölge son derece karmaşık olan etnik (2000’den fazla) yapısı ve 1000’-in üzerinde
konuşulan dilin olması ile büyük bir çeşitlilik sergiler. Günümüzde hala modern yaşamdan
uzak avcılık ve toplayıcılıkla geçimini sağlayan Kongo Havzası’nın Pigmeleri ve Kalahari
Çölü’ndeki Bushmenleri, Doğu ve güneybatı Afrika’nın bazı kesimlerindeki hayvancılıkla
geçimini sağlayan topluluklar (örneğin Hottentot, Masai ve Watusi) Afrika’nın zengin kültür
çeşitliliğini ve bir o kadar da geri kalmış ekonomik yapısını gözler önüne serer.
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Tarım hala en basit yöntemlerle yalnızca saban, yeri kazmak için sopa ve yöresel uzun
bıçak (machete) kullanarak yapılır. Toprak erozyonu ve çölleşme bölgenin en önemli tarımsal
sorunları arasındadır. Manyok/tapyoka, yam, tatlı patates gibi kök bitkileri, darı, mısır gibi
tahıl türleri, pamuk, fıstık, kahve, kakao, palmiye yağı gibi ticari ürünler geleneksel tarımsal
ürünler olarak uzun yıllardan beri ekilmektedir.
Sanayileşme ise Güney Afrika Cumhuriyeti dışında kalan tüm ülkeler için henüz pek
iyileşme göstermeyen bir ekonomik faaliyet koludur. Sanayi fosil yakıtların yetersizliği,
sermaye gücünün sınırlı oluşu ve ulaşımın hala çözülememesi gibi sorunlar nedenyle gelişme
imkanı bulamazken, büyük şehirler ise gittikçe kalabalıklaşmaktadır. Tarımın yetersizliği ve
sanayi imkanlarının kısıtlılığı sebebiyle neredeyse açlık sınırında yaşayan kitlelelerin
oluşturduğu kalabalık şehirlere Moritanya’nın başkenti Nouakchott ve Sudan’ın başkenti
Hartum örnek gösterilebilir.
Tüm ülkelerin yine ortak kaderi ağır borç yükü altında ezilmeleri fakat buna rağmen
yüksek nüfus artışının devam etmesiyle ağırlaşan ekonomik sorunlardır. Kalabalık nüfuslar
iyi eğitilememekte, yetersiz beslenmekte ve yetersiz sağlık hizmetleri nedeniyle tedavi
edilememektedir. Pek çok tropikal hastalık ve HIV/AIDS salgını önemli sağlık sorunları
arasındadır.
Bölgedeki sorunlar sadece yukarıda sayılanlardan ibaret değildir. Kuraklık bu
bölgenin öenmli sorunlarından biridir ve yüzlerce yıldır süregelen kuraklıklar, zaman zaman
çok uzun süreli kuraklıklarla dönüşebilmektedir. Bölgedeki en bu büyük kuraklık 1450'den
1700'e kadar bir tam 250 yıl sürmüştür.1914 yılında S, yıllık yağışların ortalamanın çok
altında olması nedeniyle oluşan kuraklık daha sonra büyük bir kıtlığa sebep olmuştur.
1951'den 2004'e kadar yine bölge ciddi bir kuraklık yaşadı. 1960'lı yıllar da bölgede yağış
miktarında büyük bir artış oluşmasına rağmen kuzeydeki kurak bölgeyi daha yaşanabilir hale
getirdi. Hükümetler vatandaşlarının, kuzeye doğru ilerlemesi teşvik eden bir politika izlediler.
1968'den 1974'e kadar olan uzun kuraklık dönemi başladığında, aşırı otlama sebebiyle bu kez
toprak erozyonu sorunu ortaya çıktı.1914’deki kuraklık gibi bu da büyük bir açlığa neden
oldu. Ancak bu kez uluslararası yardım kuruluşları kuraklığın etkisini biraz daha
hafifletebildi. Bu doğal afet , Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu'nun kurulmasına da yol
açtı .
2010 yılı Haziran ile Ağustos aylarında açlık Sahra altı Afrika’yı yeniden vurdu. Aşırı
sıcaklar yüzünden Nijer'in bitkileri sıcakta olgunlaşamadı, 350.000 açlık çekerkenan v
1.200.000'i açlık tehlikesi altındaydı. Çad'da sıcaklık 1961'de kırdığı rekoru yeniledi ve
22 Haziran'da Faya-Largeau'da sıcaklık 47.6 ° C'ye ulaştı. Nijer, en yüksek sıcaklık rekorunu
1998'de 22 Haziran'da, Bilma'da 47.1 ° C'ye ulaştı . Ertesi gün, Bilma’da sıcaklık 48.2 °
C'ye ulaştı. Sudan’da 25 Haziran' da 49.6 ° C ile en yüksek sıcaklık kaydedildi. Nitekim
Nijer’de 14 Temmuz’da ishal , açlık, gastroenterit , yetersiz beslenme ve solunum yolu
gibi birçok hastalığa çocuklar yakalanmış ve hayatlarını kaybetmişlerdir. Yeni askeri cunta ,
uluslararası gıda yardımı çağrısında bulunmuş ve bu yolda ciddi adımlar atmıştır. 26
Temmuz'da, sıcaklıklar Çad ve Nijer'de rekor seviyelere ulaştı ve kuzey Nijer'de yaklaşık 20
kişinin 27 Temmuz'a kadar susuz kalması sonucu öldüğü bildirildi. Aşırı tarım, aşırı otlatma,
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aşırı nüfus ve toprak erozyonu bölgenin ciddi oranda çölleşmesine neden oldu.
Büyük toz fırtınaları da bu bölgenin sık sık tekrarlayan sorunları arasında gösterilir.
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Uygulamalar
1.Kültürel farklılıklar hem ülke içinde hem de ülkeler arası anlaşmazlıkların temeli
olabilir. Afrika’da bugün süren çatışmaların bir kısmı da din veya etnik gruplar arasındaki
kültürel farklılıklara dayanmaktadır. Bu uygulama sonucunda Afrika’daki çatışmalara kültürel
farklılıkların katkısı net olarak ortaya çıkacaktır.
2.Afrika’nın geleneksel halk kültür bölgeleri nerededir? Buradaki kültürel yaşamı
belirleyen maddi ve manevi unsurları araştırınız.
3.Afrika’da kültürel farklılıkların sebep olduğu sorunlar vardır. Bu sorunların neler
olduğunu araştırınız.
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Uygulama Soruları
1.Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki çatışmaların sebebi nedir?Bu çatışmalar kimler
arsında yaşanır?
2. Nijerya 1999 yılında demokrasiye dönüşünden ülkede yaşanan siyasi gelişimleri
araştırınız?
3-Ruanda ‘da 1993’de yaşanan iç savaşın nedenleri ve sonuçlarını araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Eski dünya karalarından birisi olan Afrika 30.065.000 km² yüz ölçümü ile büyüklük
bakımından kıtalar arasında Asya’dan (44.568.500 km²); sonra ikinci gelir, ancak Kuzey
(24.473.000 km²), ve Güney Amerika (17.819.000 km²); tek bir kıta olarak kabul edilirse bu
durumda üçüncü sırada yer alır.
Afrika coğrafi bakımdan diğer eski dünya kıtalarına oldukça yakın konumdadır.
Kuzeybatıda Avrupa’dan 14 km genişliğindeki Cebeli Tarık Boğazı ile ayrılır. 32 km
genişliğindeki Babülmendep Boğazıyla Arap Yarımadası’dan, 8-13,5 km arasındaki genişliğe
sahip olan Süveyş kanalı ile de Asya’dan ayrılır.
Kıtaya “Afrika” adı Pön savaşları sırasında Kartaca’ya ilk defa ayak basan Romalılar
tarafından verilmiştir. Romalılara esin kaynağı olan bu adın kökeni “Afri” veya “Africani”
denilen oymaklara dayanır. Yunanlı yazarlar kıtaya Lebu diyarı anlamına gelen “Libya”
Araplar ise “İfrikiya” adını vermişlerdir. Afrika adı Avrupalı sömürgecilerin bütün kıtaya bu
adı vermesiyle benimsenmiş ve kullanılmıştır.
Afrika’nın en önemli yüzey şekillerinden biri olan ve dünyanın en büyük çölü olan
Sahra çölü ( 9,400,000 km2) kıtayı kültürel bakımdan adeta ikiye böler. Sahra çölünün
kuzeyinde kalan bölüm Akdeniz iklimine benzeyen ılıman iklimi ve Arap nüfustan oluşan
nüfus toplulukları ve İslam dini ile dünyanın İslam Kültür bölgesine büyük benzerlik gösterir.
Sahra çölünün güneyinde kalan alanlar ise sıcak tropikal iklimler, negroid adı verilen zenci
nüfusu ve farklı dilleri ve dinleri ile Kuzey Afrika’dan oldukça farklıdır.
Kuzey Afrika’nın kültürel olarak birleştirici unsuru İslam dinidir. Bu alem binlerce
yıl kültürel yeniliklerin, kültürel yayılmanın ve kültürel gelişmenin meydana geldiği bir yer
olmuştur. Kültürel gelişme, üç kıtanın kavşak noktasında olmanın sağladığı üstünlükle, daha
da güçlenmiştir. Özellikle Mısır’ın Nil Vadisi ilk kültür ocakları arasındadırlar. Bilindiği gibi
Mısır, özellikle sulamayla ilgili birçok tarım tekniği, su, rüzgâr ve hayvan gücünün
kullanılması; tekerlek ve saban; yerleşmeler, özellikle şehirler, metalürji, tıp ve sanat
alanındaki gelişmelerle önemli bir medeniyet olmuştur. Maddi olmayan kültürel unsurlar
arasında alfabeye dayalı yazı şekilleri, matematik, astronomi, toplumsal ve kültürel ideolojiler
ve üç büyük dinin (Musevilik, Hıristiyanlık ve İslâmiyet) yayılma noktası üzerinde olması ile
de dikkati çeker.
Çatışma, ise bölgenin tarihinin büyük kısmı boyunca istikrarlı bir biçimde varlığını
sürdürmüştür. Bu çatışmaların bir kısmı geçmişten günümüze imparatorluklar kurulması,
Avrupalıların sömürge yönetimleri, Birinci ve İkinci Dünya savaşları, siyasal bağımsızlık için
mücadeleler ve siyasal devrimlerle birlikte ortaya çıkmıştır. Günümüzde ise siyasi çevrelerin
ve basının “Arap Baharı” olarak adlandırdıkları çatışmaların odak noktası olmuştur. Önce
Tunus’da başlayan, Mısır ve Libya’yı içine alan bu ayaklanmaların sonuçları ise oldukça
acıdır.
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Sahraaltı ve Güney Afrika’yı Kuzey Afrika’dan ayıran en önemli unsur negroid olarak
adlandırılan siyahi nüfusun ezici bir çoğunluğa sahip olmasıdır. Bu bölgede sanayi öncesi
geçim ekonomilerinin geçerli olması, Avrupalı sömürge dönemi sırasında günümüze ulaşan
karmaşık sınır sorunları, etnik sorunlar ve hala başarılı olunamayan demokratikleşme süreci
kolay kolay ortadan kaldırılamamaktadır.
Bölge son derece karmaşık olan etnik (2000’den fazla) yapısı ve 1000’-in üzerinde
konuşulan dilin olması ile büyük bir çeşitlilik sergiler. Günümüzde hala modern yaşamdan
uzak avcılık ve toplayıcılıkla geçimini sağlayan Kongo Havzası’nın Pigmeleri ve Kalahari
Çölü’ndeki Bushmenleri, Doğu ve güneybatı Afrika’nın bazı kesimlerindeki hayvancılıkla
geçimini sağlayan topluluklar (örneğin Hottentot, Masai ve Watusi) Afrika’nın zengin kültür
çeşitliliğini ve bir o kadar da geri kalmış ekonomik yapısını gözler önüne serer.
Tüm ülkelerin yine ortak kaderi ağır borç yükü altında ezilmeleri fakat buna rağmen
yüksek nüfus artışının devam etmesiyle ağırlaşan ekonomik sorunlardır. Kalabalık nüfuslar
iyi eğitilememekte, yetersiz beslenmekte ve yetersiz sağlık hizmetleri nedeniyle tedavi
edilememektedir. Pek çok tropikal hastalık ve HIV/AIDS salgını önemli sağlık sorunları
arasındadır.
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Bölüm Soruları
1.Aşağıdakilerden hangisi Afrika kıtasına ait özelliklerden biri olamaz?
a)

Genel bir görünüm olarak kütlevi bir yapıya sahiptir.

b)

Yüksek dağlık alanlar kıtanın kuzeybatısı ve güneyinde toplanmıştır

c)

Topraklarının ¾’ü tropikal kuşakta yer alır.

d)

Nüfus ve yerleşmeler azdır.

e)

Kıyıları sade bir görünüme sahiptir.

2.Aşağıdakilerden hangisi Kuzey Afrika’yı bölge olarak birleştiren unsurlardan biri
değildir?
a)

Nüfusun çoğunluğunun İslam dinini benimsemiş olması

b)

Eski uygarlıklara ait kültür ocaklarının yer alması

c)

Negroid nüfusun çoğunlukta olması

d)

Tarımın vahalarda yapılması

e)

Çatışmaların bölgenin en önemli sorunlarından biri olması

3. Aşağıdakilerden hangisi Sahra altı ve Güney Afrika’yı bölge olarak birleştiren
unsurlardan biri değildir?
a)

Tarımın basit yöntemlerle yapılması

b)

Çok çeşitli etnik grup ve dillerin yer alması

c)

İstikrarsız siyasi yapıları

d)

Hızlı nüfus artışı

e)

Petrol ve doğal gazın varlığının sahanın ekonomik ve siyasal önemi arttırması

4.Aşağıdakilerden hangisi Afrika’nın farklı iki kültür bölgesine ayrılmasının
nedenlerinden biri olamaz?
a)

Uçsuz bucaksız uzanan kurak Sahra çölü,

b)

Kurak iklimlerin varlığı

c)

Kıyılara yakın dağlar ve diklikler,
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d)

İç kesimlere giden akarsular üzerindeki şelaleler ve

e)

Alçak enlemlerdeki kıyılar boyunca uzanan yoğun tropikal bitki örtüsü

5)Aşağıdakilerden hangisi Sahra altı ve Güney Afrika’nın geri kalmasının
sebeplerinden biri olamaz?
a)

Kıyılarda ticari gemilerin yanaşacağı koy ve körfezlerin olmaması

b)

Sömürge dönemini yaşamış olmaları

c)

Kaynakları kullanma konusundaki tecrübesizlikleri

d)

Fosil yakıtların yetersiz olması

e)

Toprak erozyonu ve çölleşme,,

6.Afrika kıtasının coğrafi konumu hakkında bilgi veriniz.
7.Kuzey Afrika kültür bölgesinin ekonomik özellikleri hakkında veriniz.
8. Sahra altı Afrika kültür bölgesinin tarım özellikleri hakkında veriniz.
9. Kuzey Afrika kültür bölgesinin siyasi özellikleri hakkında bilgi veriniz.
10. Sahra altı Afrika kültür bölgesinin siyasi özellikleri hakkında bilgi veriniz.
Cevaplar
1)d, 2)c, 3)e, 4)b, 5)a
6) Eski dünya karalarından birisi olan Afrika 30.065.000 km² yüz ölçümü ile büyüklük
bakımından kıtalar arasında Asya’dan (44.568.500 km²); sonra ikinci gelir, ancak Kuzey
(24.473.000 km²), ve Güney Amerika (17.819.000 km²); tek bir kıta olarak kabul edilirse bu
durumda üçüncü sırada yer alır.
7) Günümüzde Kuzey Afrika olarak adlandırılan bu bölgede geleneksel ekonomik
faaliyetler hala varlığını sürdürmektedir. Suyun elde edilebildiği yerlerde sedanter vaha
tarımı, göçebe hayvancılık ve malların suyoluyla ya da kervanlarla taşınmasına dayanan
ticaret bu geleneksel ekonomik faaliyetlerin en temel noktasıdır. Tarım büyük çoğunlukla
vahalarda süregelen bir faaliyet olarak yerini korurken özellikle Nil Vadisi binlerce yıl büyük
çiftçi topluluklarının ekonomik kullanım alanı olmuştur. Göçebe hayvancılık ve ticaretle
uğraşan bireyler ise nüfus içinde daha küçük bir değer oluşturmuştur. Özellikle yakın
zamanlarda göçebelik çok büyük ölçüde azalmıştır. Şehir ve kasabalardaki alternatif işler,
artık, sık sık hayvanları bir otlaktan çöldeki bir diğerine taşımaktan çok daha çekici hale
gelmiştir. Ayrıca, hükümetler göçebeleri sürekli yerleşme konusunda teşvik etmekte ya da
zorlamaktadırlar.
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8) Tarım hala en basit yöntemlerle yalnızca saban, yeri kazmak için sopa ve yöresel
uzun bıçak (machete) kullanarak yapılır. Toprak erozyonu ve çölleşme bölgenin en önemli
tarımsal sorunları arasındadır. Manyok/tapyoka, yam, tatlı patates gibi kök bitkileri, darı,
mısır
gibi tahıl türleri, pamuk, fıstık, kahve, kakao, palmiye yağı gibi ticari ürünler
geleneksel tarımsal ürünler olarak uzun yıllardan beri ekilmektedir
9) Çatışma, ise bölgenin tarihinin büyük kısmı boyunca istikrarlı bir biçimde varlığını
sürdürmüştür. Bu çatışmaların bir kısmı geçmişten günümüze imparatorluklar kurulması,
Avrupalıların sömürge yönetimleri, Birinci ve İkinci Dünya savaşları, siyasal bağımsızlık için
mücadeleler ve siyasal devrimlerle birlikte ortaya çıkmıştır. Günümüzde ise siyasi çevrelerin
ve basının “Arap Baharı” olarak adlandırdıkları çatışmaların odak noktası olmuştur. Önce
Tunus’da başlayan, Mısır ve Libya’yı içine alan bu ayaklanmaların sonuçları ise oldukça
acıdır.
10) Tüm ülkelerin yine ortak kaderi ağır borç yükü altında ezilmeleri fakat buna
rağmen yüksek nüfus artışının devam etmesiyle ağırlaşan ekonomik sorunlardır. Kalabalık
nüfuslar iyi eğitilememekte, yetersiz beslenmekte ve yetersiz sağlık hizmetleri nedeniyle
tedavi edilememektedir. Pek çok tropikal hastalık ve HIV/AIDS salgını önemli sağlık
sorunları arasındadır.
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2. AFRİKA KITASININ JEOLOJİK -JEOMORFOLOJİK
ÖZELLİKLERİ VE HİDROGRAFYA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2.1.Afrika Kıtasının Oluşumu
2.2.Afrika Kıtasının Yüzey şekilleri
2.2.1 Kıvrımlı Dağlar
2.1.2 Volkanik Dağlar
2.2.2 Platolar
2.2.3 Büyük Rift Vadisi
2.2.4 Çöller
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.Sahra Çölü ..... uzunlukta .........km2 yüzölçümüne sahiptir. Atlas Okyanusu
kıyılarından Kızıldeniz kıyılarına kadar uzanan bu çöl kıtanın.....’ünü kaplar. ....... yıl
yaşındaki çölün oluşmasında yaklaşık ......... yıl önce ..........döneminde .........yıldan uzun
süren ........dönemler bazen de .....devreler etkili olmuştur.
2.Afrika kıtasının geçmişte Godwana kıtasının bir parçası olduğu ve daha sonra bu
kıtanın parçalanması ile ayrı
bir kıta haline geldiğine dair bilimsel bulgular
mevcuttur:Bunları şöyle sıralayabiliriz:
a)......
b).....
c)......
d)......
3. ......... ..Doğu Afrika’nın en dikkat çeken yüzey şeklidir. Uzaydan bile seçilebilen bu
yüzey şekli dev çizgi halinde yaklaşık ....... boyunca uzanır.
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Anahtar Kavramlar
•

Virunga dağı

•

Ahaggar ve Tibesti dağları

•

Futa Jalon

•

Nimba ve Kamerun dağı

•

Erg

•

Hammada Kalahari

•

Namib çölü
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Giriş
Afrika’nın yeryüzü şekilleri oldukça sadedir. Kıtanın büyük bölümünü, yükseltisi
1.000-3.000 m arasında değişen platolar teşkil eder. Plato özelliği taşımayan yerleri,
kuzeybatıda Atlas dağları ile güneydeki Cap sıradağlarıdır. Kıtanın en yüksek dağları, doğu
Afrika’da yer alır.
Atlas dağları, Atlas Okyanusu kıyılarında İfni bölgesinden Tunus’da Bone burnuna
kadar 2.400 km devam eder. Atlas dağları, Afrika yerlileri tarafından “dağlar” anlamına gelen
“Adrar” denmektedir. Atlas adı, Avrupalılar tarafından, Eski Yunan tanrılarından Atlas’ın
burada ikamet ettiği var sayılarak verilmiştir. Atlas Dağları, Batı ve doğu diye ikiye ayrılır.
Batı bölümü, güneyden kuzeye doğru;Yüksek Atlaslar, Orta Atlaslarve Rif dağları olmak
üzere üçe ayrılır. Doğu Bölümü ise; Büyük Atlaslar(Sahra Atlasları) ve Küçük Atlaslar (Tel
Atlasları) olarak ikiye ayrılır. Büyük Atlaslar ile Küçük Atlaslar arasında Cezayir yada Şot
(tuzlu göl) platoları bulunmaktadır. Başlıca Şotlar, Merhir, Garsa ve Cerid’dir.
Jeolojik oluşum itibarıyla, Avrupa’nın Alp kıvrımları dahildir. Kuzey Afrika’nın en
yüksek noktası Cebel Tubkal (4.165 m) Yüksek Atlasların, Batı Yüksek Atlası kesiminde yer
alır.
Afrika tek tek yer tutmuş ve çoğunlukla volkan dağları ise, daha ziyade Sahra’nın orta
bölümünde, Batı Afrika’da, Doğu Afrika’da ve Güney Afrika’da yer alırlar. Sahra’nın orta
bölümünde yer alan Ahaggar dağı (2.918 m) ve Tibesti dağları (3.415 m), çölün ortasında
birer volkan konileridir. Batı Afrika’da ise Futa Jalon (1.515 m), Nimba Dağı (1.854 m),
Kamerun dağı (4.070 m) yer alır. Kamerun Dağı, halen faal bir yanardağıdır.
Doğu Afrika’da yer alan dağlar ise, Etiyopya dağları(Daşan Tepesi 4.620 m),
Ruwenzori Dağları (Marguerite doruğu 5.119 m), Virunga Dağı (Karisimbi 4.660 m), Kenya
Dağı (5.195 m), Elgon dağı (4.321 m), Uhuru (Kilimanjoro 6.010 m) Hürriyet tepesi anlamına
gelen Uhuru, Afrika kıtasının en yüksek noktasını oluşturur. Güney Afrika’da yer alan dağlar
ise, Drakensberg dağları (3.482 m)dır. Bu dağlar, platolara tatlı bir eğimle alçalırken, denize
doğru sarp ve dik olarak inerler.
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2.1. Afrika Kıtasının Oluşumu ve Jeolojik Özellikleri
Afrika kıtasının oluşumunu Alfred Wegener’in “kıtaların kayması ve okyanusların
oluşumu” teorisi ile açıklamak mümkündür. Bu teoriye göre Paleozoik sonlarında bütün
kıtalar Pangea adı verilen tek bir kıtaydı ve bu kıtayı Pantalassa adlı dev bir okyanus
çevreliyordu. Yaklaşık 200 milyon yıl önce yani Paleozoik sonu, mesozoik başında kuzey
kıtaları “Laurasia” güney kıtaları ise “Gondwana “adı altında birbirinden ayrıldı ve ortada
“Tetis Denizi” meydana geldi. Ayrıca bu dönemde Hindistan, Antarktika ve Avustralya,
Afrika’dan ayrıldılar.
135 milyon yıl önce Jura devri sonunda Kuzey Atlantik ve Hint Okyanusu oldukça
açılmış, Güney Atlantik ise bir rift vasıtasıyla oluşmaya başlamıştı. Bu dönemde Afrika
Güney Amerika’dan ayrılmaya başlamıştır.
65 milyon yıl önce Kreatase Devri sonunda Güney Atlantik genişlemiş ve Kuzey
Atlantik’le birlikte Atlas Okyanusunu oluşturmuştu. Ancak bu sırada henüz Kuzey Amerika
Laurassia’dan, Avustralya Antarktika’dan ayrılmamışlardır. Tersiyerde başlayan yer
hareketleri sonucunda Kuzey Amerika Laurassia’dan ayrılmış ve Güney Amerika ile
birleşmiştir. Bu teoriye göre 50 milyon yıl sonra Pasifik Okyanusu daralacak, Atlas ve Hint
Okyanusu genişleyecek; Afrika’da Büyük Rift sisteminde okyanus oluşmaya başlayacaktır.
Afrika kıtasının geçmişte Godwana kıtasının bir parçası olduğu ve daha sonra bu
kıtanın parçalanması ile ayrı bir kıta haline geldiğine dair bilimsel bulgular mevcuttur:
•
Batı Afrika ve Güney Amerika’nın doğusundaki alanlardaki kayaçların benzer
yapıda olması
•
Batı Afrika ve Güney Amerika’nın kıyı çizgisinin adeta birbirinden ayrılmış bir
puzzle’ın parçaları kadar birbirine benzemesi
•
Arjantin ve Falkland adalarındaki bazı dağ sıralarının yapısal özellikleri ve
yaşlarının Güney Afrika’daki dağlara çok benzemesi
•
Hindistan’da Dekkan yarımadası, Güney Amerika ve Antartika’da görülen
jeolojik katmanların dizilişinin Güney Afrika’daki Karoo’ya benzemesi bu tezi doğrular
niteliktedir.
Afrika kıtasının temelini Prekambriyen kökenli kristalen kayaçlar meydana getirir. Bu
kayaçların bir kısmı yüzeye çıkmışsa da genellikle tortul veya volkanik tabakalarla örtülmüş
durumdadırlar.
Afrika eski kıta çekirdeklerinden Gondwana kıtasının bir parçasını meydana
getirdiğinden sert ve dayanıklı bir özellik kazanmıştır. Bu nedenle tektonik hareketler
sırasında çarpılmalar, kırıklar veya havzalar oluşmuştur. Kıvrım hareketleri sadece kıtanın
kuzeybatıda ve güney ucundaki Atlas ve Kap dağlarında etkili olabilmiştir.
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Harita 2: Afrika kıtası ve Güney Amerika’nın geçmişte Gondwana kıtasının bir
parçası olduğu kıyı çizgisindeki benzerlikten anlaşılmaktadır

2.2. Afrika Kıtasının Jeomorfolojik Özellikleri
Afrika kıtası doğusu daha yüksek batıya doğru alçalan platolar, kuzeybatı ucu ve
güneyinde yer alan kıvrımlı dağ sıraları, büyük havzalar içinde oluşan kırıklar sebebiyle
çağlayanların yer aldığı dev akarasu sebekeleri, büyük bir kırık hattı olan Büyük rift vadisi ve
kırık üzerinde sıralanmış bir kısmı sönmüş bir kısmı ise hala aktif olan volkanlar, çöller ve bu
çöller üzerindeki inselbergler ile oldukça çeşitlilik gösteren yüzey şekillerine sahiptir.
Diğer kıtalara oranla basit görülen kıtanın reliefinde temeli eski Prekambriyen kökenli
kristalen kayaçlardan oluşur. Bu kayaçlar bazen yer yer yüzeye kadar ulaşmışlarsa da üzerleri
tortullar ve volkanik tüfler ile örtülüdür. Bu katı blok Avrupa’da Alpleri, Asya’da
Himalayaları oluşturan tektonik kuvvetlere karşı koymuş ve aynı yaştaki kıvrımlı dağ sıraları
bu bloğun sınırında Atlaslar ve Kap bölgesinde gelişebilmiştir. Platonun kabuğu büyük
hareketlerden etkilenmiş ve geniş ölçekli çarpılmalar ile havzalar oluşturmuş, yatay
hareketlerde de çok büyük kırık hatları meydana getirmiştir.

2.2.1. Kıvrımlı dağlar
Kıtanın kuzeybatısındaki Atlas Dağları ile güney ucundaki Kap dağları ile kıvrımlı
dağ sıralarını oluşturur.
Atlas Dağları: Kuzeybatı Afrika’nın Atlas Okyanusu ve Akdeniz kıyıları ile Büyük
Sahra arasında bir duvar gibi yükselen bu dağlar 2400 km uzunluktadır. Atlas Okyanusu
kıyısından Tunus’un Bone burnuna kadar uzanan bu dağlar, Fas’ın büyük kısmı, Cezayir ve
Tunus’un kuzey bölgelerinden geçer. W-SW , E-NE yönünde birbirine paralel birçok
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sıradağdan oluşan bu dağlar yapısal olarak merkezi ve güney Avrupa’nın büyük Alp sistemi
ile aynı dönemde oluşmuştur. Afrika-Avrupa arasındaki geniş bir denizde kıvrılma sonucu
oluşan başta kireçtaşı olmak üzere kıvrımlı tortul kayaçlardan oluşan bu dağlar ortalama 4000
metre yükseklikleri ile dünyanın yüksek dağ sıraları arasında yer alır. Dağlar, Afrika'da eşsiz
bir dizi bitki ve hayvan türüne de ev sahipliği yapar Berberi makak maymunu, Atlas ayısı
(Afrika'nın tek yerli ayısı; şimdi soyu tükenmiş), Berberi leoparı, Berberi geyiği, Berberi
koyunu, Berberi aslanı (vahşi doğada soyu tükenmiş), Atlas porsuğu, Kuzey Afrika fili (Soyu
tükenmiş), Kuzey Afrikalı yaban öküzü (nesli tükenmiş), Cuvier ceylanı, Kuzey kelaynakları,
dipperler (küçük, tıknaz, tombul, kısa kuyruklu, kısa kanatlı, güçlü bacaklı kuş türü) bu canlı
türleri arasında sayılabilir.
Atlas, doğal kaynaklar bakımından da oldukça zengindir . Demir cevheri , kurşun
cevheri , bakır , gümüş , cıva , kaya tuzu , fosfat , mermer , antrasit, kömür ve doğal gaz gibi
kaynaklar açısından oldukça zengindir.
Atlas Dağları
v

Batı kısmı ,

•

Yüksek Atlaslar,

•

Orta Atlaslar

v

Doğu kısmı

•

Büyük Atlaslar( (Sahra Atlasları)

•

Küçük Atlaslar(Tel Atlaslar) olmak üzere ikiye ayrılır.

v

Rif Dağları olmak üzere ayrılır.

Atlas Dağları Doğu ve Batı Atlas Dağları olmak üzere iki kısma ayrılır. Bunlarda
ayrıca aralarında birtakım kısımlara bölünürler. Batı kısmı güneyden kuzeye doğru, Yüksek
Atlaslar, Orta Atlaslar ve Rif Dağları olmak üzere ayrılır. Doğu kısmı ise Büyük Atlaslar(
(Sahra Atlasları) ve Küçük Atlaslar(Tel Atlaslar) olmak üzere ikiye ayrılır. Bu dağların en
yüksek noktası Yüksek Atlaslar üzerindeki 4.194 metre yüksekliğe sahip olan Cebel
Toubkal’dır.
Batı Atlaslar: Yüksek Atlaslar ve Orta Atlaslar olmak üzere ikiye ayrılan Atlas
Dağlarından Yüksek Atlaslar Batı ve Doğu Yüksek Atlaslar olarak ikiye ayrılır.
Yüksek Atlaslar: 2.000 metreyi aşan bu dağlar Kuzey Afrika’nın en önemli dağ
sıralarındandır. Fas’ta yer alan bu dağlar Atlas Okyanusunda İfni Bölge’sinden Cezayir- Fas
sınırındaki Tamlelt Ovasına kadar batı-güneybatı, doğu kuzeydoğu’ya doğru uzanırlar.
Dağların uzunluğu 750 km’yi aşar. Bu dağlar üçüncü zaman başlarında oluşmuştur. Bu dağlar
coğrafi bakımdan Batı Yüksek Atlas ve Doğu Yüksek Atlas olmak üzere iki kısma ayrılır.
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Batı Yüksek Atlaslar: Dik falezlerle batıda okyanus kıyısından yükselen dağlar
kalkerli platolar eşliğinde başlar. Daha doğuda uzun bir tabaka basamağının olduğu bir çukur
alan görülür. Paleozik’in şist, granit ve lavlarından oluşan Yüksek Atlaslar merkez kütlesinde
derin boğazların yardığı masa yapılı platolar ve heybetli doruklar halindedir. Kuzey afrika’nın
en yüksek noktası Cebel Tubkal (4.165) buradadır.
Doğu Yüksek Atlaslar: Jura tipi kalkerli dağ sıralarından oluşan bu dağlar, geniş
çukur oluşuklarla birbirinden ayrılır. Cebel M’Gun 4.70 m ve Cebel Ayasi gibi yüksekliği
3500- 4.000 metre arasında değişen dağ sıraları dikkati çeker. Doğuya doğru gidildikçe
alçalan bu dağlar yarı göçebe çobanların yaşadığı alanlardır.

Foto:1 Atlas Dağları Afrika’nın En Yüksek Dağ sıralarındandır.
Orta Atlaslar: Yüksek Atlaslar ile Rif dağları arasında, Batı Mağrib’i çaprazlama
kaplayan ve Fas’ta yer alan Orta Atlaslar kıvrımlı bir yapıya sahiptirler. Uzun ve geniş
sırtlardan meydana gelen bu dağlar batıda Meseta ve doğuda Mevleviye ovaları üzerinde
yükselen dağlardır. Batıda, Orta Atlasların karstik platosu bu kıvrımlı bölgeye bitişir. Bu
paltoların üzerinde yer yer lav akıntılarının çıktığı volkan konileri görülür. Nemli ve soğuk
iklimi olan bu dağlar, yarı göçebe çobanların barındığı sahalardır.
Doğu Atlaslar: Bu dağ sıraları da Büyük Atlaslar (Sahra Atlasları) ve Küçük Atlaslar
(Tel Atlaslar) olmak üzere ikiye ayrılır.
Büyük Atlaslar(Sahra Atlasları): Atlas Dağları’nın Büyük Sahra ile sınırını oluşturan
dağ sıraları Fas’ın Figig veya Ben-Ounif’ten doğuda Şattülmelrir kuzeyinde Biskra bölgesine
kadar kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda 700 km’lik bir uzunluğa sahiptir. Sade görünümlü
olan bu dağ sıraları batıdan doğuya gidildikçe alçalır. Bu dağlar alüvyonlardan oluşan geniş
senklinal çukurlardan veya platolarla ayrılmış küçük dağ sıralarından meydana gelmiştir. Bu
sıradağlar Cebel Ksur (2.336 m), Cebel Amur (2.228 m) ve Avlad Nail (1.425 m) dağlarıdır.
Kumtaşı ve kireçtaşından oluşan bu dağlar Tel Atlaslarına doğru ilerleyerek Bon burnunda
sona ererler.
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Küçük Atlaslar(Tel Atlaslar): 70-150 km genişlikte ve 1200 km uzunlukta olan bu
dağ sıraları Cezayir’in kuzey sınırı boyunca doğu-batı doğrultusunda Fas sınırından Bone
şehri güneyine kadar uzanır. Orta yükseklikteki bu dağlar Tersiyer’de oluşmuşlardır. Bu
dağlar bazen kıyı ovaları ile kalkerli dağ sıralarının sınırladığı eski kütlelerle denizden ayrılır
bazen de denize haki konumdadırlar. Oran- Tel atlaslarının kurak, doğu Tel atlaslarının
yağışlı olması ile iklim bakımından çeşitlilik gösterdiği gibi yüzey şekilleri çeşitlilik gösterir.
Rif Dağları :Fas’ta Üçüncü Zamana ait sıradağlar Rif olan . Cebelitarık Boğazı,
Muluya Irmağı ağzı, Garb Ovası ve Tarza koridoru arasında bir yay oluşturur; (Cebel
Tidighim’de 2456 m). 350 km uzunluğunda, 50-80 km genişliğindeki Rif zinciri, sarp
yamaçlarla Akdeniz’e iner. Nemli, yeşillik ve ormanlık batı kesiminde, yerleşik kentsel
(Tetuan, Tanca, Şafşavan, Vezzan) bir Arap nüfus yaşar. Daha kurak, bozkır yapısındaki doğu
kesiminde ise, hayvancılıkla geçinen yarı göçebe, Berberce konuşan bir nüfus yaşar (El
Huseyma, Nador, Melilla limanları). Melilla ve Ceuta, İspanyol özelliğini korurlar.
Kap Dağları:Afrika Genç kıvrım dağlardan olan ve Güney Afrika Cumhuriyeti’nin
güney kıyısı boyunca uzanan Kap dağları Atlas Dağlarından daha eski bir dönemde
kıvrılmıştır. Bu dağlar aşınmış ve daha sonra yükselerek karmaşık bir sistem oluşturmuştur.
1.370-2.150 m arasında değişen yükseltilerde kabaca 320 km uzunluğundaki bu sıradağlar
batıda düz verimli ovalar ve vadiler tarafından kesintiye uğrar.
Drakensberg dağları:.Kıtada yer alan üçüncü kıvrımlı dağ sırası ise Kap ve Natal
eyaletlerinde güneybatı-kuzeydoğu doğrultusunda uzanan yaklaşık 1.000 km uzunluktaki dağ
sırasıdır. Güney Afrika platosunun sarp kıyı bölgesinde olan bu dağ sıralarının en yüksek
noktası Thaban Ntlenyana (3.430 m)’dır.Dağlar Transvaal ve Orange’ın yüksek platolarına
doğru bir eğimle alçalır, kıyı bölgesine ise bir dizi sarp basamaklarla iner.

2.2.2. Volkanik Dağlar
Kıtadaki volkanik faaliyetler tersiyer ve kuaternerde olmuştur. Lav takkeleri ve
volkanik koniler bu dönemde meydana gelmiştir. Bunlar arasında Kilimanjaro (5895 m),
Kenya Dağı (5.199), Elgon dağı (4.322 m) gibi volkanik dağlar kıtanın en yüksek dağları
arasında yer alır. Volkanizma faaliyetlerinin eseri olan büyük bir kısmı Büyük Rift vadisi
üzerindeki faylar üzerinde yer alan bu dağlardan en ünlüsü aynı zamanda Afrika’nın en
yüksek dağı olan Kilimanjoro (Uhuru) kıtanın doğusunda yer alır.
Sönmüş bir volkan olan Kilimanjaro Dağı 5.895 metre yüksektedir. 1987 yılında,
sahip olduğu vahşi yaşam nedeniyle, UNESCO tarafından Dünya Doğa Mirası olarak ilan
edilmiştir. Ekvator'un yaklaşık 340 km güneyinde bulunan Kilimanjaro’nun yüksek zirveleri
karlarla kaplıdır. Strato tipi volkanlara örnek oluşturan Kilimanjoro, Tanzanya'nın
kuzeydoğusunda, Dar es Salaam şehrinin yaklaşık 500 km kuzeybatısında ve Victoria
Gölü merkezinin yaklaşık 560 km güneydoğusundadır. 90 km çapında 4.200 km
yüksekliğinde koni biçiminde bir taban ile biri 5.355 m ile Kayalık Mavensi doruğu, diğeri
5.963 m yüksekliğinde karla kaplı Kibo doruğu olmak üzere iki doruğu vardır.

30

Doğu Afrika’da yer alan diğer volkanik dağlar arasında Tanganika gölünün kuzeyinde
Zaire ile Uganda sınırı arasında yer alan 80 km boyunca uzanan, batı kısmı hala aktif olan iki
krateri bulunan Virunga dağının sönmüş başlıca 6 volkandan oluşan doğu kısmında en
yüksek noktası Karisimbi (4,660 m) dağıdır. sıradağların en yüksek noktası olan Karisimbi
Dağı, zirvesinde eksilmeyen kar örtüsü sebebiyle, ismini Beyaz İstiridye anlamına gelen
Nsimbi ‘den alır. Hemen yanındaki Bisoma Dağının yamaçları ise dağ gorillerinin
vatanıdır. Batı kısmında ise hala aktif durumdaki iki volkan konisi Nyiragongo ve
Nyamlagira’dır.
Kilimanjaro Dağı'ndan sonra Afrika'nın en yüksek dağı olan Kenya Dağı (5.199 m),
sönmüş bir yanardağdır. Zirvelerinde 11 küçük buzul ve bir sürü vadinin yer aldığı dağ
tatlı su kaynakları açısından çok önemli bir yere sahiptir. Dağda yaşayan canlıların bir
kısmı endemiktir .Dağ 1997 yılında, UNESCO tarafından Dünya Mirası olarak ilan edilmiştir.
Uganda ve Kenya sınırında, 4.321 metre yüksekliğindeki Elgon dağı kıtanın
doğusunda yer alan volkanik arasında sayılabilir. Faal olmayan Elgon dağı Prekambrien’de
oluşmuştur. 4.620 metrelik yükseltiye sahip olan Etiyopya dağları geniş bir sahayı kaplar.
Doğu tarafı bitki örtüsü bakımından oldukça zengin olan dağın batı kesimi ise ormanlarla
kaplıdır. Bazı kesimlerinde 300 metreye kadar tarım yapılırken, daha yüksek kısımlarında ise
hayvancılık yapılır.
Kıtanın batısında ve orta kesiminde volkanik dağlar yer alır. Sahra’nın orta kesiminde
de volkanik kökenli Ahaggar(2.918 m) ve Tibesti dağları (3.415 m) ve Batı Afrika’da Futa
Jalon(1.515 m), Nimba (1.854 m) ve Kamerun dağı (4.070m) volkanik kökenli diğer
dağlardır.
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Foto 2: Virunga Dağları 1925 yılında Afrika'nın ilk milli parkı olarak
kurulmuştur. Milli Park, peyzaj ve ekosistem çeşitliliği konusunda benzersizdir
B
Bunlardan Ahaggar dağları Büyük Sahra’nın orta kısmında, granitlerden oluşan bir
dağ kütlesidir. Bazaltlardan ve ilginç şekilli zirvelerden oluşan bu eski yanardağ kütlesinin en
yüksek zirvesi (2.918 m) Tahat dağıdır. Ahaggar Dağlarının doğusunda Sahra’da yer alan
Tibesti dağı ise bazalt ve riyolit oluşumlu tabakalarla örtülmüştür. Platoları yaran vadiler
genellikle dar ve derin boğazlar halindedir. En yüksek zirvesi 3.415 m ile Emi Kussi dağıdır.
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Foto 3: Hoggar adıyla da tanınan Ahaggarlar, sıra dağlar olarak bilinmelerine karşın,
yüksek bir granit platodur. Atakor denilen orta kısmında lavlar, graniti 180 metre
boyunca bazaltla kaplamış, kocaman bir cüruf yığınının yüzeyi gibi kırmış ve yararak
parçalamıştır.

2.2.3. Büyük Rift Vadisi
Doğu Afrika’nın en dikkat çeken yüzey şeklidir. Uzaydan bile seçilebilen bu yüzey
şekli dev çizgi halinde yaklaşık 7.200 km’dir. Bu büyük fay hattı Beria yakınından
başlayarak Malawi gölüne kadar uzanır. Hattın 5.600 km’si Afrika’da yer alır. Batı ve doğu
kolu olarak ikiye ayrılır. Doğu kolu üzerinde göller yer alır. Göllerin yerleşmiş olduğu fay
depresyonları oldukça belirgindir. Kızıldeniz, Akabe Körfezi ve deniz yüzeyinin 400 metre
altındaki Lût Gölü bu bölgede yer alır. Lût Gölü yerkabuğunun en alçak noktasıdır. Vadide
Kızıldeniz ve çok tuzlu olan Lût Gölü'nden başka birçok tatlı su gölü de vardır. Örneğin,
güneyde Tanganika Gölü dünyanın en uzun ve en derin ikinci tatlı su gölüdür. Ayrıca,
bugünkü adı Malavi olan Nyasa Gölü de Rift Vadisi içindeki göllerden biridir. Ayrıca Afrika
kıtasının en büyük su kütlesi olan Victoria Gölü, Doğu Afrika'da Rift Vadisi'nin iki kolu
arasında kalan yüksek bölgede sığ bir çukuru kaplar.
Bu vadinin oluşumu kıtaların kayması teorisi ile açıklanır Plaka tektoniği ile okyanus
tabanlarının genişlemesine bağlı olarak kıtalar birbirinden uzaklaşır. Afrika ve Güney
Amerika’nın birbirinden uzaklaşması yılda yaklaşık 2 cm’dir. Bu plakalar birbirinden
uzaklaştıkça magma bu plakalar arasında yüzeye çıkmakta, soğumakta ve plakaların uç
kısımlarına adeta yapışmaktadır. Bu vadi de muhtemelen doğuya kayan parça ile Afrika’nın
diğer kısımlarını oluşturan parça arasında kalmaktadır. Şüphesiz Arap platformu da Afrika
platformunda uzaklaşmakta, bu birtakım sismik olaylara yol açarak Kızıldeniz boyunca
kırılmalara sebep olmaktadır. Rift Vadisinde vadi yamaçları plato yüzeyinden bazen 2.10033

1.500 m. arasındaki yükseltilerle dik yamaçlara ayrılır. Rift vadisi sedimentleri volkanik
küller ve lav akıntıları ile örtülüdür

Harita 3:Büyük Rift Vadisi

2.2.4. Çöller
Sahra Çölü 4.800 km uzunlukta 9.400.000 km2 yüzölçümüne sahiptir. Atlas
Okyanusu kıyılarından Kızıldeniz kıyılarına kadar uzanan bu çöl kıtanın ¼’ünü kaplar. 2,5
milyon yıl yaşındaki çölün oluşmasında yaklaşık bir milyon yıl önce Pleistosen döneminde
20.000 yıldan uzun süren uzun nemli dönemler bazen de kurak devreler etkili olmuştur.
Bugün Sahra’da bitki ve hayvan fosillerinin çölün eski çamur depoları içinde bulunması
geçmişte burada dev bir akarsu şebekesinin
varlığını kanıtlar.

Harita 4:Afrika Kıtasındaki Başlıca
Çöl Alanları
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Hava fotolarında da görülebilen bu izlere karşın bugün için Sahra’da böyle bir akarsu
şebekesi mevcut değildir. Günümüzde rüzgârın şekillendirmesinin çok büyük etkisi olan
Sahra’da devamlılık gösteren bir akarsu şebekesi yoktur. Çölde vahalar en önemli sulak
alanlar konumundadır.
Sahra çölü sanıldığının aksine sadece kumullarla kaplı değildir. Erg adı da verilen kum
çölü çölün yalnızca beşte birini oluşturur. Bunun dışında yerler kaya ve molozlardan oluşur.
Örneğin düz taşlı bir çöl olan Hammada El Hamza veya kırmızı çöl adıyla uzanan yaklaşık
320 km uzunluğunda bir taş çölüdür.
Sahra'da dirençli masiflerin değişik bir coğrafi görünüm kazandırdığı da görülür.
Tibesti ve Ahaggar, yükseklikleri 3.265 m'yi bulan dağlardır. Fezan ve Libya’da da oldukça
sert bir görünüm hâkimdir. Sahra dünyanın en kurak alanları arasında yer alır. Hatta bazı
yerlerine 10 yıldan uzun süre yağışın düşmediği görülür. Ancak, çölün zemini mineral
besinler açısından çok zengindir. Bu nedenle yağmur yağdığı zaman çölde çiçekler açar ve
kurak görünümü büyük ölçüde değişir.

Foto 4 : Arapçadaki "sahara" sözcüğünden gelen Sahra adının manası "büyü" dür. Erg adı da
verilen kum çölü , Sahra’nın sadece beşte birini kaplar. Diğer yerler ise kaya ve molozlardan
oluşur.
Kıtada Büyük Sahra çölü dışında iki çöl alanı daha bulunur. Bunlardan ilki Afrika'nın
güneyinde, 22° ile 28° güney enlemleri, 19° ile 24° doğu boylamları arasında yer alan
Kalahari çölüdür. 900.000 km² yüzölçümü 'ne sahip olan çöl Botsvana'nın büyük bir kısmı ile
Namibya ve Güney Afrika'nın bazı kesimlerini içine alır.
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Güney Afrika’nın SW’sında kıyı bölgesinde yer alan Namib çölü ise 50.000 km²
yüzölçümüne sahiptir. 1.600 km’lik Atlas Okyanusu boyunca uzanan çölün oluşumunun
başlıca nedeni Benguela soğuk su akıntısıdır. Batıdan doğuya olan genişliği 50-160 km
arasında değişen genişliğe sahip çölün bir kısmı Namibya sahilini oluşturur. Az bir bölümü
ise kuzeybatı Angola'ya kadar ulaşır. Çölde 1939 yılından beri elmas yatakları işletilmektedir.

Harita 5:Afrika Kıtasında Başlıca Yüzey Şekillerinin Kıta Üzerinde Dağılışı.
1-Depresyon alanları ve Alçak havzalar
2-Su Bölümü Çizgileri ve Platolar
3-Kıvrımlı Dağ Sıraları
4-Başlıca Yüksek Dağlar

2.2.5.Platolar:
Afrika’nın yüzey şekilleri içinde en belirgin olanları Büyük rift vadisi ve volkanlar
olmakla birlikte yükseltileri 600-2.600 metreler arasında değişen platolar da Afrika’nın
önemli yüzey şekillerinden biridir. Platolar içinde en yüksek olanı Lesotho’daki Malubi
dağlık alanıdır. Platoların bir kısmının yüzeyi oldukça düzleşmiştir. Bundan dolayı bu yüzey
şekillerine ova denmektedir. Bilindiği gibi platolar aşındırma etmen ve süreçleri tarafından
aşındırılarak peneplen hale gelmiş yüzeylerin izostatik dengenin etkisiyle yükselmesidir. Bu
yükselme en çok Drakansberg ve Malubi dağlarında görülür ve 1500-2000 metreye ulaşır.
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Platolar üzerinde aşınımdan kurtulmuş veya daha dayanıklı kayaçlardan oluşan
yükseltiler dikkati çeker. Kuzey Nijerya, Tanzanya, Kenya ve Güney Afrika’da bu tür yüzey
şekilleri dikkati çeker. Platoların Doğu ve Orta Afrika’da yükseltileri 900 metre
civarındayken Sahra ve Batı Afrika’da bu yükselti 300 metreye düşer.
Kıtada dikkati yüzey şekillerinden biri de sığ tencere şekilli havzalardır. Platolar, fay
diklikleri ve dağ sıraları arasında yer alan bu şekiller Çad, El Djouf, Sudan ve Kalahari’dir.

2.2.6.Kıyı Şekilleri
30.500 km uzunluğu sahip olan Afrika kıyılarında derin körfez ve limanların sayısı
azdır. Bu sebeple geçmiş dönemlerde Afrika kıyılarını dolaşan yelkenli gemiler korunaklı
limanlar bulmakta bir hayli zorlanmışlardır. Ayrıca yer yer akarsu ağızları, setler, tehlikeli
mercan resifleri, sığ lagünlerle bazı kıyılar kapatılmış durumdadır. Bu kıyıların gerisinde ise
yağmur ormanları, dağ sıraları ve çöller yer alır. Kıyılarda yer alan başlıca şekilleri şöyle
sıralanır:
a)Kıyı Oklu ve Lagünlü kıyılar: Batı Afrika’da St. Ann burnundan Lagos’un
doğusuna kadar 900 km uzunluktaki kıyılar dikkati çekerler. Sığ sular dalgaların kırılması ile
uzun kum sıralarının oluşmasını sağlar. Bu biçimde oluşan setlerin gerisinde sığ lagünler
meydana gelir. Lagünler küçük gemilerin iç kesimlere ulaşmasına yarar sağlar. Ancak büyük
gemiler için zararlıdır. Ayrıca liman girişlerinin tıkanması ve sık sık temizlenmesi gibi bir
sorunu da beraberinde getirir. Kıyıdaki bu setlerin gerisinde lagünler, kum adaları ve
kanallarla karmaşık bir görünüm çizerler. Bu lagünlerin büyük kısmı siltlerle dolmakta ve
zaman içinde bataklığa dönüşmektedirler.
B)Ria’lı Kıyılar:Bu kıyı tipleri Sierra Leone, Guinea, Guinea Bissau ve Dakar’dan
Sherbo adasına kadar 1.000 km uzunluktaki kıyılarda görülür. Alçak düzlükler ve akarsu
vadileri deniz seviyesindeki yükselme ile su altında kalmış girintili çıkıntılı küçük adalı
kıyıları oluşturmuştur.
c)Mercan Resifli ve Lagünlü Kıyılar: Mercanlar için uygun yetişme koşullarının
olduğu Kenya, Tanzanya ve Mozambik kıyılarında bu tip kıyıları görmek mümkündür.
Koloniler halinde yaşayan mercan iskeletleri sert kalsiyum karbonatlı taşlara dönüşürler.
Suyun derinliğine bağlı olarak kıyıdan 1-2 km açıkta bulunan resifler sığ ve sakin bir deniz
ortamı oluşturur. kıyıların açığında mercan adaları yer alır. Akarsuların döküldükleri
kısımlarda mercanlar kıyıdan daha açıkta yer alırlar. Atlas Okyanusu kıyılarında ise pek
görülmezler. Çünkü mercanlar genellikle sığ, temiz ve sıcak sularda (200C) gelişebilirler.
d) Yükselmiş Kıyılar: Bu tür kıyılar kıtanın izostatik yükselmesi ile oluşur. Sierra
Leone yarımadasının büyük bir kısmı yaklaşık 45 m ile 12m yüksekliler arasında değişen
kıyıları ile yükselme izlerini açık bir biçimde gösterir. Mozambik, Liberya, Fildişi Kıyısı ve
Gana’nın Sekondi bölgesinde yükselmiş kıyılar ve falezler dikkati çeker. Namib kıyısı gibi
bazı yerlerde 100 m’ye kadar yükselmiştir.
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e) Diğer Kıyı Şekilleri: Afrika kıyılarının fazla girintili çıkıntılı olmamasının bir
nedeni de kıyıya ulaşan akarsu sayısının az olmasıdır. Sadece Gambia nehri ağzında büyük bir
haliç vardır. Fil adasının üst kısmında yaklaşık 150 km uzunluğa sahip olan Haliç, denize
açılan kesiminde 10 km kadar bir genişliğe sahipse de iç kesimlere doğru bu genişlik 2-3
km’ye kadar iner.
Ayrıca deltalar Afrika’daki akarsu ağızlarının doğal şekillerindendir. Nijer ve Nil en
dikkat çekici örneklerdir. Denize bir yelpaze şeklinde uzanan Nijer deltası kıyılarının
uzunluğu Benin nehri ağzından Opobo’ya kadar 480 km’dir. Ayrıca bu kesimde Nijer dışında
çok sayıda akarsu ve kolları geniş yelpazeler oluşturur.
Nil deltası Nijer deltasından küçük olmasına rağmen deltanın kıyıya çizdiği yay 240
km’lik bir uzunluğa sahiptir. Kuvvetli akıntıların olduğu kıyılarda rüzgarın da yardımı ile
boyuna kıyı setleri oluşmuştur.

2.2.7.Hidrografya
Afrika’daki akarsuların sadece %48’i eksoreik’tir ve bu akarsular doğrudan doğruya
okyanusa ulaşır. %40’ı areik, ve %12’si endoreik yani denize akışı olmayan iç havza
akarsularıdır. Bununla birlikte okyanuslara dökülen nehirlerin havzalarının büyük bir
kısmının denizden yüksekliği 300-1.000 m arasında değişir. Bu havzaların sularını boşaltan
akarsular kıtanın en büyük nehirleridir., Kongo, Zambezi, Orange Nijer ve Nil gibi
Afrika’nın akarsu şebekesi diğer kıtalara oranla daha az sayıda fakat herbiri büyük
akarsular halindedir. Sadece kıtayı çevreleyen kıyı platolarının uygun miktarda yağış alan
kesimlerinde, doğrudan doğruya okyanuslara ulaşan birbirine paralel çok sayıda akarsuların
varlığını burada belirtmemiz gerekir. Bu havzaları birbirinden ayıran büyük su bölümü
çizgilerinin dikkate değer iki özelliği bunların kıvrımlı uzanışları ve birçok yerde kıyıya çok
yakın oluşlarıdır. Ayrıca su bölümü çizgilerinin birçok bölgelerde iyi belirmiş relief şekillerini
takip etmeyişi dikkate değerdir.
Afrika’da areik bölgelere örnek çöllerdir. Buralarda halihazır yağış herhangi bir drenaj
sisteminin oluşmasına müsait değildir. Bugün kuru vadiler halinde bulunan ve plüvyal
devrelere örnek teşkil eden karışık sistemler mevcuttur.
Geniş endoreik bölgeler ise Çad gölü havzası, Botswana’nın tuzlu Makaraki çanağı ve
Doğu Rift Grabenidir. Bunlardan ikisi havza tabanlarının dibe doğru çökmesi ve faylarla
ilgili olarak teşekkül etmiş kapalı havzalardır.
Kıtanın eksoreik akarsuları geniş bölgelerin sularını toplayan nehirler olup bunlar Nil,
Kongo, Nijer, Zambezi ve Orange’dır.

2.2.8.Akarsular
Nil Nehri: Nil nehri değişen karma rejimli akarsulardandır. Arapça adı “Bahr-el Nil”
olan nehir, Afrika’nın doğusunda güney-kuzey doğrultusunda akar. Kollarından Kagera ile
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birlikte 6.600 km. uzunluğundadır. Missisipi-Missouri’den sonra (6.730 km.) dünyanın en
uzun nehridir. Aynı zamanda dünyanın havzası en geniş akarsularından birisidir ve 2.800.000
km2 havzası vardır.
Nil Nehri, Burundi’den Kasumo akarsuyundan doğar. Kasumo aşağı çığırında Kagera
adını alarak Victoria Gölüne dökülür. Bu gölden çıkarak kuzeybatı doğrultusunda akan nehir,
denizden 1.000 km. yükseklikte bir çöküntü alanını doldurarak Kioga Gölü adı verilen
bataklık bir sahayı oluşturur. Sonra Albert Gölüne girer. Ve buradan Bahr-el Cebel adıyla
çıkar. Güney Sudan sınırına girerek, burada akışı yavaşlatır. Sudan’da batıdan Bahr-el Gazel’i
ve Malakal civarındaki doğudaki Etiyopya platosundan gelen Sobat Nehrini de alır. No gölü
çıkışında Beyaz Nil adını alarak yeniden kuzeye yönelir. Sennar platosunu geçtikten sonra
bu kurak bölgedeki buharlaşma ve suyun toprağa sızması gibi nedenlerle sularının önemli bir
bölümünü kaybeder. Ve 378 m. yüksekliğinde olan Hartum’a ulaşır. Bol yağışlı Etiyopya
Platosunun sularını getiren Mavi Nil Hartum’da Beyaz Nil’e doğrudan katılarak suları çoğalır.
Buradan itibaren zaman zaman Büyük Nil adıyla da anılır. Mavi Nil kollarının en
büyüklerindendir. Nil’e son kolu Atbara Kuzey Etiyopya platosundan gelerek karışır. Nil,
Sudan’ı güney- kuzey doğrultusunda baştan başa geçtikten sonra Vadi Halfa yöresinde Mısır
topraklarına girer.

Harita 6:Afrika’da başlıca akarsu ve göllerin dağılışı
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Nil çıktığı yerden itibaren birtakım çağlayanlar oluşturmaktadır. Bunlar Victoria
gölünden hemen sonra meydana gelen Murchison Çağlayanları ile Hartum Assuan arasındaki
1’den 6’ya kadar numaralanan meşhur çağlayanlardır. Nil nehri Mısır topraklarında kuzeygüney doğrultusunda akarak, Akdeniz’e ulaşır. Nehrin burada akan kısmının genişliği,
suyunun en az olduğu dönemlerde ortalama 500 m. kadardır. Mısır Arap Cumhuriyetinin
başkenti Kahire’yi geçtikten sonra denizden 260 km, uzaklıkta Nil’in büyük deltası başlar. Nil
deltasının şekli üçgen biçimlidir. Uzunluğu 200 km denizden yüksekliği 9 m’dir. Burası alçak
ve çok verimli bir sahadır. Nil nehri eskiden 7 kola ayrılarak denize ulaşırken, günümüzde
kollarının sayısı ikiye inmiştir. Günümüzde nehir suları pek çok kanalla delta bölgesine
dağılmıştır. Bugünkü iki koldan Akdeniz’e kuzeybatı doğrultusunda akarak, dökülene
Rosetta, kuzeydoğu doğrultusunda olana da Dimyat adı verilir.
Nüfus yoğunluğu çok sık olan delta bölgesinin kıyısı boyunca, geniş lagünler ile ince
uzun kumlu kordonların denizden ayırdığı kıyı gölleri yer alır. Bunlardan doğuda bulunanı
Manzala gölü, batıdaki de Burullus Gölü adını alır.

Foto 5: Nil " sözcüğü Yunanca "nehir yatağı" gelen gelen Neilos sözcüğünden
türemiştir. . Antik Mısır’da, nehre
“büyük ırmak” anlamına gelen
iteru denmiştir. Gerçekten de Nil nehri Missisipi-Missouri’den sonra (6.730 km.)
dünyanın en uzun ırmağıdır.
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Kongo Nehri: Kongo nehri dünyada boşalttığı su miktarı bakımından (sn.de 75.000
m ) Amazon’dan sonra ikinci, uzunluk bakımından da (4.374km ) altıncı nehirdir. Su toplama
alanı 3.700.000 km2, Akdeniz’den geniş olup 120 güney, 90 kuzey enlemleri arasında uzanır.
Kongo Nehri, Zambiya sınırı yakınında Güney Katanga’dan doğar ve ekvatoru aşıncaya
kadar Lualaba adını alır. Nehir, kaynak noktasından ağız kısmına kadar üç kısımda incelenir.
3

1. Yukarı Kongo veya Lualaba, dalgalı bir alandan geçer. Yer yer çağlayanlarla
kesilerek salınımlı bir yatakta akar. Kongo’nun bu kısmına dökülen çeşitli kollar, Afrika’daki
büyük göllerin sularını bu nehre boşaltır.
2. Orta Kongo orman ve savanlarla kaplı bir bölgeden geçerek en büyük yayını çizer.
Bu noktada genişler ve bazen tek kol bazen de birkaç kol halinde akar.
3. Bu kısımda nehir Aşağı Kongo adını alır ve iki büyük şehirden geçerek
Livingstone’da 32 kadar çağlayanı aşarak 17 km genişliğinde 400 m derinliğinde bir haliçle
Atlas Okyanusuna dökülür.
Kongo Nehri hidroelektrik tesisiler kurmaya elverişlidir ve özellikle çağlayanlar bu
gibi santrallerin kurulmasına olanak verir. Fakat ülkenin endüstri alanında geri kalmış olması
nedeniyle ancak küçük çaplı barajlar kurulabilmektedir.
Nijer Nehri: Nil ve Kongo nehirlerinden sonra, Afrika’nın üçüncü uzun nehridir. Batı
Afrika’nın başlıca nehridir. Yaklaşık olarak 4.200 km uzunluğundadır. Guinea ve Sierra
Leone sınırındaki Loma Dağlarından doğar. Bu kesimde adı Coliba’dır. Guinea
topraklarından geçen nehir, Mali topraklarında Bamako’yu geçinceye kadar dar bir vadi
içinde akar. Bamako’da yer yer Sotuba çağlayanları ile kesintiye uğrar. Bamako’dan sonra
nehrin görünüşü daha sakindir. Burada yüzölçümü 40.000 km2’ye ulaşır. Nehrin orta
kesimlerde yatağı sık sık taşar. Nijer kışın yatağına çekildiği zaman çöküntü alanının en derin
kesimlerinde büyüklükleri ve sınırları kesin olmayan bir takım göller meydana getirir. Nehir
Mali’nin ortasındaki Timbuktu’yu geçtikten sonra güneye doğru akan Nijer Guinea körfezine
kadar bu şekilde devam eder. Yelpaze biçimindeki geniş deltasını meydana getirerek
Bonny’de denize dökülür.
Kolları ile birlikte yüzölçümü 2 milyon km2’ik bir bölgenin sularını toplayan Nijer
Nehri ulaşım için elverişli değildir. Sadece, ağız kısmında küçük tekneler ile ulaşım sağlanır.
Gerek nehrin akışını düzenlemek gerekse tarım alanlarını sulamak amacıyla bazı projeler
hazırlanmıştır. Bunlardan birisi Bamako üzerindedir.
Orange (Oranj) Nehri: Güney Afrika’nın en büyük akarsuyu olan Orange Nehri 2.300
km. uzunluğundadır. Kıtanın kuzey kesimindeki Drakensberg Dağlarının güney
yamaçlarından akan sel sularıyla derelerin birleşmesiyle oluşmuştur. Kıyıda Namib Çölünün
güneyinde Alexander Koyunun en iç kısmında tek ağızdan Atlas Okyanusuna dökülür.
Oranj’ın kolları hemen hemen bütün Güney Afrika Platosunun ve Güneybatı Afrika’nın
Botswana bölgesinin sularını boşaltır. Bu kollardan bir kısmının bütün yıl boyunca devamlı
akmamasına ve kurak mevsimde hayli zayıflamasına rağmen, Oranj nehri okyanusa pek fazla
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su boşaltır. Aynı zamanda bu akarsudan plato bölgesinde sulama bakımından çok faydalanılır.
Nehrin birkaç bölümünde kısa olarak ulaşımdan yararlanılır.
Zambezi Nehri: Afrika’nın dört büyük nehrinden birisidir. Zaire sınırı yakınındaki
Kongo-Zambezi platosunda denizden 1.500 km yükseklikte, Liba adıyla doğar. 2.660 km.
uzunluğunda olan nehrin yukarı kesimlerindeki çağlayanların boyuna eğimleri fazla değildir.
Bataklık olan geniş bir vadide akar. Önce Gonye Çağlayanını oluşturur. Sonra daha az
yükseklikte bir basamağa akar ve 120 km.lik yatağı boyunca pek çok çağlayan meydana
getirir. Bunlardan Victoria çağlayanı dünyanın en büyük çağlayanlarından olup 122 m
yükseklikten dökülür. Aşağı çığırlarında Kariba çağlayanları burada inşa edilen bir barajla
ortadan kalkmıştır ve 280 km. uzunluğundaki baraj gölü oluşturmuştur.
Zambezi nehri’nin aşağı kesiminin yaklaşık 600 km’lik kısmı ulaşıma elverişlidir.
Burada nehrin genişliği 5-8 km arasında değişir.

2.2.9.Göller
Afrika’nın gölleri başlıca iki tip altında toplanır. Bu tiplerin her ikisinde de tektoniğin
etkisi vardır. Bunlardan ilki yüzeyin tektonik hareketlerle hafifçe çarpılmasından oluşan
göller, ikincisi grabenler içinde oluşan göllerdir. Göllerin şekilleri genellikle hangi gruba
dahil olduklarını gösterir. Doğu Afrika çöküntüsü içindeki göller, çoğunlukla uzun ve
nispeten dar göllerdir. Örneğin Tanganika, Malawi, Rudolf Gölleri gibi. Aynı zamanda bu
göllerin büyük bir kısmı dışarıya akışlıdır. Edward ve Albert, Nil nehri yolu ile Tanganika,
Tanzanya ve Malawi de Shire Nehri yolu ile sularını boşaltır. Diğerleri Rukwa, Rudolf ve
Çad gölleri olup, içe akışlı bölgelerin merkezinde yer alırlar.
Victoria Gölü Yüzeyinin çarpılmasıyla oluşan göllerin en büyüğü Victoria Gölü’dür.
Bu göl Doğu Afrika’nın iki büyük kırığı arasında çökmüş bir alanı işgal eder. Graben
göllerinin aksine geniş ve sığ olup yer kabuğunun aşağı doğru çarpılması sonunda, su altında
kalan tepelerin doruklarından oluşmuş birçok adayı kapsar. Ana çizgileri yuvarlak biçimlidir.
Yüz ölçümü 68.100 km2’dir. Denizden 1.135 m. yükseklikte olup, en derin yeri 79 m’dir. Bu
ölçüleri ile Afrika’nın en büyük dünyanın 3.büyük gölüdür. Kıyıları çok girintili çıkıntılıdır.
Tanganika Gölü: Doğu Afrika’da Tanzanya’nın batısı ile Zaire’nin doğusu
arasındadır. Afrika’nın en büyük ikinci gölüdür. Tektonik bir çukurluk içinde bulunan gölün
yüzölçümü 31.900 km2, ortalama uzunluğu 650 km derinliği 1.435 m.dir. Derinlik itibarıyla
Baykal’dan sonra dünyanın en derin ikinci gölüdür. Çevresindeki kırıklar boyunca 1.5002.000 m yüksekliğinde dağlar uzanır. Bu yamaçlardan gelen birçok akarsu göle dökülür.
Kuzey-güney doğrultusunda dar ve uzun gölün her tarafı ulaşıma elverişlidir.
Etrafında çok sayıda liman bulunur. Göl 1838 yılında John Speke ve Rishand Burton
tarafından bulunmuştur.
Nyssa Gölü :Doğu Afrika’da Tanganika gölü gibi Afrika çöküntü hendeği içinde
oluşmuş göllerdendir. Bantu dilinde adı Malawi Gölü’dür. Büyüklük bakımından 26.000
km2’lik yüzölçümüyle Afrika’nın 3. büyük gölüdür. Göl ince uzun bir topografya ile 580 km
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boyunca kuzey-güney doğrultusunda uzanır. Nyssa yüksek dağların arasına adeta sıkışmış
durumdadır, batı ve doğu kıyıları boyunca uzanan bu dağlardan doğu kıyısında yer alanlar
nispeten daha az yüksekliktedir. Deniz seviyesinden yüksekliği 480 m.dir. genişliği 30-80 km
arasında değişen ve en derin teri 700 m.yi bulan gölün yüzeyi zaman zaman değişikliklere
uğramaktadır. Çevresini saran yüksek dağlardan inen çok sayıdaki akarsu ve sel suları ile
beslenen gölün sularının fazlası , Shire ırmağı yoluyla Zambezi nehrine akar. 1859 yılında
Livingstone tarafından keşfedilen göle ilk önce XVII. Yy.da Portekizliler ulaşmıştır.
Albert Gölü :Miyosende oluşmuş büyük bir tektonik çukurluğun kuzey ucunda
Uganda-Zaire devletlerinin sınırında yeralır. Denizden yüksekliği 620 m’dir. 4.500 km2 yüz
ölçümü vardır. Nil havzasına giren göl bu nehrin ana kolu aracılığı ile Victoria Gölünün
sularını alır. Suyunu ise Bahr-ül Cebel’e boşaltır. Göl, ilk defa 1864 yılında Baker isimli
araştırıcı tarafından bulunmuştur.

Foto 6:, Tanganika 'adı sanki düz bir alana yayılmış büyük göl' ya da 'sade göl' anlamına
gelir. Dünyadaki en eski ikinci tatlısu gölü olan Tanganika gölü, gerek hacim gerekse derinlik
bakımından Sibirya'daki Baykal Gölü'nden sonra ikinci göldür.
Rudolf Gölü: Doğu Afrika grabeninin kuzeyindedir. Gölün 2/3’ü Kenya, 1/3’ü
Etiyopya’da bulunur. Denizden yüksekliği 407 m’dir. 300 km. uzunluğunda, 50 km
genişliğinde, 8.600 km2 yüzölçümünde olup derinliği 73 m2dir. denize akışı bulunmayan
göle, kuzeydeki Etiyopya’dan Omu ırmağı ile güneydeki Kenya’dan iki küçük ırmak sularını
boşaltır.
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Çad Gölü Orta Afrika’da, Nijerya, Nijer, Kamerun ve Çad devletlerinin sınırında
oluşmuştur. Yüksekliği 240 m’dir ve gölün dışarıya akışı yoktur. Mevsimlere göre yüzeyi ve
alanı çok genişleyip daralan ve yayvan bir çanak içersinde yer alan gölün yüzölçümü yağışlı
mevsime göre değişir. Yüzölçümü yağmurlu mevsimde 22.000 km2, kurak mevsimde 10.000
km2’dir. derinliği 6-8 m arasında değişir. Göl bölge kuşlarının, timsah ve su aygırlarının
sığınağı
halindedir. Kıyılarındaki pek az yerleşme merkezinde yaşayan bir kısım kabilelere
mensup halkın geçim kaynağı balıkçılık ve avcılıktır. Gölde birçok küçük ada vardır ve
balıkçılar oturmaktadır.
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Uygulamalar
1.Kıtaların kayması teorisine bağlı kalınarak Afrika kıtasının oluşumu
araştırma yapınız.

hakkında

2.Afrika kıtasının eski Gondwana kıtasının bir parçası olduğunu kanıtlayan delilleri
araştırınız.
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Uygulama Soruları
1.
Kıtaların kayması teorisine göre Afrika kıtasının Gondwana kıtasının bir
parçası olduğuna dair kanıtlar nelerdir? Araştırınız
2.

Afrika kıtasının su kaynakları nasıl değerlendirilmelidir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Afrika Kıtasının oluşumu Alfred Wegener’in “kıtaların kayması ve okyanusların
oluşumu” teorisi ile açıklamak mümkünüdür. Bu teoriye göre Paleozoik sonlarında bütün
kıtalar Pangea adı verilen tek bir kıtaydı ve bu kıtayı Pantalassa adlı dev bir okyanus
çevreliyordu. Yaklaşık 200 milyon yıl önce yani Paleozoik sonu, mesozoik başında kuzey
kıtaları “Laurasia” güney kıtaları ise “Gondwana “adı altında birbirinden ayrıldı ve ortada
“Tetis Denizi” meydana geldi. Ayrıca bu dönemde Hindistan, Antarktika ve Avustralya,
Afrika’dan ayrıldılar. 135 milyon yıl önce Jura devri sonunda Kuzey Atlantik ve Hint
Okyanusu oldukça açılmış, Güney Atlantik ise bir rift vasıtasıyla oluşmaya başlamıştı. 65
milyon yıl önce Kreatase Devri sonunda Güney Atlantik genişlemiş ve Kuzey Atlantik’le
birlikte Atlas Okyanusunu oluşturmuştu. Ancak bu sırada henüz Kuzey Amerika
Laurassia’dan, Avustralya Antarktika’dan
ayrılmamışlardır. Tersiyerde başlayan yer
hareketleri sonucunda Kuzey Amerika Laurassia’dan ayrılmış ve Güney Amerika ile
birleşmiştir. Bu teoriye göre 50 milyon yıl sonra Pasifik Okyanusu daralacak, Atlas ve Hint
Okyanusu genişleyecek; Afrika’da Büyük Rift sisteminde okyanus oluşmaya başlayacaktır.
Afrika eski kütlesi, oldukça sert ve dayanıklı olan şist ve gnays gibi kayaçlardan
oluştuğundan Huron kıvrımlarından sonraki kıvrım hareketlerinden etkilenmemiştir.
Kuzeydeki Atlas dağları ve Güney Afrika’daki Drakensberg dağları, 3. Jeolojik zamanda
oluşmuştur. Bu kırık hattı boyunca volkanizma olayları meydana gelmiş Kilimanjoro (Uhuru),
Kenya, Etiyopya, Ruwenzori, Virunga ve Elgon gibi büyük yanardağlar oluşmuştur.
Sahra’nın orta kesiminde de volkanik kökenli Ahaggar ve Tibesti dağları yer alır. Batı
Afrika’da Futa Jalon, Nimba ve Kamerun dağı volkanik kökenlidir.
Afrika’daki göller Büyük Rift Vadisi göllerini ve Doğu Afrika çatlağının etrafını
kapsayan, bir dizi gölü içine alan bölgedır. Bölge, Afrika'nın doğusunda Tanzanya, Uganda ve
Kenya topraklarında bulunan ve Dünya'nın yüzey alanı olarak en büyük ikinci tatlı su gölü
olan Viktorya Gölünü ve hacim ve derinlik olarak dünyanın en büyük ikinci gölü
olan Tanganika Gölünü de içerir.
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Bölüm Soruları
1.Aşağıdakilerden hangisi Afrika kıtasının Gondwana kıtasının bir parçası olduğuna
delil oluşturmaz?
a)
Batı Afrika ve Güney Amerika’nın doğusundaki alanlardaki kayaçların benzer
yapıda olması
b)
Batı Afrika ve Güney Amerika’nın kıyı çzgisinin adeta birbirinden ayrılmış bir
puzzle’ın parçaları kadar birbirine benzemesi
c)

Doğuda büyük rift vadisinin bulunması

d)
Arjantin ve Falkland adalarındaki bazı dağ sıralarının yapısal özellikleri ve
yaşlarının Güney Afrika’daki dağlara çok benzemesi
e)
Hindistan’da Dekkan yarımadası, Güney Amerika ve Antartika’da görülen
jeolojik katmanların dizilişinin Güney Afrika’daki Karoo’ya benzemesi bu tezi doğrular
niteliktedir.
2)Kıvrımlı sıradağlar Afrika kıtasının hangi kesiminde yer alır?
a)

Batı- güneybatı

b)

Doğu-kuzeydoğu

c)

Kuzeydoğu-güney

d)

Kuzeybatı-güney

e)

Kuzeydoğu- güneybatı

3) Aşağıdakilerden hangisi Doğu Afrikada yer alan volkanik dağlardan biridir?
a)

Virunga dağları (4,507 m)

b)

Ahaggar (2.918 m) ve

c)

Futa Jalon(1.515 m),

d)

Nimba (1.854 m) ve

e)

Kamerun dağı ((4.070m)

4)Aşağıdakilerden hangisi volkanik bir dağ değildir?
a)

Virunga Dağı

b)

Kenya Dağı
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c)

Elgon Dağı

d)

Ahaggar Dağı

e)

Drakensberg Dağı

5) Aşağıdakilerden hangisi Büyük Rift vadisinin oluşumunu açıklar?
a)Gerilim oluşan kuvvetler yukarıya doğru kıvrılan kabuğun uzamasına sebep olmuş
ve gerilim sonucu faylar oluşmuştur.
b)Sıkışmaya sebep olan kuvvetler ters faylar ve atıklarla kısaltılmış ve eski kayaçlar
şeklinde yenilerin üstüne gelmiştir.
c)Kıtaların kayması teorisi ile açıklanır. Plaka tektoniği ile okyanus tabanlarının
genişlemesine bağlı olarak kıtalar birbirinden uzaklaşır
d) Yerkabuğu yukarı doğru kıvrılmış kıvrılan yayın çevredeki blokların baskısı ve
ağırlığı ile tepe kesimi çökmüştür.
e) Afrika platosu yukarı doğru kıvrılmış ve kıvrılma ile oluşan yayın merkezi kısmı
çökmüştür.
6) Afrika kıtasının Gondwana kıtasının bir parçası olduğunun kanıtlarını maddeler
halinde yazınız.
7)Kıvrımlı dağlar arasında yer alan Atlas dağları hakkında bilgi veriniz
8) Büyük rift vadisi hakkında bilgi veri,niz
9) Namib çölünün genel özellikleri ve oluşumu hakkında bilgi veriniz.
10) Sahra çölünün oluşum özellikleri hakkında bilgi veriniz

Cevaplar:
1)c,2)d, 3)a, 4)e, 5)c
6) • Batı Afrika ve Güney Amerika’nın doğusundaki alanlardaki kayaçların benzer
yapıda olması
•
Batı Afrika ve Güney Amerika’nın kıyı çizgisinin adeta birbirinden ayrılmış bir
puzzle’ın parçaları kadar birbirine benzemesi
•
Arjantin ve Falkland adalarındaki bazı dağ sıralarının yapısal özellikleri ve
yaşlarının Güney Afrika’daki dağlara çok benzemesi

49

•
Hindistan’da Dekkan yarımadası, Güney Amerika ve Antartika’da görülen
jeolojik katmanların dizilişinin Güney Afrika’daki Karoo’ya benzemesi bu tezi doğrular
niteliktedir.
7)Atlas Dağları:Kuzeybatı Afrika’nın Atlas Okyanusu ve Akdeniz kıyıları ile Büyük
Sahra arasında bir duvar gibi yükselen bu dağlar 2400 km uzunluktadır. Atlas Okyanusu
kıyısından Tunus’un Bone burnuna kadar uzanan bu dağlar, Fas’ın büyük kısmı, Cezayir ve
Tunus’un kuzey bölgelerinden geçer. W-SW , E-NE yönünde birbirine paralel birçok
sıradağdan oluşan bu dağlar yapısal olarak merkezi ve güney Avrupa’nın büyük Alp sistemi
ile aynı dönemde oluşmuştur. Afrika-Avrupa arasındaki geniş bir denizde kıvrılma sonucu
oluşan başta kireçtaşı olmak üzere kıvrımlı tortul kayaçlardan oluşan bu dağlar ortalama 4000
metre yükseklikleri ile dünyanın yüksek dağ sıraları arasında yer alır.
Atlas Dağları Doğu ve Batı Atlas Dağları olmak üzere iki kısma ayrılır. Bunlarda
ayrıca aralarında birtakım kısımlara bölünürler. Batı kısmı güneyden kuzeye doğru, Yüksek
Atlaslar, Orta Atlaslar ve Rif Dağları olmak üzere ayrılır. Doğu kısmı ise Büyük Atlaslar(
(Sahra Atlasları) ve Küçük Atlaslar(Tel Atlaslar) olmak üzere ikiye ayrılır. Bu dağların en
yüksek noktası Yüksek Atlaslar üzerindeki 4.194 metre yüksekliğe sahip olan Cebel
Toubkal’dır.
8) Doğu Afrika’nın en dikkat çeken yüzey şeklidir. Uzaydan bile seçilebilen bu yüzey
şekli dev çizgi halinde yaklaşık 7.200 km boyunca uzanır. Bu büyük fay hattı Beria
yakınından başlayarak Malawi gölüne kadar uzanır. Bu hattın 5.600 km’si Afrika’da yer alır.
Batı ve doğu kolu olarak ikiye ayrılır. Doğu kolu üzerinde göller yer alır. Göllerin yerleşmiş
olduğu fay depresyonları oldukça belirgindir. Kızıldeniz, Akabe Körfezi ve deniz yüzeyinin
400 metre altındaki Lût Gölü bu bölgede yer alır. Lût Gölü yerkabuğunun en alçak noktasıdır.
Vadide Kızıldeniz ve çok tuzlu olan Lût Gölü'nden başka birçok tatlı su gölü de vardır.
Örneğin, güneyde Tanganika Gölü dünyanın en uzun ve en derin ikinci tatlı su gölüdür.
Ayrıca, bugünkü adı Malavi olan Nyasa Gölü de Rift Vadisi içindeki göllerden biridir. Ayrıca
Afrika kıtasının en büyük su kütlesi olan Victoria Gölü, Doğu Afrika'da Rift Vadisi'nin iki
kolu arasında kalan yüksek bölgede sığ bir çukuru kaplar.
9) Güney Afrika’nın SW’sında kıyı bölgesinde yer alan Namib çölü ise 50.000 km²
yüzölçümüne sahiptir. 1.600 km’lik Atlas Okyanusu boyunca uzanan çölün oluşumunun
başlıca nedeni Benguela soğuk su akıntısıdır. Batıdan doğuya olan genişliği 50-160 km
arasında değişen genişliğe sahip çölün bir kısmı Namibya sahilini oluşturur. Az bir bölümü
ise kuzeybatı Angola'ya kadar ulaşır. Çölde 1939 yılından beri elmas yatakları işletilmektedir
10) Pleistosen döneminde 20.000 yıldan uzun süren uzun nemli dönemler bazen de
kurak devreler etkili olmuştur. Bugün Sahra’da bitki ve hayvan fosillerinin çölün eski çamur
depoları içinde bulunması geçmişte burada dev bir akarsu şebekesinin varlığını kanıtlar. Hava
fotolarında da görülebilen bu izlere karşın bugün için Sahra’da böyle bir akarsu şebekesi
mevcut değildir. Günümüzde rüzgârın şekillendirmesinin çok büyük etkisi olan Sahra’da
devamlılık gösteren bir akarsu şebekesi yoktur. Çölde vahalar en önemli sulak alanlar
konumundadır.
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3. AFRİKA KITASININ İKLİMİ VE TOPRAK TİPLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3.1. İklime Etki Eden Coğrafi Faktörler
3.2.Başlıca İklim elemanları
3.2.1.Sıcaklık
3.2.2.Yağış
3.2.3.Basınç
3.3.İklim Tipleri
3.3.1Ekvatoral Tip:
3.3.2.Ilıman
3.3.3.Çöl
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.Afrika genel olarak nasıl topografyaya sahiptir? Bu topografya özellikleri iklimi
nasıl etkiler?. iklim kuşaklarının iç içe geçmesinin en önemli sebebi nedir?. araştırınız
2. Afrika’da sıcak iklimler de kendi aralarında kaç alt gruba ayrılır?
3. Afrika’da çöl ikliminin başlıca özellikleri ve bu iklimin insanların yaşamını nasıl
etkilediğini araştırınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
iklim Ardel,A(1973)Klimatoloji,

Klimatoloji

Afrika
kıtasının
özellikleri

Klimatoloji

İklime etki eden faktörler

Ardel,A(1973)Klimatoloji,

Klimatoloji

Başlıca iklim bölgeleri

Ardel,A(1973)Klimatoloji,
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Anahtar Kavramlar
•

Benguala soğuksu akıntısı

•

Kanarya soğuksu akıntısı

•

Ekvatoral iklim

•

Tropikal iklim

•

Ilık ve Subtropikal İklimler

•

Çöl İklimi
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Giriş
35 0 güney ve 37 0 kuzey enlemleri arasında yer alan Afrika’nın ¾’ü tropik kuşak
içindedir. Ekvatorun ikiye böldüğü Afrika’da Asya, Avrupa ve Kuzey Amerika’da görülen
sıcaklık farklılıklarına rastlanmaz. Kıtanın iklim özellikleri bazı coğrafi unsurlara bağlı
olarak şekillenir.
Afrika genel olarak sade bir topografyaya sahiptir. Ancak iç havzaların kenarlarını
sınırlayan kalkık kenarlar hem denizin yumuşatıcı etkisinin hem de nemli rüzgarların iç
kısımlara ulaşmasına izin vermez. And dağlarına yada Himalaya dağlarına benzeyen yüksek
dağlık sıraların olmayışı ve kıtanın genelinin geniş bir plato şeklinde olması iklim
kuşaklarının iç içe geçmesinin en önemli nedenidir. Bu nedenle Afrika’da bölgeler arasında
ani iklim değişiklikleri görülmez.
Afrika’nın coğrafi konumu iklimin belirlenmesinde etkili olan bir diğer faktördür.
Ekvatorun ikiye böldüğü kıtanın kuzeyde kalan bölümü daha geniş ve kompakt bir yapı
gösterir. Bu nedenle daha karasal özelliklere sahiptir. Daha dar olan güney bölümde ise
denizin etkisi iç kısımlara kadar sokulur.
Afrika iklimi üzerinde okyanus akıntılarının da etkisi vardır. Afrika’yı etkileyen soğuk
okyanus akıntılarıdır. Bilindiği gibi okyanus akıntıları okyanuslar üzerlerinden geçen
rüzgarları soğutarak bu rüzgarların ulaştığı kıyılarda hava sıcaklığını düşürürler. Sıcak
Afrika’nın Namibya kıyıları boyunca kuzeye akan Benguala soğuksu akıntısı ısının önemli
ölçüde düşmesine neden olurken, benzer etki Fas kıyıları boyunca Kanarya soğuksu
akıntısının etkisiyle meydana gelir.
Tüm bu sayılan özellikler nedeniyle Afrika kıtasında iklim bölgeden bölgeye
değişiklik gösterir. En yüksek tepelerinde yarı Arktik iklim görülürken kıtanın kuzeyinin
büyük bölümü çöl ve kuraktır, orta ve güney bölgelerde tropikal iklimler görülür. Bu
bölgelerde yağışa bağlı olarak savanlar ve yağmur ormanları dikkati çeker. Geçiş
bölgelerinde bitki örtüsü step ve çöl altı bitki formasyonları gibi değişik bitki formasyonları
dikkati çeker. Afrika dünyanın en sıcak kıtasıdır, kurak alanlar ve çöller yüzeyinin %60'ını
kaplar.
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3.1. İklime Etki Eden Coğrafi Faktörler
Dörtte üçünden fazlası tropikler içinde kalan Afrika kıtasında diğer kıtalarda görülen
büyük sıcaklık farklılıkları yaşanmaz. Kıtada etkili olan coğrafi faktörler nem ve kararlılık
açısından kıtaya etki eden farklı hava kütleleri yanında güneşin zenital hareketleri, basınç ve
rüzgarlar, okyanus akıntıları ve relief belirler. Kıtayı etkileyen hava kütleleri genelde İnter
Tropikal Konverjans Zonunda (ITCZ) karşılaşırlar.

Güneşin Zenital Hareketleri: Dünyanın güneş etrafındaki yıllık hareketi
nedeniyle kürenin her yerinin güneş enerjisini alma oranı aynı olmaz. Bundan dolayı her ayın
ısı değerleri birbirine eşit değildir. Isının her yönden meydana gelen değişkenlik hali diğer
atmosfer faktörlerini de etkileyeceğinden, birbirinden farklı karakterde mevsimlerin meydana
gelmesine neden olur.
Dünyanın güneş etrafındaki devri sırasında, güneşin dönenceler arasındaki zahiri
hareketi, özellikle dünya üzerinde çok karakteristik bazı olaylara neden olur. Örneğin güneşin
Yengeç dönencesine vardığı devrede Ekvatordan Kutuplara doğru gidildikçe güneşlenme
süresi artar ve 21 Haziranda Kuzey Kutup Bölgesi ve Kuzey Sub-Polar bölgesi 24 saat
devamlı güneş ışınlarının etkisi altında kalır. Böylece kutuplara doğru gidildikçe havanın
ısınması hali, yukarı enlemlerdeki güneşlenme nedeniyle, çok daha güneydeki bölgeleri
hatırlatacak oranda artar. Hatta Sub-Polar bölgeler kısa da olsa bu nedenle gerçek bir yaz
devresine kavuşur. Şüphesiz bu özellik güneşin Güney Yarımküresine doğru çekilmesi ile
sona erer, hatta şartlar tam tersi şekilde belirir.
Güney yarıkürenin yazı Ocak ayında başlar. Bu kuzey yarıkürede yaz mevsimi
yaşanırken, güney yarıkürede kış şartları egemen durumdadır. Ocak ayında Zambia,
Zimbabwe ve Afrika’nın güney yarısında kuvvetli bir ısınma sağlar ve ortalama sıcaklıklar 21
ile 26.5oC arasında değişir. Ekstrem değerlerde sıcaklık Buscmenland’da 320C’ın üzerine
çıkar. Buna karşın kıtanın kuzey bölümü nispeten serindir ve ortalama sıcaklıklar Atlas
bölgesinde 100C kuzey Sahra’da 15.50C’dir.

Basınç: Teorik olarak dünyayı saran hava kütlesinin dünyanın her yerinde aynı
olması icap ederse de, hava kütlelerinin farklı değerlerde ısınması birtakım farklı basınç
merkezlerinin oluşmasına neden olur. Nitekim atmosferin devamı olarak ısındığı yerlerde
hava genişleyeceğinden hafifler ve dolayısıyla basınç değerleri azalır. Bu yerlerde bir alçak
basınç kuşağı meydana gelir. Örneğin ekvator civarında sıcak hava nedeniyle bir alçak basınç
kuşağı yer alır. Buna karşılık tropiklerin kenar bölgelerinde havanın ısınması nedeniyle bir
yüksek basınç kuşağı oluşur. Bunu kuzeye doğru bir alçak basınç kuşağı, polar bölgeler
üzerinde ise bir yüksek basınç kuşağı takip eder. Böylece her bir yarımkürede birbirini takip
eden bir iki alçak, iki yüksek basınç kuşağı yer alır. Basınç kuşaklarının bulundukları
sahaların iklimi üzerine etki yapmaktaki rolleri büyüktür. Örneğin Büyük Sahra üzerinde
Azor yüksek basınç kuşağı yer aldığından Büyük Sahra üzerinde yoğun bir hava kütlesi
vardır. Yoğun hava kütlesi nedeniyle hava akımı ancak merkezden kenarlara doğru olur.
Yüksek basınç merkezinden çıkan rüzgarlar özellikle çok kuru ve sıcaktır. Ayrıca yüksek
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basınç nedeniyle denizden (alçak basınçtan) iç bölgelere (yüksek basınç) doğru hava akımı
olmayacağından bu bölgeler yağışlardan mahrum kalırlar ve dolayısı ile çölleşir, çöl iklimine
sahip olurlar. Bu husus basınç kuşaklarının bölgelerin bağıl nem ve yağış faktörlerini kontrol
altında tuttuğunu gösterir.
Güneşlenme şiddeti dolayısıyla Afrika kıtasında basınç Güney Afrika üzerinde
(Kasım’dan Nisan’a kadar) alçak basınç şeklindedir. Aynı dönemde daha serin olan Güney
Atlantik ve Hint Okyanusları üzerinde de yüksek basınç sistemleri yer alır. Serin kuzey Afrika
üzerinde de yüksek basınç oluşur ve bu kısım kıta Avrupa’sından ılık Akdeniz yüzeyinin
etkisiyle oluşan bir alçak basınç sistemi ile ayrılır.
Bu dönemde kuzeydeki yüksek basınç zonundan esen rüzgarlar güneye doğru
ilerleyerek kıtanın iç kesimlerinden geçip güneydeki alçak basınç kuşağına ulaşırlar.
“Harmattan” adı verilen bu kuzeydoğu yönlü rüzgarlar Sahra’dan toz taşırlar ve yılın
başlarında Batı Afrika’da görülen tozlu atmosfer koşullarına sebep olurlar. Güney Atlantik
üzerindeki nispeten yüksek basınçlı olan ve güney-batılı musonlar, bu rüzgarların batı
yönünde daha fazla ilerlemesini engeller. Doğu kıyılarında ise Alizeler ve Asyatik musonlar
güney yönünden kıtaya girerler ve kıtanın güneyindeki alçak basınç sistemine kadar ilerlerler.
Bu dönemde ITCZ (Inter Tropikal Konverjans Zonu) önce Batı Afrika kıyılarını takip
eder, Kamerun ve Zaire’de güneye doğru sapar, daha sonra da doğuya doğru Botswana ve
Mozambik üzerinden ilerler.
Sahra’nın hemen tamamı, Batı Afrika ve Kuzey Kongo kuru kararlı bir hava kütlesinin
etkisi altındadır. Yine bu dönemde Afrika’nın doğu bölümünde Arabistan yarımadası
üzerinden gelen aynı özelliklerdeki kuzeydoğu alizelerinin etkisi görülür. Güneydoğu’ya
doğru bu hava kütlesi Hint Okyanusundan nem alır ve sıcak-nemli bir özellik kazanır. Diğer
taraftan doğu yönlü alizeler de benzer bir havayı Malagaay ve Natal kıyıları üzerine getirir.
Sıcak, nemli ve genelde kararsız karakterdeki hava, Ekvator’un güneyindeki alanda bütün batı
sahillerini etkiler. Kuzeybatıdaki Magrib bölgesinde serin, nemli ve kararsız hava kütleleri
buraya batılı hava akıntıları ile gelir.
Kıtada ekvatorun kuzeyinde kalan kesimlerde yaz yine Ocak ayına rastlar. Ocak
ayında güneş Kuzey Afrika’nın geniş kara kütlesinin üzerindedir. Bu mevsimde ekvator ve
dönence arasındaki alan üzerine yerleşen güneş Shra’da gölgede 380C’ı aşan sıcaklıkların
oluşmasına yol açar. Bütün batı ve orta Afrika’da gerçek ortalama sıcaklıklar 15-250C
arasında değişirken, güneyde 15oC altındaki sıcaklıklarla oldukça serin bir hava vardır.
Bu dönemde kıtanın Batı kıyılarından başlamak üzere güneyshra ve Arabistan’a
uzanan geniş alanda bir alçak basınç kuşağı yer alır, ancak bukuşak sern Etiyopya platoları
üzerinde yer yer küçük ölçekli yüksek basınç zonlarına parçalanır. Kıtanın güneyinde ise bir
yüksek basınç sistemi yer alırken, onun Kap’ın güney ucunu etkiler şekilde doğuya doğru
ilerleme eğilimi gösteren alçak basınç sistemi dikkat çeker.
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Bu sistem içinde görülen rüzgarlar ise Güney Atlantik’in güneydoğu alizeleri ekvatoru
geçerek Sahra’nın üzerinde oluşan alçak basınç bölgesine doğru Batı Afrika yönünde eserler,
bu özellikleri ile de kuvvetli ve nemli musonal rüzgarlar şeklini alırlar. Kuzeydoğu alizeleri
ise gerileyerek dönence civarında Afrika’yı zayıf rüzgarlar şeklinde etkiler. Doğu ve orta
Afrika’nın büyük bir kesimin Hint Okyanusu üzerinden gelen alizelerin etkisi altındadır.
Ancak güney Afrika’da yüksek basınç odaklarının saat ibresinin tersi yönündeki dönüşümü ve
güney kıyıların alçak basınç sistemlerine bağlı değişkenlik gösteren rüzgarları Afrika’nın
dönence güneyindeki kesiminde etkili olurlar.
Bu dönemde kıta zerinde etkili olan ITCZ ise değişik bir görüntü verir. Zayıf
kuzeydoğu rüzgarları alanı ile kuvvetli güneybatı musonları alanı arasında yer alır ve adeta
düz bir hat şeklinde Moritanya kıyılarından Sudan’ın Kızıldeniz kıyılarına doğru uzanır.
Bu dönemde hava kütleleri de değişik bir görüntü çizer. ITCZ ‘nin kuzeyinde kalan
Afrika’nın bir bölümü sıcak ve kuru hava kütlelerinin etkisi altındayken, güneybatı
musonlarının getirdiği sıcak ve nemli hava bütün batı Afrika’yı etkiler ve kıta içine,
Etiyopya’nın plato sahasına sokularak buralara konveksiyonel yağışlar ile orajlı havalar
getirir. Ayrıca kıtaya sıcak nemli başka bir hava kütlesi de güneydoğudan sokulur ve
Mozambik ile doğu Afrika kıyılarını etkiler. Afrika’nın güney ucu ise serin, nemli ve kararsız
hava kütlelerinin etkisindedir.

Foto 7: Botsvana'da yer alan dünyanın denize dökülmeyen en büyük iç deltası olan Okavango
deltası . Angola'dan doğan Okavango Nehri'nin deltasıdır. Yılın en sıcak dönemlerinde,
yağmur yağması bir hayal iken, yılda bir kez Angola’nın kuzeyinden gelen sel ile birlikte
mucizevî bir şekilde Afrika’nın en büyük vahasına dönüşür.
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Yıl boyunca güneş ve onun ısısı kıta üzerinde, tropikler arasında hareket ettikçe basınç
sistemleri de buna uyarak hareket eder ve rüzgarlar zaman zaman kuvvetlenir ve zaman
zaman da hafifleyerek eserlerken, ilgili hava kütleleri de beraberinde gelmiş olur. Ancak bu
ideal duurm hiçbir zaman kararlı olmamakta ve devamlı değişme göstermektedir.
Bu dönemde ITCZ’nin hava kütleleri üzerindeki etkileri, özellikle kitlelerin bir
bölgeden diğerine geçtiği sıradaki durum göre farklı şekillerde ortaya çıkmaktadır. Ancak
diğer klimatik etkiler, bazen bu zonun maskelenmesine yol açabilir. Yükseklik değişmeleri
göllerin oluşturduğu geniş su yüzeyleri, konveksiyonel hava hareketlerinin çokluğu Doğu
Afrika’nın ITCZ’den ne ölçüde etkilendiğini adeta belli etmez. Buna karşın Batı Afrika
bölümü, bu kuşağın üzerinden geçmesini türbülanslı, sağanak yağışlı, değişken hava
özellikler ile açıkça algılar. Mart ve daha sonraki aylarda Gine körfezinden güneybatı
musonları ile gelen sıcak, nemli hava bu kesime de bir kıta üzerinde bulunan daha kuru ve
sıcak havayı yukarıya doğru kaldırır. Daha kuvvetli olan musonları zayıflayan Harmattan’ı
gerileterek ilerler ve bunların konverjans zonu olan ITCZ’de ağır ağır kuzeye doğru ilerlemiş
olur. Nisan Mayıs’a kadar kuru, tozlu olan hava ve yarılmış topraklı zeminde güneybatı
rüzgarları giderek
etkinliklerini arttırdıkça ortam değişmeye başlar. Gökyüzü açıkken
giderek küçük beyaz kümülüs bulutları ile dolmaya başlar, hava sıcaklığı biraz düşer, etkin
sıcaklığın yerini sıcak nemli bir ortam alır. Rüzgarlar kuzeydoğu’dan güneybatıya döner ve
sağanak şeklinde yağışlar görülür. Bu koşullar giderek kara kümülonimbüs bulutlarının ortaya
çıkması ile yanında şimşek ve gök gürültülü şiddetli yağışların oluşmasına yol açar. ITCZ
kuzey yönünde ilerledikçe yağış mevsiminin düzenli yağmurları düşmeye başlar ve mevkiine
göre Eylül veya Ekim’e kadar devam eder.
Afrika’da yağmurlar, diğer bir deyişle yağış ITCZ’nin hareketi yanında, sıcak tropikal
havanın konveksiyonel özelliklerine nemli hava kütlelerinin yüksek alanlar üzerinden
geçişine (orografik veya relief yağmurları) bağlıdır; bu hal kıta üzerinde birtakım yağmur
kuşaklarının meydana gelmesine neden olur. Kasım’dan Nisan’a kadar güney Afrika’nın
tamamı yağış alırken, kuzey Afrika ise sıcak ve kuru Sahra hava kütlelerinin etkisine girer. Bu
kesim zayıf güney batılı muson rüzgarlarından da bir miktar yağış alır. kıtanın güney
kesimlerinin yağışları Hint Okyanusu üzerinden gelen güneydoğu alizeleri ile Güney Atlantik
üzerinden batı rüzgarları ile taşınan havanın ITCZ ile karşılaşarak oluşturduğu frontal
yağışlardan karşılanır. Aşırı ısınma da çok sayıda konveksiyonel yağışlara sebep olur.
Namibia çöllerine ise çok az yağış düşer. Bunun başlıca sebebi burada tetik etkisi
yapılabilecek bir relief şeklinin olmaması ve ayrıca okyanus üzerinde Bengula soğuk su
akıntısının etkisiyle burada serin ve kararlı bir hava kütlesinin bulunmasıdır.
Ayrıca güney Atlantik’ten gelen hava akıntısının önünde frontal yağışlara sebep
olabilecek bir hava kütlesinin bulunması da burada etkili olur. Yağış kuşakalrı ve hava
kütleleri zamanla güneşin hareketlerine ve ilerleyen basınç kuşaklarına bağlı olarak yavaş
yavaş kuzeye doğru ilerlerler. Mayıs ve Ekim arasında bir yağışkuşağı ekvatordan 150 kuzey
enlemine, Sierra Leone kıyılarından Somali’nin batı kıyılarına kadar ilerler. Güneybatılı hava
akımları kıyıya doğru estiğinden, belirgin relief şekillerine sahip kesimlere fazla miktarda
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yağış getirir. Futa Jalon, Jos platosu ve Cameronile Bamemda yaylaları bu şekil bol yağış alır.
Etiyopya’nın yüksek alanları da doğu sektörlü alizelerin getirdiği yağışları alır.
Afrika’nın geri kalan kesimleri batı rüzgarlarının güneybatı-Kap bölgesine sağladığı
yağışlar hariç, Temmuz ayında 200 mm’den az yağış alır. yağış kuşaklarınıniç içe geçtiği
bölgeler olduğu için yıl boyu yağışlıdır. Bu merkezi çekirdek alanından kuzeydoğu ve güney
yönünde ilerlendiğinde, üzerlerinden yağış kuşakları geçtiği zamanlarda, yağış alan yerler
olurlar. Buralarda yağışlar, yağış mevsimi bulunan mevkiye göre 6 aya kadar uzayabilir ve
bu kesimler yağmur kuşağı diğer yarıküreye geçtiğinde uzun ve şiddetli bir kurak dönem
geçirirler.
Kıtanın Akdeniz kıyılarında ise batı rüzgarları, Avrupa’dan güneye doğru ilerlerse
yağışlar meydana gelir. Aksi durumda bu alanlar kuru, Sahra havası etkisi altında uzun süreli
şiddetli kuraklıklar çekerler. Benzer bir durum da güneybatıda Kap bölgesinde yaşanır.
Burada yağışlar, batı Rüzgarlarının kuzey ve güneye hareketlerine göre oluşur ve kış
Mayıs’tan Haziran’a kadar sürer. Aynı zamanda yağışlıdır. Yaz kuraklığı ise Kasım ve Ocak
ayları arasında görülür.

Orografik Faktörler: Yüksek dağ sıraları, atmosfer hareketlerini bozacak
nitelikte bir paravana oldukları için, her şeyden evvel atmosfer sirkülasyonunun bozulmasında
etkili olurlar. Mesela, deniz üzerinden gelen hava kütleleri dağların karşısına geldikleri
zaman, bu maniayı aşmak için yükselmek zorunda kalırlar, yüksek kütleyi tırmanırlarken,
yükselme nedeniyle soğurlar ve taşımakta oldukları su buharı yoğuşacağından o yamaçlara
yağmur şeklinde düşer. Böylece dağların denize bakan yüzleri devamlı denizel havanın
etkisinde olduklarından, ılık ve bol yağışlı bir iklime sahip olurlar.
Kıtada yükselti ekvatoral iklimin sadece Zaire havzasında görülmesine yol açarken,
Doğu Afrika, ve Etiyopya’da Zaire’de görülen boğucu hava yoktur. Ayrıca Etiyopya, yaz
aylarında Sahra üzerine yerleşen ve battaniye gibi örten sıcak havadan da etkilenmez. 1.500
ile 2.700 metre yükseltiler sıcaklığı 8 ila 140C düşürerek oldukça uygun yıllık 18-240C arası
ortalama sıcaklıklar oluşturur. Bu tür iklim normal olarak ekvatoral bölgelerde görülenlerden
ziyade daha serin tropikal olanlara benzer.
Orografik faktörler içinde sözü edilmesi gereken diğer bir unsur bakı’dır. Dağların
güneye bakan yüzleri ile kuzeye bakan yüzleri güneş alma, güneşlenme süresi bakımından eş
değerde olmadıklarından bu faktör, bu dağın kuzey ve güney yüzleri üzerinde iklim yönünden
bazı farklanmalara neden olacaktır. Çünkü güneye bakan yüz daha bol ve daha uzun süre
güneş ışınlarının etkisinde kaldığından daha sıcak ve kurak olabilecektir. Nitekim Tanzanya
ve Kilimanjaro’nun birkaç kilometre kuzeydoğuda kalan Nyika’da yağışlar yılda 250 mm’nin
altına düşer. Relief ve bakı dolayısıyla orografik türde yağışlar Drakensberg dağlarının
doğuya bakan yamaçlarında gerçekleşmektedir. Doğuda bol yağış görülürken, batı yönde
High Veld’de yağışlar giderek azalır..
Kıyı bölgelerinde de yağış bir bakıma etkili olabilir. Kenya kıyılarında ve onun
kuzeydoğusunda bir ekvatoral bölge için yeterli sayılmayacak (Mombara 1.210 mm, Lamu
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930 mm) yağışlar dikkati çekerken, daha güneyde kuzey doğrultulu kıyılarda daha yüksek
değerlerde de yağışa rastlanır. Bu durum kıyıların kuzeydoğu konumlu olmasına bağlanabilir,
çünkü kuzeydoğu alizeleri birkaç ay boyunca kıyılara paralel esmekte ve doğrudan iç kesime
yönelmemektedir. Benzer durum Gana’da görülmekte ve burada yıllık yağış normalde 1.7802.03 mm olması gerekirken 760 mm’de kalır. Bu durumun oluşmasında kıyı çizgisinin sert
bir dönüş yaparak musonlara paralel uzanan bir durum almasının rolü vardır.

Okyanus Akıntıları: İklim üzerinde etkili olan faktörlerden biri de okyanuslardaki
sıcak ve soğuk su akıntılarıdır. Okyanuslar Ekvatordan Kutuplara kadar her noktada ısı
almadıklarından sularının ısı değerleri farklıdır. Bu durum okyanuslar üzerinde farklı ısıda
akıntıların oluşmasına yol açar. Örneğin Büyük Sahra’nın batı bölümü, çok sıcak bir bölge
olmakla beraber, sahillerinde soğuk su akıntısı mevcuttur. Aynı şekilde İngiltere ve Norveç
sahilleri sıcak su akıntısının etkisi altında bulunurken, Kuzeydoğu Amerika ve Labrador
sahilleri daha başka soğuk su akıntılarının etkisi altındadır. bu nedenle aynı enlem üzerinde
bulundukları halde, iki sahil bölgesi farklı akıntılar nedeniyle birbirleriyle benzerlikleri
olmayan iklim tiplerine sahiptir. Nitekim Namibya kıyılarında dikkati çeker. Namibya kıyıları
boyunca kuzeye doğru geçen soğuk Benguala akıntısı bir taraftan kıyıda bulunan klima
istasyonlarında sıcaklıkların önemli ölçüde düşmesine sebep olurken (Waluis körfezinde
ortalama 170C, Windhoek 90C) diğer taraftan üzerinden geçen hava kütlelerinin soğumasına
yol açarak bu kütlelerin sıcak kara kütlesi üzerinden geçerken içindeki nemin yoğuşması
önlenmiş olur. Namibia’da kıyıda görülen ince çöl kuşağının nedeni budur. Soğuk Kanarya
akıntısı da Fas kıyıları boyunca güneye doğru ilerlerken genellikle sisli, bulutlu ve serin
günler oluşturur ki bu yüzden Kasablanka’nın Temmuz ortalaması 220c olup, bu aynı enlemde
yer alan Tripoli’den 4.40C daha düşüktür.
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Foto 8 : Namib çölünde Atlas Okyanusu kıyı şeridi boyunca sıcaklıklar genellikle yıl
boyunca 9-20°C kadardır. Fakat iç bölgelerde sıcaklıklar değişir. Yaz aylarında 45°C’yi aşan
sıcaklıklar , geceleri dondurucu soğuklara dönüşebilir. Benguela soğuk su akıntısı ile sıcak
hava dalgasının çarpışması sonucunda sisler oluşur. Bazı bölgeler yılın 180 günü sisle
örtülüdür.
Mozambik ve Natal kıyılarında ise tam tersi bir durum görülür. Burada güneye doğru
akan sıcak Mozambik akıntısıdır. Burada Durban’ın Temmuz sıcaklığı olan 180C
Swakopmend’un 13.50C’tan 4.30C daha yüksektir. Durban’ın Ocak sıcaklığı da aynı şekilde
250C iken, Swakopmend’un 170C’dır. Mozambik sıcaksu akıntısının doğrudan bir ekonomik
etkisi de şeker kamışının çok daha aşağı enlemlerde yetişebilmesine imkan tanımasıdır.

3.2. Başlıca İklim Elemanları
3.2.1 Sıcaklık
Afrika sıcak bir kıta olarak bilinir. Gerçekten de sıcaklık ortalaması genellikle 100C
civarındadır. Bununla birlikte Ekvatora yakın olduğu halde Doğu Afrika’da yer alan yüksek
dağların zirveleri, karlar ve buzullarla kaplı olacak kadar düşük sıcaklıklara sahiptir. Doğu
Afrika’daki yüksek dağlar dışında, Ocak ayında Atlaslar’da, Temmuz ayında Güney
Afrika’da ortalama sıcaklık 50C’ın altındadır. Bu birkaç istisna bölge dışında kıta genelinde
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sıcaklıklar yüksektir. Ocak ayında sadece Yengeç dönencesinin Kenya kıyılarında ve onun
kuzeydoğusunda ve kuzeyinde kalan kesimlerde sıcaklıklar 150C’ın altına iner. Ancak
yengeç dönencesi ve bunun güneyinde kalan kesimin büyük kısmında ortalama sıcaklık 20250C arasında değişir.

Harita 7:Ocak ayı izotermleri

Temmuz ayında 120 kuzey enleminin kuzeyindeki kalan yerlerde sıcaklıklar yine
yüksektir (300C’ve üzerinde). Bu dönemde sadece Güneybatı Sahil Bölgesi 150C’ın
altındadır.
Mali, ve kıtanın doğu ve kuzeybatı kesimlerindeki yüksek alanların güneyi daha serin
kesimleri göstermektedir. Yeryüzünün en sıcak ortalamasına sahip olan alanı, yıl boyunca
33.9° C sıcaklığa sahip olan Etiyopya'nın Dallol'udur. Afrika'da kaydedilen ve dünya rekoru
olan en yüksek sıcak, 13 Eylül 1922'de Aziziya’da (Libya), 57.8 ° C olarak ölçülmüştür.
Ancak bunun yanlış bir okumadan kaynaklandığı iddia edilmiştir. Aslında dünyanın en sıcak
yeri aslında Kaliforniya'daki Ölüm Vadisi’dir. Ancak Eritre'nin Kızıldeniz kıyıları ve Aden
kıyılarının Somali Körfezi boyunca sıcaklıklar, öğleden sonraki saatlerde 57 ° C ve 63 ° C
aralığında değiştiğinden buraları da en yüksek sıcaklıklara sahip alanları arasında gösterilir.
Afrika'da en düşük sıcaklık, 11 Şubat 1935'te Ifrane, (Fas'ta -24 ° C ölçülmüştür. Yine de,
Afrika'nın büyük bir kesimi, yılın büyük bir kesiminde, özellikle çöller, bozkırlar ve en
yüksek sıcaklığa sahip savanlar için aşırı yüksek sıcaklıklara sahiptir. Nitekim Afrika çölleri
Özellikle Sahra Çölü ve Afrika boynuzunda yer alan Danakil Çölü dünyadaki en sıcak yerler
arasında gösterilir.
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Harita 8: Temmuz ayı izotermleri

3.2.2. Yağış
Afrika ekvatoral bölge hariç, hiçbir bölgede hiçbir mevsimde düzenli yağış almaz.
Kıtada yağışlı ve çok yağışlı, yada kurak ve çok kurak olarak adlandırılan mevsimlerden söz
edilebilir. Kıta yıllık yağış değerleri bakımından ekstrem değerler gösterir. Batı Afrika
kıyılarında, Madagaskar’ın doğu sahilinde ve Güney Afrika’nın bazı bölgelerinde 2.500 mm
ile Sahra’nın bazı yöreleri ve Güneybatı Afrika kıyılarında 0 mm arasında değişir.
Kuzeydeki Sahra Çölü dünya üzerindeki en sıcak, en kurak ve en çok güneş alan
yerlerden biridir. Çölün hemen güneyinde bulunan kısım dar bir bozkır (yarı kurak bölge)
olup Sahel adı verilen Sahraaltı adı verilen bölgeyi kapsar. Güneye doğru gidildikçe hem
savanlarla kaplı ovalara hem de merkezi kısımda çok yoğun yağmur ormanları bölgelerine
geçilir. İntertropikal Konverjans Alanına komşu olan ekvatoral bölge kıtanın en çok yağış
alan kısmıdır.
Yağmur kuşağı, Ağustos ayına kadar kuzeye doğru Sahra altı Afrika'ya, sonra Mart
ayına kadar güneye doğru güney-orta Afrika'ya doğru ilerlemektedir. Gana, Burkina Faso,]
Darfur, Eritre, Etiyopya, ve Botsvana gibi Sahra altı Afrika'daki savan iklimi olan bölgeler
belirgin bir yağışlı mevsime sahiptir. El Nino,’nun Aralık ayından Şubat ayına kadar Güney
Afrika'daki normal koşullardan daha kurak, aynı dönemde Ekvatoral Doğu Afrika’da ise
normal şartlardan daha nemli sonuçları vardır. Madagaskar'da ticaret rüzgarları adanın doğu
yamacına nem getirirken, güneydeki bölgelerin daha aşağı yamaçlarına kurak rüzgarlar
getirir, adanın batı kesimlerini yağmur gölgesinde bırakır. Bu, adanın kuzeydoğu kesiminde
Madagaskar'ın güneybatı kesimlerinden daha a önemli miktarda yağışa neden olur. Güney
65

Afrika yağışlarının çoğunu yazın konvektif fırtınalarından alır ve extratropik siklonlar
Westerlies'ten geçer. On yılda bir, tropik siklonlar bölgede aşırı yağışa neden olur.

Harita 9: Mayıs-Ekim
ayları arasında Afrika
kıtasında basınç
sistemlerinin görünümü

Afrika’da en fazla yağışın düştüğü bölge Ekvator ve çevresidir. 150 kuzey ve güney
paralelleri arasında kalan kesim ve Güney Afrika ile Atlas ülkeleri yıllık ortalama 1.5002.000 mm’yi bulan yağış değerleri ile kıtanın fazla yağış alan yerleridir. Ancak yağışın en
fazla olduğu kesim yıllık ortalama 2.000- 2.500 mm’yi bulan Yukarı Gine, Aşağı Nijer ,
Kamerun ve Gabon’dur.
Ekvatordan uzaklaştıkça yağışlar azalır ve 500-1.000 mm’ye düşer. Kıtada en az
yağış alan yerler ise 250 mm’den az yağış düşen veya yıllarca yağış almayan Kuzey
Afrika’nın Sahra’ya yakın kesimleridir. Ancak Ocak ayında kış depresyonlarının etkisi ile
Atlas ülkeleri kıyıları yağış alır. Aynı aylarda Güney Afrika’da genellikle yağış alır.

3.3. İklim Tipleri
Afrika’da sıcak, ılık ve suptropikal ve çöl iklimi olmak üzere üç iklim tipi dikkati
çeker.Bu iklim tipleri de kendi aralarında bir takım alt gruplara ayrılırlar:
1.Sıcak İklimler
a. Ekvatoral Tip:
b. Tropikal Denizel:
c. Tropikal Karasal:
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d. Tropikal Musonal
2.Ilık ve Subtropikal İklimler:.
2a. Batı Kenarı: (Akdeniz Tipi):
2b. Doğu Kenarı:
3.Çöl İklimi:
3a. Sıcak Çöl İklimi:
3b. Oseanik Çöl İklimi:

Harita 10:Kasım-Nisan
ayları arasında Afrika
kıtasında basınç
sistemlerinin görünümü

3.3.1. Sıcak İklimler
3.3.1.1.Ekvatoral Tip
Ekvatoral iklim Afrika’nın sıcak iklim tipleri arasında yer aldığından yıl boyunca aylık
sıcaklık ortalaması 200C civarındadır. Bu bölgeyi Tropikal bölgelerden ayıran özellik ise
şiddetli sıcaklıklara rastlanmamasıdır. Yıl boyunca güneşlenme süresinin sabit olması, yıllık
sıcaklık farklarının 5-150C civarında olması bu iklim tipinin genel özellikleri arasındadır. Bu
iklim tipinde sıcaklık farkları fazla olmadığından mevsimler yağış değerlerine göre ayırt
edilir.
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İki yağışlı mevsimden biri diğerinden daha fazla yağışa sahiptir. Yağmurlar ekvatoral
denizel hava kütlelerinin etkisiyle oluşan şiddetli sağanaklar şeklinde düşer. Yağış değerleri
denizden uzaklık ve nemli havanın geliş yönü gibi koşullara bağlı olarak farklılıklar gösterir.
Buna bağlı olarak Biafra körfezi 4.000 mm, Mombasa 1.200 mm, daha iç kısımlardaki
istasyonlar ise 1.500-1.700 mm civarında yağış alırlar.
Ekvatoral iklim sahası içinde yer alan 1.500 m- 3.000 m arasında değişen yükseltinin
olduğu kesimlerde ise bu iklim tipinin daha değişik bir çeşidi görülür. Bu alanlarda sıcaklıklar
daha düşüktür, yıllık sıcaklık farkı azdır. Fakat havanın geceleri hızlı soğuması, gündüzleri ise
hızlı ısınması nedeniyle günlük sıcaklık farkları yüksektir. Maksimumlarının Nisan ve Kasım
aylarında görüldüğü yağışlar ise daha düşük miktarlardadır.
Kıtada ekvator iklimi doğuda Tanzanya’nın kıyı kesimlerinden başlar, Kongo havzası
ve Gine kıyılarını içine alarak batıda Liberya’ya kadar uzanır.

3.3.1.2.Tropikal Denizel Tip
Kıtanın 10 ila 300 güney enlemleri arasında kalan saha ile Madagaskar’ın doğusu bu
iklim bölgesi içinde kalır. Bu kuşağın kuzey bölümünde 260C ortalama sıcaklık ve yıllık
130C’ sıcaklık farkıyla ekvatoral iklime benzerlik gösterir. Kuzey kesimde tropikal iklimi
ekvatoral iklimden ayıran tek bir yağış maksimumu vardır. Çünkü kışın saha doğu
rüzgarlarının etkisi altındadır. Bu hava kütlesi kıyıya ulaştığında nemli olmasına rağmen
istikrarlı ve sıcak olur. Orografik etkiler olmadıkça yağmur olağan değildir

3.3.1.3.Tropikal Karasal İklim Tipi :
Afrika’da oldukça yaygın bu iklim tipi ekvator kuşağının kuzey ve güneyinde oldukça
geniş bir alanda dikkati çeker. Bu iklim tipinde yağış maksimumları yaz aylarındadır. Kışlar
ise tropikal karasal hava kütlelerinin etkisi altında kurak geçer. Bunun nedeni Alize
rüzgarlarının tropikal denizel hava kütlesini doğu kıyısından uzaklaştırmasıdır.

3.3.1.4.Tropikal Kontinental Muson İklimi:
Muson iklimi Asya kıtasında görülen bir iklim tipidir. Ancak bu iklim tipi kıtanın 400
boylamının doğusundaki Somali Cumhuriyetinde görülür. Hindistan’dakine benzeyen bu
iklim tipinde yağışlar yaz aylarında şiddetli sağnaklar şeklinde düşer. Ancak Hindistan’da
şiddetli sağanak şeklinde düşen yağışlar burada 150 mm civarındadır ve bu yönüyle
Hindistan’dan ayrılır..

3.3.2.Subtropikal İklimler:
a. Batı Kenarı: Bu iklim tipi Akdeniz iklim tipine benzer. Fas, Cezayir ve Tunus ile
Güneybatı Kap bölgesinde bu iklim tipi görülür. Akdeniz iklim tipinde olduğu gibi bölgede
yaz kuraklıkları ve kış yağışları hakimdir. Yağış denizel kutbi hava kütlelerinin polar
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cephelerinden gelen depresyonlarla birleşmesinden meydana gelir. Bu bölge iklimi de ayrı iki
bölüm halinde incelenebilir:

a.1. Oseanik Tip veya Portekiz Tipi
Fas kıyılarında yazın hemen hemen hiç yağmurun yağmadığı Akdeniz ikliminin
okyanus tipi görülür. Bu iklim tipinde doğuya doğru gidildikçe, sıcaklık ve kuraklık artar
okyanus etkisi azalır.

a.2. Cezayir Yüksek Platoları İklimi
Yazların çok sıcak kışların ise şiddetli soğuk ve karlı geçtiği bu iklim yüksek
platoların tipik iklim tipidir. Bu kesimde yağışlar ilkbahar ve sonbahar aylarında düşer. Yaz
yağışlarının payı Akdeniz ikim tipine oranla biraz artar. Bölgede Sahra Atlaslarının
arkasından ortaya çıkan Büyük Sahra dağ engelinin olmadığı kesimlerde, kıyıya kadar
yaklaşır. Güney Tunus ve Trablusgarb’ta çöl hemen kıyının kenarındadır. Bu iklim tipinin
doğuya doğru uzantısında Bingazi’de Akdeniz iklimi, Süveyş Kanalının bulunduğu kesimde
ise çöl iklimi deniz kıyısına kadar ulaşır.

b.Doğu Kenarı
Kıtanın güney yarıküresinin doğu kenarında görülen bu iklim tipi ılımandır. Güney
Afrika’nın 20-300 enlemleri arasındaki güney kıyılarında görülen bu iklim tipinde yağış orta
derecede düşer.
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Harita 11: Afrika Kıtasında Görülen Başlıca İklim Tipleri

3.3.3. Çöl İklimi
Çöl ikliminin başlıca özellikleri şunlardır.
1-Yıllık yağış tutarları 250 mm’den azdır.
2- Belli ve sabit bir yağış rejimi yoktur.
3- Sıcaklık değişmeleri önemlidir.Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farklılıkları
oldukça yüksektir.
4- Kuraklık nedeniyle doğal bitki örtüsü gelişmemiş veya çok cılız bir gelişme
göstermiştir.

3.3.3.1.Sıcak Çöl İklimi:
Dünyanın en büyük çölü olan Büyük Sahra’nın etkisi altındaki çöl iklimi Atlas
Okyanusundan Kızıldeniz’e ve Arap çöllerine kadar uzanan geniş bir alanda görülür. Sahra
çölü üzerindeki yüksek hava tabakalarından gelen kararlı ve kuru hava kütlesinin etkisiyle
yağışlar oldukça azdır. Özellikle iç kısımlardaki bazı yüksek bölgeler, zayıf bir bitki örtüsünü
besleyecek miktarda yağış alır. Bu bölgedeki günlük sıcaklık farklılıkları çok yüksektir.
Düşük sıcaklıkların etkisiyle geceleri çiğ hatta kırağı yağar. Gündüzleri ise sıcaklıklar öğleden
sonra 300C’yi geçer. Sıcaklık farklılıkları fiziksel parçalanmayı hızlandırmıştır. Sıcak
iklimlerin en kuru ve karasal olanı Sahra’da yağışlar seyrek fakat sağnak şeklinde düşer.
Sıksık kum fırtınaları meydana gelir.
Kıtada çöl iklimi, Güneybatı Afrika’da da görülür. Dar bir alanda görülen bu iklim
tipinde kıyı Hint Okyanusu’ndan gelen denizel tropikal kütlesinin etkisi altındadır. Ancak bu
hava kütlesi çöl bölgesine ulaşıncaya kadar kurur. Yağış şiddetli fırtınalarla birlikte ve farklı
miktarlarda düşer.

3.3.3.2..Oseanik Çöl İklimi:
Büyük Sahra’nın batı kenarında havanın nemi yüksektir. Fakat, nemin yüksek oluşu,
ancak sislerin oluşmasına imkan verir. Don olayı bilinmediği gibi, yüksek sıcaklıklar da
yoktur.

3.4.Toprak Tipleri
Asıl olarak ana kaya, iklim, doğal bitki örtüsü ve canlı organizmaların etkisi ile oluşan
toprak örtüsü kıta üzerinde değişik bir görünümdedir. Bitkilerin yaşamlarını sürdürebilmeleri
için toprak çok önemlidir. Kıtada başlıca dört toprak tipi dikkati çeker.
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3.4.1.Latosolik Topraklar
Bu topraklar özellikle ekvatoral ve savan bölgelerinde bulunur. Tuzları ve silikası
tamamen yıkanmış olan bu toprakların üst tabakasında çok miktarda alüminyum ve demir
oksitleri bulunmaktadır ve rengi kırmızımsıdır. Önceleri yumuşak olan bu topraklar sıcak
güneşin altında tuğla gibi sertleşir. Bu topraklar aynı zamanda asitli, mineral bakımından
zengin, fakir zayıf topraklardır.
Lateritler, latosollerden daha serttir ve çok kere demir ve alüminyum’dan taş gibi sert
tabaka meydana getirirler.aslında bunlar fosil topraklardır, çünkü çoğu binlerce yıl görülen
toprak üretici süreçlerle oluşmuşlardır.

3.4.2.Kırmızı Balçık Topraklar
Diğer kırmızı tropikal toprak tipi kırmızı balçık topraklardır.1.000 mm’yi aşan yağışlı
sıcak, hafif dalgalı ve yarılmış alanların iyi gelişmiş toprak tipidir. Anakaya, granit, şist
veya kumtaşıdır. En fazla nemli savan bölgelerinde fazla yıkanmaya uğramamış kesimlerde
bulunur. Uzun kurak dönemlerin bakteri faaliyetlerini azalttığı bu topraklarda genelde humus
oluşumu vardır. Renkler koyu kırmızıdan kahverengiye kadardır. Bu topraklar oldukça
verimlidir. Alüminyum bakımından yetersiz iseler de demir oksitleri ve silika bakımından
zengindir.

3.4.3.Koyu Gri Ve Kara Topraklar
Genellikle düz arazi üzerinde gelişir. Tropiklerdeki gri ve kara topraklar koyu renkli
anakaya ile ilişkilidir. Bunlar kristalen kireçtaşlarından granitlere kadar çok çeşitli kayalarla
ilişkili olabilir. Renkleri koyu griden siyaha kadar değişir. Sık dokulu ve üst tabaklarından
yüksek oranda kireç ve farklı miktarlarda fosfor ve nitrojen bulunan bir topraktır. fiziki
olarak işlenmeye uygun değildir. Çünkü kurak mevsimlerde kuruyup, çatlar ve yağışlı
mevsimlerde de yapışkandır. Üzerinde yetişebilen ürünler ananas ve pirinçtir. Yağışı 500 mm
ile 760 mm arasında olan alanlarda bulunur. Bazen “siyah pamuk” adı verilen bu topraklar
Amerika ve Rusya’daki çernozyomlarla karıştırılmamalıdır.
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Harita 12: Afrika Kıtasında Görülen Başlıca Toprak Tipleri:
1-Latosolikler
2-Lateritik Topraklar
3-Koyu Gri ve Siyah Topraklar
4-Kırmızı Kahverengi Topraklar
5-Kahverengi orman Toprakları, Rendzinalar, Terra Rosa
6-Dağlık Saha Toprakları

3.4.4.Çöl Toprakları
Yağmur tarafından yıkanmadıklarından sığ bir profile sahiptirler. İnce taşlı ve
kumludurlar. Renkleri sarımsı gri veya kırmızımsı kahverengidir, içinde humus bulunmaz.
Yüksek miktarda kireç ihtiva ederler. Bu toprakların büyük kesimi rüzgarla taşınmıştır.
Dolayısıyla örtükleri kayalar ile bir ilgileri yoktur. Bir kısmı çok yüksek derecede baziktir ve
genellikle kireçtaşı alanları ile ilgilidir. Suyun buharlaştığı çukur yerlerde geride mineral
birikimleri bırakır.
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3.4.5. Diğer Toprak Tipleri
Kıtada diğer toprak tipleri daha düşük alanlarda görülür. Bunlar içinde kahverengi
topraklar ve rendzinalar önemlidir. Kahverengi topraklar burada oldukça koyu kahverengi,
kumlu balçıklı ve genellikle potas ve nitrojenleri yıkanmış durumdadır. Ve bu topraklar orta
derecede verimlidir. Rendzinalar koyu kahverengiden griye kadar renkler gösterir. Bunlar da
balçıklıdır ve kireçtaşı sahaları ile ilgili olduklarından yüksek derecede kireç ihtiva ederler.

3.4.6.Toprak Sorunları
Toprak Afrika'nın ekonomik hayatının temelini oluşturur. Bu nedenle toprakların
fiziksel ve kimyasal özelliklerinin çok iyi bilinmemesi ve, tarımsal anlamda iyileştirme için
çeşitli projelerin kullanılması feci sonuçlar doğurmuştur.
Afrika topraklarının incelenmesinde, çoğunlukla eğitimsiz çiftçilerin toprağın
kalitesini değerlendirme konusundaki yetersizliği bu sorunların başlangıcı olmuştur. Bu
nedenle, toprak sorunlarını, geleneklere bağlı olarak toprağı işleyen çiftçilerin, çözme olasılığı
zayıftır.
Çöl topraklarının verimli olması için, Kuzey Afrika'nın çöl sınırlarındaki alanlarının
sulanmaları gerekir; Aşırı tuzluluk veya alkalite de azaltılmalıdır. Çöl topraklarıyla
karşılaştırıldığında, kestane kahverengi topraklar daha kolay işlenir ve sulama yapıldığında
daha verimli olurlar. Kara topraklarda daha sert bir yapıya sahiptirler, bazen bu toprakları
sürmek zordur. Yağışlı mevsimlerde de, Accra Ovaları'ndaki kara topraklar su ile şişer ve
kaygan hale gelirken, kuru sezonda çatlar. Tropikal bölgelerin kırmızı toprakları dikkatle
kullanılmaya ihtiyaç duyar. Yoğun bitki örtüsüne rağmen, yüksek sıcaklıklar neme bağlı
olarak, organik maddenin hızlı bir şekilde bozunmasını sağlar ve humus içeriğini düşük
tutmaya devam eder. Topraklar uzun süre erozyona, maruz kalırsa bu elementler için büyük
bir tehdittir;
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Uygulamalar
1.Afrika’ya sıcak kıta adı verilmesinin nedenlerini araştırınız.
2.Afrika kıtasındaki cephe hareketlerinin iklim üzerindeki etkilerini araştırınız
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Uygulama Soruları
1.Afrika kıtasındaki hava kütleleri hakkında raştırma yapınız ve ITCZ alanının iklim
üzerindeki belirleyici özelliklerini araştırınız.
2. Afrika’nın sıcaklık ve yağış elemanlarının günlük yaşam üzerindeki etkilerini
araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Dörtte üçünden fazlası tropikler içinde kalan Afrika,Avrupa, Asya ve Kuzey
Amerika’da görüelen büyük sıcaklık farklılıklarıa maruz değildir. Diğer kıtalarda iklim,
birbiirnden farklı hava kütlelerinin etkileriyle açıklanabilirken, Afrika’nın iklimini
tanımlamak başlı başına bir sorundur.
Afrika’nın iklim özellikleri, sıcaklık bakımından değil, nem ve kararlılık açısından
farklı hava kütlelerinin hareketleri yanında, güneşin zenital hareketlerinin sonçlarına göre
açıklanabilir.
Güneşin zenital hareketlerinin sonucuna göre güney yarı kürenin yazı Ocak ayında
başlar.Buna göre Ocak ayında güneş Afrika’nın güney yarısında kuvvetli bir ısınma sağlar ve
ortalama sıcaklıklar 21-26.50C arasında değişir.
Kıtada ekvatorun kuzeyinde kalan
kesimlerde yaz yine Ocak ayına rastlar. Burada Ocak ayında güne Kuzey Afrika’nıngeniş kara
kütlesinin üzerindedir. Ekvator ve dönence arasındaki alana yerleşen güneş Sahra’da gölgede
sıcaklıkların 380C’ı aşmasına neden olur. Bütün batı ve Orta Afrika’da da sıcaklıklar 15-250C
arasında değişir.
Yıl boyunca Güneş ve onun ısısı kıta üzerinde, tropikler arasaında hareketetetikçe
basınç sistemleri de buna uyarak hareket eder. Rüzgarlar zaman zaman kuvvetlenir, zaman
zaman da hafifleyerek eser.
Afrika’da yağışlar ITCZ(intertropkal konverjans alanı)hareketlerinin yanısırasıcak
tropikal havanın konveksiyonel özelliklerine, nemli hava kütlelerinin yüksek alanlar
üzerinden geçişine bağlıdır, bu nedenle kıtada farklı yağış kuşakları meydana gelir.Kasım’dan
Nisan’a kadar güney Afrika’nın tamamı yağış alırken, kuzey Afrika’da sıcak ve kuru Sahra
hava kütleleleri etkili olur.
Kıtada farklı klimatik bölgelerin ortaya çıkmasında yüzey şekilleri, kıyılar, yükselti,
coğrafi konum ve okyanus akıntıları gibi coğrafi faktörler de etkili olur.
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Bölüm Soruları
1.Aşağıdakilerden hangisi Afrika’nın iklimine etki eden faktörlerden biri değildir?
a)

Kıtanın iç havzalarının kenarlarının kalkık olması

b)

Tropikler arasında yer alması

c)

Akdeniz kıyıları ve Güney Afrika’da ılıman bir iklimin görülmesi

d)

Bengula soğuk su akıntısının etkisi

e)

Ekvatorun asimetrik biçimde kıtayı ikiye bölmesi

2. Aşağıdakilerden hangisi Afrika’da yağışın en fazla düştüğü kesimlerden biri
değildir?
a)

Atlas ülkeleri

b)

Yukarı Gine

c)

Aşağı Nijer,

d)

Kamerun

e)

Gabon

3.Aşağıdakilerden hangisi çöl ikliminin özelliklerinden biri değildir?
a)

Yıllık yağış tutarları 250 mm’den azdır.

b)
Yağışın denizel kutbi hava
depresyonlarla birleşmesi ile meydana gelmesi
c)

kütlelerinin

polar

cephelerinden

gelen

Belli ve sabit bir yağış rejimi yoktur.

d)
Sıcaklık değişmeleri önemlidir. Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farklılıkları
oldukça yüksektir.
e)
göstermiştir

Kuraklık nedeniyle doğal bitki örtüsü gelişmemiş veya çok cılız bir gelişme

4.Aşağıdakilerden hangisi subtropikal iklim bölgeleri arasında yer almaz?
a)

Batı Kenarı:

b)

Portekiz Tipi

c)

Cezayir Yüksek Platoları İklimi
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d)

Doğu Kenarı

e)

Muson İklimi

5.Aşağıdakilerden hangisi ekvatoral iklim özelliklerinden biridir?
a)

Kararlı ve kuru hava kütlesinin etkisinde olması

b)

Yağışın orta derecede düşmesi

c)

Yaz kuraklıkları ve kış yağışlarının hakim olması

d)

Yıllık sıcaklık farklarının 5-150C civarında olması

e)

Asya kıtasında görülen Muson iklimine çok benzer

6) Afrika’da iklimin belirlenmesinde topografyanın etkisi hakkında bilgi veriniz
7) Afrika iklimi üzerinde okyanus akıntılarının da etkisini anlatınız
8) Afrika’nın coğrafi konumunun belirlenmesinde etkili olan faktörler nelerdir?
9)Afrika Kıtasında en fazla yağışın düştüğü bölgeler nereleridir?
10) Afrika’da görülen başlıca iklim tiplerini maddeler halinde yazınız

Cevaplar
1)c, 2)a, 3)b, 4)e, 5)d
6) Afrika genel olarak sade bir topografyaya sahiptir. Ancak iç havzaların kenarlarını
sınırlayan kalkık kenarlar hem denizin yumuşatıcı etkisinin hem de nemli rüzgarların iç
kısımlara ulaşmasına izin vermez. And dağlarına yada Himalaya dağlarına benzeyen yüksek
dağlık sıraların olmayışı ve kıtanın genelinin geniş bir plato şeklinde olması iklim
kuşaklarının iç içe geçmesinin en önemli nedenidir. Bu nedenle Afrika’da bölgeler arasında
ani iklim değişiklikleri görülmez.
7) Afrika iklimi üzerinde okyanus akıntılarının da etkisi vardır. Afrika’yı etkileyen
soğuk okyanus akıntılarıdır. Bilindiği gibi okyanus akıntıları okyanuslar üzerlerinden geçen
rüzgarları soğutarak bu rüzgarların ulaştığı kıyılarda hava sıcaklığını düşürürler. Sıcak
Afrika’nın Namibya kıyıları boyunca kuzeye akan Benguala soğuksu akıntısı ısının önemli
ölçüde düşmesine neden olurken, benzer etki Fas kıyıları boyunca Kanarya soğuksu
akıntısının etkisiyle meydana gelir
8) Afrika’nın coğrafi konumu iklimin belirlenmesinde etkili olan bir diğer faktördür.
Ekvatorun ikiye böldüğü kıtanın kuzeyde kalan bölümü daha geniş ve kompakt bir yapı
gösterir. Bu nedenle daha karasal özelliklere sahiptir. Daha dar olan güney bölümde ise
denizin etkisi iç kısımlara kadar sokulur.
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9) Afrika’da en fazla yağışın düştüğü bölge Ekvator ve çevresidir. 150 kuzey ve güney
paralelleri arasında kalan kesim ve Güney Afrika ile Atlas ülkeleri yıllık ortalama 1.5002.000 mm’yi bulan yağış değerleri ile kıtanın fazla yağış alan yerleridir. Ancak yağışın en
fazla olduğu kesim yıllık ortalama 2.000- 2.500 mm’yi bulan Yukarı Gine, Aşağı Nijer ,
Kamerun ve Gabon’dur.
10) Afrika’da sıcak, ılık ve suptropikal ve çöl iklimi olmak üzere üç iklim tipi dikkati
çeker.Bu iklim tipleri de kendi aralarında bir takım alt gruplara ayrılırlar:
1.Sıcak İklimler
a. Ekvatoral Tip:
b. Tropikal Denizel:
c. Tropikal Karasal:
d. Tropikal Karasal:
2.Ilık ve Subtropikal İklimler:.
2a. Batı Kenarı: (Akdeniz Tipi):
2b. Doğu Kenarı:
3.Çöl İklimi:
3a. Sıcak Çöl İklimi:
3b. Oseanik Çöl İklimi:
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4. AFRİKA KITASININ DOĞAL BİTKİ ÖRTÜSÜ VE FAUNA
ÖZELLİKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4..Afrika Kıtasının Doğal Bitki Örtüsü
4.1.Nemli Tropikal ormanlar
4.2.Savanlar
4.3.Çöl altı Step Sahaları
4.4.Çöller
4.5.Ilıman Bölgenin Bitki Türleri
4.6. Fauna Özellikleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Sıcak yağışlı nemli koşulların hakim bu bitki topluluğu yıl boyunca ..........oluşur.
Sıcaklığın ....nin altına düşmediği, yağış miktarının ....mm’den fazla olduğu alanlarda görülür.
......özelliği yüksek boylu ve çok katlı olmalarıdır.
2........ göçmen kabileleri için geniş otlak alanları olduğu gibi kurumuş çalıların
temizlenmesi veya yakılması ile açılan alanlarda yağışlı dönemlerde entansif tarım yapılabilen
alanlar olarak kullanışır. Yüksek boylu otlar sebebiyle bu sahalar ............olarak da kullanılır.
Bazı kesimlerde küçük de olsa ......,....., ......plantasyonları vardır.
3. Bu sahanın ekonomik bakımdan kullanımı ise ..... dayanır. Tarım sadece
.......yapılan bir ekonomik faaliyettir. Sahra’nın sahip olduğu .....ve diğer maden .kaynakları
da bu sahaların madencilik alanı olarak kullanılmasını sağlamıştır.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Bitki Coğrafyası

Afrika kıtasının bitki
kuşakları özellikleri

Bitki Coğrafyası

Afrika kıtasının bitki
kuşaklarının kıtanın
ekonomik yaşamına etkisi

Kazanımın
nasıl
edileceği
geliştirileceği
Dönmez, Y.(1985),
Coğrafyası
Dönmez, Y.(1985),
Coğrafyası

elde
veya
Bitki

Bitki
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Anahtar Kavramlar
•

Nemli tropikal Ormanlar

•

Savanlar

•

Çölaltı stepleri ve çöl bitkileri

•

Ilıman ormanlar

•

Mangrov ormanları
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Giriş
Afrika kıtasında doğal bitki örtüsü tahribe uğramış olmasına rağmen kıta üzerinde
geniş vegetasyon kuşakları yer alır. Afrika kıtasında iklim ve doğal bitki örtüsü bakımından
yakın bir ilişki sözkonusudur. Afrika kıtasında doğal bitki örtüsü
1.Nemli tropikal Ormanlar
2.Savanlar
3.Çölaltı stepleri ve çöl bitkileri
4.Ilıman ormanlar biçiminde sıralanabilir.
Bitki örtüsünün yayılışı iklim kuşaklarına büyük benzerlik gösterir. Zaire (Kongo)
havzasında ekvatoral yağmur ormanları geniş bir yayılışa sahiptir. Çok çeşitli bitkilerden
oluşan ve daima yeşil ormanlar Gine körfezinin kuzey kıyısı boyunca batıya doğru bir kuşak
halinde yayılmışlardır. Ekvator ormanlarının kuzey ve güneyinde, kurak mevsimde
yapraklarını döken dağınık kümeler halinde dağılmış ağaçlarla, bunların arasında boyları
birkaç metreyi bulan otlardan oluşan savanlar dikkati çeker. Kurak dönemin uzun olduğu
yerlerde stepler egemen bitki formasyonudur. Buralarda otlar daha cılızdır aralarında sert
yapraklı ağaçlar da vardır. Özellikle Doğu Afrika ve Zambezi yüksek sahalarında Angola’nın
hemen her yerinde ve Güney Afrika’da Kalahari’ye kadar uzanan bölgede stepler yaygındır.
Çöl iklimi sahalarında taban sularının yüzeye yakın olduğu yerlerde deve dikenleri ile geven
türünden bitkiler geniş bir yayılışa sahiptir. Mantar meşesi, defne ve zeytinlerle birlikte maki
toplulukları Atlas ülkelerinin kışın yağış alan bölgelerinde dikkati çeker. Daha serin olan
yüksekliklerde sert yaprakların yerini geniş yapraklı, iğne yapraklı veya karışık ormanlar yer
alır. Güney Afrika Cumhuriyeti’nde Güneybatı Kap’ta Akdeniz iklimine özgü bitki
topluluklarına rastlanır.
Sahra'nm güneyindeki savanlar hayvan türleri açısından oldukça zengindir. Bu
kesimde fil, zürafa, zebra, suaygırı ve antilop gibi otçul hayvan türleri ve bu otçul
hayvanlarla beslenen aslan, çakal, sırtlan gibi etçil hayvanlar dikkati çeker.
Yağmur ormanları maymun, yarasa, uçan sincap gibi birçok hayvanın yanı sıra goril,
leopar, kuyruksüren gibi çok çeşitli hayvan türlerini de barındırır. Afrika'nın yerli hayvan
türlerinin başında geyik, Berberi koyunu, dağkeçisi ve Arap tavşanı gelir. Kuş, balık,
sürüngen ve böcek türleri açısından da oldukça zengindir.
Afrika'nın sıcak tropikal sahaları zararlı asalakların üremesi için elverişli bir ortam
oluşturur. Kancalı bağırsak solucanları kansızlığa yol açarken, bazı sivrisinek türleri de
insanlara sıtma ve sarıhumma gibi son derece tehlikeli hastalıklar bulaştırır. Çeçe sinekleri ise
hem insanlarda, hem de at ve sığırlarda uyku hastalığı Çeçe sineklerini yok etmek için yoğun
çalışmalar yapılmaktadır.
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Göçmen çekirgeler ile termitler de (beyaz karıncalar) diğer zararlı böcek
türlerindendir. Çekirge üstündeki bütün ekinleri yok ederek Afrika kıtasını boydan boya aşar;
termitler işe tahtaları kemirerek ahşap yapılara büyük zarar verir.
Afrika'da birçok hayvan türünün azalmasında, doğal kaynakların giderek tükenmesinin
ve nüfus artışının büyük payı vardır. Topraklar çiftliklere ve sanayi kentlerine dönüşürken
birçok hayvan yerinden olmakta, yoğun avlanma km hayvan sayısını giderek azaltmaktadır.
Hayvan soylarının tükenmesini önlemek için birçok Afrika hükümeti avlanmanın yasak
olduğu geniş koruma alanları kurmuştur. Kenya'daki Tsavo ve Tanzanya'daki Serengeti ulusal
parkları gibi koruma alanları, hayvanların serbestçe dolaştığı çok geniş ve açık hayvanat
bahçelerini andırır.

4.1. Nemli Tropikal Ormanlar
Sıcak yağışlı nemli koşulların hakim bu bitki topluluğu yıl boyunca yeşil kalan
yağmur ormanlarından oluşur. Sıcaklığın 20 °C’ nin altına düşmediği, yağış miktarının 2000
mm’den fazla olduğu alanlarda görülür. Yağmur ormanlarının özelliği yüksek boylu ve çok
katlı olmalarıdır. Bazı yerlerde ağaçların boyları 45-50 m’yi bulur. Orman her yerde liyan
denen sarmaşıklar ve epifitlerle kaplıdır. Çapları 20 cm kadar olan liyanlar çoğunlukla odunsu
epifitler ise otsu bitkilerdir. Ormanın üst katları liyanların ışık alması nedeniyle türlü renkli
çiçeklere bürünür. Alt katlar karanlıktır. Ormanın tabanı gölgelik olduğundan burada yetişen
bitkiler çok az gelişebilmişlerdir. Ormanın alt katları liyan ve epifitler ile kaplıdır ve bu
nedenle zemin yürünmez bir hal almıştır.

Foto 9: Yağmur ormanları çok
yoğun bir bitki örtüsüne sahip olup,
liyan ve epifit gibi orman altı bitkiler
bakımından son derece zenginidir. Bu
yoğun bitki örtüsü içinden güneş
ışınlarının toprağa ulaşması en
azından
mümkün
değildir. Bitki
örtüsü
yoğunluğundan
dolayı
ağaçların üst kısımlarına düşen güneş
ışığının sadece %1'i orman altına
ulaşabilir. Ormanların daha gevşek
dokulu olduğu yerlerde orman altı,
ancak
biraz
aydınlanabilir. Ormanların içleri çok
yerde zifiri derecede karanlık ve tam
bir sessizlik içindedir.
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Afrika kıtasında ekvatoral yağmur ormanları Demokratik Kongo Cumhuriyeti
sınırından Gabon ve Kamerun kıyılarına kadar uzanır. Bu alan yaklaşık 2.250 km uzunlukta
ve 960 km genişliğindedir.
Tropikal ormanların ekonomik posibilitesi ise oldukça değişiktir. Tropikal ormanlar da
çok sayıda ağaç bulunmasına rağmen ekonomik anlamda kerestesinden yararlanılan ağaç
türleri azdır. Bunlardan Maun kerestesi değerli bir ağaçtır. Abanoz ağacı ise değerli heykeller
ve süs eşyası yapımında kullanılır. Ayrıca kahve, kakao, kauçuk, muz, palmiye plantasyonları
ormanların temizlenip tek bir türün hakim hale getirilmesi ile oluşturulur. Ormanlar aynı
zamanda orman içinde yaşayan zenci topluluklarının meyve toplayıcılığı yaptığı alanlardır.
Kıtada nemli tropikal bölgede sığ deniz kıyıları ve bataklıkların bulunduğu yerlerde
çok sık ağaçlardan meydana gelmiş mangrov ormanlarına rastlanır. Özellikle Nijer deltası,
Somali ve Natal’ı içine alan doğu Afrika kıyısında bu tip ormanlara sıkça rastlanır. Tuzlu
çamurlar içinde büyüyen bu ağaçların boyları 10-15 metreyi bulur.
Kıtada mangrov ormanlarından ekonomik anlamda da faydalanılır. Yaprakları
özellikle doğu Afrika’da deve yemi olarak kullanılır. Tahtasından marangozluk ve balık ağı
desteği yapımında faydalanılır. Özellikle kerestesinin çürümeye dayanıklı olması
Arabistan’da ev inşaatında kullanılmasını sağlar. İçinde yüksek oranda tanin bulunan gövdesi
ise yakıt olarak kullanılır.

4.2. Savanlar
Savanlar nemli-kurak tropikal bölgenin en tipik bitki topluluğudur. Bu bitki
topluluğunun yaygın olarak görüldüğü tropikal bölgelerin uzun süren bir kurak mevsim
vardır. Bitki türleri yüksek boylu otlar çalı ve ağaççıklardan oluşur. Ekvatoral yağmur
ormanları ile çöl altı step sahaları arasında bir geçiş alanı olan bu bitki toplulukları genellikle
ot toplulukları ve kuraklığa dayanıklı ağaççıklardan oluşur. Yağmur ormanları kadar fazla ve
düzenli yağmur almadıkları için daha seyrek, kısa ağaç ve çayır toplulukları biçimindedirler.
Savanlar çöllere yaklaştıkça steplere dönüşürler. Kuraklığa dayanıklı baobab ağaçları ve
akasyalar bu bölgenin tipik ağaç topluluklarıdır. Akarsu boylarında ise palmiyeler ve şemsiye
şekilli ağaçlardan oluşan galeri ormanları yer alır.
Büyük boylu otların yetişmesi yüksek sıcaklık ve bol nem sayesindedir. Yağışlar
başlayınca fışkıran bu otlar kurak mevsimle birlikte süratle kurur. Kurakçıl bir bitki topluluğu
olan bu otlar demetler halinde yetişir. Özellikleri kalın ve yarılmış bir kabuğunun olması,
küçük sert yaprakların varlığı, gövdelerinin su deposu halinde şişkince olması bu otların
karakteristik özellikleridir. Savanlar kıtada ekvatoral bölgelerin dış sınırını kuşatır.
Savanlar göçmen kabileleri için geniş otlak alanları olduğu gibi kurumuş çalıların
temizlenmesi veya yakılması ile açılan alanlarda yağışlı dönemlerde entansif tarım yapılabilen
alanlar olarak kullanılır. Yüksek boylu otlar sebebiyle bu sahalar hayvanların otlatıldığı mera
alanları olarak da kullanılır. Bazı kesimlerde küçük de olsa kahve, sisal, kauçuk ve pamuk
plantasyonları vardır.
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4.3 Çöl Altı Step Alanları
Savanların çöl altı bölgelerine birleştiği ve birçok ot türünün yetişebilmesine olanak
sağlamayacak kadar kuru yerlerde, çalılar ve otların bazı ağaçlarla, özellikle Akasya ile
karışması sonunda “otlu step” bitki örtüsü görülür. Bu kısımlarda bazı sanayi bitkilerinin
(tütün, pamuk), ekimi yapılır. Buralarda büyükbaş hayvanlar da otlatılır.

Foto 10: Tropikal yağmur ormanları
ile kuru çöller arasındaki geçiş
bölgesinde yer alan savanlar kurak
mevsimin uzun sürdüğü tropikal
bölgelerde, tek tük ağaçların olduğu
büyük çayırlardan oluşur. Güney
Afrika'da ve Doğu Afrika'da başlıca
bitki topluluğu olan savanlar, boyları
yer yer iki metreyi bulabilen
bitkilerden oluşur. Bu bölge dünyanın
en ilginç yabanıl hayvan türlerinden
bazılarının yaşaması için uygun bir
ortam sağlar. Avrupa ve Asya'nın
görece kurak stepleri ile Kuzey
Amerika'nın geniş çayırları da otlak
olarak kullanılan alanlardandır.

Dağlık kesimlerde ormanın alt sınırı bir zamanlar 1.500 m iken, alt sınır orman tahribi
nedeniyle yükselmiştir. Çeçe sineğinin olmadığı bu kesimlerde hayvancılık yapılır. Doğu
Afrika’da ise tarım yapılan alanlar 2.400 m’ye kadar çıkmıştır. Yüksek yerdeki ormanlık
alanlar bile tarıma açılır.
Az yağış alan yüksek buharlaşmaya sahip kurak tropikal alanları kaplayan ve bütün yıl
boyunca yaşayan çalılar tek bitki örtüsüdür. Bu tip bitki örtüsü çöl altı step alanları adını alır.

4.4.Çöl Formasyonu
Yıllık yağış tutarının 250 mm’nin altına indiği ve otların artık bütün sahayı
kaplamaktan çıkıp, çok daha cılızlaşmış ve türce azalmış olarak kümeler halinde bulundukları
yerlerde görülen kurakçıl ve dikenli bitki formasyonlarıdır. Çöl ortamının doğal bitki örtüsü
iki tiptir. Birinci tip rüzgarın etkisi ile gelen tohumların yağışlı mevsimde çiçeklenmesi ile
ortaya çıkan kısa ömürlü türlerdir. İkincisi uzun ömürlü türlerdir. Bunlar asıl vejetasyon
örtüsü kaktüsler yabani çörek otları bazı bodur odunsu bitki türleri arasında çok dallı ve
dayanıklı bir ağaç türü olan ılgın ağacının görüldüğü yerlerde çoğunlukla yer altı su
kaynakları vardır. Bu sahanın ekonomik bakımdan kullanımı ise hayvancılığa dayanır. Tarım
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sadece vahalarda yapılan bir ekonomik faaliyettir. Sahra’nın sahip olduğu petrol ve diğer
maden kaynakları da bu sahaların madencilik alanı olarak kullanılmasını sağlamıştır.

4.5.Ilıman Bölgenin Bitki Türleri
Afrika kıtasından ılıman iklim koşullarının hüküm sürdüğü kıtanın kuzey ve güney
kıyıları boyunca bu iklim koşullarına özgü bitki toplulukları dikkati çeker. Bunlardan ilki
yapraklarını dökmeyen ağaçlardan oluşan güney kıyıdaki Cap ve Natal arasındaki
“Knysna”bölgesidir. Sıcak ılıman Knysna kıyı bölgesi ise daima yeşil ağaç toplulukları ile
dikkati çeker. Burası SW Afrika’nın Akdeniz zonu ile doğu kıyılarının nemli subtropikal
zonları arasında bir geçiş kuşağıdır. 320 km’lik bu küçük bölgede ağaç boyları 10-20 metre
arasındadır. Bazılarının boyu ise bazen 50 metreyi bulur. Yelowwood, stinlewood ve
ironwood gibi türlerle orman altında yer alan eğrelti otları ormanın yoğun bir görünüm
kazanmasını sağlamıştır. Bu ormanların büyük bölümü tahrip olmuştur. Kalanlar ise devlet
koruması altındadır.

Harita13.Afrika Kıtasının Doğal Bitki Örtüsü
Genellikle güney Afrika’da ılıman karasal türde iklimin hüküm sürdüğü ve
sıcaklıkların Afrika kıtasına oranla 10-180C arasında olduğu alanlarda ağaçlar seyrektir.
Yağışların 760-400 mm arasında değiştiği bölgede boyları 1 metreyi aşan otlar dikkati çeker.
Kurak dönemde renkleri sararan bu otlar iyi otlaklar olduğundan koyun keçi ve büyükbaş
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hayvan yetiştiriciliğine uygundur. Ayrıca bu sahada mısır, patates, narenciye sulama ile
yetiştirilebilen çeşitli meyveler vardır. Güney Afrika’da Güney Transvaal bölgesinde dikkati
çeken bu çayırlar kıtada Kenya, Tanzanya ve Batı Afrika platolarında da görülür.

4.6. Fauna Özellikleri
Afrika dünyanın en büyük vahşi hayvan popülasyonuna ve çeşitliliğine sahip, etobur (örneğin aslanlar , sırtlanlar ve çitalar ve) otobur ( bufalo , fil , deve ve zürafalar öncelikle açık olmayan özel ovalarda serbest değişen) canlılardan oluşur. Bu canlı türleri dışında
yılan ve primatlar ile timsah ve amfibi gibi çok farklı canlı türünün de yaşam alanıdır.
Afrika faunası, geniş anlamıyla, Afrika'da yaşayan tüm hayvanları ve kıtayı çevreleyen
deniz ve adaları kapsar. Bu Afrika faunası Afrotropik ekolojik bölgeyi içine alır. Tropik
bölgelerde ve ekvatorun kuzey ve güneyinde eşit derecede zengin bir yaban hayatı vardır.
Doğu Afrika'da yaklaşık 400 bilinen türle zengin bir mercan faunası dikkati çeker.
Tatlı su yumuşakçalarının en büyük çeşitliliği Doğu Afrika göllerinde bulunur. Deniz salyangozlarının çeşitliliği Batı Hint Okyanusu bölgesinde Atlas Okyanusu kıyılarından daha
fazladır. Ayrıca 20 adet tatlı su yengeci mevcuttur.
Sahra altı Afrika'da yaklaşık 100 bin böcek türü tanımlanmıştır, ancak bir bütün olarak
bakıldığında böcek faunası hakkında çok az bilgi mevcuttur. Ancak Afrika böceklerinin
dünyadaki böcek türlerinin yaklaşık % 10-20'sini oluşturduğu tahmin edilmektedir. Tek
endemik Afrika böcek türü Mantophasmatodea'dır. Yaklaşık 875 Afrika yusufçuk türü
kaydedilmiştir. Göçebe çekirge ve çöl çekirgeleri, Afrika ekonomisi ve insanların refahı
üzerinde ciddi bir tehdit oluşturur. Afrika, tüm kıtalar içinde en fazla sayıda termit cinsine
sahip olan ve 1.000'den fazla termit türü bulunan bir kıtadır. Ayrıca en iyi bilinen böcek
grubu içinde olan kelebeklerin 3.607 türü yaşar. Kelebekler için, Kongo ormanları ve Gine
orman-savan alanı önemli noktalardır. Bazı kelebekler (Hamanumida daedalus, Precis,
Eurema) çayır veya savan alanlarında yaşar. Bu canlıların çok büyük ve geniş bir
popülasyonu vardır. En yüksek tür çeşitliliği 181'inin endemik olduğu 2.040 türe ev sahipliği
yapan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne aittir.
Afrika yaklaşık 3000 tür ile tatlısu balıklarının en zengin kıtasıdır. Doğu Afrika’daki
Büyük Göller (Victoria, Malavi ve Tanganika), birçok balığın, özellikle çiklitlerin biyolojik
çeşitliliğinin merkezidir (ailede tahmini 2000 türden 2/3’den fazlasını barındırır). Batı Afrika
kıyılarındaki nehirler Batı Afrika'nın sadece bir bölümünü kapsar, ancak Batı Afrika'nın balık
türlerinden 322'sini barındırır. Merkezi nehirlerin faunası, 119‘u endemik olan 194 balık
türünü ve sadece 33'ü küçük alanlarla sınırlı olan çeşitli balık türlerinden oluşur. Deniz
çeşitliliği, yaklaşık 2000 tür ile Hint Okyanusu kıyısında en yüksek seviyededir.
Afrika faunası için karakteristik olan levreksiler (Lates, tilapias, Dichistiidae,
Anabantidae, Mudskippers, Parachanna, Acentrogobius, Croilia, Glossogobius,
Hemichromis, Nanochromis, Oligolepis, Oreochromis, Redigobius, Sarotherodon,
Stenogobiusve diğerleri), Gonorhynchiformes (Kneriidae, Phractolaemidae), bazı akciğerli
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balıklar(Protopterus), bazı Characiformes (Distichodontidae, Hepsetidae, Citharinidae,
Alestiidae),
Osteoglossiformes
(African knifefish, Gymnarchidae, Mormyridae,
Pantodontidae), Siluriformes (Amphiliidae, Anchariidae, Ariidae, Austroglanididae,
Clariidae, Claroteidae, Malapteruridae, Mochokidae, Schilbeidae), Osmeriformes
(Galaxiidae), Cyprinodontiformes (Aplocheilidae, Poeciliidae) ve Cypriniformes
(Labeobarbus, Pseudobarbus, Tanakia) ve diğerleri Afrika sularında yaşayan balık türleridir.
Afrika'da bulunan yılanlar arasında atractaspidids , elapids (kobralar , Aspidelaps ,
Boulengerina , Dendroaspis , Elapsoidea , Hemachatus , Homoroselaps ve Paranaja ),
causines , viperines ( Adenorhinos , Atheris , Bitis , Cerastes , Echis , Macr slender-snouted
crocodile ovipera , Montatheris , Proatheris , Vipera ) gibi çeşitli türler yaşar. Afrika cinsi
amfibiyanların 12 cins ve 58 türü (Chirindia, Zygaspis, Monopeltis, Dalophia) vardır. Birkaç
kaplumbağa cinsi (Kinixys, Pelusios, Psammobates, Geochelone, Homopus, Chersina),
kaplumbağalar (Pelomedusidae, Cyclanorbis, Cycloderma, Erymnochelys), ve üç timsah türü
(Nil timsahı, İnce cılız timsah ve cüce timsah) kıtada rastlanan başlıca sürüngen türleridir.
Afrika'da 2600'den fazla kuş türü (geçici veya daimi olarak) (yaklaşık 1500'ü ötücü)
yaşar. Bunlardan 114'ü tehdit altındaki türlerden oluşur. Devekuşları (Struthionidae), mesitler,
güneşkuşları, sekreter kuşu (Sagittariidae), Gine tavuğu (Numididae) ve fare kuşları
(Coliidae) de dahil olmak üzere Afrotropic'in çeşitli endemik kuş ailelerine rastlamak
mümkündür. Bunlara kaya atlayıcıları (Chaetopidae), bushshrikes (Malaconotidae), saz
gözleri (Platysteiridae) ve kaya kuşu (Picathartidae) dahildir. Kongo tavuskuşu, mavi
bıldırcın, alacalı bıldırcın, taş keklik, Madagaskar kekliği gibi kuş türleri ve ağaçkakanlar
ailesine dahil kuş türleri, Afrika barbets , Afrika piculet , zemin ağaçkakanı, Dendropicos ve
Campethera, Akbabalar dahil Bateleur, Circaetus, melierax gibi şahin ve kartal cinsi yırtıcı
kuş türleri ve Afrika’daki tek penguen türü olan Afrika penguenine ev sahipliği yapar.
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Foto 11: yalnızca Afrika 'nın güney
sularında yaşayan bir penguen türü.
Afrika ayrıca ılıman iklimin hüküm
sürdüğü Avrupa ve Asya’da yaşayan 589 kuş
türünün (deniz kuşları hariç) % 40’ı kışları
başka yerlerde geçirir. Kışı sıcak iklimlerde
geçirmek isteyen bu kuş türlerinin % 98’i
Afrika’ya göç eder.
Afrika’da 1100’den fazla memeli türü
yaşamaktadır.
Güney
ve
Güneybatı
Afrika'nın savanlarında yaşayan boyu 75-85
cm, ağırlığı ise 32-36 kilo olan Zıplayan
Antilop (Antidorcas marsupialis), Güney
Afrika'nın savanlarında yasayan boyu 1.50
cm., ağırlığı ise 1-1,5 ton olan Siyah Afrika
Gergedanı (Diceros bicornis), Afrika'da
filden sonra en büyük hayvan Beyaz
Gergedan (Ceratotherium simum), uzun
boynu
nedeniyle
zürafaya
benzetilen Gerenuk (Zürafa Antilop) (Litocranius granti), cinsinin tek türü olan, Kuzey
Afrika, Sina ve Arabistan yarımadalarının çöl bölgelerinde yaşayan Çöl Tilkisi
(Fennecus zerda), Etiyopya'nın Simien Dağları'nda yaşayan Walia Dağkeçisi (Capra walie),
Afrika Fili (Loxodonhto africa), Güney Afrika'nın savan ve yarı çöl bölgelerinde yaşayan
Siyah Afrika Antilopu (Oryx gazella gazella) , Aslan (Panthera leo), Afrika'nın yarı çöl ve
savan bölgelerinde yaşayan Gülen sırtlan" da denilen Benekli Sırtlan (Crocuta crocuta) "
Doğu ve Güney Afrika'nın savanlarında yaşayan 1.60 m. boyunda, 270-315 kg. ağırlığında
spiral biçimindeki boynuzlarının uzunluğu da bir metreyi bulan Dev Kudu
(Tragelaphus strepsiceros), Etiyopya ve Somali'de görülen Grevy Zebrası (Equus grevyi),
Çita (Acinonyx jubatus), Büyük Ceylan (Dorcas gazella), Güney Afrika Antilopu
(Leche kobus) Leopar (Panthera pardus) ve kedigiller ailesinden olan boyu 55 cm, ağırlığı ise
13-18 kilo ağırlığında değişen genellikle savanlarda ve orman kenarlarında yaşayan Serval
(Felis Serval) kıtadaki başlıca memeli türleridir.
Afrika faunasında 64 tür primat bulunur. Dört büyük maymun türü (Hominidae)
Afrika'ya özgü endemik türlerdir. Kıyı gorili (Gorilla gorilla gorilla), Gabon, Kamerun ve
Ekvator Ginesi'nde, dağ gorili (Gorilla gorilla beringel) ise Kivu (Zaire ve Ruanda)
bölgesinin yüksek yerlerinde yaşayan iki tür goril, ve iki şempanze türü (şempanze-Pan
troglodytes ve bonobo- Pan paniscus)bunların
başlıcalarıdır. Ayrıca Yeşil Maymun
(Cercopithecus aetiops), Afrika kıyılarındaki tropikal ormanlarda yaşayan 40 kg. ağırlığında
oldukça cüsseli bir maymun türü olan Drillo (Mandrillus Leucophaeus), Etiyopya ve
Somali'nin savan bölgelerinde yaşayan Habeş Maymunu (Papio hamadryas) diğer maymun
türlerindendir.
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Foto 12: Tüm maki türleri
Madagaskar 'da bulunurlar
Özellikle adanın doğusundaki
tropik ormanlarda yaşarlar

Madagaskar'da ise (Komoro ve Maskaren adaları dahil) gerçek maymunlar
bulunmazken, fil, zehirli yılanlar (Viperidae, Elaphidae), sürüngenler (Agamidae, Varanidae),
kaplumbağa ve kurbağalara (Bufonidae) ait çeşitli endemik türler bulunur. Yarımaymunlardan
Lemuridae, Indriidae, Daubentoniidae karakteristiktir. Madagaskar Adası'nın dağlık
bölgelerinde yaşayan Madagaskar Maymunu "Katta" (Lemur çatta), Madagaskar Adası'nın
kuzey bölgesindeki dağ ormanlarında ender olarak Komor Adaları'nda da görülen Mongo
(Lemur mongos), Doğu Madagaskar'ın Ranomafana yağmur ormanlarında görülen bu tür
sadece bambu ağaçlarında yaşayan, Altın Bambu Lemür (Aureus hapalemur) bu türlerin
başlıcalarıdır.
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Foto 13:Afrika’ya özgü hayvan
türlerinden
biri
de
Okapi’dir.
Zürafagiller (Giraffidae) familyasından
olan
geviş
getiren ve
çift
toynaklı
canlı
türlerinden
olan
okapilerin yaşadığı tek ülke Demokratik
Kongo
Cumhuriyeti 'dir. Okapiler
ülkenin tropik orman olan Ituri Yağmur
ormanı'nda yaşarlar. Burada sayıları
10.000-20.000 arasında değişen okapi
yaşar..

4.7.Biyoçeşitlilik
Afrika 3.000'den fazla korunan alana, 198 deniz koruma alanına, 50 biyosfer rezervi
ve 80 sulak alan rezervine sahiptir, İnsan nüfusundaki artışlar ve kaçak avlanma, Afrika'nın
biyolojik çeşitliliğini ve ekilebilir araziyi azaltmaktadır. Hayvan ticareti, iç karışıklıklar ve
yerli olmayan türlerin getirilmesi biyoçeşitliliği tehdit etmektedir. Bu, idari sorunlar, yetersiz
personel ve finansman sorunları yüzünden daha da kötüleştmektedir.
Birleşmiş Milletler Çevre Programı'na (UNEP) göre ormanların azalması Afrika'yı
dünyaya göre iki kat daha fazla etkilemektedir. Pennsylvania Üniversitesi, Afrika
Çalışmaları Merkezi'ne göre, Afrika'nın mera alanlarının % 31'i ve ormanlarının ve açıklık
alanların % 19'u bozulmuş alanlar olarak sınıflandırılır. Afrika, yılda dört milyon hektarın
üzerinde ormanın kaybeder. Bu oran dünyanın geri kalanındaki ormansızlaşma oranından iki
kat daha fazladır. Bazı kaynaklar, Batı Afrika'daki bakir ormanların yaklaşık % 90'ının yok
edildiğini iddia etmektedir. Madagaskar'ın orijinal ormanlarının % 90'ından fazlası 2000
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yıldan bu yana yok edildi. Afrika'nın tarım arazilerinin yaklaşık % 65'i de toprak
degredasyonu sorunu ile uğraşmaktadır.
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Uygulamalar
1.Afrika kıtasında yer alan bitki kuşakları hakkında araştırma yapınız..
2.Afrika kıtasında iklim ve doğal bitki örtüsü arasındaki yakın ilişkiyi çeşitli
örneklerle inceleyiniz.
3. Afrika kıtasındaki endemik bitki ve hayvan türleri nelerdir? Araştırınız.
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Uygulama Soruları
1-Kıtanın Ekvatora yakın olan bölgelerinde, Ekvator’un 5° kuzey ve güney paralelleri
arasında bol miktarda yağış düşmesine bağlı olarak, Gine Körfezi dolaylarında .........yer alır.
Ekvatoral bölgedeki ..........kuzey ve güney kesimlerinde yağışın bir mevsimde düşmesine
bağlı olarak ....... ortaya çıkar.
2-Kuzeydeki savan kuşağının kuzeyinde ve güneydeki savan bölgesinin güneyinde
....... kendini gösterir. Buralarda otların boyları kısalmaya ve ağaçların yerini yavaş yavaş
kurakçıl çalılar almaya başlar.
3-Çöl iklimi, Afrika’nın kuzeyinde ......hemen güneyinden başlayarak .......Afrika’nın
orta bölümüne kadar devam eder, Güneyde ise batıda Atlas Okyanusu kıyısından başlayan
....ve .......çöllerinde kendini kuvvetlice hissetirir. Çöllerde su kaynaklarının çıktığı ve
akarsuların geçtiği sahalarda....... üretim yapılır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Afrika’daki doğal bitki örtüsünün çok büyük bölümü insanlar ve evcil hayvanlar
tarafından tahribe uğratılmıştır. Kıyı bölgesinde aşırı otlatma, çayırların ekolojik dengesini
bozmuş ve çölün yayılmasını hızlandırmıştır. Yapı gereçleri, tarım alanı ve otlak elde etmek
için ormanlar ve çayırlar kesilmiş ve yakılmıştır. Ekvator kuşağındaki tropikal ormanda
maun, tek, abanoz, kauçuk, yağ palmiyesi gibi değerli keresteli ağaçlar yetişir. Pek çok halicin
kıyısı, mangrov ormanlaruyla kaplıdır. Yağmur ormanlarının güneyinde ve kuzeyinde,
savanlar uzanır; bu bitki örtüsünün bulunduğu alanda yer yer akasya ve baobap ağaçlarına
ratlanır. Svanlar önce cılız çayırlara, dikenli çalılığa, ve step alanlarına en son olarak çöle
çöle dönüşür. Çöllerde, vahalarda hurma ağacına rastlanır Çöl ikliminin hakim olduğu
alanlarda çeşitli dikenler, vb. kurakçıl bitkiler dışında hiçbir bitki yetişmez. Kıtanın güney ve
kuzey ucunda görülen Akdeniz iklim bölgesinde ise çam, ardıç ağacı, mantar meşesi, sedir ve
zeytin ağaçları yaygındır.
Afrotropikal için karakteristik olan hayvanlardan yılanlardan kobra (Naja haje), piton,
mamba; bataklık göl ve nehirlerde nil timsahı (Crocodylus niloticus), suaygırı (Hippopotamus
amphibius), flamingo, pelikan, balıkçıllar, leylekler; çayırlarda fil, gergedan (Diceros
bicornis), zürafa (Giraffa camelopardalis), zebra (Equus guagga), manda (Syncerus caffer),
antiloplar (Oryx gazella, Hippotragus equinus, Taurotragus oryx), Gnu (Connochaetes
taurinus), Okapi (Okapia johnstoni), Gazella (Gazella gazella), kuşlardan sekreterkuşu
(Sagittarius serpentarius), toykuşu, devekuşu (Struthio camelus), tropikal yağmur
ormanlarında goriller (Gorilla gorilla), şempanzeler (Pan troglodytes), Berberi maymunu
(Macaca sylvana), Afrika yabandomuzu (Orycteropus afer), bongolar; savanlarda arslan
(Panthera leo), leopar (Panthera pardus), panter, çita (Acinonyx jubatus), sırtlan (Crocuta
crocuta), çizgilisırtlan (Hyaena hyaena), çakal (Canis aureus), kuzeyde çöl ve savanlarda
Afrika köpeği (Lycaon pictus) tehlikeli yırtıcılardır. Diğer taraftan, Kuzey Etiyopya'daki
Simyen Dağlarında dağkeçisi (Walia ibex), Arslanmaymunu (Theropithecus gelada), Simyen
tilkisi (Simenia simensis), nadir veya yok olma tehlikesindeki türlerdir. Amphibia: Xenopus
(Pipidae), Phrynomeridae; Kuşlardan Struthionidae, Sagittariidae, Scopidae, Musophagidae,
Coliidae, Balaenicipidae; Memelilerden Potamogalidae, Chrysochloridae, Gliridae, Hyanidae,
Hyppopotamidae, Giraffidae. Savan bölgesinde bilhassa büyük memeli hayvanlar tipik olup,
Afrika'da bir geyik türü yaşar (Cervus elaphus barbarus). Buna karşılık antiloplar, ceylanlar,
sığır, zürafa ve Afrika Fili (Loxodonta africana) ile gerçek maymunlar karakteristiktir. Güney
Afrika'da kap bölgesi kendine özgü bir faunaya sahiptir (Capensis). Çeşitli Felidae türleri,
Genetta, Herpestes spp. ve Felis nigripes karakteristiktir.
Madagaskar'da ise (Komoro ve Maskaren adaları dahil) gerçek maymunlar
bulunmazken, fil, zehirli yılanlar (Viperidae, Elaphidae), sürüngenler (Agamidae, Varanidae),
kaplumbağa ve kurbağalara (Bufonidae) ait çeşitli endemik türler bulunur. Yarımaymunlardan
Lemuridae, Indriidae, Daubentoniidae karakteristiktir.
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Bölüm Soruları
1.Aşağıdakilerden hangisi Afrika kıtasında yer alan bitki topluluğu değildir?
a)

Nemli tropikal Ormanlar

b)

Preriler

c)

Savanlar

d)

Çölaltı stepleri ve çöl bitkileri

e)

Ilıman ormanlar

2. Aşağıdakilerden hangisi ekvatoral yağmur ormanlarının özelliklerinden biridir?
a)

Bitkilerin kalın ve yarılmış bir kabuğunun olması, küçük sert yaprakların

b)

Baobab ağaçları ve akasyaların varlığı

c)

Yüksek boylu ve çok katlı olmaları.

d)

320 km’lik bu küçük bölgede 10-20 metre uzunluğunda ağaçların bulunması

e)

Özellikle sığ deniz kıyıları ve bataklıkların bulunduğu alanlarda

varlığı,

3. Aşağıdakilerden hangisi mangrov ormanlarının ekonomik kullanım alanlarından biri
değildir?
a)

Yapraklarının deve yemi olarak kullanılması

b)

Kerestesinin ev inşaatında kullanılması

c)

Kerestesinin balık desteği yapımında kullanılması

d)

Yüksek oranda bulunan tanin bulunan gövdesinin yakıt olarak kullanılması

e)

Kahve, sisal, kauçuk ve pamuk plantasyonunun yapılması

4. Aşağıdakilerden hangisi ılıman bölgenin bitki türlerinden biridir?
a)

Mangrov Ormanları

b)

Knysna bölgesinde yapraklarını dökmeyen ağaçlar

c)

Savanlar

d)

Akasyalar
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e)

Ekvatoral ormanlar

5.Aşağıdakiler yerlerden hangisi ekvatoral yağmur ormanlarının yayılış alanıdır?
a)

Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Gabon ve Kamerun kıyılarına

b)

Nijer deltası, Somali ve Natal’ı içine alan kıyı bölgesi,

c)

Güney Afrika’da Güney Transvaal bölgesi

d)

Kenya, Tanzanya ve Batı Afrika platolarında

e)

Güney kıyıdaki Cap ve Natal arasındaki

6) Afrika’da ekvatoral yağmur ormanları hakkında bilgi veriniz
7)Kıtadaki yağmur ormanlarının ekonomik posibiletesi hakkında bilgi veriniz
8) Savanların ekonomik özellikleri hakkında bilgi veriniz
9)Çöl bitki formasyonun genel özellikleri hakkında bilgi veriniz.
10) Çöllerin ekonomik kullanımı hakkında bilgi veriniz.

Cevaplar
1)b, 2)c, 3)e, 4)b ,5)a
6) Afrika kıtasında ekvatoral yağmur ormanları Demokratik Kongo Cumhuriyeti
sınırından Gabon ve Kamerun kıyılarına kadar uzanır. Bu alan yaklaşık 2.250 uzunlukta ve
960 km genişliğindedir.
7) Tropikal ormanların ekonomik posibilitesi ise oldukça değişiktir. Tropikal ormanlar
da çok sayıda ağaç bulunmasına rağmen ekonomik anlamda kerestesinden yararlanılan ağaç
türleri azdır. Bunlardan Maun kerestesi değerli bir ağaçtır. Abanoz ağacı ise değerli heykeller
ve süs eşyası yapımında kullanılır. Ayrıca kahve, kakao, kauçuk, muz, palmiye plantasyonları
ormanların temizlenip tek bir türün hakim hale getirilmesi ile oluşturulur. Ormanlar aynı
zamanda orman içinde yaşayan zenci topluluklarının meyve toplayıcılığı yaptığı alanlardır.
8)Savanlar göçmen kabileleri için geniş otlak alanları olduğu gibi kurumuş çalıların
temizlenmesi veya yakılması ile açılan alanlarda yağışlı dönemlerde entansif tarım yapılabilen
alanlar olarak kullanışır. Yüksek boylu otlar sebebiyle bu sahalar hayvanların otlatıldığı mera
alanları olarak da kullanılır. Bazı kesimlerde küçük de olsa kahve, sisal, kauçuk ve pamuk
plantasyonları vardır.
9) Yıllık yağış tutarının 250 mm’nin altına indiği ve otların artık bütün sahayı
kaplamaktan çıkıp, çok daha cılızlaşmış ve türce azalmış olarak kümeler halinde bulundukları
yerlerde görülen kurakçıl ve dikenli bitki formasyonlarıdır. Çöl ortamının doğal bitki örtüsü
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iki tiptir. Birinci tip rüzgarın etkisi ile gelen tohumların yağışlı mevsimde çiçeklenmesi ile
ortaya çıkan kısa ömürlü türlerdir. İkincisi uzun ömürlü türlerdir. Bunlar asıl vejetasyon
örtüsü kaktüsler yabani çörek otları bazı bodur odunsu bitki türleri arasında çok dallı ve
dayanıklı bir ağaç türü olan ılgın ağacının görüldüğü yerlerde çoğunlukla yer altı su
kaynakları vardır.
10) Çöller ekonomik bakımdan kullanımı ise hayvancılığa dayanır. Tarım sadece
vahalarda yapılan bir ekonomik faaliyettir. Sahra’nın sahip olduğu petrol ve diğer maden
kaynakları da bu sahaların madencilik alanı olarak kullanılmasını sağlamıştır
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5. AFRİKA KITASININ TARİHİ ÖZELLİKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5.1Eski Afrika Krallıkları
5.2.Afrika’nın Siyasi Gelişmesi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Fransa.....’den.......’a kadar uzanan topraklarda 1895’te kurulan .......ve 1910’da
kurulan .........adı altında iki federasyon kurdu. Daha sonrada Somalilerin ........kıyısını,...
Adalarını ve Madagaskar adasını sömürge topraklarına kattı.
2. İngiltere Afrika’nın sömürgeleştirilmesinde en büyük paya sahip olan ülkedir.....,
....., ......, ve......’yı işgal etti. Ama Mısır’dan başlayıp (Habeşistan dışında) İngiliz-Mısır
yönetimindeki....., ......, ......., ........., ........., .......ile......, .......ve ....... Güney Afrika birliği
aracılığı ile güneye uzanan tüm doğu toprakları İngiltere’nin hakimiyeti altındaydı.
3.Bugün Afrika’daki bağımsız devletlerin sayısı ....’yı bulmuştur. Kıtada yalnızca .....
Fransa’ya bağlı bir ada devletidir. Kıtanın en yeni bağımsız devleti 24 Mayıs 1993’te
bağımsızlığını kazanan .........’dir.

104

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Tarihi Coğrafya

Eski Afrika Krallıkları

Tarihi Coğrafya

Afrika’nın Siyasi Gelişmesi

Tarihi Coğrafya

Afrika’nın masa başında
çizilen sınırları

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Kavas,A. (2005)Geçmişten
Günümüze Afrika ,İstanbul
Kavas,A. (2005)Geçmişten
Günümüze Afrika ,İstanbul
Kavas,A. (2005)Geçmişten
Günümüze Afrika ,İstanbul
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Anahtar Kavramlar
•

Nubia Kush krallığı

•

Aksum Krallığı

•

Kangaba krallığı

•

Gana kralığı

•

Songhai krallığı
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Giriş
Afrika ülkeleri uzun süre sömürgeci batılı güçlerin yönetimi altında kalmışlardır.
Sömürge güçler Afrika ülkelerinin bağımsızlık taleplerini masa başında cetvelle çizilmiş gibi
ayrılmış sınırlarla kabul etmişlerdir. İşin aslı bu ülkeler sadece keskin sınırlarla birbirlerinden
ayrılmamışlardır. Pratikte kendi içlerinde yüzlerce parçaya; grup ve fraksiyona bölünmüş
durumdadırlar. Bu bölümde Eski Afrika Krallıkları, sömürge dönemi ve ülkelerin bağımsızlık
kazanmaları sırasıyla anlatılacaktır. Dersi, aynı haftaya denk düşen Powerpoint sunumlarla
birlikte izlemekte yarar olacaktır.
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5. Afrika Kıtasının Tarihi Özellikleri
Afrika kıtasının tarih öncesine ait belgeleri kıtanın Dördüncü Zamandan itibaren
yerleşmeye açıldığını göstermektedir. İnsanlar kıtaya kuzeyden başlayıp güneye doğru
ilerleyerek yerleşmişlerdir. Araştırmalar Afrika’nın yerleşme tarihinin de Asya ve Avrupa
kıtaları kadar eski olduğunu göstermektedir.
Neolitik devrine ait insan yerleşmelerine özellikle Sahra çölünde rastlanmaktadır.
Sahra çölü zaman zaman kurumuş zaman zamanda ağaçlı savanlarla kaplanmış fakat insanlar
bu bölgede yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Üst paleolitik dönemde ise Büyük Sahra farklı insan
topluluklarının karışma ve melezleşme bölgesi olmuştur. Ancak insanların en çok nerelere
yerleştikleri ise arkeolojik çalışmaların yapılıp tamamlanması ile kesinlik kazanacaktır.
Neolitik Devrde ise günümüzdeki göçebe topluluklardan olan Bushmenlere benzeyen
insan topluluklarının yaşadıkları anlaşılmaktadır. Bu topluluklar tıpkı günümüzdeki gibi
avcılık ve toplayıcılıkla hayatlarını devam ettirmişleridir. Sahra altı Afrika olarak adlandırılan
asıl negroid topluluklarının yaşadığı Afrika’nın orta ve güney kesimlerinde ise günümüzde
olduğu gibi basit tarımsal aletlerle yapılan tarım ve hayvancılık dikkati çeker. Günümüzde
kıtada hala göçebe olarak yaşamını sürdüren topluluklar vardır. Bunlar Ekvatoral ormanlarda
yaşayan pigmeler ile Güney Afrika’nın yarı çöl sahalarındaki Bushmenlere’dir.

5.1. Eski Afrika Krallıkları:
Sahra altında yaşayan zenci nüfusun kuzeye Nil nehrine ve Mısır’a doğru
ilerlediklerine dair belirtiler mevcuttur. Göç eden bu insanlar eski Mısır’da kültür ve büyük
bir uygarlığın gelişmesinde etkili olmuşlardır. Kesin olan şey de ilk krallıklardan birinin
M.Ö.1400 yıllarında Afrika kıtasında aşağı Nil’de kurulmuş olmasıdır. Bu bakımdan Mısır
Krallığı birkaç bin yıl boyunca kültür, ticaret, din ve siyasal güç olmuştur. Krallığın gemileri
de Afrika’nın kuzeydoğu kıyıları boyunca altın, fildişi ve köle taşımış, Nil vadisi elverdiği
ölçüde kıtanın içlerine kadar ilerlemiştir.
Mısır Krallığının etkisiyle kıtanın iç kısımlarında da bazı uygarlıklar kurulmuştur. Bu
uygarlıklar arasında güneyde Nil vadisi koridorunda yer alan Nubia Kush krallığı en
önemlilerden birisidir. Bu krallık M.Ö. 3 yüzyıldan itibaren büyümüş ve Nil vadisinde ve
daha batıdaki Sudan bölgesinde bir fildişi, abanoz, altın, devekuşu tüyü ve köle ticareti
merkezi olarak büyük önem kazanmıştır. Başkenti de Napata’dan Meroe’ye taşınan bu büyük
krallık zengin demir cevherlerine sahipti. Bunun yanında kumaş dokuma ve sulama sistemleri
yapımı da önemli ekonomik faaliyetler arasındaydı.
Kush Krallığı Mısır medeniyeti ile oldukça çok benzerlikler gösteriyordu. Hatta bir
dönem Mısır firavunları tarafından yönetilmişti. Ölüleri mumyalar ve mezar için piramitler
inşa ederler ve değişik türde tanrılara taparlardı. Fakat bazı noktalarda, Mısır medeniyetinden
ayrılmışlardır. Demir Mısırlılar tarafından daha yeni keşfedilen bir metal iken, Kush halkı için
ülkenin en büyük kaynağı idi. Kadınlar halk içinde çok önemli rollere sahipti ve ülkeyi
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yönetebiliyorlardı. Hatta ülkedeki en büyük piramit bir kraliçe onuruna yapılmıştı. Kushlar
okçuları ve dönemin en yetenekli sanatkarları ile meşhurlardı.
M.S. birinci yüzyılda Kush Krallığı gerilemeye başlamış ve ileri bir medeniyet olarak
yerini Aksum Krallığına bırakmıştır. Aksum fildişi ticaretinin merkezi olarak ün yapmış
çanak çömlek imalathaneleri, altın, gümüş, deve ve köle ticareti ile dönemin en gelişmiş
uygarlıklarından biri olmuştur. Taştan yapılmış büyük binaları ve abideleri ile dikkati çeken
bu krallık M.S dördüncü yüzyılın ortalarına doğru kuzeydeki Kush’u tamamen ortadan
kaldırmıştır. Bazı tarihçilere Kush imparatorluğundan batıya kaçanları daha sonra kurulacak
olan Sudan Krallıklarının gelişmesine yardımcı olduğunu düşünmektedir.

Harita 14.Afrika Kıtasında Yer Alan Eski Krallıklar
Günümüzdeki Etiyopya'da kurulmuş olan Aksum İmparatorluğu muazzam kuvvetli
donanması ve zengin ticari hacmi ile tanınır. Tüccarların Nil Nehri'ne kadar ulaşmasıyla
imparatorluk, Kızıl Deniz ve çevresinde de etkili olmuştur. Afrika'da, Avrupa'da ve Asya'da
bir çok milleti etkisi altına alan imparatorluk bunun yanında Afrika'nın ilk yazılı dili olan
Ge'ez'i kullanmıştır. İranlı tarihçilerin gelmiş geçmiş en büyük güçlerden biridir
Aslında Afrikalı olmayan bir kökene sahip olan kıtanın kuzeydoğusundaki Kartaca ise
Fenikeliler tarafından kurulmuştur. Mısır dilinden alınmış kelimeleri içeren bir sami dili
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konuşan bu krallık Kuzey Avrupa, Ortadoğu ve bugünkü Türkiye ile Yunanistan’ı kapsayan
alanlara gemilerle ticaret yapmıştır. Ayrıca Batı Afrika kıyılarına da çeşitli mallar kumaş,
hayvan derileri, postları, devekuşu tüyleri, değerli metaller, taşlar ile bakır ve bronz
getirmişlerdir. Daha sonra Fenikeliler Berberiler tarafından asimile edilmiştir. Bugünkü Sahra
Tuareglerinin konuştuğu dile benzer bir dil konuşan Berberiler hem avcılık hem de tarımsal
faaliyetlerde bulunmuşlar böylece hem göçebe hem de yerleşik yaşam sürmüşlerdir. Bugün
kıtada saf kan berberi sayısı çok azdır. Çünkü berberiler büyük ölçüde Araplarla
evlenmişlerdir. Bugün Magrib’in yüksek dağlık yerlerinde ve Sahra’da Berberi kökenli
insanlar yaşamaktadır. Daha sonraki dönemlerde Mısır ve Berberi toprakları Romalıların
hakimiyetine girmiştir. Romalılar buralarda şehirler kurmuş, stratejik yollar, limanlar yapmış
su yolları, köprüler inşa etmişlerdir.
Romalıları Hıristiyanlar takip etmişse de Afrika’nın kuzeyi doğudan gelen Arap
istilalarına uğramıştır. M.S. 7 yüzyılda Mısır ve 8.yüzyılda Kuzey Afrika Arapların eline
geçmiştir. Arapların kültürel etkisi burada yaşayanların eski kültürleri ile birleşmiş ve burada
Kuzey Afrika ve İspanya etkisinde kalmış bir Arap kültürü gelişmiştir. Bugün dahi Mağripli
Araplarla Mısırlı Araplar arasında önemli farklılıklar vardır.
5. ve 16. yüzyıllar arasında Afrika’nın Sudan bölgesinde çeşitli krallıklar kurulmuş ve
bunlar bir süre sonra yıkılmışlardır. Farklı kökenli 1 milyonun üzerinde nüfusa sahip olan bu
krallıkların bir özelliği de çok geniş bir sahaya yayılmış olmasıdır. Geniş bir alanı kapladığı
için farklı dillerin konuşulduğu bu krallıklarda güçlü gruplar krallığın çekirdeğini
oluşturmuştur bu devletlerin dış sınırları ise değişkendir.
Eski Gana, Kumbi Sulek’te bulunan son başkenti ile Batı Afrika’da görülen güçlü bir
devlettir. Bu krallığın kültürel ve siyasal tarihinin M.S. 4. ve 5. yüzyıllara kadar uzandığını
gösteren oldukça fazla belirti vardır. Ancak yazılı ilk doküman 8. Yüzyılda bir Arap yazara
aittir. Başlangıçta Gana, Senegal ile Üst Nijerya arasında yer alan küçük devletler federasyon
şeklinde gelişmiştir.
Gana önemli ticaret yolları üzerinden bulunması nedeniyle kısa sürede çok
zenginleşmiş, güçlü orduları ile krallığın sınırlarını genişletmiştir. Yüzlerce yıl devlet kuzeye
yaptığı altın, değerli taş, kola ve köle ticareti yanında, güneye de yaptığı tuz, bakır, ve demir
ticaretinden büyük gelir elde etmiştir. Ülkeye giren ve çıkan mallardan bir vergi alınmazken,
Gana’nın ticari ilişkileri Fas’a kadar genişlemiştir.
Çok zengin bir altın madeni üstüne kurulmuş olan antik Gana Krallığı güçlü liderleri,
stratejik planlamaları ve zengin doğal kaynakları ile Afrika'nın en parlak ülkelerindendir.
Avrupalılar ve Kuzey Afrikalılar ile geliştirilen ticaretle, kitaplar, tekstil ürünleri ve atlar altın
karşılığında satın alınmıştır.. Araplar ile büyük bir tuz ticareti yapmışlardır. Eğer biri
kanunlara karşı gelirse, bu kişi çok acı odun ve su ile yapılmış bir içecek içmeye zorlanırdı.
Eğer kişi suyu içtikten sonra kusarsa masum olduğuna, kusmazsa suçlu olduğuna inanılır ve
kral tarafından cezalandırılırdı.
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Kuzey Afrika ile olan ticari ilişkileri nedeniyle İslamiyet 10. yüzyılda Gana’da hızla
yayılmıştır. Ancak gelirlerin paylaşılmasında çıkan anlaşmazlıklar yüzünden iç karışıklıklar
meydana gelince devletin kuzeye yaptığı ticaret durmuş ve sonunda ülke 1076’da
Müslümanların Almovarid Berberilerinin eline geçmiştir. Bu sırada meydana gelen kuraklık
hızla çökmekte olan krallığı büsbütün zayıflatmış ve 12 yüzyıl sonunda yok olmasına neden
olmuştur.
Gana imparatorluğunun yıkılmasının ardından Mali’nin bulunduğu bölgede Manding
krallığı kurulmuştur. Bu yeni ülkenin kralı Nijer nehrinin akaçlama havzasında bulunan küçük
bir devlet olan Kangaba Krallığındandı. 13. yüzyıl ortalarında Mali’nin gücü en yüksek
düzeye ulaşmıştı. Aslan Kral'ın olağan üstü yönetimi ve günümüzdeki 400 milyar dolarlık
serveti ile gelmiş geçmiş en zengin adam olan Mansa Musa sayesinde inanılmaz bir
güce eriştiler. Timbuktu'yu dönemin ticaret merkezine çeviren krallık, o dönemde eğitim ve
kültür merkezi haline gelmişti.
Başkenti Nijer’in sol kıyısında yer alan ve bir zamanlar Kangaba’nın başkenti olan
Niavi’idi. Bu krallık zamanla sınırlarını genişletti. Jenne, Timbuktu ve Gao’yu da sınırları
içine kattı. Mağrip ülkeleri, Mısır ve Libya gibi Kuzey Afrika ülkeleri ve Etiyopya ile ticaret
yapan krallığın kervanlar vasıtasıyla bu ülkelerle yakın ilişkisi vardı. 15. yüzyılda iç
karışıklıklar nedeniyle yıkılan krallık parlak döneminde Timbuktu ve Jenne şehirleri çok
önemli birer İslam bilim merkezi olmuşlardır. 1593 Fas istilasından sonra zayıflayan
imparatorluk git gide gücünü yitirmiştir.
Songhai krallığı Afrika'nın batısında binlerce kilometrelik alana yayılmıştı. 15. ve 16.
yüzyıllarda büyük bir güce ulaşan imparatorluk, diğer Afrika medeniyetleri gibi zenginliğinin
büyük bir kısmını ticaret ile elde etmişti. 200 bin kişilik orduları ile oldukça güvenli bir
ülkeye sahiptiler. O dönemdeki bir çok farklı kültür bu imparatorluğun kanatları altında
yaşamaktaydı.. Şimdiki euro para birimi gibi yeni bir para birimi oluşturarak farklı pek çok
ülkeyi birleştirmeyi başarmışlardı.

111

Harita 15a: Afrika kıtasında Arapların hareketleri ve İslamiyet’in yayılışı
1-8. yüzyılda Arap hakimiyet alanları
2-15. yüzyılda İslamiyet’in etki alanları
3-15-20 yüzyıllar arasında İslamiyet’in yayılışı
Songhai krallığı Sudan’lı krallıkların başkaldırması yüzünden 16. yüzyıl sonlarında
çökmüştür. Songhai’nin çökmesinde ve daha sonra ortaya çıkan karmaşada güneyden yapılan
köle ticareti ile ilgili tüccarların da önemli katkısı olmuştur.
Batı Afrika’da 10.yüzyıldan itibaren kuvvetli devletler kurulmaya başlamıştır. Burada
savanlardaki gibi açık savaş alanları bulunmadığından Müslümanlar bu kesimlere pek
sokulmamışlardır. Bunun başlıca nedeni Müslüman orduların piyadeden ziyade süvari
oluşlarındandır.
18 yüzyıl sonları ile 19. yüzyıl başlarında gelişen bir başka bağımsız devlet de
başkenti Kumasi olan Ashanti’dir. Ashanti de diğer Afrika kralıkları gibi altın, köle ve kola
ticareti yapılmış ve düzenli ordularla önemli bir güç kaynağı olmuştur. 19 yüzyılda tarih
sahnesinden çekilen Ashanti krallığında idari sistemdeki zayıflık ile İngilizlerin işgali baş rolü
oynamıştır.
Günümüz Nijerya'sında kurulan Benin İmparatorluğu ise 1400'lü yılların başında
muazzam bir güce ulaşmıştır. Benin halkının kralı Oba pirinç kaplı ilginç mimarilere sahip
sarayları ile çok farklı estetik zevkine sahip biriydi. Pirinç kaplı sanat eserleri halk içinde de
çok kullanılmıştır. Ticarette Avrupa ve Kuzey Afrika ile mercan boncuklar, biber ve leopar
derisi gibi bölgenin sıra dışı ürünleri ile ticaret yapmışlardır. Benin İmparatorluğu İngiliz
istilasından sonra tüm kaynaklarına el konulması ile yıkılmıştır.
Ekvator güneyinde kalan yerlerdeki eski Afrika krallıkları içinde en önemlilerinden
biri de Zaire havzasındaki Kongo krallığıdır. Kuruluş tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte
13.yüzyıla uzandığı tahmin edilen bu krallık iyi eğitilmiş bir ordusu ve gelişmiş vergi
sistemine sahipti. Ayrıca demir ve bakır çıkarımı palmiye yağı üretimi, tekne yapımı, seramik
ve dokuma türünden sanayi faaliyetleri ile oldukça gelişmiş durumdaydı. Ancak bu krallık iç
karışıklıklar ve Portekizlilerle yapılan savaşlar sonucunda çökmüştür.
Bugünkü Zimbabwe toprakları üzerinde de konfederasyon şeklinde olan Makalanga
İmparatorluğu veya Portekizlilerin söylediği gibi Monomotapa İmparatorluğu bulunuyordu.
İmparatorluk 16.yüzyıl başlarında Portekizlilerle Swahili’yi aracı olarak kullanan Sofala
limanına altın, fildişi ve köle getirip karşılığında kumaş ve boncuk alan Araplarla geniş bir
şekilde ticaret yapmaktaydı.
Afrika’nın güney çıkıntısına kadar uzanan ülke daha sonra dalga dalga gelen Bantu
saldırıları ile yok olmuştur. Bu hareketler Hıristiyanlığın başlangıç yıllarında olmuş ve 11.
yüzyıla kadar devam etmiştir. Daha sonraki yıllarda bu sahada birbirinden çok gevşek
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düzende yerleşip yaşayan kabilelerin ekonomileri büyük ölçüde pastoral nomadizme
dayanıyordu.
17 yüzyılda Bantular göçebeliği bırakıp yüksek kesimlere yerleşmiş ve küçük ancak
kuvvetli devletler kurmuşlardır. Ancak Avrupalıların baskısı ile burada kurulu olan iki Bantu
devleti Zulu ve Metabele devletleri de dağıldı. Bu devletlerden Zulu krallığı Şef
Senzanganoka'nın gayri meşru çocuğu Shaka Zulu ile başladı. Kanlı aile içi
çekişmelerinde bir çok kişiyi öldüren ve ailede nam sahibi olan Sakha, kısa sürede Zulu
ailesinin şefi oldu. Sahip olduğu askeri taktiksel becerilerle Zulu Krallığı'nı zengin ve güçlü
zamanlarına kısa sürede taşıdı. Zulu Krallığı Afrika'nın istilasında en çok korkulan krallıktı.
Shaka askerlerini çok iyi eğitiyordu ve bu sayede İngiliz istilasını geri püskürtmüşlerdi. Fakat
bu durum daha sonra 1900'lü yıllarla son buldu. Cape kolonisinin içine katılan krallık şimdiki
Güney Afrika'nın Cape Town şehrinde tarihin sayfalarına gömüldü.
Sonuçta ortaya çıkan bu karmaşadan tek bir devlet kalabildi. Bu da Mokesk’in
liderliğindeki Basuto’dur. Daha sonra İngiliz himayesine giren Moskesk, 1870’de ölümünden
önce bugün Lesotho denilen küçük devleti kurdu.

5.2. Afrika’nın Siyasi Gelişmesi
Avrupalılar 15. yüzyıl başlarında ekonomik amaçlarla Afrika kıtası ile ilgilenmeye
başlamıştır. Portekizli Dom Henrique, Maderia adalarını, Bojador Burnu, Gine Körfezi, Porto
Santo, Beyaz Burun, Yeşil Burun, Senegal ve Gambia’ya ulaşmıştır. 1487 yılında Lizbon’dan
yola çıkan Bartolomeu Dias da Portekiz kralının Ümit Burnu adını verdiği Afrika’nın güney
batı ucuna ve Doğu Afrika kıyılarına ulaşmıştır (1488). Vasco do Gama’da 1497’de
Mozambike ulaşmıştır. Baharat yolunun başlangıcını bulmak ve yeni topraklardan değerli
madenleri ülkelerine taşımak amacında olan Portekizli denizciler, Doğu Afrika’da Zambezi
ırmağı ağzında, Batı Afrika’da Angola kıyılarında, Gine Körfezi, Sierra Leone ve Senegal
sahillerinde üsler ve antrepolar kurdular.
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Harita 15 b: M.Ö 500 ve
M.S 1500 tarihleri
arasında Afrika’da Bantu
göçleri

Portekizlilerden sonra İspanyollar da Afrika kıyılarına yerleşmeye başlamışlardır. Batı
Afrika kıyılarında bulunan Sao Tome ve Fernando Po gibi adaları da ele geçirip deniz
ticaretinde birer üs ve depolar kurmuşlardır. 17. yüzyılda İspanya’nın egemenliği giderek
güçlenirken Afrika’daki Portekizlilerin üstünlükleri zayıflamıştır.
Ekonomik stratejik ve ticari amaçlarla Afrika kıyılarına yerleşen ve buralarda üsler,
çiftlikler ve koloniler kuran Portekizlilerin ardından İngiliz, Fransız ve Hollandalılar da
17.yüzyıldan itibaren Afrika’ya yerleşmeye başlamıştır.
Portekizlilerle rekabet eden Hollandalılar, Portekizlilerin Batı Afrika kıyılarındaki
değerli maden ve köle ticaretini ele geçirerek Ümit Burnuna yerleştiler ve burada Cape
Colony’yi kurdular. İlk dönemlerdeki canlılığını giderek kaybeden altın ticaretinin yerini
16.ve 17 yüzyıllarda fildişi baharat, palmiye yağı ve özellikle köle ticareti aldı.
Sömürgeci Avrupa devletleri ihtiyaçları olan köleleri iki yolla elde etmişlerdir.
Bunlardan birincisi Batı ve Orta Afrika’daki kabile reisleri veya yöneticilerle yapılan
antlaşmalardı. Anlaşmaya göre kabile reisleri verdikleri köle karşılığında Avrupa
ülkelerinden dokuma ürünleri, silah ve barut almışlardır. İkinci yol ise esir tüccarları
tarafından yağmalama yoluyla Afrikalı yerlilerin köleleştirilmesi ve satılması idi.
Sömürgeci Avrupalılar kıyılarda kurdukları tarım işletmelerinde köleleştirdikleri
yerlileri çalıştırdıkları gibi, Amerika kıtasındaki geniş çiftliklerden ve Avrupa’nın çeşitli
kentlerinden gelen köle taleplerine de bu yolla cevap verdiler.
Amerika’ya gönderilen köleler, üçgen ticareti adı verilen bir ticaretin temel
öğelerinden birini oluşturdular. Bunun birinci basamağı Avrupa’dan ticari malların Afrika’ya
ihracat edilmesidir. Getirilen mallar (dokuma, silah, hırdavat, inci alkol) Afrika’da zenci
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kölelerle değiş tokuş ediliyordu Afrika hükümdarları ve tüccarları yaklaşık 400 yıl boyunca
bu ticaretin bir ayağını oluşturdular.
Köleler, içlerinden bir çoğunun ölümüne yol açan son derece kötü koşullar içindeki bir
yolculukla Atlas Okyanusunu aşarak Kuzey Amerika kıyılarına; Antil Adalarına; Orta
Amerika’ya ya da Brezilya’ya getirilmişlerdir. Ticaretin ikinci basamağı kölelerin Amerika
kıtasındaki pamuk, şeker, tütün ,tarlalarında çalıştırılmasıdır.. Avrupa’da para eden tropikal
ürünlerle (özellikle şeker) değiş tokuş ediliyor ve bu ürünler Avrupa’ya götürülüyordu
Üçüncü ve son basamak ise üretilen bu malların Avrupa’ya taşınmasıdır.. Sözkonusu üçlü
ticaret ile Avrupa ülkeleri ihtiyacı olan ürünlere düşük fiyatlarla sahip olma hakkına
kavuşmuştur.
Üçlü ticarete konu olan Avrupa’nın önemli limanları arasında Fransa’nın Nantes,
Rochelle, Bordeaux; İngiltere’nin Liverpool ve Bristol; Hollanda’nın Amsterdam;
Portekiz’in Lizbon limanları sayılabilir. Nitekim 17-18.yüzyıllarda Hollanda, İngiliz,
Fransız, Danimarka ve İsveç’in Afrika’daki en önemli faaliyeti köle ticareti olmuş ve 19.
yüzyılın ortalarına kadar devam eden bu ticaret, Batılıların bu yolla zenginleşmelerini
sağlamıştır. Köle ticaretine konu olan Afrika’lıların sayısı kesin olarak tesbit edilmemekle
birlikte ulaşım ve yakalanmalar sırasında ölenlerle birlikte 30 milyon civarında olduğu tahmin
edilmektedir. Uzun yıllar köle, değerli maden, baharat ve palmiye yağı ticareti ile uğraşan
Avrupalılar, Afrika’nın iç kısımlarına ilgi duymamış, sadece kıyılarda kurdukları üslerle,
depo ve çiftliklere hakim olmuşlardır. Ancak 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren çeşitli
ülkelerde köleliğin yasaklanması köle ticaretinin önemini kaybetmesine yol açmış, bundan
sonra da Avrupalılar, Afrika’nın iç bölgelerine ilgi duymaya başlamışlardır.

Kıtanın içlerine doğru düzenlenen ve dış görünüşleri dini kimlik taşıyan keşif
seferlerini, toprakların emperyalist genişleme amacıyla paylaşılması ve sömürge haline
getirilmesi takip etti. Avrupa devletlerinin kıyıdan içerilere doğru ilerlemeye başlamaları ile
hızlanan sömürgeleştirme hareketi sırasında sömürgeci güçler arasında anlaşmazlıklar ortaya
çıktı.
Afrika’da en erken sömürgecilik faaliyetlerine başlayan ülke Fransa’dır. 1830’da
Cezayir’i işgal eden Fransa, 1845’lerden itibaren Senegal, Gine ve Batı Afrika kıyılarından
içeriye doğru ilerlemeye başladı ve ilerlemesini batı-doğu istikametinde Büyük Sahra’nın
kuzey ve güneyinde sürdürdü. 1881’de Tunus’u işgal ettikten sonra bugünkü Mali, Çad, Nijer
ve Orta Afrika Cumhuriyeti topraklarını ele geçirip, Batı Sudan’ı tamamen denetimi altına
aldı. Fransa daha sonra Gabon ve Kongo bölgelerinde keşifler yapan İtalyan asıllı Savorgnan
de Brazza’nın çeşitli kabile şefleri ile yaptığı anlaşmalara, bu seyahate mali destek sağlamış
olduğu gerekçesiyle sahip çıktı ve Gabon’dan doğuya doğru ilerlemeye başladı.
Bu biçimde Fransa Senegal’den Çad’a kadar uzanan topraklarda 1895’te kurulan
Fransız Batı Afrikası(FBA) ve 1910’da kurulan Fransız Ekvator Afrikası (FEA) adı altında
iki federasyon kurdu. Daha sonrada Somalilerin Fransız kıyısını, Komor Adalarını ve
Madagaskar’ı sömürge topraklarına kattı.
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İngiltere Afrika’nın sömürgeleştirilmesinde en büyük paya sahip olan ülkedir.
Gambiya, Sierra Leone, Gold Coast, Nijerya’yı işgal etti. Ama Mısır’dan başlayıp
(Habeşistan dışında) İngiliz-Mısır yönetimindeki Sudan, İngiliz Somalisi, Uganda, Kenya,
Nyassaland, Rodezya ile Becuanaland, Basutoland ve Svaziland ve Güney Afrika birliği
aracılığı ile güneye uzanan tüm doğu toprakları İngiltere’nin hakimiyeti altındaydı.
Afrika’da sömürgecilik faaliyetlerine ilk başlayan ülkelerden olan Portekiz Güneybatı
Afrika’da Angola; Doğu Afrika’da Mozambik’e Batı Afrika’da Yeşil Burun Adaları, Sao
Tome ve Gine Bissau’yu hakimiyeti altına almıştır.
İspanya ise 16 yüzyılda Kanarya adalarına yerleşmiş, İspanyol Ginesi’ni Fernando Po
adasını ve Rio Muni’yi sömürge haline getirmiştir
Almanya sömürgeleştirme hareketine geç katılmış fakat Togo, Kamerun, Alman
Güneybatı Afrikası (bugünkü Namibya) Alman doğu Afrikası(Zengibar-Tanganika) gibi
oldukça geniş alanlarda hakimiyet kurmuştur. Ancak Almanya’nın I.Dünya Savaşında
yenilmesi üzerine sömürgeleri BM tarafından İngiltere ve Fransa arasında paylaştırılmıştır.
Afrika’daki sömürgeci devletlerden bir diğeri olan Belçika, Kral II. Leopald tarafından
1882’de bağımsız bir devlet olan ve Berlin Kongresince de bağımsızlığı kabul edilen (1885)
Kongo’yu (Bugünkü Zaire) 1908’de sömürgeleştirdi
Afrika’da sömürgecilik faaliyetlerine geç katılan ülkelerden olan İtalya, önce
Kızıldeniz kıyısındaki Eritre' yi (1889), ardından Somali’nin güneydoğu kıyılarını (1893)
hakimiyetine aldı. Balkan Savaşı sırasında ise Osmanlı Devletinin hakimiyetindeki
Trablusgarb ve Bingazi’yi işgal etti(1912) Etiyopya’yı da II.Dünya Savaşı öncesinde
milletlerarası şartların uygun olduğu bir sırada sömürgesi haline getirdi.(1935).
Sömürge yönetimlerine karşı Afrika halkları çeşitli tarihlerde ayaklanması ise kanlı
çatışmalara ve katliamlara neden olmuştur. Özellikle I.Dünya Savaşından sonra kıtada
özgürlük hareketleri başladı. Fakat ülkelerin asıl bağımsızlıklarını kazanmaları II.Dünya
Savaşı’ndan sonra olmuştur. Savaş öncesinde Etiyopya’yı işgal eden İtalya savaştan sonra
sömürgesi olan Doğu Afrika’ülkelerini İngiltere ve Birleşmiş Milletlere devretti.
Somali(1950) ve Libya (1951) gibi ülkeler 1950’li yılların başında bağımsızlığını kazandılar,
Eritre ise Etiyopya’ya katıldı.
İngiltere 1922 ve 1936’da Mısır’a bağımsızlık yolunda önemli yetkiler verdi fakat
egemenliğini 1956 Süveyş Krizine kadar sürdürmeye devam etti. Sudan (1956) Gana adını
alan Altın kıyısı(1957) Nijerya(1960), Sierra Leone, Tanganika(1961), Uganda(1962)
Zengibar Kenya (1963), Malavi adını alan Nyassaland, Zambiya adını alan Kuzey Rodezya
(1964) Gambiya (1965) Botswana adını alan Becuanaland ve Lesotho (1966)
bağımsızlıklarını kazandılar. Güney Rodezya ise beyaz azınlıkla 1965’te tek yanlı olarak
bağımsızlığını ilan etti. İktidar ancak 1980’de zencilerin eline geçti ve ülke Zimbabwe adını
aldı.
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Sömürgelerini iki ayrı federasyon halinde örgütlemiş olan Fransa’nın sömürgesi olan
Fas ve Tunus 1956’da, Gine 1958’de bağımsızlıklarını ilan etti. İki yıl içinde Fransız Batı
Afrikası ile Fransız Ekvaroral Afrika’sındaki sömürgeleri olan Moritanya, Senegal, Yukarı
Volta, Nijer, Kamerun, Çad, Gabon, Kongo, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Madagaskar’a
bağımsızlık vermek zorunda kaldı. Bu tarihte Fransa’nın elinde sömürge olarak sadece
Cezayir ile Fransız Somalisi kalmıştı. Bunlardan Cezayir 1954’ten beri devam ettirdiği silahlı
kurtuluş mücadelesini kazanarak 1962’de, Fransız Somalisi de 1977’de Cibuti adıyla
bağımsızlıklarını ilan etiler.
1960’ta Kongo’ya (Zaire) 1962’de Burundi ile Ruanda Belçika’dan bağımsızlığını
kazandı. Sömürgelerine en son bağımsızlık veren Afrika’nın en eski sömürgeci devleti
Portekiz’di. Angola ve Mozambik Portekiz yönetimine karşı sürdürdükleri silahlı mücadele
ile 1975’te bağımsızlığını kazanırken, onların yanı sıra Sao Tome, Principe ve Gine Bissau da
aynı tarihlerde bağımsızlıklarına kavuştular. İspanya’nın sömürgesi Rio Muni ile Fernando Po
ise 1968’de Ekvator Ginesi adıyla bağımsız bir devlet olmuştur. Kıtanın en yeni bağımsız
devleti 24 Mayıs 1993’te bağımsızlığını kazanan Eritre’dir.
Bugün Afrika’daki bağımsız devletlerin sayısı 56’yı bulmuştur. Kıtada yalnızca
Réunion Fransa’ya bağlı bir ada devletidir

5.3.Afrika’nın Günümüzdeki Siyasi Özellikleri
Günümüzde Afrika’da 56 adet bağımsız ülke vardır. Ancak günümüzde bu ülkelerin
birçoğu istikrarsızlık, yolsuzluk, otoriter rejimler ve şiddet ile mücadele etmektedir. Bu
ülkelerin bir çoğu başkanlık sistemi ile yönetilmekte, bazıları ise demokratikleşme sürecinde
askeri darbeler, cuntalar ve askeri diktatörlüklerle uğraşmaktadır
İstikrarsızlık, birçok etnik grubun dışlanmasına yol açmaktadır. Bu dışlanma etnik
çatışmaları beraberinde getirmektedir. Fakat bu çatışma ortamı bazı liderlerin ortamdan
yararlanmalarını da sağlamaktadır. Askeri gruplar birçok ülkede yönetimde oldukça etkin bir
konumdadır. Nitekim Afrika’da 1960 ve 1980 arasında 70’den fazla darbe olmuş ve 13 ülke
liderine suikast yapılmıştır. Avrupa’lı sömürgecilerin belirlediği sınırlar birçok ülke ve grup
için hala sıkıntılar oluşturmaktadır.
Soğuk Savaş yıllarında Uluslararası Para Fonu bölgedeki istikrarsızlığı gidermeye
yönelik çalışmalar yapmıştır. Bağımsızlığını kazanan ülkeler ise dönemin iki süper gücünden
biri ile ittifak kurmaya çabalamıştır. Kuzey Afrika’daki birçok ülke Sovyet yardımlarından
yararlanırken, Orta ve Güney Afrika, Batı bloğu tarafından desteklenmiştir.. Örneğin
Etiyopa’daki mevcut büyük açlığın sebebi olarak Sovyet politikaları gösterilmektedir. En çok
can kaybının yaşandığı savaşlardan bir tanesi Kongo’da İkinci İç Savaş sırasında olmuştur.
2008’de 5.4 milyon insan bu savaşta hayatını kaybetmiştir. 2003’den beri süren Darfur’daki
savaş büyük insanlık suçlarını içermektedir. 1994’de Rwanda’da yaşanan soykırım 800 bin
insanın katledilmesiyle sonuçlanmıştır. Özellikle bu süreçte AIDS bölgenin mücadele ettiği
en büyük sorunlardan bir tanesi olmuştur.
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21.yy’da çatışmalar azalma eğilimi göstermektedir. Angola’da yaşanan iç savaş 30 yıl
sürdükten sonra 2002’de sona ermiştir. Bu azalma birçok yerde komünist düzendeki
ekonomik yapılanmadan açık pazar ekonomilerine geçişi hızlandırmıştır. Özellikle bölgede
yaşanan istikrardaki yükselme Afrika ülkelerine yapılan dış yatırımları arttırmaktadır. Çin
Halk Cumhuriyeti bu yatırımlarda başı çekmektedir.

Harita 16: Afrika’da Yıllar İtibarıyla Bağımsızlığını Kazanan Ülkeler
Günümüzde Afrika'da Sahil Kuşağı ve Afrika Boynuzu adı da verilen Somali
Yarımadası jeopolitik açıdan iki sıcak noktayı oluşturmaktadır. Akdeniz'den batıya doğru
uzanan göç yollarını Sahil Kuşağı kontrol eder.. Bu Kuşak IŞİD, El Kaide ve Boko Haram'ın
faal olduğu istikrarsız bir bölgedir. Bu kesim temel hizmetler de dahil olmak üzere bir
devletin hiçbir şekilde kontrol edemediği bir bölgedir.
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Afrika’da yabancı devletlere ait askeri üsler Afrika’nın günümüzdeki siyasi yapısını
belirler. Örneğin Süveyş Kanalı'na bir çıkış kapısı olan Bab el Mendeb Boğazı dünyanın en
yoğun deniz nakliye rotalarından biridir. Bu stratejik nokta, Hindistan ve Ortadoğu'nun
kesişme noktasında olduğundan 7 yabancı ülke ordusunun üslerini bünyesinde barındırır.
Amerika, Çin, İtalya, Fransa, Almanya, Japonya, İspanya ve yakında Suudi Arabistan’ın
üslerinin varlığından ciddi maddi gelir elde edilir. Nitekim ABD Afrika'daki daimi üssü Camp
Lemonnier için yıllık 63 milyon dolar kira verirken Çin, Tadjoura Körfezi'nin diğer ucuna
inşa ettiği üs için 20 milyon vermektedir. Bu Çin’in , ilk deniz ötesi askeri üssüdür. Cibuti'nin
Tadjoura Körfezi'nde ABD askeri üssünün hemen karşısındaki Obock limanında kurulmuştur.
Çin yeni bir liman, hava alanları ve Etiyopya-Cibuti tren yolunun inşaası için Cibuti'ye 12
milyar dolarlık bir yatırım yapmıştır. Üssün binlerce askeri barındıracak bir kapasitede olması
ve Çin'in Somali Yarımadası'daki menfaatlerinin korunmasında önemli bir rol üstlenmesi
amaçlanmaktadır.
Fransa’nın da Çad, Cibuti, Fildişi Sahilleri ve Gabon’da da askeri üsleri vardır.
Ülkedeki asilere karşı yürütülen Barkhane Operasyonu'nun merkezi olan Çad’da ayrıca
Burkina Faso, Mali, Moritanya ve Nijer'de görev yapan 3 bin 500 Fransız askeri vardır.
Bunlardan Cibuti'de yaklaşık 1.700 Fransız askeri konuşlanmıştır. Bouet Limanı'ndaki
Fransız askeri üssü 500 ile 900 arasında asker barındıracak kapasitede olup Afrika'nın
batısındaki operasyonları yürütme merkezi olarak kullanılır. Burası aynı zamanda Fransa'nın
Orta Afrika Cumhuriyeti'ne yaptığı müdahalelerde kullandığı ana üstür.
Almanya’nın Nijer’de de askeri üssü bulunmaktadır.: Almanya'nın Birleşmiş Milletler
Mali misyonu dahilinde verdiği hava desteği, Niamey uluslararası hava alanındaki hava
transfer üssünden gerçekleştir.
Hindistan'ın 2007 yılında Madagaskar'ın kuzeyinde kurduğu ilk yabancı dinleme
üssünde, Hint Okyanusu'ndaki gemi geçişlerini kontrol etme ve deniz iletişimini dinleme
faaliyetleri yürütülmektedir. Ayrıca Hindistan’ın Şeyşeller’de Assumption Adası'nda yer alan
üssü, Hindistan'ın Hint Okyanusu'ndaki ilk donanma üssünün inşası için kurulmuştur.
Japonya’nın 2011 yılında ABD'nin Camp Lamonnier üssünün yanında Cibuti’de 12
hektarlık alanda kurduğu üs 180 askeri barındırır. Japonya'nın bu üssün inşası ile bölgedeki
Çin hakimiyetini kırmaya çalıştığı ifade edilmektedir.
ABD’nin Burkina Faso’da Ouagadougou'da bulunan “müşterek güvenlik
bölgesi” Sahil boyunca izleme ve istihbarat sağlarken Kamerun’un kuzeyinde bulunan
Garoua hava alanı, Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Boko Haram'ı hedef almak üzere insansız
hava araçları için kullanılmaktadır. Burada 300 Amerikan askeri vardır.
Çad’ın başkenti Ndjamena'da insansız hava araçlarının bulunduğu bir üs yer alır.
Cibuti’de Camp Lemonnier’da, 200 hektarlık bir alana yayılmış olan 3 bin 200 asker
barındıran üs Amerikan ordusunun Birleşik Müşterek Görev Kuvveti'nin de merkez
karargahıdır ve ABD'nin Afrika'daki daimi üssü olma özelliğini de taşır.

119

Kenya’nın Manda Koyu'nda bulunan Camp Simba donanma personelinin ve Yeşil
Berelilerin bulunduğu bir üstür. Somali ve Yemen'e yönelik kullanılan insansız silahlı hava
araçlarını da barındırır. Somali de ise ABD komandoları bu ülkedeki Kismayo ve Baledogle
bileşkelerini kullanır.
Ayrıca ABD’nin Şeyşeller’de Victoria adasından insansız hava aracı operasyonları
gerçekleştiren üssü ile Uganda ordusuna isyancıları yakalamada yardımcı olmak üzere ABD
özel kuvvetlerinin Entebbe hava alanındaki gözetleme araçlarını kullandığı üs daha vardır.
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Uygulamalar
1.Afrika’da köle ticareti ve yükselişi hakkında araştırma yapınız.
2. Berlin Konferansı’nın Afrika’nın etnik grupları üzerindeki etkisini araştırınız.
Sömürge sonrası Afrika ülkelerinin genel özellikleri hakkında araştırma yapınız.
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Uygulama Soruları
1.Kölelik, Afrika'da uzun süre uygulanmıştır. ............yaklaşık olarak 18 milyon köleyi
Afrika'dan ..............rotasını izleyerek sattı. 15.yy'dan 19.yy'a kadar 7-12 milyon insan bu yolu
izleyerek yeni dünyaya satıldı
2. Berlin Konferansı Afrika'nın etnik grupları için oldukça önemli bir dönüm
noktasıdır. Belçika Kralı Leopland II'nin çağrısıyla ve Avrupa'nın Afrika üzerinde egemen
olan güçlerinin katılımı ile toplanmıştır. Bu toplantı sonucunda ................... ve .........kabul
edildi.
3. Bugün Afrika'da ....... bağımsız devlet var fakat bu devletlerin birçoğu özellikle ......,
....., .......ve .....ile mücadele ediyor. Bu ülkelerin bir çoğu .........ile idare edilmekte. Ancak
birçok ülkenin demokratikleşme süreçleri........, .ve .........sekteye uğramaktadır
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Afrika kıtasının tarih öncesine ait belgeleri kıtanın Dördüncü Zamandan itibaren
yerleşmeye açıldığını göstermektedir Neolitik devrine ait insan yerleşmelerine özellikle Sahra
çölünde rastlanmaktadır . Neolitik Devirde ise günümüzdeki göçebe topluluklardan olan
Bushmenlere benzeyen insan topluluklarının yaşadıkları anlaşılmaktadır. Sahra altında
yaşayan zenci nüfusun kuzeye Nil nehrine ve Mısır’a doğru ilerlediklerine dair belirtiler
mevcuttur. Göç eden bu insanlar eski Mısır’da kültür ve büyük bir uygarlığın gelişmesinde
etkili olmuşlardır. Mısır Krallığının etkisiyle kıtanın iç kısımlarında da bazı uygarlıklar
kurulmuştur. Bu uygarlıklar arasında güneyde Nil vadisi koridorunda yer alan Nubia Kush
krallığı en önemlilerden birisidir 5. ve 16. yüzyıllar arasında Afrika’nın Sudan bölgesinde
çeşitli krallıklar kurulmuş ve bunlar bir süre sonra yıkılmışlardır. Eski Gana, Kumbi Sulek’te
bulunan son başkenti ile Batı Afrika’da görülen güçlü bir devlettir. Gana önemli bir ticaret
yolları üzerinden bulunması nedeniyle kısa sürede çok zenginleşmiş, güçlü orduları ile
krallığın sınırlarını genişletmiştir. Gana imparatorluğunun yıkılmasının ardından Mali’nin
bulunduğu bölgede Manding krallığı kurulmuştur. Batı Afrika’da 10.yüzyıldan itibaren
kuvvetli devletler kurulmaya başlamıştır. 18 yüzyıl sonları ile 19. yüzyıl başlarında gelişen bir
başka bağımsız devlet de başkenti Kumasi olan Ashanti’dir. Ekvator güneyinde kalan
yerlerdeki eski Afrika krallıkları içinde en önemlilerinden biri de Zaire havzasındaki Kongo
krallığıdır.
Avrupalılar 15. yüzyıl başlarında ekonomik amaçlarla Afrika kıtası ile ilgilenmeye
başlamıştır Portekizlilerden sonra İspanyollar da Afrika kıyılarına yerleşmeye başlamışlardır.
Portekizlilerle rekabet eden Hollandalılar, Portekizlilerin Batı Afrika kıyılarındaki
değerli maden ve köle ticaretini ele geçirerek Ümit Burnuna yerleştiler ve burada Cape
Colony’yi kurdular.
17-18.yüzyıllarda Hollanda, İngiliz, Fransız, Danimarka ve İsveç’in Afrika’daki en
önemli faaliyeti köle ticareti olmuş ve 19. yüzyılın ortalarına kadar devam eden bu ticaret,
Batılıların bu yolla zenginleşmelerini sağlamıştır
Kıtanın içlerine doğru düzenlenen ve dış görünüşleri dini kimlik taşıyan keşif
seferlerini, toprakların emperyalist genişleme amacıyla paylaşılması ve sömürge haline
getirilmesi takip etti.
Afrika’da en erken sömürgecilik faaliyetlerine başlayan ülke Fransa’dır. 1830’da
Cezayir, Senegal, Tunus Mali, Çad, Nijer ve Orta Afrika Cumhuriyeti topraklarını ele geçirip,
Batı Sudan’ı tamamen denetimi altına aldı.
İngiltere Afrika’nın sömürgeleştirilmesinde en büyük paya sahip olan ülkedir.
Gambiya, Sierra Leone, Gold Coast, Nijerya’yı işgal etti. Ama Mısır’dan başlayıp
(Habeşistan dışında) İngiliz-Mısır yönetimindeki Sudan, İngiliz Somalisi, Uganda, Kenya,
Nyassaland, Rodezya ile Becuanaland, Basutoland ve Svaziland ve Güney Afrika birliği
aracılığı ile güneye uzanan tüm doğu toprakları İngiltere’nin hakimiyeti altındaydı
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Portekiz Güneybatı Afrika’da Angola; Doğu Afrika’da Mozambik’e Batı Afrika’da
Yeşil Burun Adaları, Sao Tome ve Gine Bissau’yu hakimiyeti altına almıştır. Almanya
sömürgeleştirme hareketine geç katılmış fakat Togo, Kamerun, Alman Güneybatı Afrikası
(bugünkü Namibya) Alman doğu Afrikası(Zengibar-Tanganika) gibi oldukça geniş alanlarda
hakimiyet kurmuştur. Ancak Almanya’nın I.Dünya Savaşında yenilmesi üzerine sömürgeleri
BM tarafından İngiltere ve Fransa arasında paylaştırılmıştır.
Afrika’daki sömürgeci devletlerden bir diğeri olan Belçika, Kongo’yu (Bugünkü
Zaire) 1908’de sömürgeleştirdi. Afrika’da sömürgecilik faaliyetlerine geç katılan ülkelerden
olan İtalya, önce Kızıldeniz kıyısındaki Eritre' yi (1889), ardından Somali’nin güneydoğu
kıyılarını (1893) hakimiyetine aldı.
Sömürge yönetimlerine karşı Afrika halkları çeşitli tarihlerde ayaklanması ise kanlı
çatışmalara ve katliamlara neden olmuştur. Özellikle I.Dünya Savaşından sonra kıtada
özgürlük hareketleri başladı . Fakat ülkelerin asıl bağımsızlıklarını kazanmaları II.Dünya
Savaşı’ndan sonra olmuştur.
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Bölüm Soruları
1.Afrika’da insanlara ait ilk izlere hangi dönemde ve kıtanın hangi bölgesinde
rastlanmıştır?
a)

Neolitik devri, Sahra çölü

b)

Üst Paleolitik, Sahra çölü

c)

Neolitik devri, Kalahari çölü

d)

Üst Paleolitik, Kalahari çölü

e)

Neolitik devri, Kongo Havzası

2. Aşağıdaki Krallıklardan hangisi Kuzey Afrika’da yer alır?
a)

Manding Krallığı

b)

Songhai Krallığı

c)

Kuş Krallığı

d)

Makalanga Krallığı

e)

Ashanti Krallığı

3.Afrika’da ilk olarak hangi Avrupa devleti koloniler kurmuştur?
a)

İspanya

b)

Hollanda

c)

Almanya

d)

Portekiz

e)

İngiltere

4. Sömürge yönetimlerine karşı Afrika ülkelerinin bağımsızlıklarını kazanmaları hangi
döneme denk gelir?
a)

Birinci Dünya savaşı sonrasında

b)

Balkan savaşı sonrasında

c)

İkinci Dünya Savaşı sonrasında

d)

20 yüzyıl başlarında
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e)

İkinci Dünya Savaşı öncesinde

5. Afrika’da bağımsızlığını elde edememiş ülke hangisidir ve Bu ülke hangi Avrupa
ülkesinin sömürgesi altındadır?
a)

Mozambik, Portekiz

b)

Réunion, Fransa

c)

Ekvator Ginesi, İspanya

d)

Eritre,İtalya

e)

Zimbabwe, İngiltere

6)Afrika kıtasında neolitik devirde görülen insan toplulukları hakkında bilgi veriniz.
7) Afrika kıtasında yer alan Nubia Kush krallığı hakkında bilgi veriniz.
8) Amerika’ya gönderilen kölelerin dünya ticaretine konu olan özelliği hakkında bilgi
veriniz.
9) Afrika kıtasında en son bağımsızlığı kazanan ülkeler hangileridir?
10) Afrika’da kaç tane bağımsız ülke vardır? Hangi ülke hala kıtada bağımsızlığını
elde edememiştir?

Cevaplar
1)a, 2)c, 3)d, 4)c, 5)b
6)Neolitik devrine ait insan yerleşmelerine özellikle Sahra çölünde rastlanmaktadır.
Sahra çölü zaman zaman kurumuş zaman zamanda ağaçlı savanlarla kaplanmış fakat insanlar
bu bölgede yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Üst paleolitik dönemde ise Büyük Sahra farklı insan
topluluklarının karışma ve melezleşme bölgesi olmuştur. Ancak insanların en çok nerelere
yerleştikleri ise arkeolojik çalışmaların yapılıp tamamlanması ile kesinlik kazanacaktır.
Neolitik Devirde ise günümüzdeki göçebe topluluklardan olan Bushmenlere benzeyen
insan topluluklarının yaşadıkları anlaşılmaktadır. Bu topluluklar tıpkı günümüzdeki gibi
avcılık ve toplayıcılıkla hayatlarını devam ettirmişleridir. Sahra altı Afrika olarak adlandırılan
asıl negroid topluluklarının yaşadığı Afrika’nın orta ve güney kesimlerinde ise günümüzde
olduğu gibi basit tarımsal aletlerle yapılan tarım ve hayvancılık dikkati çeker. Günümüzde
kıtada hala göçebe olarak yaşamını sürdüren topluluklar vardır. Bunlar Ekvatoral ormanlarda
yaşayan pigmeler ile Güney Afrika’nın yarı çöl sahalarındaki Bushmenlere’dir.
7) Mısır Krallığının etkisiyle kıtanın iç kısımlarında da bazı uygarlıklar kurulmuştur.
Bu uygarlıklar arasında güneyde Nil vadisi koridorunda yer alan Nubia Kush krallığı en
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önemlilerden birisidir. Bu krallık M.Ö. 3 yüzyıldan itibaren büyümüş ve Nil vadisinde ve
daha batıdaki Sudan bölgesinde bir fildişi, abanoz, altın, devekuşu tüyü ve köle ticareti
merkezi olarak büyük önem kazanmıştır. Başkenti de Napata’dan Meroe’ye taşınan bu büyük
krallık zengin demir cevherlerine sahipti. Bunun yanında kumaş dokuma ve sulama sistemleri
yapımı da önemli ekonomik faaliyetler arasındaydı.
8) Amerika’ya gönderilen köleler, üçgen ticareti adı verilen bir ticaretin temel
öğelerinden birini oluşturdular. Avrupa’dan getirilen mallar (dokuma,silah, hırdavat, inci
alkol) Afrika’da zenci kölelerle değiş tokuş ediliyor, köleler, içlerinden bir çoğunun ölümüne
yol açan son derece kötü koşullar içindeki bir yolculukla Atlas Okyanusunu aşarak Kuzey
Amerika kıyılarına; Antil Adalarına; Orta Amerika’ya ya da Brezilya’ya getiriliyor,
Avrupa’da para eden tropikal ürünlerle (özellikle şeker) değiş tokuş ediliyor ve bu ürünler de
Avrupa’ya götürülüyordu.
9) Sömürgelerine en son bağımsızlık veren Afrika’nın en eski sömürgeci devleti
Portekiz’di. Angola ve Mozambik Portekiz yönetimine karşı sürdürdükleri silahlı mücadele
ile 1975’te bağımsızlığını kazanırken, onların yanı sıra Sao Tome, Principe ve Gine Bissau da
aynı tarihlerde bağımsızlıklarına kavuştular. İspanya’nın sömürgesi Rio Muni ile Fernando Po
ise 1968’de Ekvator Ginesi adıyla bağımsız bir devlet olmuştur. Kıtanın en yeni bağımsız
devleti 24 Mayıs 1993’te bağımsızlığını kazanan Eritre’dir.
10) Bugün Afrika’daki bağımsız devletlerin sayısı 56’yı bulmuştur. Kıtada yalnızca
Réunion Fransa’ya bağlı bir ada devletidir
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6. AFRİKA KITASININ NÜFUS ÖZELLİKLERİ

128

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6.1. Afrika Kıtasında Nüfusun Dağılışı:
6.2. Afrika Kıtasınına Dil ve Din Özellikleri
6.3.Afrika Kıtasında Nüfusun Etnik Yapısı
6.3.1.Kuzey Afrika’da Yaşayan Araplar
6.3.2-Tropikal Afrika’da Yaşayan Zenci Grupları
6.3.2.1 İlkel Zenci Toplulukları:
6.3.2.1.1 Pigmeler:
6.3.2.1.2 Bushmenler
6.3.2.1.3 Hotantolar:
6.3.2.2.Guine Ve Sudan Zencileri:
6.3.2.3.Bantu Zencileri
6.3.2.4.Hami-Negro Grubu:
6.3.3.Güney Afrika’da Yaşayan Beyaz Azınlık
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.Afrika’da yaşanan yoksulluk ve çaresizliğin en büyük kurbanları ise çocuklardır.
Kıta çocuk ölümleri bakımından da yüksek değerler gösterir. Dünyada ortalama ....... olan
çocuk ölümleri Afrika’da......’tür.
2. Afrika’da yerli dilleri oldukça zengindir ve çoğu yazılı hale gelmemiş ........ fazla dil
vardır. Çoğu Afrika dilinin yazı geleneği yoktur ve ancak 40 tanesi 1 milyon ve daha fazla
kişi tarafından konuşulur......., .........ve ........dil grupları başlıca dil ailelerini meydana getirir.
3. Nüfus miktarı bakımından önemsiz olan ve modern hayattan uzak açlık sınırında
yaşamını sürdüren nüfus toplulukları arasında ......, Kalahari çölünün ... ve Kongo
ormanlarındaki .... . vardır.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Beşeri Coğrafya

Beşeri Coğrafya

Beşeri Coğrafya

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Afrika’da
nüfusun
kıta Gözenç,S (1995) Afrika
içindeki dağılışı
Ülkeler Coğrafyası
Köksal, 1999,A. Afrika
Genel
ve
Ülkeler
Coğrafyası, Ankara,.
Özey, R. 2004. Dünya ve
Ülkeler Coğrafyası, Aktif
Yayınları (5.Baskı), İstanbul
Afrika’nın etnik özellikleri
Gözenç,S (1995) Afrika
Ülkeler Coğrafyası
Köksal, 1999,A. Afrika
Genel
ve
Ülkeler
Coğrafyası, Ankara,.
Özey, R. 2004. Dünya ve
Ülkeler Coğrafyası, Aktif
Yayınları (5.Baskı), İstanbul
Afrika’nın din ve dil yapıları Gözenç,S (1995) Afrika
Ülkeler Coğrafyası
Köksal, 1999,A. Afrika
Genel
ve
Ülkeler
Coğrafyası, Ankara,.
Özey, R. 2004. Dünya ve
Ülkeler Coğrafyası, Aktif
Yayınları (5.Baskı), İstanbul
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Anahtar Kavramlar
•

Hotantolar

•

Bushmenler

•

Pigmeler

•

Guinea ve Sudan zencileri

•

Bantu Zencileri

•

Hami-Negro grubu

•

Hami- Sami ırkı

•

Afrikaner
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Giriş
Afrika nüfusu son yüzyılda hızla büyümüştür ve sonuçta Bazı Afrika ülkelerinde 50
yaşın altında genç nüfusun yaşadığı tabanı şişkin bir nüfus piramiti oluşmuştur. Birleşmiş
Milletlerin tahminlerine göre, nüfus 1982-2009 döneminde nüfus ikiye katlanmış, 1955-2009
yılları arasında ise dört kat artmıştır. Nüfus bu şekilde artmaya devam ederse BM
tahminlerine göre, Afrika nüfusu 2050 yılına kadar yaklaşık 2.5 milyara (dünya toplamının
yaklaşık% 26'sı), 2100 yılında yaklaşık 4.4 milyar'a (dünya toplamının yaklaşık% 39'u)
ulaşacaktır.
Alan
Doğu Afrika

Nüfus (2017)
416.676.295

Batı Afrika

372.551.411

Kuzey Afrika

232.186.119

Orta Afrika

161.236.615

GüneyAfrika

63.854.425

Tablo1.Afrika
Kıtasında
Nüfusun
Bölgelere
http://www.worldometers.info/world-population/africa-population/)

Göre

Dağılışı

(Kaynak

Afrika kıtasında 2017 yılı verilerine göre 1.244.508.191 kişi yaşar. Bu nüfus dünya
nüfusunun kabaca %16.36'sını temsil etmektedir Kıta nüfusunun yıllık ortalama artış hızı
%2.6’dır. Kıtada km2’ye 42 kişi düşer. Dünyanın en yüksek doğum ve ölüm oranlarına sahip
olan kıta Asya’dan sonra dünyanın en kalabalık nüfuslu ikinci kıtasıdır. Kıta dünyada en kısa
ortalama ömre (55) sahiptir. Ölüm oranlarının yüksek olmasının nedeni, kıtanın yoksulluğu,
yetersiz gıda maddeleri, kötü sağlık koşulları, kuraklık, savaşlar ve yeterli tıbbi bakımın temin
edilememesidir.
Afrika’da yaşanan yoksulluk ve çaresizliğin en büyük kurbanları ise çocuklardır. Kıta
çocuk ölümleri bakımından da yüksek değerler gösterir. Dünya ortalaması binde 70 olan
çocuk ölümleri Afrika’da binde 94’tür. Bu bakımdan Afrika’nın birçok ülkesinde her dokuz
çocuktan birisi birinci doğum günlerini görememektedir. Bebek ölümleri Angola(190)
Mozambik(148), Sierra Leone Gine (143), Malawi (134), ve Liberya’da (126) oldukça
yüksektir.
Afrika kıtasında çocuk ölümleri gibi anne ölümleri de yüksektir. Nitekim son 15 yılda
270 bin anne hayatını kaybetmiştir. Doğum sırasında ölüm riskinin en yüksek olduğu Afrika
ülkesi ise yedi anneden birinin yaşamını yitirdiği Nijer’dir. Hamilelik sırasında ya da doğum
sonrasında Nijerya'da ölen kadın sayısı 59 bindir. 15 yaşındaki bir genç kadının ölüm olasılığı
da Afrika'da 1/26 iken sanayileşmiş ülkelerde bu oran 1/7300 gibi düşük bir orandadır.
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Afrika kıtası sağlık koşulları açısından da dünyanın geri kalmış ülkeleri arasındadır.
Yoksul ülkeler arasında yer alan Çad'da nüfusun ancak % 9'u sağlık hizmeti alabilirken,
Etiyopya ve Nijer'de ise nüfusun %13'ü bu hizmete erişebilmektedir. Kıta yıllardır AIDS,
verem ve sıtmayla mücadelede etmektedir. Verem virüsü geçen 15 yıl içinde 18 Afrika
ülkesinde dörde katlanmış ve bu hastalık yüzünden 15 yılda yarım milyon kişi yaşamını
yitirmiştir. Her yıl AIDS’ten ölen 3 milyon kişiden 2,3’ü yine Afrika kıtasındadır. Nijerya'da
2 milyon 900 bin kişinin HIV/AIDS virüsü taşımaktadır. Bunların 240 bininin çocuk olduğu
tahmin edilmektedir. Çad'da 180 bin, Etiyopya'da 400 bin, Kongo'da 120 bin, Nijer'de 79 bin,
Sierra Leone'da 48 bin ve Somali'de ise 44 bin AIDS hastası bulunur.
Çalışan nüfusun büyük çoğunluğu hâlâ ilkel geçim tarımı ve ticari ürünlerinin
üretimine devam etmektedir. Çoğu ülkede, toplam nüfusun tarıma bağımlılık oranı en az
3/5’tir.
Çalışan nüfusun geri kalanı, hızla büyüyen bir hizmet sektörü (memur, silahlı
kuvvetler mensupları, polis, öğretmenler, sağlık çalışanları ve ticaret ve iletişim alanlar) ,
giderek artan sayıda madencilik ve sanayi alanında faaliyet göstermektedir. Bununla birlikte,
yalnızca birkaç ülkede, bu ikinci faaliyetler işgücünün onda birinden fazlasını kullanamaz.
Özellikle tarım sektöründe ve özellikle kentsel alanlarda işsizlik artmıştır.
Kadınların emeğe katılımı ülkeden ülkeye değişir. Ücretli işlerde erkeklerden daha az
kadın çalışırken, Sahra altı ülkelerdeki kadınların büyük çoğunluğu yalnızca geçimlik tarımla
uğraşmaktadır. Kadınlar aynı zamanda sivil hizmette , ticarette (özellikle batı Afrika'da), ev
hizmetlerinde ve hafif endüstride giderek daha fazla istihdam edilmektedir
Son on yıl içinde Asya’da 230 milyon kişi daha da fakirleşirken, Afrika’da yaşayan bir
kişi, günde 1 dolardan daha az bir parayla geçinmek zorundadır. Bu aynı zaman diliminde
açlık sınırında yaşayanların sayısının %50 oranında arttığı anlamına gelir. Nitekim Afrika'da
nüfusun % 45'inden fazlası yetersiz beslenme ve açlık tehlikesi altında yaşar.
Gıda yoksulluğunun yaşandığı kıtada, eğitim ve iletişim kaynaklarının kullanım
oranları da çok düşüktür. Kıtada okuryazar oranı %50’den azdır. Nijer, Somali, Nijerya,
Sierra Leone okuryazar oranı ülke nüfusunun %50'sini geçmez. Nijer'de %15'te kalırken, her
iki ülkedeki erkek okuryazar oranı ise ancak %43'e ulaşır. Bu ülkelerde her 100 kişiden en
çok 10'u telefona sahiptir. İnterneti, Kongo ve Nijerya'da her 100 kişiden sadece 1'i
kullanabilmektedir. Diğer ülkelerde ise hiç kullanılamamaktadır. En yüksek okuryazar
oranına sahip gıda yoksulu ülke Sierra Leone’de, kadınların %24'ü, erkeklerin ise %47'si
okuryazar durumundadır. Bu ülkeler arasında en düşük okuryazar oranına sahip Çad'da ise
kadınların %13'ü, erkeklerin %41'i okuma yazma bilmez.
Afrika halklarının %40’ından fazlası içme suyu kaynaklarına ulaşmakta sorun
yaşamaktadır. Kıtanın belli bölgeleri kıtlıkla mücadele ederken bazı ülkelerde de fazla yağış
yüzünden tarım sahaları zarar görmektedir. Afrika’nın her yerinde artan temiz su ihtiyacına
karşılık çoğunlukla sağlıksız su kaynakları kullanılmaya devam edilmektedir. Sulama
sistemleri konusunda son 40 yılda Afrika genelinde 4 milyon hektar alan sulama imkânına
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kavuşmuştur. Çin ve Hindistan’ın 20 milyon hektarlık saha geliştirmesiyle kıyaslandığında
kıtanın bir hayli geride kaldığı görülmektedir. Nüfusunun %61'inin içme suyuna erişebildiği
Sierra Leone'u, %58'lik oranla Kongo izler. Etiyopya'da nüfusun %22'si, Somali'deyse %29'u
sağlıklı içme suyuna erişmektedir. İçme suyuna ulaşım oranı gelişmiş ülkelerde %100,
gelişmekte olan ülkelerde % 80 iken bu oran, gıda yoksulu ülkelerde ortalama %55 gibi düşük
bir seviyededir.
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6.1. Afrika Kıtasında Nüfusun Dağılışı
Afrika, Avrupalılar tarafından “Karanlık Kıta” olarak bilinmiştir. Bunun nedeni de iç
kesimlerin fiziksel engeller yüzünden uzun süre işletilememesidir. Geniş Sahra Çölü’nü
geçmek son derece tehlikeli; denizden kıtanın iç kesimlerine geçmek de akarsulardaki
şelaleler ve güçlü akıntılar ile ekvatoral kıyılar boyunca uzanan yoğun bitki örtüsü yüzünden
çok güçtür. Tropikal Afrika’nın sakinleri ve kaynaklarına duyulan ilgi ve merak,
Avrupalıların, esas olarak yirminci yüzyılda tamamlanan, sömürge ve yerleşme
faaliyetlerinden çok daha önce başlamıştı.

Harita 17.Afrika Kıtasında Nüfusun Dağılışı
Afrika nüfusu Avrupalılarla temaslarından hem kayba uğramış hem de kazanç sağlamıştır. Buradan çıkan en önemli sonuç ise, onyedinci yüzyıl boyunca ve onsekizinci yüzyıl
başlarında Avrupalıların esir ticareti ağı oluşturarak yerli nüfusu azaltmalarıdır. 10-15 milyon
dolayında Afrikalı, Latin Amerika ve Amerika Birleşik Devletleri’nin güneyindeki
plantasyonlarda çalıştırılmak üzere esir olarak Batı Afrika’dan Atlas Okyanusu’nun öte
yanına taşınmışlardı. Çok daha küçük ölçekte de Avrupalılar, kıtanın seçtikleri bazı
kısımlarına yerleşerek, Afrika nüfusuna katkıda bulunmuşlardı. Güney Afrika’nın orta
enlemlere denk düşen kesimleri çoğu Avrupalıları kendisine çekmişse de, önemli miktarda
Avrupalı da Akdeniz kıyıları boyunca ve doğu Afrika’nın verimli tarımsal alanlarına
yerleşmişlerdi. Afrika ulusları özellikle II. Dünya Savaşı’ndan bu yana olmak üzere
bağımsızlıklarını kazanınca da, Avrupa kökenliler Avrupa’ya geri döndüler. Halen Afrika
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nüfusunun yalnızca yüzde 2 kadarının Avrupa kökenli olduğu sanılmaktadır; bunların da çoğu
Güney Afrika Cumhuriyeti’nde yaşamaktadırlar.
Afrika’nın jeolojik yapısı (kıyılarda diklikler halini alan çok büyük bir eski kıta)
yüzünden nüfusun kıyılarda toplanmasını sağlayacak geniş kıyı alçak alanları olmadığı gibi,
Amazon Havzası’ndaki kadar sıcak, nemli ve seyrek nüfuslanmış bir alçak iç kesimi de
yoktur. Afrika, kıta boyunca uzanan ve daha yüksek serin alanlarda nüfusun toplanacağı
yerlerin bulunduğu engebeli bir dağ sırasından da yoksundur. Geniş ölçekli yüksek alanları
yalnızca kuzeybatı kıyısı boyunca uzanan Atlas Dağları, güneydoğu kıyısı boyunca yer alan
Drakensberg Dağları ve Doğu Afrika Yaylaları’dır. Doğu Afrika’da 5000 m’nin üzerinde
yükselen Kilimanjoro ve Kenya dağlarının çevresindeki volkanik kül ve bazalttan meydana
gelmiş verimli havzalar önemli nüfus topluluklarına sahiptirler. Doğu Afrika’nın bir başka
özelliği de bir dizi derin yarılmış vadilerden (rift vadileri) bazılarının kısmen suyla dolarak
göller meydana getirmesi ve bu göllerin (çok geniş bir havzayı kaplayan Victoria Gölü gibi)
kıyı kesimlerinin de küçük nüfus topluluklarını kendilerine çekmeleridir.
Afrika, Avustralya dışındaki diğer kıtaların hepsinden daha çok çöl nitelikli topraklara sahiptir. Güneybatı Afrika’nın bazı kesimlerini Kalahari Çölü kaplamıştır; fakat, bu,
kuzeydeki Büyük Sahra’nın ancak bir parçası kadardır. Çöller Afrika’nın en seyrek
nüfuslanmış bölgeleridir; hatta bazı geniş alanlarda gerçek anlamda yerleşim yoktur.
Hayvancılık yapanlar ve Kalahari’de de göçebe avcılar kurak bölgelerin her tarafına
yayılmışlardır. Bununla birlikte, dağınık yerlerde vaha halinde gelişmeyi sağlayacak ve tarım
yapan çiftçileri destekleyebilecek su bulunabilmektedir. Bunların en büyüğü, Nil Vadisi’dir.
Avrupalıların plantasyonlar ve ticari çiftlikler kurmuş, madenleri açmış ve ticari
kolaylıklar geliştirmiş olmalarına rağmen, Afrikalıların büyük çoğunluğu geçim türü tarım
yapmaya devam etmektedirler. Sahra’nın güneyindeki tropikal alanlarda geçim türü tarım
yapılan köyler düşük ya da orta yoğunluklu olarak her yere dağılmıştır. Daha iyi tarımsal
alanlar genellikle daha yüksek yoğunluklara sahiptirler; yoğun yağmur ormanları ya da fakir
topraklar çok az kişi tarafından yerleşilmiştir. Afrika’nın büyük şehirleri çok azdır ve bazı
ülkelerde şehirsel nüfusun toplam içindeki payı yüzde 20’in altındadır. Örneğin Afrika’nın
yüzelli milyona yaklaşan nüfusuyla en büyük ülkesi Nijerya’nın en büyük şehri Lagos bile 10
milyon dolayında nüfusa sahiptir. Buna en önemli istisna Güney Afrika’dır; burada her birinin
nüfusları 1 milyonun üzerinde olan dört şehir birden, Capetown (3.1), Johannesburg
metropoliteni (7.1), Pretoria ve Durban (2.8), bulunmaktadır. Güney Afrika, bütün
Afrika’daki en üst düzeyde sanayileşmiş ve en farklılaşmış ekonomiye sahip ülkedir.
Bununla birlikte, Sahra’nın güneyinde kalan ülkelerde, ülke içi karışıklıklar ve bazı
doğal afetler kırlardan şehirlere olan göçü büyük ölçüde arttırmış ve nüfusun büyük şehirlerde
daha da fazla toplanmasına yol açmıştır. Örneğin Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde (Zaire)
Kinşasa (8.9), Fildişi Sahili’nde Abidjan (4.3), Nijerya’da İbadan ve Kano (3.8), Kenya’da
Nairobi (3.4), Etiyopya’da Adis Ababa (2.7), Senegal’de Dakar (2.5 milyon), Mozambik’de
Maputo ve Angola’da Luanda (2.7 milyon) önemli nüfus toplanma alanları olarak
belirmişlerdir. Afrika’nın diğer ülkelerinde de milyonu aşan şehirler ortaya çıkmıştır. Kuzey
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Afrika’da, birazdan değineceğimiz Kahire’den başka, Cezayir’in başkenti Cezayir/ Algiers
(4.2), Fas’ın Kazablanka’sı (3.9) ve Tunus’un Tunis’i (2.3) bunlar arasındadır.

Nijerya ve Nil Vadisi Toplanma Alanları
Afrika’nın günümüzde 50 kadar ülkeye bölünmüşlüğü nedeniyle, hiç bir ülke nüfusu
tek başına etkili görünmemektedir. Her ne kadar çeşitli spekülasyonlar yapılıyorsa da, 137.3
milyon (2004) dolayında olduğu belirtilen, fakat 150 milyon dolayında tahminler de yapılan
nüfusuyla Nijerya kıtanın en kalabalık ülkesidir. Mısır, 76.2 milyon dolayında nüfusuyla
ikinci gelmektedir; fakat çok büyük ölçüde Nil Vadisi’nde toplanmış olan bu nüfus dünyadaki
en büyük yoğunluklarından birisini vermektedir. Çoğu Afrika ülkesi 30 milyondan daha az
nüfusa sahipse de, Afrika’nın nüfus büyüme hızının çok yüksek olması nedeniyle, bu hızın
sürmesi durumunda (ve AIDS’in ölümcül etkisi azalırsa), bu ülkelerin de çoğu 20-30 yıl
içinde iki misline varmış olacaklardır.

Nüfus (milyon)
2017
2025

Yoğunluk
(km2’de)

Başlıca şehirler

Sahra-altı Afrika Ülkeleri
BENİN
BURKİNO FASO
FİLDİŞİ SAHİLİ
GANA
GİNE
MALİ
NİJER
NİJERYA
SENEGAL
SİERRA LEONE
TOGO
KAMERUN
ANGOLA
ÇAD
KONGO DEMOKRATİK CUMH.
ETİYOPYA
ZİMBABWE
MALAWİ
ZAMBİYA
UGANDA
SOMALİ
RUANDA
BURUNDİ
TANZANYA
KENYA
SUDAN
MOZAMBİK
MADAGASKAR
GÜNEY AFRİKA

7.3
13.6
17.3
20.8
9.2
12.0
11.4
137.3
10.9
5.9
5.6
16.1
11.0
9.5
58.3
67.9
12.7
11.9
10.5
26.4
8.3
8.0
6.2
36.6
32.0
31.1
18.8
17.5
42.7

11.8
22.5
24.6
25.4
16.2
20.0
18.4
206.4
17.1
9.0
7.6
22.4
15.7
16.7
104.9
91.2
12.8
17.7
12.8
45.0
14.9
11.0
10.1
62.4
35.3
46.6
17.5
33.0
34.0

59
43
52
89
32
9
9
146
52
73
88
34
11
7
23
67
34
114
14
125
15
331
275
40
55
14
24
28
37

33.4
10.0
32.2
5.6
76.1

44.3
12.0
39.9
8.3
103.4

13
63
66
3
67

NOVO
OUAGADOUGOU
ABİDJAN
ACCRA
CONAKRY
BAMAKO
NİAMEY
LAGOS, İBADAN
DAKAR
FREETOWN
LOMÉ
YAOUNDÉ
LUANDA
N’DJAMENA
KİNŞASA
ADDİS ABABA
HARARE
LİLONGWE
LUSAKA
KAMPALA
MODADİŞU
KİGALİ
BUJUMBARA
DAR-ES-SALAM
NAİROBİ
HARTUM
MAPUTO
ANTANANARİVO
JOHANNESBURG

Kuzey Afrika Ülkeleri
CEZAYİR
TUNUS
FAS
LİBYA
MISIR

CEZAYİR
TUNİS
KASABLANKA
TRİPOLİ
KAHİRE, İSKENDERİYE

Tablo 1: Afrika kıtasındaki Başlıca Ülkeler ve Belli başlı Şehirleri
Nijerya’nın nüfusu, Nijer Nehri’nin geniş deltası ve aşağı vadisi de dahil, ülkenin kıyı
kuşağında toplanmış bulunmaktadır. En büyük şehri olan Lagos da burada yer alır. Nüfusun
bu şekilde kıyılarda toplanması, sömürge döneminde tropikal tarım ürünleri ve madenleri
Avrupa’ya taşıma kolaylıklarının geliştirilmesiyle başlamıştı (Afrika’nın büyük kısmında
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şimdiki önemli şehirlerin kökeni limandır). 1970’lerden beri Nijer deltasındaki petrol
yataklarının hızla işletilmeye başlanması ise ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesine yardımcı
oldu ve nüfusun kıyılarda toplanmasını daha da hızlandırdı. Nüfusun iç kesimlerdeki
toplanma alanları ise daha çok geleneksel geçim türü tarım ve hayvancılığa bağlı olarak
oluşmuştur; bir de başkent Abuja içeride yer almaktadır. Kıyı şeridinde yaşayanlarla iç
kısımdakiler arasında gözlenen yaşam tarzlarındaki zıtlıklar ve kültürel farklılıklar modern
Nijerya’nın siyasal bütünleşmesindeki aşılması en zor engellerden birisidir.
Mısır’da ise Nil Vadisi’nden çorak iç kesimlere, nehrin her iki tarafında da canlı bir şekilde gözlenen çarpıcı bir geçiş vardır. Çöl o kadar kuraktır ki, insan dahil, her çeşit canlıdan
yoksundur. Fakat, Mısır’a “doğanın bir hediyesi olan Nil Nehri” vadisi yeşil sulanmış tarlalar,
köyler ve şehirlerle kalabalık bir şerit halinde uzanmaktadır; burası hayal edilebilen en yoğun
nüfuslu ve en yoğun kullanılan alanlardan birisidir. Yalnızca 10-11 km genişlikte olduğu
halde, Mısır’ın nüfusunun yüzde 85’ini içine almaktadır. Vadideki nüfus yoğunlukları km2’de
1900 kişi gibi muazzam miktardadır. Nil’in bitiminde de, Mısır’daki nüfusun hedef merkezi
olan, Kahire metropoliten alanı (16.2 mil-yon) yer alır. Şehrin büyüme hızı ve kalabalığı,
tıkanma, konut sıkıntısı, sağlık koşulları, işsizlik, vb. sorunlarının çözümünü olanaksız hale
getirmektedir. Kıyıda İskenderiye (4.5 milyon) ikinci büyük şehir olurken, Nil’in güney
kesimindeki Sudan’ın başkenti Hartum (5.7 milyon) Nil vadisindeki diğer önemli şehir
olmaktadır. Bundan başka, eğer Mısır’da şimdiki nüfus artış hızı sürdürülürse, 30 yıl içinde
nüfus iki misline ulaşacaktır. Yoksul ekonomik yapısı ve hızlı nüfus artış oranıyla da Mısır’ın
gelecekte nüfusunu besleme yeterliliği kuşkuludur.

6.2.Afrika Kıtasında Nüfusun Dağılışını Etkileyen Faktörler
Afrika kıtasında nüfus eşit olarak dağılmamıştır. Nüfusun eşit olarak dağılmamasında
fiziki ve beşeri faktörlerin etkisi vardır.

6.2.1.Fiziki Faktörler
a)Relief: Reliefin nüfus yoğunluğu ve dağılışı üzerinde üç önemli etkisi vardır. Çok
yüksek alanlarda vegetasyon örtüsü ve toprak yok gibidir. Buralarda sert iklim koşulları
yerleşmeyi, dolayısıyla nüfusu engeller. Ancak nispeten yüksek reliefe sahip bazı uzak yerler,
doğal kaynaklardan yoksun olmakla birlikte bazı insanların sığındığı yerler olmuştur. Böylece
Batı Afrika’da Jos Platosunun bir kısmı esir tüccarlarından kaçan Birom’lar tarafından
yerleşme yeri olarak kullanılmıştır. Aynı şekilde Fulaniler Futa Jalon ve Bamenda yaylalarını
iskan ederek çeçe sineklerinden kaçmışlardır. Lesotho’lular Bantuların saldırılarından
korunmak için Maluti Dağlarına çekilmişlerdir. Bu insanlar kendilerine zor şartlarda
yaşamaya adapte etmişlerdir. Atlas Dağları ve Drakensberg sıradağları ve insanların daha
ziyade kıyılarda yerleşmesine sebep olmuşlardır. Diğer taraftan Afrika’nın iç kesimindeki
geniş düzlükler göçebe hareketler için herhangi bir engel teşkil etmemiştir.

b)İklim: İklim Afrika’da nüfus dağılışı üzerinde rol oynayan en önemli etkenlerden
biridir. Hava sıcaklıklarının fazla rolü olmamasına rağmen yağış ve yağış düzeni çok büyük
bir etkiye sahip olmuştur. Yıllık 380 mm yağış alan yerlerde çok az tarım yapılabilmektedir.
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Ayrıca yüksek buharlaşma oranları dolayısıyla 500 mm bile yetersiz kalmaktadır. Sahra,
Kalahari çölleriyle Somali’nin yarı-çöl alanları, Nyika bölgesi ve Kenya’nın bazı bölümleri
doğal olarak çok düşük bir nüfus yoğunluğuna sahiptir. Fakat yine de buralarda Bushmen,
Masai, Turhana ve Bedwoin ırklarından insanların yaşadıkları görülür. Ancak zor şartlar
dolayısıyla buralarda ölüm oranları çok yüksektir. Bu bölgelerde suyun bulunduğu yerler
etrafında adeta cepler içinde çok sayıda insan yaşamaktadır. Ayrıca çöllerdeki vahalar yoğun
nüfusa sahip yerlerdir.

c)Topraklar: Toprak özellikleri de yerleşmeyi, dolayısıyla nüfusu bir

ölçüde
etkileyebilmekte, küçük alanlarda da yerel etkiler yapabilmektedir. Drene edildiği taktirde
bataklık toprakları çok verimlidir ve çok sayıda nüfusu besleyebilecek güçtedir. Bu durum
Sierra Leone, Gambia ve Liberya sahil kesiminde görülmektedir. Latosollerin işlenmesi
güçtür ve bunlar mineral bakımından fakirdir., onun için fazla bir nüfus için yetersizdir.
Kenya paltolarında yer alan kırmızı volkanik topraklar hem Afrikalılar ve hem de Avrupa’dan
gelenler tarafından özelikle seçilmiş, buna karşın Siyah pamuk toprakları uzun süre ihmal
edildikten sonra nüfusun baskısı ile işlenmeye başlamıştır.
d) Vegetasyon:İklim ve toprak şartlarına bağlı olarak belirlenen vegetasyon
yerleşmeyi etkileyen unsurlardan biri olmuştur. Zaire havzasının ve Batı Afrika’nın yoğun
yağmur ormanları, yaşamı ve ulaşımı engellediği için iskan daha ziyade akarsu kenarlarını ve
vadi içlerini seçmek zorunda kalmıştır. Nijer Deltasının güney ucundaki bataklıklar
yerleşmeyi önlemiştir. Savanların kuru ve sert otları da hem insanlara ve hem de
evcilleştirilmiş hayvanlara uygun gelmemiştir. Tanzanya’daki “miombo” ormanları ve bazı
çalılıklar da insana zararlı böceklerin yaşadıkları yerler olduğu için iskan düzenini
etkilemiştir.

6.2.2.Beşeri Faktörler
a) Köle ticareti : Afrika’nın bazı yerlerindeki yerleşmeyi doğrudan etkileyen
faktörler içinde köle ticareti başta gelir. Önceki yıllarda Batı Afrika’nın “orta kuşağında”
yaklaşık 7ile 100N enlemleri arasındaki alan toprak ve doğal kaynaklar bakımından fakir
olduğu gibi, ayrıca köle ticareti bölgesi olarak bilinir. Bu kesim hem kıyıdan hem de
kuzeyden saldırılara maruzdu. Bu bölgelerden köle tüccarları uzun yıllar boyunca insanları
yakalayıp Kuzey ve Güney Amerika’ya ve kıtanın diğer kesimlerine götürerek köle ticareti
yapmışlardır. Bu nedenle de bu alanlar nüfus bakımından seyrek alanlar olarak kalmışlardır.
Gerçekten de 16. Yüzyılın başlarında Afrika köle ticareti dolayısıyla büyük nüfus kaybına
uğramıştır. Bu ticaret doruk noktasına18. Yüzyıl sonları ve 19. Yüzyıl başlarında ulaşmıştır.
Bu dönemde tahminen 20 milyon Afrikalı özellikle Amerika’daki plantasyon alanlarında ve
çiftlikler de çalıştırılmak üzere kıtadan götürülmüşlerdir. Ayrıca Zanzibar’daki pazarlardan
da Orta Doğu ve Hindistan’a 10 milyon köle sevk edilmiştir.

b) Avrupalıların Yerleşmesi ve Yayılmaları: Avrupalılar kıtaya yerleşmeye
başladıktan sonra yerleşmenin gelişimi son yüzyıl içinde oldukça değişmiştir. Bu dönemde
Rand, Shaba-Zambia Bakır Kuşağı ile Batı Afrika’nın madencilik bölgeleri büyük nüfus
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yoğunluğuna sahne olmuşlar ve küçük ıssız bölgeler aniden yoğun nüfuslu madencilik
alanları olarak ortaya çıkmıştır. Buna en iyi örnekler Batı Uganda’daki Kilembe,
Tanzanya’daki Mwadui elmas madenleri, Güney Kenya’daki Mogadi Soda ve Sahra’daki
petrol alanları gösterilebilir. Bunlar dışında ayrıca eski ve yeni şehirler kıtada nüfusu çeken
alanlar olmuş ve olmaya devam etmektedir.
Avrupalıların Afrika’da gerçek yerleşmeleri 16522de Kap civarında Hollandalıların
yerleşmesi ile başlamıştır. Bunları 18.yüzyıl sonlarında İngilizler takip etmiştir. İngiliz
idaresinden kaçmak için Boerler 1836 ile 1846 arasında kuzeye göç etmişlerdir. Bugün,
Avrupa asıllı Güney Afrikalıların sayısı 3.8 milyon kadardır. Ayrıca Güney Afrika’ya
Afrika’nın diğer bölümlerinden göç edenlerin sayısı da oldukça fazladır.
Kap’ın iskanına benzer bir durum 1830’lardan sonra Fransızların Cezayir’e yaptıkları
göçlerle meydana gelmiştir. Fransız hükümeti bu göçleri desteklemiş ve bu şekilde 1848’de
Cezayir’e yerleşen Fransızların sayısı da 40 bini bulmuştur. Bu rakam 1950 yılında yaklaşık 2
milyona ulaşmıştır. Tunus’ta da 200 bin kadar Avrupalı (çoğu Fransız) yaşamaktaydı. Fas’ta
bu rakam 325 bini bulmuştur.
Avrupalılar Doğuya ve Afrika’nın içlerine daha sonraki tarihlerde yerleşmişlerdir.
Özellikle 1880’lerden sonra madenler ve tarıma uygun topraklar Avrupalıları kendine
çekmiştir. 1960’larda hemen 300 bin kadar Avrupalı Zimbabwe ve Zambiya’ya ve 100 bin
kadarı da Doğu Afrika’ya yerleşişlerdir.

c) Siyasi İstikrar: Kıtanın bazı bölgelerinde yerleşme, dolayısıyla nüfuslanma o
sahalardaki hükümetlerin sağlamlığı ve devamlılığı nedeniyle insanlara cazip gelmiştir.
Dolayısıyla örneğin Kano bölgesi yoğun nüfuslu bir alan olmuştur. Bunda yüzyıllar boyunca
önce Hausa’lar daha sonra Fulani emirleri ve Avrupalı sömürgecilerin istikrarlı politikaları
önemli rol oynamıştır.

d) Göçler: kıta üzerindeki nüfuslanmayı, diğer bir deyişle bazı yerlerin seyrek bazı
yerlerinde sık nüfuslu olması göçler nedeniyledir. Bunlar içinde en önemlilerinin başında
Arapların Sami ırkının kıtanın kuzeyine yaptıkları göçler gelir. Yedinci ve sekizinci
yüzyıllardaki bu göçlerden sonra İspanyolların onbir ila ondördüncü yüzyıllardaki göçleri bu
konuda önceliklidir. Dinlerini dillerini Kuzey Afrika ve Sahra’ya yayan Araplar, daha sonra
Magribiler, Berberiler ile birbirlerinden artık ayrılamayacak şekilde karışmışlardır. Bu
bakımdan kıtada Arap kanından olan insanların sayısı, genel nüfusunun dörtte birinden
fazlasını oluşturur.

6.3. Afrika Kıtasının Dil ve Din Özellikleri
Afrika kıtası dil bakımından çok büyük bir çeşitlilik arz eder. Afrika’da yerli dilleri
oldukça zengindir ve çoğu yazılı hale gelmemiş 1000’den fazla dil vardır. Bu dillerin fazlalığı
kültürel geçmişle ilgili önemli ipuçları verir. Ayrıca Avrupalıların fethinden önce Afrika’da
kabileler arasında fazla iletişim olmadığını gösterir. Çoğu Afrika dilinin yazı geleneği yoktur
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ve ancak 40 tanesi 1 milyon ve daha fazla kişi tarafından konuşulur. Nijer- Kongo, Nilo-Sahra
ve Afro-Asyatik ve Khoisan dil grupları başlıca dil ailelerini meydana getirir.

Nijer-Kongo en yaygın olarak kullanılan dil ailesidir ve dokuz koldan oluşur:
Kordofanian , Mande, İjoid, Atlantik, Benue-Kongo, Kru, Kwa, Gur ve Adamawa-Ubangi bu
dillerin başlıcalarıdır. Orta ve Güney Afrika'nın büyük kısmında konuşulan bu
diller; Senegal'den Ümit Burnu'na kadar, nispeten yeni göçlerden dolayı geniş bir coğrafi
yayılma alanı bulmuştur. Kordofanian, güney Sudan'ın küçük bir alanında konuşulur.
Benue-Kongo gruptaki en özgün dillerden biridir, dilbilimsel olarak tüm Bantu
dillerini, kapsar doğu, orta ve güney Afrika'nın büyük bir bölümünde dağılmıştır. Bu dağılma,
2. bin yıl öncesinde Benin Körfezi bölgesinden insanların hızla genişlemesine atfedilebilir:
Güney Bantoid dilini konuşan öncüler, Ümit Burnu'na ulaşmadan Hollandalılar 17. yüzyılda
oraya varmışlardı. Bantu dilleri arasındaki yakın dilsel benzerlik, geniş göçün hızını da işaret
etmektedir. Swahili, dili dilbilgisi açısından Bantu diline yakın olmakla birlikte pek çok
Arapça kelime içerir ve Doğu Afrika'da yaygın olarak kullanılır. 19. yüzyılda Arap köleler
tarafından geniş bir hinterland'a yayılarak Zanzibar ve doğu kıyılarındaki insanların kullandığı
bir dil olarak, günümüzde Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin bulunduğu alana kadar
ulaşmıştır. Nijer-Kongo ailesinin Atlantik dilini oluşturan Fula dili ise Batı Afrika'da
kullanılan bir dildir.

Nil-Sahra ailesinin sınıflandırılması belki de en tartışmalı –araştırmaların yetersiz
olması nedeniyle - ve en dağınık haldeki dil ailesi grubudur. Orta Nijer Nehri'nden Nil'e kadar
Sahra'nın güneyindeki savan bölgesi boyunca konuşulan bu diller doğu Afrika'daki göçebe
çobanlar arasında yaygındır. Çad , Etiyopya , Kenya , Nijerya , Sudan , Güney Sudan , Uganda ve Kuzey Tanzanya'daki etnik gruplar tarafından konuşulmaktadır. Alt grupları Songhai,
Saharan, Maban, Fur, Doğu Sudanik, Orta Sudanik, Kunama, Berta, Komuz ve Kadu'dur. NilSahra dil grubu 30 milyon kişi tarafından konuşulur .

Afro-Asya ailesi, Afrika ve Ortadoğu dillerini içerir: Semitik (Arapça, Amharca ve
Tigrinya dahil), Mısır dili (yok olmuş), Amazigh (Berberi dili), Cushitic, Chadic (Örn: Hausa)
ve Omotic dil grupları bunlar arasındadır. Kuzey Afrika'nın büyük bölümünde ve Afrika'nın
Boynuzu'nun doğusuna doğru uzanır. Arapça, Sahra'nın kuzeyinde olduğu kadar Sudan'da da
resmi ve gayri resmi bir dildir. Birçok başka ülkede Müslümanların konuştuğu ortak dildir.
Amharic, Etiyopya'nın iki temel dilinden biridir. Hausa , Sahra altı Afrika’da Batı Afrika'nın
kuzey kenarında pek çok etnik ve politik sınırları kapsayan geniş bir alanda yaygın olarak
konuşulmaktadır. Afroasiatic diller 285 milyonluk bir dil ailesidir Afrika Boynuzu , Kuzey
Afrika , Sahel ve Güneybatı Asya’da konuşulmaktadır .

Khoisan ailesi Güney Afrika'nın yerli halklarının konuştuğu dillerdendir. Şimdi,
çoğunlukla güneybatı Afrika'nın kurak bölgeleriyle sınırlı olan, kuzey Tanzanya'daki Hadza
ve Sandawe halklarının konuştuğu bir dil grubudur. Bu dil yaklaşık 400,000 kişi tarafından
konuşulmaktadır
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Avustronezya dil ailesi ise Madagaskar'da Malagazi dilinin çeşitli alt grupları ile
temsil edilmektedir.
Yukarıda bahsedilenlerine ek olarak yaygın ticaret dili ve pek çok ortak dil vardır
İngilizce ve Fransızca da dahil olmak üzere bazıları, sömürge döneminde yöneticiler,
misyonerler ve tüccarlar tarafından getirilen ve daha sonra da kullanılan dillerdir. Bu
dillerden bazıları bağımsız devletlerin ulusal dilleri haline gelmiş ve örgün eğitimin
yayılmasıyla birlikte daha fazla kabul görmüşlerdir.
Sahra ve Zambezi Nehri arasında, İngilizce veya Fransızca yaygındır. Fransızca,
eski Fransız Batı Afrikası ve Fransız Ekvator Afrika'sının yanı sıra Madagaskar'da (Malagazi
resmi bir dildir) ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde resmi dildir. Benzer şekilde,
İngilizce resmi dildir veya eskiden İngiliz yönetimi altındaki batı, orta ve doğu Afrika
ülkelerinde yaygın olarak konuşulur ve aynı zamanda Liberya'da resmi dildir. Portekizce ,
daha önce Portekiz' sömürgesi olan ülkelerde resmi olarak veya başka bir şekillerde
kullanılır.
Güney Afrika'da, İngilizce ve Afrikaans (Avrupa'dan gelenlerin torunları aracılığıyla
17. yüzyıldan itibaren Hollandalılar tarafından geliştirilmiş), sömürgeciler [Hollanda dili,
Almanca ve Fransızca], Khoisan dili konuşan yerli halklar ve Afrika ve Asyalı kölelerin
konuştuğu diller gibi birçok resmi dil vardır.
Hintçe, Gujarati, Urduca ve
konuşulmaktadır.

diğer Hint dilleri Asyalı topluluklar arasında

Batı Afrika'da, kıyı kasabalarında çok heterojen etnik bileşime sahip creole ( veya Krio
17. ve 18. yüzyıllarda sömürgeci Avrupalıların kurduğu plantasyon yerleşimlerinde Karşılıklı
anlaşılmaz diller konuşan gruplar arasındaki temasın bir sonucu olarak ortaya çıktı.) ve
pidgin (Başlangıçta, Avrupalılar ile Avrupalı olmayanlar arasında genellikle 16. yüzyılın
başından 19. yüzyılın başlarına kadar olan Avrupa dışındaki yerlerde ve genellikle ticaret,
plantasyon tarım ve madencilik gibi faaliyetlerle ilişkili olarak ortaya çıkan bir dil) formları
yaygındır. Güney Afrika'da, bazı madencilik alanlarında İngilizce ve yerel Bantu dilinin
(özellikle Zulu) karışımı olan Fanagalo hala konuşulmaktadır.
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Harita 18. Afrika Kıtasında Konuşulan Başlıca Diller
Afrika dillerinin büyük bir çoğunluğunda yerli yazı biçimleri yoktur. Bununla birlikte,
birçoğu, 20. yüzyılda misyoner dilbilimciler, yerli konuşmacılar ve diğerleri tarafından
kopyalanmıştı. Birçok Afrika dili (Swahili gibi) yüzlerce yıldır Arapça olarak yazılmıştır.
Arapça yazım sisteminin haricindeki istisna diller, Liberya'nın Sierra Leone’nin Vai'si,
Kamerun’un Mum’u, Güney Sahra'nın Tuareg ve diğer Berberi grupları kendi yazılarını icat
etmişlerdir.
Kıtada Hıristiyanlık 15.ve 17.yylarda büyük keşifler devrine rastlar. Önceleri adalarda
(Kanarya, Asor, Yeşilburun) piskoposluklar kurulmuştur. Hıristiyanlık fiilen 19.yy.da
Avrupalıların kıtada sömürge kurduğu dönemde hızla yayılmıştır. Bugün Afrika baştanbaşa
misyonerlik ağı ile kaplıdır.18.yy sonu ile 19. yy başlarında kıtada Protestanlık yayılmaya
başladı.
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Afrika kıtasında Müslümanlık ilk defa 640 yılında Halife Hz. Ömer’in komutanlarından Amr-İbn ül-As’ın Süveyş’ten İskenderiye’ye geçmesi ve Kuzey Afrika’ya gelmesi
ile yayılmıştır. Daha sonra Arap tüccarların etkisi ile Afrika’nın doğu sahillerinde iç kısımlara
İslamiyet yayılmıştır. 1076 yılında Gana, XII. yy.da Çad Müslümanlığı kabul etmiştir. Mısır,
Sudan, Mağrip ülkeleri, Büyük Sahra’nın tamamı Müslüman’dır. Nijerya’da %47, Kenya’da
%40 oranında Müslüman vardır.

Harita 19:Afrika Kıtasında Başlıca Dinlerin Yayılışı
Afrika’da hem yerli dinleri hem de kıtaya sonradan yayılmış Hak dinler önemli bir
yer tutar. Afrika yerlilerinin çoğunun dini Animisttir. Animizm ilkel toplulukların dini
inancıdır. Afrika’da yaşayan insanların %53’ü Animisttir.
Genel olarak, Kuzey Afrika'dakiler ağırlıklı olarak İslam dinini ve Güney
Afrika'dakiler ise büyük ölçüde Hıristiyanlığı benimsemişlerdir. Ancak aralarında keskin bir
sınır yoktur. Örneğin, Koptik kilise İslam dininin hakim olduğu Mısır ve Etiyopya'da görülür.
İslam doğu Afrika kıyısında yaygındır, Batı Afrika'da güneye doğru genişlemektedir. Sudan
halklarının birçoğu, örneğin Malinke, Hausa, Songhai ve Bornu, İslam dinini kabul etmiş,
Nijerya'nın Yoruba'ları ve Sierra Leone'nin Temne'leri ve Gine Sahili halkı arasında din
yayılmış, Hıristiyanlığa özellikle Katolik dinine dönüşüm, özellikle Sahra altı Afrika'nın kıyı
bölgelerinde gerçekleşmiştir. Sahra altı Afrika'nın geri kalan kısmının büyük bölümünde halk,
belirli ortak özelliklere sahip çeşitli geleneksel dinlere mensuptur.
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6.4. Afrika Kıtasında Nüfusun Etnik Yapısı
Afrika kıtası genel olarak zenci olarak isimlendirilen insan topluluklarının ana vatanı
olarak kabul edilir. Ancak kıtada insan grupların dağıldığı üç bölge vardır.
1.

Kuzey Afrika’da yaşayan Araplar

2.

Tropikal Afrika’da yaşayan zenciler

3.

Beyaz bir azınlığın hakim olduğu Güney Afrika

6.4.1.Kuzey Afrika’da Yaşayan Araplar:
Mısır’ı kapsayan Arap ve Mağrip Afrikası (Tunus, Fas, Cezayir), ilk zamanlardan beri
Akdeniz bölgesinde birbirini takip eden medeniyetlerin bir temas sahası olmuştur. İnsanların
Batı Asya ve Avrupa ile bağlantısı hiç kesilmemiştir. Kuzey Afrika İslamiyet’i kabul etmiş ve
Müslüman Arap tüccarlar dinlerini büyük ölçüde çölün ötesine taşıyarak, zenci Afrika’sına
yaymıştır.
Kuzey Afrika’da yaşayan Hami ve Sami ırkından oluşan insanlar kıtanın negroid
olarak adlandırılan siyahi nüfusundan fiziksel açıdan olarak kesin olarak ayrılırlar. Hamiler
uzun veya uzunca boylu, açık kahverengi tenli, çok dalgalı koyu kahverengi veya siyah
saçlıdır. Kuzeyde Araplar , güneyde zencilerle karışmış olmalarına rağmen Mısırlılar,
Habeşler, Büyük Sahra‘nın tipik göçebe kabilelerinden Tuaregler ve Ahaggar yerlileri,
Atlaslarda yaşayan ve Barbar devletine ismini veren Berberiler Hami ırkındandır. Kuzeybatı
Afrika’da Hami ırkındandır ancak, Sami ırkından Araplarla karışmıştır. Gerçek Sami ırkı ise
doğuya doğru gidildikçe artar ve Libya çöllerinde yaşayan develi insanlar Sami ırkındandır.

6.4.2-Tropikal Afrika’da Yaşayan Zenci Grupları
Tropikal Afrika’da yaşayan insanlar 4 ana grupta toplanır. Bunlar:
1) Nüfus miktarı bakımından önemsiz olan ve modern hayattan uzak açlık sınırında
yaşamını sürdüren Hotantolar, Kalahari çölünün Bushmenleri ve Kongo ormanlarındaki
Pigmeler
2)Batı Afrika’da Sudan’ın doğusunda özellikle savan kuşağında yaşayan
Guinea ve Sudan zencileri

gerçek

3)Ekvatorun güneyinde yayılış gösteren ve en fazla nüfusu oluşturan Bantu Zencileri
4)Sudan’ın Nilotlarını da kapsayan ve kıtanın doğu kısmındaki Hami-Negro grubu
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6.4.2.1 İlkel Zenci Toplulukları:
6.4.2.1.1 Pigmeler:
Afrika ormanlarında yaşayan ilkel zenci topluluğudur. Yeryüzünün en kısa boylu
insanlarıdır. Boy ortalaması erkeklerde 1.43, kadınlarda 1.36’dır. Pigmid ırkından olan bu
insanlar çok geniş burun yapıları ve çeneleriyle tipik zenci özelliklerine sahiptirler. Pigmeler
günümüzde kıtanın çeşitli yerlerine dağılmıştır. Doğu Afrika Pigmeleri, Belçika Kongosu’nun
Ituri ormanlarında yaşar. Aynı ülkenin kuzeyinde Orta Pigmeler yaşar. Batı Pigmelerine ise
en çok Kamerun’da rastlanır. Bunların dışında Gabon, Ruanda, Uganda sınırları içinde kalan
topraklarda da Pigmeler vardır.
Pigmeler her şeyin yaratıcısı olduğuna inandıkları “Komba” isimli tek bir yaratıcıya
taparlar. Genelde ilişki kurdukları Bantuların dilini kullanırlar. Ancak değişik kabileler farklı
diller kullandıkları için birbirleriyle iletişim kuramayan Pigme kabileleri de mevcuttur.

Harita 20:Pigmelerin Afrika Kıtasında Dağılışı
Ekonomileri avcılık ve toplayıcılığa dayanır. Kadınlar yenebilecek bitki ve böcekleri
toplarlar. Erkekler ise ok ve mızrakla çeşitli hayvanları avlarlar. Yakaladıkları hayvanlar
arasında maymun, antilop, yaban domuzu ve fil sayılabilir. Günümüzde Pigmeler çeşitli
tehlikelerle karşı karşıyalar. Av hayvanlarının sayısındaki azalışın getirdiği yetersiz beslenme
önemli bir sorun olmakla birlikte, AlDS ve Ebola gibi virüsler de onlar için sürekli tehdit
oluşturmaktadır. Yaşadıkları ülkelerin vatandaşları olarak kabul edilmediklerinden için başta
sağlık koşulları olmak üzere ülkelerin hiçbir sosyal hizmetinden de yararlanamamaktadırlar.
Yaşadıkları yağmur ormanlarının tahribe uğraması ile kaynakların hızla tükenmesi ya da
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korunmak istenen yağmur ormanlarının çoğunun milli parklara dönüşmesi pigmelerin yaşam
alanının daraltırken yaşadıkları bölgelerden de çıkmaya da zorlamaktadır..

6.4.2.1.2 Bushmenler:
İkinci ilkel zenci grubu ise bushmenlerdir. Bu insanların derileri sarı- kahverengi,
saçları çok kıvırcık olup çıktıkları yerde hemen toplanır. Yüzleri geniş dört köşemsi çeneleri
sivri kafatasları uzundur. Bushmenlerin boyları 1.52 cm civarında olup, avcılık ve
toplayıcılıkla geçinirler. Avlanma bölgelerinde göçebe olarak yaşayan zehirli ok ve yay
kullanan bu insanlar göçebe topluluklar halinde yaşarlar ceylan, geyik ve antilop avlarlar.
Kalahari çölü yerleşim alanlarıdır. Botswana, Namibya, Güney Afrika ve Angola'da 100.000
Bushmen vardr. Bunlar güney Afrika'nın yerli halkıdır ve kıtada on binlerce yıldan beri
yaşamaktadırlar.

Harita 21: Bushmenlerin yayılış alanı

6.4.2.1.3 Hotentolar:
Cap bölgesi ve Güney Afrika’nın batı kısmında yaşarlar. Bushmenlere benzerlerse de
boyları daha uzundur.(1.60cm. dolayında) Konuştukları dil de Bushmenlere benzeyen 30.000
kişilik nüfusa sahip olan bu halk günümüzde Oranj Irmağı’nın kuzeyinde yaşamakta ve
hayvancılıkla geçinmektedir. Bu nedenle sütten yapılmış yiyecekler başlıca gıdalarıdır.
Küçük çapta avcılık ve toplayıcılık yaparlar.
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6.4.2.2.Guine Ve Sudan Zencileri:
Batı Afrika’da Sudan’ın doğusuna doğru savan kuşağında yaşayan saf zenci tipi
olarak kabul edilirler. Uzun boylu, dar kafalı, çok koyu hatta siyah derili, yün görünüşünde
saçları, geniş burunları ve çeneleri ile tipik zenci özelliği gösterirler. Basit aletler kullanarak
tarımla geçinirler. Hami ırkı ile karışmakta ve İslamiyet’i kabul ettikleri dikkati çekmektedir.
Gine ve Sudan zencileri basit aletler kullanarak tarımla geçinirler. Geçmiş dönemlerde güçlü
ve etkili krallıklar kurmuşlardır.

6.4.2.3.Bantu Zencileri:
Ekvatorun güneyini teşkil eden ve kıtanın büyük kısmında yaşayan bir zenci
topluluğudur. Orta ve Güney Afrika’nın büyük kısmını kapsayan alanda yaşarlar ve sayıları
50 milyonun üzerindedir. Savaşı seven, avcılık toplayıcılıkla geçinen Zulu kabilesi tipik
örnek oluşturur.

6.4.2.4.Hami-Negro Grubu:
Sudan’ın Nilotlarını da kapsayan Hami-Negro insanlar merkezi ve doğu Afrika’da
yaşarlar. Bunlar Bantuların soyundan gelir, ancak Hami kanı taşırlar. Bu insanlar Nil
havzasına yerleştikleri için Nilot adını taşırlar. Bunlar içinde en tipik bir topluluk
Dinka’lardır. Bunlar uzun boylu, esas beslenme maddesi olarak süt içen ve hayvancılıkla
geçinen bir kabiledir..

Harita 22: Hotentoların Afrika Kıtasında Dağılışı
149

6.4.3 Güney Afrika’da Yaşayan Beyaz Azınlık:
Güney Afrika’da yaşayan beyaz azınlık ise üçüncü insan grubudur. Ümit Burnunun
dolaşılarak Doğu ve Batı Hint adalarına ulaşmanın Avrupalılarca bulunması üzerine, 1600’lü
yılların ortalarında Güney Afrika’ya Hollandalılar geldi. Bunlara Afrikaner adı verildi. Dilleri
olan Afrikaan dili ise bazı İngilizce sözcükler de içeren Flamancanın basitleştirilmiş bir
biçimidir. Afrikanerlerin büyük çoğunluğu çiftçidir. 18.yy. sonlarında ise İngilizler güneyde
koloniler kurdular ve Afrika kıtasında azınlıkta olan beyaz ırk ortaya çıktı.

6.5. Kültür Alanları
Kıtada kesin sayı vermek mümkün olmamakla birlikte, birkaç binden fazla etnik grup
yaşamaktadır. Bu gruplar, ortak bir kültür , dil, din ve tarihe sahip olmaları ile tanımlanırlar.
Bazı bölgelerde etnik gruplar ve topluluklar (köyler, kasabalar, çiftlik alanları) arasındaki
sınırlar her zaman belirgin olmayabilir. Afrikalıların çoğunun birden fazla dil konuşması ve
sık sık yapılan göçler ve evlilikler dâhil olmak üzere diğer insanlarla olan etkileşimleri etnik
ayrımları silikleştirmiştir. Kıtada yaklaşık 900 ila 1.500 farklı dil vardır, ancak birçok farklı
siyasi birim ortak ya da benzer bir dili (Yoruba , Hausa ve Svahili dili konuşan halklar
olduğu gibi) konuşmaktadır. Sömürge döneminden önce farklı devletler kurmamış olan yeni
"kabileler"in (Azande ve Luo gibi) oluşturulması, 20. yüzyıldaki durumu karmaşıklaştırmıştır. Modern zamanlarda etnik (kültürel) kimliklerdeki farklılıklar genellikle politik
nedenlerden ötürü artmış, daha kötüye gitmiş veya sessizce beklemektedir.
Böylesine büyük, heterojen bir kıtayı kavramaya yönelik çalışmalarda, akademisyenler
onu önemli coğrafi ve ekolojik koşulları temsil eden kültür alanlarına bölerler. Bu bölgeler
geleneksel toplumların kültürel adaptasyonundaki farklılıkları değişik doğal yaşam alanlarına
yansıtır. Başlıca bölgeler kuzey, batı, batı-merkez, doğu ve Madagaskar’ın da dahil edildiği
Orta ve Güney Afrika'dır.

6.5.1.Kuzey Afrika
Sahra'nın kuzeyinde yer alan Afrika, Akdeniz iklimiyle ve Afrika dışındaki insanlarla
siyasi ve kültürel ilişkilerin uzun tarihi geçmişiyle kıtanın geri kalanından ayrılır.
Atlas Dağlarıyla fiziksel olarak kıtanın geri kalan kısmından ayrılırken, bu bölgedeki
dilleri konuşan insanları da diğer bölgelerden ayırır. Afro-Asya grubunu oluşturan bu halklar,
(örneğin Berberiler ) Fas , Cezayir ve Tunus'ta çoğunluktadır. Berberiler, Fas'ta çoğunluktadır. Tunus'ta ise çok sayıdadır; burada, kültür teması ve evlilikler sonucunda, asimile olmuşlar ve sayıları azalmıştır. Semitik bir dil konuşan. Araplar ise ilki 7. Yüzyılda yaşanan bir kaç
göç dalgası şeklinde Arabistan'dan Kuzey Afrika'ya göç etmişlerdir. Mağrip veya batı Arap
kültürü, bu katkıdan kaynaklanmıştır. Sahra Shuwa gibi Arap halkları Tuareg Berberi gibi
halklarla bir arada yaşarlar.
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6.5.2.Batı Afrika,
Batı Afrika dikkate değer bir çeşitlilikte etnik gruba sahiptir. Savan ve Gine kıyıları
olmak üzere iki bölgeye ayrılır. Savan bölgesi güney Sahra sınırı boyunca doğudan batıya
4.800 km boyunca uzanır. Geniş çayırlıklardan ve birkaç orman ağacından oluşan bu bölge
göçebe hayvancılığa ve tahıla bağımlı tarıma uygundur. Buna karşılık, Gine Sahilleri şiddetli
yağışlar nedeniyle yoğun tropikal ormanlarla kaplıdır ve köklü bitkilerin yetiştirilmesine
imkan verir.
Savan halklarının en önemlileri arasında bilinen üç ana grup vardır: Senegal ve
Mali’de yaşayan Bambara , Malinke ve Soninke halklarını içine alan Mande grubu;
doğudaki Savan bölgesinde bulunan Gur (Nijer-Kongo dil ailesi içinde Voltaik dilleri
grubunda)
dili
konuşan
Senufo,
Lobi,
Dogon
ve
Moore
grubu;
Kuzey Nijerya, Nijer ve Kamerun'un plato ve yayla bölgelerinde yaşayan çoğunlukla
gayrimüslim olan kabileler bu gruba dahildir.

Harita 23: Tuareglerin Yaşadığı Bölgeler
Bölgede yaşayan Fulanilerle, Hausa gibi hayvancılıkla geçimin sağlayan Müslüman
halklar, veya tarımla geçimini sağlayan halklar bir arada yaşarlar. Sahra’nın kenarında
Berberice konuşan gruplar (Tuaregler ), Çad Gölü’deki Kanuriler ve bedevi Arap halkları
dikkati çeker. Gana ve Mali çoğu krallıkların varisidir.
Kıyı bölgesindeki daha büyük toplumlar çoğunlukla eski krallıklardır. Nijerya'da İgbo
ve İbibio, örgütlenmiş birçok özerk yönetim Tiv; Edo; ve Yoruba'nın birkaç güçlü krallığı,
Batıya doğru Benin’in Fon halkı, çoğunlukla Gana'da bulunan Akan birliklerinin çeşitli
halkları, en büyük grup Asante; Kıyıda Ewe, Ga, Fante ve Anyi; Sierra Leone'nin Mende ve
Temne halkı; Liberya’da Kru; Senegal'in Wolof, Serer, Dyula ve diğerleri; ve Yeni
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Dünya'dan yola çıkan özgür bırakılan kölelerin Sierra Leone ve Liberya’daki torunları
Kreoleler....

6.5.3. Batı-Orta Afrika:
Batı Afrika'nın doğu uzantısı olarak düşünülen bu bölge kuzeyde Çad , Orta Afrika
Cumhuriyeti , Sudan ve Güney Sudan'ın Nil Nehrine uzanan savanları ve güneyde büyük
ormanlık alanları kapsayan Kongo Nehri havzası arasında yer alır. Kıtanın merkezinde
bulunan Kongo bölgesi, Gine Sahili'ndeki nemli ekvatoral ormanlık alanların devamıdır ve
bölge doğu Afrika'nın göl alanına kadar uzanır. Burası dünyadaki en büyük ikinci ekvatoral
yağmur ormanı alanıdır. Bölge halkının çoğu Bantu dil ailesi içinde yer alan dilleri
konuşur.. Luba , Lunda , Fang , Mongo , Kuba , Songe ve Chokwe , batı-orta Afrika'nın daha
büyük etnik grupları arasındadır. Boy ortalaması çok kısa olan doğu ormanlarında yaşayan
Bambuti halkı ile Gabon'un batı ormanlarındaki pigmeler ise daha küçük gruplardır.

6.5.4. Doğu Afrika
Doğu Afrika da kuzey dağlık alan ve Cibuti , Etiyopya , Eritre ve Somali'yi kapsayan
Afrika Boynuzundan oluşur . Doğuda kurak Somali çölü yer alır. Kıyı bölgesi, Kenya'dan,
10. yüzyılda sayısız ticaret kentinin ortaya çıktığı Güney Afrika'ya kadar uzanır. Doğu Afrika
Rift
vadisi kuzeyden güneye doğu Afrika’yı kesmektedir. Özellikle Doğu Afrika
gölleri Victoria , Albert , Tanganika ve Nyasa (Malawi) bölgelerinde Afrika'nın en verimli
topraklarının bulunması sömürge döneminde Avrupa ve Asya'dan gelen yerleşimcileri
cezbetmiştir. Savan'ın geniş alanları göçebe hayvancılığı ve karma ekonomiye sahip halkları
desteklemektedir.
Etnik açıdan karmaşık olan Doğu Afrika, Nil vadisinin Doğu Sudan dilini konuşan
halkları (örneğin Shilluk , Dinka , Luo ve Lango ), merkezi ovalardakileri ( Maasai , Nandi ve
diğerleri) ve Somali ve Oromo'yu içerir Afrika boynuzunda,Cushitic diller -konuşulur. Etiyopya'da da Amhara , Tigre ve Semitik dil konuşan gruplar vardır. Bölgedeki diğer halkların
çoğu, Bantu dili konuşurlar ve çoğunlukla ilkel geçim tarımı ile hayatlarını sürdürürler. Doğu
Afrika göllerinin yakınında birçok eski güçlü Bantu krallığı ( Ganda , Nyoro , Ruanda , Rundi ve diğerleri) vardı. Kenya yaylalarında Kikuyu , Luhya ve diğerleri, kıyı kesimde çeşitli
Swahili dili konuşan kabileler; Tanzanya’da Bantu dili konuşan Chaga (Chagga), Nyamwezi , Sukuma ve daha birçok halklar vardır. Bölgede diğer grupların kalıntıları da vardır:
Bunlar avcılıkla geçinen Okiek (Dorobo), Hadza ve bazı pigmeler ile, kıyı kesimde eski
Zanzibar adasındayaşayan bir zamanlar siyasi açıdan güçlü olan Araplardır.
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Foto 14:Angola’daki Muhuila kadınları ilginç saç stilleri ve boyunlarındaki
boncuklarla Afrika’nın benzersiz renklerinden birini oluştururlar.

6.5.5. Orta ve Güney Afrika
Orta ve Güney Afrika tek bir büyük kültür alanı olarak düşünülebilir . Çoğu açık ve
kuru çayırlarından oluşan, kuzeybatısı Kongo ormanlarının kenar kısımlarını
kapsayan; Güneybatısı çok kurak; Güney Afrika ve Mozambik kıyıları verimli, çoğunlukla
subtropikal veya Akdeniz ikliminin etkisi altındaki bir alandır. Bu bölgede önceleri
Khoisan dilleri konuşulan halklar vardı. Günümüzde Bushmen olarak adlandırılan halklar,
güneybatı Afrika ve Botswana kurak alanlarıyla sınırlanmış durumdadır Hottentotların ise
çoğu Güney Afrika'nın Cap bölgesindedir. Diğer Bantu dilini konuşan, yerli grupların tamamı
aslen 2000 yılı önce bölgeye dağılmış olan Kamerun bölgesinden gelen insanlardır. Son
birkaç yüzyılda ekonomileri büyük baş hayvanların yetiştrilmesi ile çeşitlenen Bantu dili
konuşan bu insanlar, çoğunlukla kuzeye doğru yoğun hareketlere başladı. Mfecane olarak
bilinen 1815 ve 1840 arasındaki dönemde yaşanan yerli etnik topluluklar arasındaki yaygın
bir kaos ve savaş ortamı dışında halkların göç etmelerinde önemli bir neden de yeni otlak
alanları aramaktı. Bir dizi fetih hareketi, Zulu , Swazi , Tswana , Ndebele, Sotho ve diğer
devletlerin kurulmasına neden oldu.
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6.5.6.Madagaskar
Madagaskar Adası farklı bir kültür alanı oluşturmaktadır. İçlerinde siyasi olarak en
önemlisi Mérina halkı olmak üzere çeşitli Malagazi etnik grupları, muhtemelen 5. ve 6.
yüzyıllarda Hint Okyanusundaki göçler sırasında gelen, ağırlıklı olarak Endonezya kökenli
halklardan oluşur. Adada konuşulan Malagasi dili , Avustronezya dil ailesine aittirler.

6.6. Aile Yapısı
Afrika'da bulunan ailenin yapısı yerel üretim biçimleriyle bağlantılıdır. Kırsal alanların
çoğunda, tipik yerli gruplar, birkaç nesil akrabadan ve bunların eşlerinden oluşan ortak ya da
geniş aileden oluşur ve bunların hepsi erkek egemenliği altındadır. Grubun büyüklüğü
değişir, ancak genellikle üç ila beş kuşak akrabadan oluşur. Aileyi başkalarına karşı
savunmak ve hayat boyunca üyelerinin hepsine bakmak için tek bir komünal grup halinde
istikrarlı ve uzun ömürlü bir birlik kurulmuştur. Çok kadınla evilik geleneksel olarak, kocanın
statüsüne ve servetine bağlı olarak gerçekleşir. Şefler ve hükümdarlar kendilerine yüksek
makam kazandırmak birçok eşe sahip olurlar.
Afrika'da bu yerleşim grupları Klanlar ve soylar olarak bilinen, gruplara dayanır. 20.
yüzyılın ikinci yarısında, kent ve yoksulluğun yaygın olduğu bölgelerde hızlı bir değişim
olurken, ekonomik ve politik gelişmenin daha az olduğu bölgelerde bu değişim daha yavaş
gerçekleşmiştir. Güney Afrika'nın büyük bir bölümünde olduğu gibi, şehirlerde ve büyük
işgücüne ihtiyaç olan bölgelerde, ortak veya geniş aileler yerini karı-koca ve çocuklardan
oluşan çekirdek ailelere bırakmıştır. Ayrıca, emek göçü nedeniyle aile yapısının dağılmasına
yönelik eğilim artmıştır. Günümüzde erkekler şehre giderek kadınları, yaşlı erkekleri ve
çocukları fakir bölgelerde bırakmaktadırlar.

6.7.Göçler
Afrika kıtasında, dışarıdan kıtaya ve kıtadan dışarıya birçok nüfus hareketleri
olmuştur. Tarihi dönemlerde kıta içerisindeki ana hareket, Bantu konuşan halkların, tam
olarak anlaşılmayan bir nüfus patlaması sonucunda, kıtanın ekvatorun güneyinde kalan
kısmına yayılmasıdır. Geçtiğimiz birkaç yüzyılda kıtaya yapılan büyük nüfus hareketleri,
Kuzey Afrika'ya Avrupalı yerleşimcilerin ve Güney Afrika'ya Avrupalı ve Asyalı
yerleşimcilerin gelmesiyle yaşanmıştır.
17. yüzyılın ortalarında Hollandalıların Güney Afrika'ya göçü başladı. Başlangıçta
kıyıya yerleşen Hollandalılar veya Boerler- daha sonra iç bölgelerde Highveld bölgesine
taşınmış ve 19. yüzyılda Bantu dilini konuşan yerlilerle bir dizi askeri çatışma yaşamışlardır.
Diğer Avrupalı yerleşimciler özellikle 19. yüzyılda Afrika’ya yerleşmişlerdir. İngilizler,
özellikle Güney Afrika'nın KwaZulu-Natal eyaletine ayrıca Zambiya ve Zimbabwe'e ve
Doğu Afrika yaylalarına, Portekiz'liler Angola ve Mozambik'e, Almanlar ise Namibya'ya
yerleşmişlerdi.
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Harita 24: 1500-1900 yılları arasında Afrika kıtasında köle ticareti
Avrupalılardan oluşan büyük yerleşik nüfusların varlığı, Güney Afrika, Namibya,
Zimbabwe, Angola ve Mozambik'teki Afrika halklarının kendi özerkliklerini kazanmalarını
engelledi ve yerli halklar ile yerleşimciler arasında çok acı olaylar yaşandı. Buna karşılık,
Fransa , İtalya ve İspanya'dan gelen Avrupalıların
yoğun
olarak
yerleştiği
Kuzey
Afrika'da, Arap milliyetçiliğinin gelişmesiyle Fas, Cezayir ve Tunus gibi bağımsız devletler
ortaya çıktı. Bu siyasi olaylar 1950'lerin sonunda ve 1960'lı yılların başlarında milyonlarca
sömürgecinin kendi ülkelerine dönmesine ve yerli halkın siyasi egemenlik kazanmasına
neden oldu.
İnsanların en büyük dışa açılım hareketini 16. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar köle
ticaretinin yapıldığı dönemde Amerika ve Karayipler'e giden -özellikle Batı Afrika'dan ve
daha az oranda Angola’dan- Afrikalılar yaşadı. Önceleri 15-20 milyon arasında Afrikalı'nın
Atlas Okyanusu üzerinden nakledildiği tahmin edilirken daha gerçekçi görünen rakam 10
milyon olarak revize edilmiştir. Bu gidenlerin yeni dünyanın gelişimine yaptıkları katkılar çok
önemli olmakla birlikte, insan gücü kaybının Afrika kıtasına etkisi oldukça fazladır ve fakat
bu konuda tatmin edici bir şekilde analiz yapılmamıştır. Köle ticareti merkez Zanzibar adası
olmak üzere Afrika’nın, doğu kıyısında da etkindi.
20. yüzyılda Afrika'da kalıcı yerleşik nüfus hareketleri azdı, ancak Sudan'da Kuzey
Nijerya'dan Hausa'nın geniş bir yerleşimi gerçekleşti.
Tüm tarih boyunca savaş, durumunda genellikle baskın olan çoğunluktan kaçan
azınlık gruplar önemli mülteci grupları oluşturdu. Örneğin, 1966 yılında sayısı 500 binden
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fazla olan kuzey Nijerya'daki İgbo halkı, doğu Nijerya'daki vatanlarına topluca geri
dönmüştür.
1960'lardan bu yana Afrika Boynuzundaki çatışmalar benzer yer değiştirmelere neden
oldu. Aslında, Afrika'da milyonlarca mülteci var. Bu tür mülteciler dünyanın en yoksul ve
en savunmasız insanları arasında yer almakta ve sayıları kuraklık ve açlıktan kaçanlarla
önemli ölçüde artmaktadır. Bu kişilerin kaçtığı ülkeler genellikle onlarla baş etmek de son
derece zorlanmaktadır..
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Uygulamalar
1.Afrika’da ölüm oranlarının yüksek olmasının nedenlerini araştırınız
2.Afrika’da dil ve din özeliklerinin kültürel yaşam üzerindeki etkilerini araştırınız.
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Uygulama Soruları
1.Afrika’da ölüm oranlarının yüksek olmasının nedeni, ......, ......, .......,...... , ......ve
........bakımın temin edilememesinin bir sonucudur.
2. Afrika kıtasında konuşulan tüm dilleri bir bir tespit edip saymak çok zordur çünkü
benzer diller oldukça fazla ve iki farklı yerde konuşulan dilin farklı olduklarını veya aynı dilin
farklı lehçeleri olduğunu anlamak son derece güçtür. Buna rağmen genel görüş toplam dil
sayısının ......civarındadır. En yaygın kullanılan diller arasında ...., , ve ..... dilleri sayılab.lir.
...., .... ve ......gibi diller ise sadece birkaç yüz kişi tarafından konuşulan dillerdir. Afrika’da
...... ....., ......, .......- ...... ve ......- ...... olmak üzere dört dil ailesi mevcuttur.
3. Afrika'daki ......, .......... ve ........... ilkel dinsel inançlar arasındadır. Tropikal
Afrika'da ......... İslamiyetten hemen sonra gelmektedir.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Afrika kıtasında 2012 yılı verilerine göre 1.099.755.000 kişi yaşar. Bu nüfus dünya
nüfusunun kabaca %15,4’üdür. Yapılan araştırmalar Afrika ülkelerinin nüfusunun hızla
artacağını ve 2050’de bugünkü rakamın iki katından fazla bir nüfusa ulaşılacağı
göstermektedir.. Buna göre halen 1,1 milyar olan Afrika nüfusunun 2050’de 2,4, 2100 yılında
ise 4,2 milyar olması tahmin ediliyor. Kıtada doğurganlık oranı çok yüksektir. Nüfus
artışının neredeyse tamamı, ekonomik büyümenin nüfusla başa çıkamadığı Sahraaltı
Afrika'dadır.. Bu bölgede yer alan 20 ülkede kadınlar ortalama beşten fazla çocuk doğurur.
Afrika'daki artış hızının tarihte başka bir örneğinin olmaması Sahraaltı Afrika'daki ülkelerin
birçoğu büyük aileleri teşvik veya kabul eden eski politikaları artık tersine çevirmeye, ve
ekonomik kurtuluşun reçetesi olarak küçük aileleri teşvik etmeye başlamışlardır. Dünya
nüfusunun yüzde 12'sini oluşturan Sahraaltı Afrika bu nüfus artışı ile devam ederse 2100'de
insanlığın üçte birini oluşturacaktır. Kıtada nüfus artışının en önemli nedeni geleneklerdir.
“Çocukların sayısı güç ve kapasitenize bağlıdır inancı , Afrika kültürlerinde büyük ailelerin
refah ve önem göstergesi olması, bazı kültürlerde kadınların ancak 11'inci çocukları olduktan
sonra köy toplantılarına katılabilmeleri nüfus artışındaki en önemli sebeplerdendir..
Afrika'daki en yüksek doğum oranı kadın başına ortalama 7 çocukla Nijer'de görülür.
Kıtada nüfus eşitsiz bir biçimde dağılmıştır. En yüksek nüfus yoğunlukları Gine
körfezi kıyılarında, Nil’in aşağı kıyılarında, Doğu Afrika’daki yüksek alanlarda ve
Madagaskar’ın kuzey kıyısında, ayrıca Güney Afrika Cumhuriyeti, Zimbabve ve Zaire’deki
kentler ile madencilik bölgelerinde görülür. Nüfus yoğunluğunun en düşük olduğu yerlerse
çöller, yüksek dağlar ve ekonomik olanakların çok sınırlı olduğu sık ormanlardır.
Afrika’da 2000 kadar etnik topluluk yaşar. Yalnız Kongo’daki topluluk sayısı 300,
Nijerya’daki sayı 200, Fildişi kıyısındaki sayı 60’dır.
Afrika ülkelerinde 2000’den fazla dil konuşulur. Dünyada konuşulan dillerin üçte
ikisi Afrika’dadır. En çok konuşulan diller şunlardır: Svahili (60 milyon), Wolof, Dioula,
Haoussa(Hevsa), Peul, Lingala, Kikongo, Malgaş, Amharik, Tigre, Berberi dilleridir. Bu
diller mozaiğinin üstüne sömürgecilik döneminde ingilizce, Fransızca, İtalyanca, Portekizce,
Almanca ve Hindistan yarı-kıtası dilleri de eklenmiştir. Bütün eski ingiliz sömürgelerinde
(resmî dilin Svahili olduğu Tanzanya dışında), ingilizce ya resmî dildir ya da iki resmî dilden
biridir. Büyük Sahra’nın güneyindeki eski Fransız sömürgelerinin çoğunda, Fransızca resmî
dildir. Büyük Sahra’daki devletlerde resmî dil Arapça’dır.
Kuzey Afrika’da egemen din İslam’dır. VII. yy’da Hristiyanlığın yerini alan İslâm dini
Büyük Sahra’yı aşarak batıya ve güneye, ekvator bölgelerine doğru hızla yayılmıştır.
Günümüzde 155 milyon olduğu tahmin edilen inananlarıyla, Afrika’nın en hızlı büyüyen
dinidir.
Hıristiyan kiliseleri de Afrika’da 140 milyon dolayında Hristiyan bulunduğunu ileri
sürmektedirler; bunun % 55′i Protestan’dır; ayrıca çok sayıda tarikat ve bir dizi yerli kilise
vardır. Hıristiyan sömürgecilerin Afrika’da ilk yerleştiği yerler Mısır ve Kopt (Kıpti)
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kilisesinin yurdu Etiyopya olmuştur. XIX. yy’da Avrupalı misyonerler, kıtanın Büyük
Sahra’nın güneyinde kalan kesiminde de Hristiyanlığı yaymışlardır. Afrika nüfusunun
yaklaşık beşte ikisi, geleneksel dinlere özellikle animizme inanmaktadır.
Afrika’da eğitim standartları, olanakları ve prog-ramları ülkeden ülkeye önemli
farklılıklar gösterir. Bütün ülkelerde, okuryazarlık oranı erkeklerde kadınlara oranla daha
yüksektir. İlköğretimde kızlardan çok erkek çocuklar ağırlıktadır. Kentlerdeki öğrenim oranı
da kırsal kesimlere oranla daha yüksektir. Zengin ülkeler, eğitime yoksul ülkelerden daha çok
yatırım yaparlar ve devletlerin çoğunda, ortaöğrenim görenlerin sayısı, ilköğrenim görenlerin
yarısından azdır. Afrika genç nüfusunun yalnızca küçük bir bölümü üniversiteye gitme
olanağı bulur. Yetişkinlerdeki okuryazarlık oranı, Nijer’de %6 ve Mali’de %10dan, Güney
Afrika Cumhuriyeti ve Tanzanya’da yaklaşık % 70’e kadar geniş bir yelpazeye yayılır.
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Bölüm Soruları
1.Afrika kıtasında anne ve çocuk ölümlerinin en yüksek olduğu ülkeler hangileridir?
a)

Angola ve Malawi

b)

Mozambik ve Angola

c)

Sierra Leone ve Gine

d)

Liberya ve Nijer

e)

Angola ve Nijer

2. Aşağıdakilerden hangisi Afrika kıtasında nüfusun yoğun olarak dağıldığı alanlardan
biri değildir?
a)

Nil deltası,

b)

Etiyopya yaylaları,

c)

Büyük Sahra

d)

Victoria gölü kıyıları,

e)

Kuzey Nijerya ve Natal sahil şeridi

3. Aşağıdaki nüfus gruplarından hangisi ilkel zenci toplulukları arasında yer alır?
a)

Hotantolar

b)

Guine ve Sudan Zencileri:

c)

Bantu zencileri

d)

Hami negrolar

e)

Tuaregler ve Ahaggar

4.Aşağıdakilerden hangisi Kuzey Afrika’da yaşayan Arap topluluklarından biri
değildir?
a)

Tuaregler

b)

Berberiler

c)

Habeşliler

d)

Masailer
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e)

Ahaggar yerlileri

5. Aşağıdaki dillerden hangisi Afrika kıtasında konuşulmaz?
a)

İngilizce

b)

Almanca

c)

İspanyolca

d)

Portekizce

e)

Arapça

6) Afrika kıtasında ölüm oranlarının yüksek olmasının nedenlerini açıklayınız?
7) Afrika kıtasında çocuk ölümlerinin yüksek olduğu ülkeler hangileridir. Kıtadaki
çocuk ölümleri ile dünya ortalasını karşılaştırınız
8) Afrika kıtasında nüfusun dağılışı hakkında bilgi veriniz.
9) Afrika kıtasının dil özellikleri hakkında bilgi veriniz
10) Afrika kıtasında Hristiyanlık ve Müslümanlığın yayılışı hakkında bilgi veriniz.

Cevaplar
1)e, 2)c, 3)a, 4)d,5)b
6) Ölüm oranlarının yüksek olmasının nedeni, kıtanın yoksulluğu, yetersiz gıda
maddeleri, kötü sağlık koşulları, kuraklık, savaşlar ve yeterli tıbbi bakımın temin
edilememesinin bir sonucudur
7)Kıta çocuk ölümleri bakımından da yüksek değerler gösterir. Dünyada ortalama
binde 70 olan çocuk ölümleri Afrika’da binde 94’tür. Bu bakımdan Afrika’nın birçok
ülkesinde her dokuz çocuktan birisi birinci doğum günlerini görememektedir. Bebek ölümleri
Angola(169) Mozambik(148) , Sierra Leone Gine (143) , Malawi (134), ve Liberya’da
(126)oldukça yüksektir.
8)Km2’ye düşen kişi sayısının 30,5 olduğu kıtada nüfus düzensiz olarak dağılmıştır.
İnsanın yaşamasına elverişli olmayan Büyük Sahra ve Kalahari gibi geniş çöller ile tropikal
yağmur ormanları oldukça boştur. Burada km2’ye 5 kişiden az düşer. Buna karşılık Nil
deltası, Etiyopya yaylaları, Victoria gölü kıyıları, Rwanda ve Burundi’nin yüksek alanları,
Batı Afrika kıyıları, Kuzey Nijerya, Natal sahil şeridi ve bazı adalar, nüfus yoğunluğunun
yüksek olduğu alanlardır.
9) Afrika kıtası dil bakımından çok büyük bir çeşitlilik arz eder. Afrika’da yerli dilleri
oldukça zengindir ve çoğu yazılı hale gelmemiş 1000’den fazla dil vardır. Bu dillerin fazlalığı
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kültürel geçmişle ilgili önemli ipuçları verir. Ayrıca Avrupalıların fethinden önce Afrika’da
kabileler arasında fazla iletişim olmadığını gösterir. Çoğu Afrika dilinin yazı geleneği yoktur
ve ancak 40 tanesi 1 milyon ve daha fazla kişi tarafından konuşulur. Nijer- Kongo, Nilo-Sahra
ve Afro-Asyatik dil grupları başlıca dil ailelerini meydana getirir.
10) Kıtada Hıristiyanlık 15.ve 17.yylarda büyük keşifler devrine rastlar. Önceleri
adalarda (Kanarya, Asor, Yeşilburun) piskoposluklar kurulmuştur. Hıristiyanlık fiilen
19.yy.da Avrupalıların kıtada sömürge kurduğu dönemde hızla yayılmıştır. Bugün Afrika
baştanbaşa misyonerlik ağı ile kaplıdır.18.yy sonu ile 19. yy. başlarında kıtada Protestanlık
yayılmaya başladı.
Afrika kıtasında Müslümanlık ilk defa 640 yılında Halife Hz. Ömer’in
komutanlarından Amr-İbn ül-As’ın Süveyş’ten İskenderiye’ye geçmesi ve Kuzey Afrika’ya
gelmesi ile yayılmıştır. Daha sonra Arap tüccarların etkisi ile Afrika’nın doğu sahillerinde iç
kısımlara İslamiyet yayılmıştır. 1076 yılında Gana, XII. yy.da Çad Müslümanlığı kabul
etmiştir. Mısır, Sudan, Mağrip ülkeleri, Büyük Sahra’nın tamamı Müslüman’dır. Nijerya’da
%47, Kenya’da %40 oranında Müslüman vardır.
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7. AFRİKA KITASININ YERLEŞME ÖZELLİKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7.1.
7.2.

Afrika Kıtasında Kırsal Yerleşmeler ve Özellikleri
Afrika Kıtasında Şehirsel Yerleşmeler ve Özellikleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Afrika’da kırsal yerleşmelerin kuruluş yeri seçiminde etkili olan bazı faktörler
........., ........., ........, .........., ......... ve ........... şeklinde sıralanabilir.
2. Kıtanın kültürel ve ekonomik bakımdan farklı iki bölgeye ayrılan özelliği şehirsel
yerleşmeler üzerindede kendini gösterir. Kuzey Afrika’da genellikle ... veya ...... ...... gelişme
gösterdiği ......olan ülkelere özgü bir şehirleşme yapısı dikkati çeker. Sahra’nın güneyinde
kalan tropikal Afrika ise günümüzde dünyanın .... ... , ancak oldukça hızlı şehirleşen bir
kesimidir.
3. Afrika’nın geleneksel şehir yapısı ....... ......... zonda görülür
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Yerleşme Coğrafyası

Afrika
kıtasında
kırsal
yerleşmeler ve özellikleri
hakkında
bilgi
sahibi
olunması

Yerleşme Coğrafyası

Afrika kıtasında şehirsel
yerleşmeler ve Özellikleri

Yerleşme Coğrafyası

Afrika’da şehirlerin farklı
yapısal özellikleri hakkında
bilgi sahibi olacak, kültürel
yapının kırsal yerleşme
üzerindeki
etkisini
öğreneceksiniz

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
•

Çadır

•

Arı kovanı şeklinde konutlar

•

İslam şehirleri

•

Güney Afrika Şehirleri

•

Geleneksel Afrika şehirleri

•

Batı tarzı şehirler
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Giriş
Afrika’da, her zaman küçük kırsal yerleşimler geniş yer tutmuştur. Bu kırsal
yerleşmelerin aralarına birkaç kent merkezi serpiştirilmiştir. Yerleşme kalıpları, ekolojinin,
ekonominin ve iletişim yollarının çeşitliliğine, doğal kaynakların ve ticaret merkezlerinin
dağılımına bağlı olarak bölgesel olarak değişir. Afrika'nın birçok yerinde üretimin genel
olarak düşük olması, nedeniyle en dikkati çeken yerleşim şekli, özel öğeler haricinde, her biri
genellikle kendi kendine yeten ve taşımaya veya ticarete bağımlı olmayan küçük köy
yerleşimleridir. Afrika'nın çoğunda, genelde evlerin inşasında kısa ömürlü malzemeler
kullanılmaktadır ve bu nedenle evler pek sağlam değildir. Kerpiç veya taştan inşa edilen
konutlar, çamur ve ahşaptan yapılanlara göre daha uzun süre dayanıklıdır. Bu konutlar,
özellikle batı Afrika’nın savanında mimari açıdan oldukça ayrıntılı bir şekilde hazırlanırlar.
Diğer taraftan Afrika, kentleşmenin gittikçe arttığı bir kıta olmuştur. Kıtada üç şehir
modeli ayırt edebilir. Bunlardan ilki koloni öncesi kurulmuş geleneksel kasabalardır. Bunlar
sağlam malzeme kullanılarak yapılmış ve tipik olarak zanaat üretim ve ticaret ile uğraşan
insanların yerleştiği geleneksel kasabalardır. Bu merkezlerin en büyüğü kuzey Afrika'dadır Mısır, Fas, Cezayir ve Tunus-. Diğerleri batı Afrika'da, özellikle Kuzey ve Güney Nijerya'da,
İbadan ve Kano gibi şehirleri kapsar. Bu şehirlerin her biri koloniyal egemenliğin ortaya
çıkmasından çok daha önce nüfusu binlerce kişiye ulaşan şehirlerdir. Ayrıca eski Etiyopya ve
Sudan kasabaları yüzlerce yıldır aynı sit alanında (ör., Kenya'da Mombasa) yer alır. Doğu
Afrika kıyısındaki taş malzeme ile inşa edilmiş ticaret kasabaları da bu gruba dahildir. Antik
(çoğunlukla mahvolmuş) kasabalar, Güney Sahra kenarları boyunca (örn., Mali'deki Orta Çağ
kenti Djenné) ve başka yerlerde de (eski Zimbabwe'nin taş kale kalıntıları) dikkati çeker.
Bu geleneksel kasaba ve şehirlerin çoğunda, yerli kralların egemen olduğu, çeşitli etnik nüfus
grupları vardı ve ikamet edenlerin ana meslekleri ise ticaret ve çiftçiliktir.
İkinci şehirsel yerleşim türü, sömürge güçleri tarafından inşa edilmiş olanlarıdır,
Bunlar genellikle madencilik endüstrileriyle (altın, elmaslar, bakır) ilişkili olan yeni sanayi
merkezlerini kapsar. Bu
şehirlerin başlangıçta
nüfus yoğunluğu düşüktü ve
Johannesburg'da, Zambiya ve Zairean Copperbelt kasabalarında olduğu gibi sürekli bir işgücü
akışına ihtiyaçları vardı. Kenya'daki Nairobi gibi diğer bazı sömürge şehirleri ise iletişim
merkezleri olarak kuruldu. Bu modern şehirlerin çoğu idari ve iş merkezi haline gelmişlerdir.
Geniş alanlardan gelen göçmenler gibi oldukça karmaşık bir nüfus yapısına sahiptiler.
Göçmenlerin çoğunun eşleri kırsal alanlarda tarım yapmak amacıyla kaldıkları için şehirlerde
erkeklerin egemen olduğu bir nüfus yapısı dkkati çeker.
Üçüncü kategoride yer alan sömürge döneminde yerel idari ve ticaret merkezleri
olarak kurulan çok sayıda "şehrin zamanla " geniş bir hinterland’a yayılarak kırsal alanlar ile
daha modern şehirler arasında bağlantı sağlayan büyük merkezlere dönüşmeleridir.
Afrika’nın kentleşmesi için hayati önem taşıyan bir diğer faktör, özellikle sayısız
vasıfsız emekçiye ihtiyaç duyan yeni kurulan şehirlere yönelik iş göçüdür. Afrika kıtası genel
olarak yoksul olduğu için, kentler, erkeklerin (ve bazı kadınların) kırsal alanlarda elde
edemeyecekleri geliri kazanacakları birer çekim alanı haline gelmiştir. Genel olarak
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(yirminci yüzyılın ortalarından itibaren ), kentler, yaşlanıncaya ve kırsal kesimdeki evlerine
dönenceye kadar çalışma çağındaki nüfusu kendisine çekmiştir. Bu durumda , kırsal alanlarda
tüm görevler kadınların omuzlarına bırakılmıştır. Bazı bölgelerde, özellikle güney Afrika'da,
kırsal kesimde arazinin ciddi olarak kalabalıklaşması, zaten düşük olan üretda imin daha
azalmasına ve toplumsal çöküşe neden olmuş, erkek egemen büyük şehirlerde şiddet içeren
vahşi bir hayata yol açmıştır. Yirminci yüzyıl boyunca, Afrika dışındaki modern
endüstrileşmiş dünya ülkelerinde bulunan sınıfsal yapıya çok benzeyen yeni bir sınıf y ortaya
çıkmıştır. Bu üst seçkin sınıf içinde hem zengin tüccar hem de modern siyasi liderler vardır.
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7.1.Afrika Kıtasında Kırsal Yerleşmeler ve Özellikleri
Afrika’da kırsal yerleşmelerde konutlarda kullanılan yapı malzemeleri bulunulan
bölgenin yaşam koşulları belirler. Ancak Afrika’da bile eskiden dal ve yapraklarla kaplı
damların yerine metal damlı evlere rastlanır. Yerleşik tarımın yapılmadığı toplumlar ile bazı
göçebe toplumlarınyerleşmeye yönelik farklı gereksinimleri vardır.

Harita 25:Afrika Kıtasında Nüfus Miktarına Göre Yerleşmelerin Dağılışı
Afrika’da kırsal yerleşmelerin kuruluş yeri seçiminde etkili olan bazı faktörler vardır.
Bu faktörler şöyle sıralanabilir:
a)
Verimli Toprakların Bulunması: Afrika’da çöl alanlarının, ekvatoral yağmur
ormanlarının, kurak-yarı kurak alanların geniş yer tutması tarım yapılmasını büyük ölçüde
engellediğinden verimli toprakların bulunduğu alanlara olan ilgi yüksektir. Örneğin Nil nehri
boyunca sıralanmış kırsal konutlar, kıtanın bu kesimindeki kırsal nüfus yoğunluğunu da
arttırmaktadır.
b)
Suya Yakınlık: Özellikle savanlar ve yarı çöl alanlarının bulunduğu yerlerde
suya yakın olmak en önemli yerleşim nedenidir.
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c)
Kolay ulaşılabilirlik: Plantasyonlar veya ticari tarımın yapıldığı kırsal
yerleşmeler ise demir veya karayoluna yakın konumda kurulmuşlardır
d)
Savunmanın kolay olması: Yerleşim tarihi eski olan köyler genellikle düşman
saldırılarını görebilecekleri savunması yüksek alanlara yerleşmişlerdir. Günümüzde savan
alanlarda vahşi hayvan saldırılarından korunmak veya salgın hastalığa ve ölümlere neden olan
çeçe sineği gibi zararlılardan korunmak için de genelde alçak düzlük alanlardan ziyade plato
sahaları seçilir. Bu yerleşim tipinde ekonomik kullanım alanı olan tarlalar alçak düzlük
alanlarda, konutlar ise hafif tepelik alanlarda kurulmuştur. Köylüler gündüz tarlalarına
giderler, fakat güneş batmaya başlarken tarlalarını terk edip evlerine dönerler.
e)
yerleşmeler:

Siyasi veya idari

nedenlere bağlı olarak devlet eliyle kurulan kırsal

f)
Ticari nedenlere dayalı olarak kurulan kırsal yerleşmeler: Herhangi bir yerde
kurulan plantasyon alanı veya maden işletmesi yeni kırsal yerleşmelerin kurulmasını teşvik
eden bir faktör olabilir:
Kıtada konutların yapımında kullanılan malzemeler de çeşitli tiplerde olabilir.
Bunlardan en basit yerleşme tipi çadırlardır. Savan ve çöl ortamlarında odunun bulunmaması
nedeniyle kerpiç kullanılır. Bu tür konutlar sıcak ve soğuğa karşı koruma sağlarlar. Ancak
sağanak şeklinde yağan yağışlar toprağın erimesine neden olarak, felakete sebebiyet verir.
Bununla birlikte güneşte kurutulan kerpiç dünyanın geniş kesimlerinde inşaat malzemesi
olarak kullanılır.
Afrika’da sık kullanılan konutların başında bir direk etrafında toplanan çubuklardan,
sıkı bir ağ halini alıncaya kadar birbirine örülerek yapılan ve sonrada çamurla kaplananları
gelir. Aslında odun ve toprağın karışımı halinde olan bu konutlar, yoğun yağışa karşı önlem
olarak da çok sıkı bir dal yaprak çatı örtüsüyle kaplanır.
Sadece tarımsal faaliyetlerin yapıldığı alanlarda geleneksel kırsal konutlar dikkati
çeker. Bunlar toplu yerleşim özelliği gösteren yerleşim planına sahiptir. Topluma hizmet eden
yapılar dışında aile bireylerinin yaşadığı konutlar bu yerleşim birimininin sınırlarını belirler.
Her aile yemek pişirme, uyku, gıda depolama ve gece hayvanların korunması için ayrılmış
bölümlere sahiptir. Konutlar, yuvarlak dikdörtgen veya yarım daire şeklinde olabilir. Ortak
yapılar, toplantı ve çocukların eğitimi gibi bölümlerden oluşur.
Güney Mali’de Nijer Nehrinin dik yamaçlarında inşa ettikleri köylerinin ekonomik
kullanım alanı tahıl yetiştirdikleri plato sahasıdır. Dikdörtgen şeklindeki konutlar güneşte
kurutulmuş kerpiç ve taştan inşa edilmiştir. Evlerin çatıları kurumuş samanla kapatılmıştır.
Evlerin kapıları ise dekoratif süslerle kaplıdır. Birçok tahıl ambarının kapısında da bereketi
temsil eden kadın ve erkek figürleri dikkati çeker.
Güney Afrika’da yaşayan ve hem tahıl tarımı hem de hayvancılıkla uğraşan Zulular
ise, geleneksel olarak arı kovanı şeklinde evler inşa ederler. Bir dairesel çit, bu çitin ortasında
hayvan ağılı şeklinde dizayn edilen evlerin iskeleti ahşap şeritler halinde tasarlanmıştır. Bu
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şeritler savanlardaki uzun otları kullanarak kaplanmış ve arı kovanı şeklindeki evler inşa
edilmiştir.
Göçebe çobanlar farklı yerlere sürüleri taşıdıklarından yapımı kolay olan evler inşa
ederler. Örneğin Doğu Afrika’da yaşayan Masailer evin ana malzemesi olarak tezek
kullanırlar. Masai halkının evlerini kadınlar yapar. Duvarlarda kullanılan tezeğin üstü çalılarla
örtülür. Evin bir girişi ve 5 santimetrelik ufak bir delik dışında hiçbir penceresi yoktur.
Nedeni dışarıdan gelecek vahşi hayvan saldırılarına karşı korunma isteğidir. Evin içinde biri
babanın, biri anne ve çocuklarının, diğeri de tehlike anında hayvanların içeriye alınabileceği
avlu şeklinde 3 oda bulunur. Toplamda 20 metrekareyi geçmeyen evlerin ortasında ateş
yakılan bir bölüm yer alır, burada hem yemek, hem aydınlatma, hem de ısınma
gerçekleştirilir. Çatının uç noktasında bırakılan bir delikten ise duman dışarıya çıkar.
Afrika'da kırsal alanlarda geleneksel yaşam şekillerini konutlara yansıtan bir diğer
kabile ise Ndebele halkıdır. Kabile erkeklerinin kilden inşa ettikleri konutları ilgiç kılan
özellik kadınlar tarafından dekore edilen dış yüzeyidir. Kadınların rengarenk geometrik
şekillerle boyadıkları duvarlarla adeta sanat eserine dönüşen evler sanatçı kadınların bereket,
mutlululuk ve sadakatlerinin izlerini yansıtır. Geneneksel olarak doğal yöntemlerle elde
edilen canlı renklerin kullanıldığı boyalar günümüzde modern yaşamın bir yansıması olarak
sentetik boyalara dönüşmüştür.

7.1.1.Kasabalar
Herhangi bir köy doğal ve ekonomik bakımdan çevresindeki köylere veya diğer
yerleşim birimlerine oranla daha iyi avantajlara sahip olursa, zamanla bir kasabaya hatta
şehire dönüşebilmektedir. Bu tür bir büyümede rol oynayan faktörler ise şöyle sıralanabilir:
Savunma: Yarımadalar, adalar ve tepeler genellikle kolay savunulabilen yerlerdir. Lagos,
Mombasa ve Tunus bu tip örneklerdendir. Stratejik önem: Dakar, Free Town ve Cape Town
gibi limanlar önceleri küçük birer kasaba halinde iken bugün okyanus ticaretinde stratejik
öneme sahiptir. Bundan dolayı buraları zamanla birer deniz üssü şeklini almıştır.süveyş ve
Port Said de aynı şekilde Nil nehri için önemlidir. Ana güzergahlar: Yolların birleştiği veya
kesiştiği yerler ticaret için olduğu kadar, savunma içinde elverişli mekanlardır. Beyaz ve
Mavi Nil üzerindeki Hartum, Akdeniz’de Cezayir ile Bulawayo, Tabora Dodoma ve Kilosa
bu tip merkezlere iyi örneklerdir. İdare merkezleri: Bazı yerler, yöneticiler tarafından uygun
mekanlar olarak seçilmişlerdir., Gambia’daki Bathurs ve Nairobi ile Adisababoz gibi yerler
aslında fiziki olarak elverişli olmamakla birlikte yöneticilere uygun yerler olarak
seçilmişlerdir. Sanayi; Sanayi tesislerinin kurulup gelişmeleri ile de kasabalar hızla büyüme
göstermektedir. Ancak sanayi genellikle enerji kaynaklarına yakın yerlerde kurulmaktadır.
Uganda’da Jinja, Gana’da Tema ve Güney Afrika’da Rand bu şekilde kurulmuş kasabalardır.
Ayrıca herhangi bir alanda yeni bir maden cevherinin bulunup işletmeye açılması ile kurulan
şehir, kasaba ve köyler vardır. Nitekim Nijerya’daki Enugu bu şekilde kurulmuş maden
kasabasına bir örnektir. Kenya’daki Thikada yine giderek büyüyen maden kasabalarına bir
örnektir.
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7.2. Afrika Kıtasında Şehirsel Yerleşmeler ve Özellikleri
Şehirleşme oranları kıtalara göre değerlendirildiğinde (Kuzey Amerika'da % 82, Latin
Amerika ve Karayipler'de % 79, Avrupa'da %72, Okyanusya'da % 71, Arap ülkelerinde %56,
Asya'da %42) Afrika %40 ile dünyanın en düşük şehirli nüfusuna sahip kıtasıdır. Ancak
kentleşme hızı açısından kıtada radikal değişimlerin yaşanacağı ve yaklaşık 15 yıl sonra %50
oranına yaklaşacağı tahmin edilmektedir.

Dünya

1950
% 29

1975
% 37,2

2010
% 50,5

2030
% 59

2050
%68,7

Kuzey Amerika

% 63,9

% 73,8

% 82,1

% 86,7

% 90,1

Güney Amerika

% 42

% 61,2

%79,6

% 84,9

% 88,8

Avrupa

% 50,5

% 65,6

% 72,8

% 78,4

% 84,3

Okyanusya

% 62

% 71,5

% 70,2

% 73,4

% 74,8

Afrika

% 14,7

% 25,4

% 40

% 49,9

% 61,6

Asya

% 16,8

% 24

% 42,2

% 52,9

% 64,6

Tablo 2:Dünyadaki şehirleşme oranları(Kaynak: Jacques Véron, Dictionnaire de démographie
et des sciences de la poulation, Armand Colin, Paris, 2010, )
Kıtanın kültürel ve ekonomik bakımdan farklı iki bölgeye ayrılan özelliği şehirsel
yerleşmeler üzerinde de kendini gösterir. Kuzey Afrika’da genellikle bir veya iki şehrin
gelişme gösterdiği gelişmekte olan ülkelere özgü bir şehirleşme yapısı dikkati çeker.
Şehirleşme oranının Tropikal Afrika’ya oranla daha yüksek olduğu Kuzey Afrika’da ülkeler
düzeyinde şehirleşme oranları birbirinden farklılık gösterir. Mısır’da şehirli nüfus % 43.5’tür.
Bu oran Libya’da % 77.7, Cezayir’de % 73, Fas’ta %57, Tunus’ta %66.3’tür. Bu şehirler
Libya’da petrolün oluşturduğu zenginliğe ve iş imkanına bağlı olarak gelişirken, Mısır’da ve
Mağrip ülkelerinde ticaret ve sanayinin etkisi ile kalabalıklaşmışlardır..
Sahra’nın güneyinde kalan tropikal Afrika ise günümüzde dünyanın en az şehirleşmiş,
ancak oldukça hızlı şehirleşen bir kesimidir. Bu bölgede nüfus miktarı Kahire, Şanghay ve
Kalküta’nın nüfus miktarlarına ulaşmamıştır, fakat kırsal kesimden iş ve geniş imkanlar
bulma umuduyla göç eden kalabalıklar bu bölgenin hemen hemen her tarafında gittikçe
hızlanan şehirsel bir dönüşümün habercisidirler. Ancak kıtanın bu kesimi yüksek şehirli
nüfusa sahip Kuzey Afrika’nın şehirli nüfus değerlerine henüz ulaşamamıştır. Nitekim
oldukça geniş bir ülke olan ve 10 milyonun üzerinde kişinin yaşadığı Lagos’a sahip
Nijerya’da bile şehirlerde yaşayan nüfus % 49.6’dır Güney Afrika’da Malawi (şehirli nüfus
%15,7), Doğu Afrika’da Uganda’da (şehirli nüfus %15.6) ise oldukça düşük oranlarla
karşılaşılır. Tropikal Afrika’da yalnızca Zambiya’da kuzeydeki madencilik şehirleri nedeniyle
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yüksek şehirli nüfus oranı (şehirli nüfus %39,) dikkati çeker. Bu kesimde yalnızca Güney
Afrika Cumhuriyetinde şehirli nüfus oranı %65 gibi yüksek bir değer gösterir. Ancak bu
ülkede de çok şiddetli bölgesel farklılıklar vardır. Ülkenin ortasındaki sanayi ve madencilik
alanında şehirleşme batı Avrupa ülkeleri düzeyindedir. Ancak bu çekirdek alanın ötesinde ise
kırsallık egemendir ve bu bakımdan ülke büyük ölçüde tropikal Afrika’nın genel şehirleşme
yapısına benzerlik gösterir.
Afrika’daki şehirsel yerleşmelerin özelliklerinden biri de milyonluk şehirlerin
sayısının çok fazla olmamasıdır. Bu bakımdan Kuzey Afrika’da, Kahire 13.531 milyonluk
nüfusa sahiptir. Şehrin, Avrupa şehirlerini aramayan modern merkezi olan el-Azbakiye ve
yakınındaki büyük ticaret merkezileriyle konut alanlarının çevresini saran gecekondu
görünümündeki eski üç mahallesi arasında büyük bir zıtlık vardır. Bu mahallerden en büyüğü
Fatımilerce kurulan yerleşim alanıdır. Öteki eski mahalleler geçmişte kentin banliyöleri olan
Bulak ve Mısrü'l-Kadime'dir (el-Fustat). Son yıllarda kentin batı ve kuzey kesimleri konut
alanlarıyla hızla büyümektedir. Tarımsal topraklardan ya da sulama yoluyla çölden elde
edilen alanlarda Heliopolis ve Nasr kenti gibi çeşitli yerleşmeler kurulmuştur. Cezayir’in
başkenti Cezayir/ Algiers (2.8), Fas önemli şehirlerinden Kazablanka (3.2) Libya’nın
Trablusgarb’ı (1.09 ) Kuzey Afrika’nın milyonluk şehirleri arasındadır.
Sahra’nın güneyinde kalan Tropikal Afrika’da ise ülke içi karışıklıklar, bazı doğal
afetler ve kırsal kesimdeki geçim sıkıntısının neden olduğu kırlardan şehirlere olan göç,
nüfusun büyük şehirlerde toplanma hızını arttırmıştır. Örneğin 186 milyon kişilik nüfusuyla
Afrika’nın en büyük ülkesi Nijerya’nın en büyük şehri Lagos 10.5 milyon dolayında nüfusa
sahiptir. Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde (Zaire) Kinşasa (8.7 milyon), Fildişi Sahili’nde
Abidjan (4.1 milyon), Nijerya’da İbadan(2.8 milyon)ve Kano (3.3 milyon), Kenya’da Nairobi
(3.5 milyon), Etiyopya’da Adis Ababa (2.9 milyon), Senegal’de Dakar (2.7 milyon),
Mozambik’de Maputo (1.5 milyon )ve Angola’da Luanda (5.0 milyon) Tropikal Afrika’nın
milyonluk şehirleri arasında yer alır. Afrika’nın diğer ülkelerinde de milyonu aşan şehirler
ortaya çıkmıştır. Güney Afrika Cumhuriyeti ise bütün Afrika’nın en üst düzeyde sanayileşmiş
ve en farklılaşmış ekonomisine sahip ülkesidir bu nedenle nüfusları 1 milyonun üzerinde olan
beş şehir Johannesburg (3.6 milyon) Cape Town (3.3 milyon) Ekurhuleni (East Rand) (3.1
milyon) Durban (2.8 milyon) ve Pretoria (başkent ) (1.4 milyon) bulunmaktadır
Afrika kıtasının farklı kültürel yapısı ve tarihi geçmişi şehirlerin yerleşme dokuları
üzerine yansır. Kuzey Afrika 7. yüzyıldan itibaren Arap nüfusun ve İslam dininin etkisi
altındadır. Yaklaşık 1400 yüzyıl devam eden bu kültürel etki Kuzey Afrika şehirlerinin
yerleşme dokusu ve planları üzerine de yansımıştır. Kuzey Afrika’yı Ortadoğu ülkeleri ile
birlikte ayrı bir kültür bölgesi haline getiren bu tarihi geçmişin şehirlere geleneksel İslam
şehri olarak yansıyan bu özellikleri şöyle sıralanabilir:
a) Şehirsel yapıda ve yerel mimaride önemle vurgulanmış bir kapalılık ve mahremiyet,
b) Merkezi mekana cami, çarşı kompleksinin yerleştirilmesi,
c) Mekanın bir dereceye kadar etnik, mesleki ya da dini birliğe dayanan yarı-özerk
mahalleler şeklinde örgütlenmesi
Camiler şehirsel peyzajda hakim bir görünüm oluşturur. Şehrin çekirdek kısmında bir
cami bu cami etrafında Avrupa ve Amerika’daki büyük alışveriş merkezlerine ilham kaynağı
olan kapalı bir çarşı şehrin merkezi iş alanını belirler.
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Harita 26.Afrika Kıtasında Şehirsel Yerleşmelerin Dağılışı
Afrika’nın tarihinde önemli bir yer tutan sömürge dönemi birçok Afrika şehrinde
kendini hissettirir. Genellikle Afrika’nın değerli tarım ve maden ürünlerini Avrupa’ya taşımak
için deniz kıyısında veya önemli yolların kavşak noktasında yer alan bu şehirler arasında ilki
iç kısımda yer alan ve Kenya’nın başkenti olan Nairobi’dir. 1899'da bir demiryolu kampı
olarak kurulmasından bu yana şehir, Kenya'nın en büyük şehri olmuş ve Doğu Afrika'nın en
büyük şehirleri arasına girmiştir. Aynı biçimde sömürge döneminde gelişmiş olan diğer şehir
Uganda’nın başkenti Kampala’dır. Bir çok tepe üzerinde yer alan bu şehir ticaret ve endüstri
merkezi olarak gelişmiştir.
Sömürge döneminin damgasını vurduğu Zimbabwe, Zambiya ve Mozambik’in malları
deniz yoluyla taşıyan bir diğer şehir ise kıyı boyunca yer alan Mozambik’in başkenti
Maputo’dur. Belçika sömürge döneminden kalma yapılara rastlanan Demokratik Kongo
Cumhuriyeti'nin (eskiden Zaire) başkenti Kinşasa, da aynı şekilde Afrika’nın sömürge
döneminde kurulmuş şehirlere örnek teşkil eder.
Afrika’nın geleneksel şehir yapısı batıda Müslüman zonda görülür. Nijerya’nın kuzey
kesimini içine alan bu zonda Kano, Kaduna ve diğer şehirler Avrupalıların sömürge
güzergahından uzakta kaldıkları için sömürge öncesi yapılarını kısmen korumuşlardır. Bu
özellik Sudan’ın başkenti Hartum’da dikkati çeker. Beyaz ve Mavi Nil’in birleştiği alanda yer
alan şehir önemli demiryolları nedeniyle stratejik öneme sahiptir Afrika’nın bu geleneksel
176

şehir yapısı fazla gelişmemiş şekilsel olamayan ve bazen de periyodik olarak kurulan pazar
alanları ve merkezi iş alanları ile kendini belli eder.
Afrika’da tamamen batı tarzı şehirler de yer alır. Bu şehirler Avrupa’nın modernliğini
yansıtır. Ama genel görünüm olarak yüksek binalardan oluşan merkezi iş alanları –C.B.D- ve
şehir dışı yaygın banliyöleri ile Amerikan şehirlerine büyük benzerlik gösterirler. Güney
Afrika’nın milyonluk nüfusa sahip bu şehirleri arasında Johannesburg, Cape Town ve
Durban sayılabilir. Söz konusu şehirlerden Güney Afrika Cumhuriyeti şehirleri için
eklenecek bir husus ırk ayrımının kalkmasından sonra bu şehirlerin hızla değişmekte
olmalarıdır. Siyasal çalkantıların da azalmasıyla daha önce ölmekte olduğu söylenen
Johannesburg, şehirden giden beyazların yerine gelen siyahlarla, daha siyah, daha yoksul,
daha tehlikeli hale gelirken “Yeni Johannesburg”a yatırımlar artmış, halk daha çok harcamaya
başlamıştır. Şehir plancıları bu yeni zenginlik ve Afrikalaşmanın Johannesburg’u kıtanın
ekonomik ve kültürel merkezi haline getireceği düşüncesindedir.
Afrika şehirleri tarz olarak farklı yapıda olsalar bile (geleneksel Afrika şehri, sömürge
şehirleri veya İslam şehirleri) uydu kasabalar denilen fakat aslında gecekondu yerleşmesi olan
konut halkalarıyla çevrilidir.
Afrika’nın Liman Şehirleri: Afrika kıtasında dikkati çeken limanlar genellikle deniz
ve kara güzergahlarının birleştiği yerlerde görülürler. Böylece hem kendi hinterlandlarına ve
hem de deniz aşırı taşımaya hizmet verebilmektedirler. Genelde kıtadaki limanlar aynı
zamanda birer antrepo durumundadır. Hem ithalata ve hem de ihracata yönelik olarak
kullanılan büyük ambarlama imkanları vardır. Bazı limanlar daha sonraları bölgesel
merkezlere dönüşmekte ve buralarda sanayi de önemli bir hal oluşturmaktadır. Özellikle
kuzeybatı Afrika’da bu tür liman şehirlerine iki büyük örneği Cezayir ve Kazablanka
oluşturur. Bunlardan Kazablanka 1900 başlarında bir kasabadan bugün 3 milyonu aşkın
nüfusuyla önemli bir merkeze dönüşmüştür. Cezayir devletinin başkenti Cezayir ise hem bir
idare merkezi ve 2.594 bin nüfusu ile bir ticaret ve endüstri bir kentidir. Ayrıca Dakar,
Freetown ve modern bir endüstriyel merkez olan Tema, Afrika’nın önemli liman
kentlerindendir.
Nijerya’nın Lagos limanının ise ayrı bir önemi vardır. Burası hem büyük bir liman ve
hem de hızla gelişen şehir durumundadır. Afrika’nın başta gelen ticaret merkezlerinden olan
Lagos, 1926’dan sonra çok hızlı bir gelişme sürecine girmiştir. Bugün büyük fabrikaları ile
aynı zamanda önemli bir endüstri merkezidir. Şehrin hava limanı çok işlektir. Nüfusu 13.123
bine ulaşmıştır. Nijerya devletinin başkenti olan şehir, kabaca 900.000 km2’lik bir alana
yayılmış olup memleketin her yönden merkezi konumdadır.
Nijerya’nın diğer önemli şehri ve limanı ise Port Harcourt’dur. 2.343 bin nüfuslu bir
şehir olan bu liman, demiryolları ile iç kısmalara bağlıdır. Ayrıca denizden büyük teknelerin
iç kısımlara doğru ilerlemelerini sağlamak için Bonny ırmağı kazılarak derinleştirilmiştir.
Burada doğal gazında bulunması küçük ölçekli bir sanayinin kurulmasına neden olmuştur.
Afrika güneyindeki önemli liman ise Cape Town’dır. 1652’de kurulan bu yerleşme
noktası zamanımızda büyük bir liman kentine dönüşmüştür. Hem Atlantik ve hem Hint
Okyanusları arasında stratejik bir mevkiye sahip olması önemini arttırmıştır. 3.600 bini geçen
nüfusu ile şehir bugün ayrıca önemli bir ticaret, bank kazılarak derinleştirilmiştir.
Yine Güney Afrika Cumhuriyeti’ndeki Durban ise bir bölgesel merkez olması yanında
ticaret bakımında gelişmiş antrepo özelliklerine sahip şehirdir. Durban aynı zamanda Natal
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ve Transvaal’in tarımsal ve madensel üretiminin ticaretini de yapar. Bugünkü nüfusu 2.901
bindir.
Ayrıca Algoa körfezinde yer alan Port Elizabeth (1.179 bin) Boer savaşından sonra
gelişme göstermiştir. Şehir adeta bir transit liman görevi yapmaktadır. Bu limandan yapılan
ihracatın büyük kısmını iç kesimlerin tarımsal ürünleri oluşturmaktadır.
Afrika’da bir başka liman şehri Mozambik’in başkenti Maputo’dur. Kıyılarının sığ
olması dolayısıyla sadece Maputo, Beira ve Nacala deniz taşımacılığına elverişlidir.
Bunlardan en büyüğü Maputo Transvaal, Zimbabwe, Zambia ve Mozambik’e hizmet eder.
Ancak şehrin güneyde yer alması dolayısıyla Mozambik’in iç kısımları ile bağlantıları iyi
değildir.
Afrika’nın doğusundaki üç önemli liman ise hinterlandlarını Kenya, Uganda ve
Tanzanya’nın oluşturduğu Mombasa ve modern bir kent olan Dar es Salam ve Tanga’dır.
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Uygulamalar
1.Çad’ta şehir dışında yaşayan insanların neredeyse tamamının kamış evleri tercih
etmesinin nedenleri nelerdir? Araştırınız
2.Siyasi ve ekonomik açıdan istikrarlı ve zaten doğrudan yabancı yatırımcının
destinasyonları arasında önemli bir yere sahip olan beş büyük Afrika şehri hakkında araştırma
yapınız.'
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Uygulama Soruları
1. ......... Sahra Altı Afrika'nın en büyük ekonomisinin başkentidir ve Avrupalı bir
şehrin büyüklüğüne erişmiş durumdadır. Kentin nominal gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYH) 51
milyar dolardır. Bu Almanya'nın en büyük şehirlerinden Münih'in GSYH'sinin 64 milyar
dolar olduğu göz önüne alındığında ............un potansiyeli açıkça ortaya çıkâr.
2. Afrika’da batı tarzı şehirlerinin kuruluş amacı değerli ..... ve ..... ürünlerini .......’ya
taşımaktır. Bu şehirlerin , kuruluş yeri seçiminde ise ...... ....... veya önemli .........
......noktasında olması önem taşır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Afrika’da kırsal yerleşme tipleri iki tiptir. Bunlardan bir kısmı geçici yerleşmeler
biçimindedir. Özellikle çöl ortamında yaşamını sürdüren insan için konutların kolay
taşınabilir aynı zamanda da çöl fırtınalarından koruyacak şekildeolması gerekir. Bu nedenle
genellikle kumaştan yapılmış çadırları kullanırlar. Tropikal ormanlarda yaşayan pigmeler ve
Kalahari çölünde yaşayan Bushmenler gibi ilkel topluluklarda ağaçdalları ve yapraklardan
oluşan geçici konutlar da yaşarlar.
Tarımsal faaliyetlerin yapıldığı alanlarda geleneksel kırsal konutlar dikkati çeker.
Bunlar toplu yerleşim özelliği gösteren yerleşim planına sahiptir. Konutlar, yuvarlak
dikdörtgen veya yarım daire şeklinde olabilir. Ortak yapılar, toplantı ve çocukların eğitimi
gibi bölümlerden oluşur. Genellikle kuzey Afrika ülkelerinde kerpiç konutlar yapı malzemesi
olarak kullanılır. Sahra altı Afrika ülkelerinde ise geleneksel yapıya, kültürel ve dini
özelliklere bağlı olarak farklı konut tipleri dikkati çeker. Çad’daki kamış evler, Zuluların arı
kovanı biçmindeki evleri, Masailerin tezek evleri, Ndebele halkının renkli, geometrik desenli
evleri bu konut tiplerine örnek oluşturur.
Afrika şehirleşme oranları bakımından ise dünyanın en düşük şehirleşme oranına sahip
kıtasıdır.Kuzey Afrika’da bir veya iki şehrin geliştiği gelişmekte olan bölgelere ait bir
şehirleşme dikkati çeker. Kuzey Afrika şehirleri İslam ülkelerine özgü şehir planları ile Sahra
altı Afrika ülkelerinden ayrılır.Sahra altı Afrika ülkeleri ise dünyanın en az şehirleşmiş fakat
hızla şehirleşen bölgesidir.Bu bölgede geleneksel Afrika şehirlerin, Batıların inşa ettiği
şehirlere ve Güney Afrika Cumhuriyetinde rastlanan Amerika şehirlerine benzer büyük
gökdelenlerein yer aldığı şehirlere rastlanır. Acra ( Gana), Johannesburg (Güney Afrika
Cumhuriyeti), Lagos ( Nijerya), Luanda (Angola), Nairobi( Kenya), Addis Ababa,
(Etiyopya),Darüsselam
(Tanzanya),İbadan
(Nijerya),Kinşasa
(Demokratik
Kongo
Cumhuriyeti), Mombasa (Kenya) büyüyen ekonomisi ve hızla artan nüfusları ile Afrika’nın
en önemli on şehri arasındadır.
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Bölüm Soruları
1. Afrika’da arı kovanı şeklinde konutlar yapan topluluk aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Ndebele Kabilesi

b)

Masailer

c)

Tuaregler

d)

Zulular

e)

Berberiler

2. Binalarının duvarlarını renkli geometrik desenlerle toplayan Afrika kabilesi
aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Ndebele Kabilesi

b)

Zulu kabilesi

c)

Masailer

d)

Pigmeler

e)

Tuaregler

3. Aşağıdakilerden hangisi Afrika kıtasında kırsal yerleşmelerin kuruluş koşulu
faktörlerinden biri değildir?
a)

Verimli toprakların bulunması

b)

Suya yakınlık

c)

Tarım faaliyetleri ve metodları

d)

Savunmanın kolay olması:

e)

Siyasi veya idare nedenlere bağlı olarak devlet eliyle

4. Aşağıdaki ülkelerden hangisi en yüksek şehirleşme oranına sahiptir?
a)

Mısır

b)

Libya

c)

Güney afrika Cumhuriyeti

d)

Nijerya
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e)

Zambiya

5. Aşağıdaki şehirsel planlardan hangisi geleneksel Afrika şehirlerinin özelliğidir?
a)
Mekanın bir dereceye kadar etnik, mesleki ya da dini birliğe dayanan yarıözerk mahalleler şeklinde örgütlenmesi
b)
banliyöleri

Yüksek binalardan oluşan merkezi iş alanları –C.B.D- ve şehir dışı yaygın

c)
Fazla gelişmemiş şekilsel olamayan ve bazen de periyodik olarak kurulan
Pazar alanları ve merkezi iş alanları
d)
Şehirsel yapıda ve yerel mimaride önemle vurgulanmış bir kapalılık ve
mahremiyet yoktur.
e)

Merkezi mekana cami,çarşı kompleksinin yerleştirilmesi,

6) Afrika kıtasında ölüm oranlarının yüksek olmasının nedenlerini açıklayınız?
7) Afrika kıtasında çocuk ölümlerinin yüksek olduğu ülkeler hangileridir. Kıtadaki
çocuk ölümleri ile dünya ortalasını karşılaştırınız
8) Afrika kıtasında nüfusun dağılışı hakkında bilgi veriniz.
9) Afrika kıtasının dil özellikleri hakkında bilgi veriniz
10) Afrika kıtasında Hristiyanlık ve Müslümanlığın yayılışı hakkında bilgi veriniz.

Cevaplar
1)d, 2)a, 3)c, 4)b,5)c
6) Ölüm oranlarının yüksek olmasının nedeni, kıtanın yoksulluğu, yetersiz gıda
maddeleri, kötü sağlık koşulları, kuraklık, savaşlar ve yeterli tıbbi bakımın temin
edilememesinin bir sonucudur
7)Kıta çocuk ölümleri bakımından da yüksek değerler gösterir. Dünyada ortalama
binde 70 olan çocuk ölümleri Afrika’da binde 94’tür. Bu bakımdan Afrika’nın birçok
ülkesinde her dokuz çocuktan birisi birinci doğum günlerini görememektedir. Bebek ölümleri
Angola(169) Mozambik(148) , Sierra Leone Gine (143) , Malawi (134), ve Liberya’da
(126)oldukça yüksektir.
8)Km2’ye düşen kişi sayısının 30,5 olduğu kıtada nüfus düzensiz olarak dağılmıştır.
İnsanın yaşamasına elverişli olmayan Büyük Sahra ve Kalahari gibi geniş çöller ile tropikal
yağmur ormanları oldukça boştur. Burada km2’ye 5 kişiden az düşer. Buna karşılık Nil
deltası, Etiyopya yaylaları, Victoria gölü kıyıları, Rwanda ve Burundi’nin yüksek alanları,
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Batı Afrika kıyıları, Kuzey Nijerya, Natal sahil şeridi ve bazı adalar, nüfus yoğunluğunun
yüksek olduğu alanlardır.
9) Afrika kıtası dil bakımından çok büyük bir çeşitlilik arz eder. Afrika’da yerli dilleri
oldukça zengindir ve çoğu yazılı hale gelmemiş 1000’den fazla dil vardır. Bu dillerin fazlalığı
kültürel geçmişle ilgili önemli ipuçları verir. Ayrıca Avrupalıların fethinden önce Afrika’da
kabileler arasında fazla iletişim olmadığını gösterir. Çoğu Afrika dilinin yazı geleneği yoktur
ve ancak 40 tanesi 1 milyon ve daha fazla kişi tarafından konuşulur. Nijer- Kongo, Nilo-Sahra
ve Afro-Asyatik dil grupları başlıca dil ailelerini meydana getirir.
10) Kıtada Hıristiyanlık 15.ve 17.yylarda büyük keşifler devrine rastlar. Önceleri
adalarda (Kanarya, Asor, Yeşilburun) piskoposluklar kurulmuştur. Hıristiyanlık fiilen
19.yy.da Avrupalıların kıtada sömürge kurduğu dönemde hızla yayılmıştır. Bugün Afrika
baştanbaşa misyonerlik ağı ile kaplıdır.18.yy sonu ile 19. yy. başlarında kıtada Protestanlık
yayılmaya başladı.
Afrika kıtasında Müslümanlık ilk defa 640 yılında Halife Hz. Ömer’in
komutanlarından Amr-İbn ül-As’ın Süveyş’ten İskenderiye’ye geçmesi ve Kuzey Afrika’ya
gelmesi ile yayılmıştır. Daha sonra Arap tüccarların etkisi ile Afrika’nın doğu sahillerinde iç
kısımlara İslamiyet yayılmıştır. 1076 yılında Gana, XII. yy.da Çad Müslümanlığı kabul
etmiştir. Mısır, Sudan, Mağrip ülkeleri, Büyük Sahra’nın tamamı Müslüman’dır. Nijerya’da
%47, Kenya’da %40 oranında Müslüman vardır.
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8. AFRİKA KITASININ EKONOMİK ÖZELLİKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
Afrika Kıtasının Ekonomik Özellikleri
8.1.Tarım
8.1.1.İlkel Geçim Tarımı
8.1.2.Yerleşik TarımTipi
8.1.3.Yetiştirilen Başlıca Tarım Ürünleri
8.1.4.Hayvancılık
8.2. Madenler
8.3. Sanayi
8.4.Ulaşım
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.Afrika’da en çok kullanılan tarım yöntemi ise ...... tarımdır. Bu tür ziraat tarzı nüfus
arttıkça kaçınılmaz hale gelmiştir......... tarım tipi ihtiyacı karşılamaya yönelik olduğu gibi
........ ....... ve ......dayalı da olabilmektedir.
2. Doğal bitki örtüsünü tarla açarak tahrip etme yöntemine dayalı ilkel geçim
tarımında tarla açma yöntemi ..........ve .......... olmak üzere iki tiptir.
3. Afrika kıtasında madenler eşit olarak dağılmış değildir.
madenlerin toplandığı üç bölge ayırt edilir:

Bu bakımdan kıtada
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Ekonomik Coğrafya

Ekonomik Coğrafya

Ekonomik Coğrafya

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Afrika kıtasının ekonomik
Gözenç,S (1995) Afrika
özelliklerini,kıta üzerinde
Ülkeler Coğrafyası
Köksal,
1999,A.
Afrika
yer alan farklı tarım tipleri
Genel
ve
Ülkeler
öğrenecek
Coğrafyası, Ankara,.
Özey, R. 2004. Dünya ve
Ülkeler Coğrafyası, Aktif
Yayınları (5.Baskı), İstanbul
Afrika kıtasının sanayi
Gözenç,S (1995) Afrika
özellikleri ve sanayinin
Ülkeler Coğrafyası
gelişmekte olduğu bölgeler
Köksal, 1999,A. Afrika
hakkında bilgi sahibi olacak Genel
ve
Ülkeler
Coğrafyası, Ankara,.
Özey, R. 2004. Dünya ve
Ülkeler Coğrafyası, Aktif
Yayınları (5.Baskı), İstanbul
Afrika’da madenler, ulaşım
Gözenç,S (1995) Afrika
ve bunların özellikleri
Ülkeler Coğrafyası
hakkında bilgi sahibi
Köksal, 1999,A. Afrika
olacaksınız
Genel
ve
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Coğrafyası, Ankara,.
Özey, R. 2004. Dünya ve
Ülkeler Coğrafyası, Aktif
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Anahtar Kavramlar
•

Azande

•

Chipinga

•

Arzev

•

SASOL 2

•

Süveyş kanalı
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Giriş
Afrika kıtası geçmişte dünya ticaret merkezlerinden biriydi. Ancak sömürge
döneminde kıtanın adeta yağmalanması bu kıtayı zor şartlara itmiştir. Günümüzde Afrika adı
akla, “yoksulluk, hastalık ve savaş” kavramlarını getirmektedir. Bu kavram kıtanın sömürge
durumu ile ortaya çıkmış ve insanların zihinlerine yerleştirilmiştir. Afrika’nın toprakları,
petrol, elmas, altın, demir, kobalt, uranyum, bakır, boksit, gümüş ve petrol gibi büyük
miktarda doğal kaynaklara sahiptir. Ayrıca kıta tropikal yağmur ormanlarına ve sıcak
bölgelere özgü meyve ve sebzelerin yetiştiği bir kıtadır. Ancak, altyapı eksikliği nedeniyle,
hala keşfedilmemiş pek çok doğal kaynağa sahiptir. Kaynak zenginliğine rağmen Afrika
ülkeleri, dünyanın en geri kalmış ülkeleri arasında yer alır. Bu bölümde Afrika ülkelerinin
ekonomik büyüme analizi yapılarak, son zamanlarda Afrika ekonomisinde, özellikle
sanayileşmede yaşanan iyileşme araştırılmıştır. Bu çerçevede, sanayileşme yolunda olan
Afrika ülkelerinin, dünya ekonomisini ne kadar etkilediği gösterilmiştir.
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8.1. Afrika Kıtasının Ekonomisine Genel Bakış
Afrika dünyanın en yoksul kıtasıdır. Çünkü her on Afrikalı’dan dördü mutlak
yoksulluk içinde yaşar. Özellikle Sahra-altı Afrika’da yer alan 48 ülke dünya nüfusunun
%10’unu barındırdığı halde dünya gelirinin %1’ini dahi elde edemez. Yine uluslararası
istatistiklere göre bölge nüfusunun %52’si mutlak yoksulluk sınırının altındadır. Kuzey
Afrika’da ise yoksulluk sınırının altında yaşayan nüfus % 22’dir. Kırsal kesimde yaşayanlar
arasında yoksulluk oranı çok daha yüksektir. Özellikle Sahra altı Afrika’da kırsal kesimde
nüfusun % 59’u yoksulluk sınırı olarak belirlenen aylık 29 doların dahi altındadır. Kentlerde
durum biraz daha iyi görünmekle birlikte yine aynıdır. Burada nüfüsun % 43’ü kentler için
belirlenen 43 dolar olan aylık yoksulluk sınırının altında yaşar.

Harita 27: Afrika Kıtasında yetiştirilen başlıca tarım tipleri ve yetiştirilen tarım
ürünleri
Afrika’da tarım sektörü 1950’li ve 1960’lı yıllarda çok daha iyi durumdayken özellikle
1970’lerin ikinci yarısından itibaren tarımsal performans açısından düşüşe geçmiştir. 1965
yılında, ekilebilir arazide birim başına, Güney ve Güneydoğu Asya’dan çok daha fazla
traktöre sahip olan Afrika’da günümüzde bu rakkam söz konusu bölgelerin dörtte birine
düşmüştür. 1965’ten beri Afrika’nın ekilebilir topraklarının sadece %4’ü sulanabilirken,
Asya’da bu rakam %15 şeklindedir.
Kıtada uzun yıllar boyunca kuraklığın devam etmesi çölleşmeyi hızlandırmış ve bu
sorun Afrika tarımının en temel problemlerinden biri haline gelmiştir. 432 milyon hektar
arazi (toplam arazinin %57’si) çölleşme tehdidi altındadır. Özellikle Kuzey Afrika’da,
çölleşme çok yüksek boyutlardadır. Kıtada kuraklığın ardından gelen sağanak yağışlar ise
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toprağın verimli üst tabakasını alıp götürerek yine tarımın gelişmesini olumsuz yönde
etkilemektedir.
Kıtada tarım önemli bir ekonomik faaliyet kolu olmasına rağmen, Afrika, gıda temini
bakımından dünyada kendi kendine yeterliliği olmayan tek kıta konumundadır. Bunun
sonucu olarak Sahra-altı Afrika’ya yapılan gıda yardımı, şimdilerde kıtanın tamamına yapılan
tahıl ithalatına dönüşmüştür.
Kıtanın başlıca dış alım ürünleri arasında %4 pamuk, %4 deniz ürünleri, %9 bitkisel
ve hayvansal yağlar, %7 şeker, %5 et, %26 tahıl, %6 süt ürünleri, %3 meşrubat sayılabilir.
Kıta 94 milyar $ tarım ürünü ithal etmiştir. İhracat ise 60 milyar $’dır.
Önemli ölçüde, iş gücüne ek olarak Afrika kıtası milyon hektarlık ekilebilir araziye
sahiptir.FAO’nun verilerine göre dünyada ekilebilir tarım arazisi miktarı 1 milyar 396 milyon
hektar iken Afrika’nın ekilebilir tarım arazisi miktarı 226 milyon hektar alandır. Kıta
dünyadaki ekilebilir arazilerin %16’sına sahiptir. Afrikalı liderler, tarımı, büyümenin kaynağı,
gıda güvenliğini iyileştirebilmek için bir araç ve kıtanın değerli doğal kaynaklarının etkin
kullanılabilmesi için bir yol olarak görürler.
Afrika’da iklim ve su koşulları tarımı önemli ölçüde etkileyen coğrafi unsurlardır.
Özellikle Kuzey ve Orta Afrika’da geniş bir alana yayılan çöller tarım faaliyetlerini
engellemektedir.Doğu Afrika’da son yıllarda gelişen eko turizm faaliyetleri sebebiyle
oluşturulan Safari Parkları bu bölgede tarımı engelleyen bir diğer unsurdur. Kıtada tarımsal
faaliyetler özellikle Nil Nehri çevresinde yoğunlaşmaktadır. Diğer bölgelere göre Batı ve
Güney Afrika bölgeleri iklim ve sulama bakımından tarıma daha elverişlidir.
Afrika tarımının yapısı göz önüne alındığında, çiftçilerin çoğu geçim odaklı çalışan
küçük çiftçilerdir. Kalite için piyasalara erişebilirliğin, toprak yönetiminin ve tekniklerinin
geliştirilmesi, yenilikçi finansman kaynaklarının kullanılması sürekli tarım için gereklidir.
Dünyanın tarıma en elverişli arazilerinin %60’ı Sahra-altı Afrika’dadır. Ayrıca ekilebilir
arazilerin % 5 ile %7'si sulanabilmektedir.

Tablo 3: Bölgelere göre Afrika ekonomik büyüme performansları, Kaynak: UNECA
Afrika’da tarım alanlarına ulaşımı sağlayan yolların sadece %21’inin yapılmış olması
ise ürünlerin pazara, yeni teknolojilerin de çiftçilere ulaşmasının önündeki en büyük
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engellerden biridir. 1980’lerde kırsal gelişmeye yönelik tasarruf tedbirlerinin uygulanması ve
arazi mülkiyet sisteminin ekonomik olmayan parçalara bölmesi tarımın önemli problemleri
arasında yer alır. Ancak tüm olumsuz özelliklerine rağmen tarım kıtanın en önemli ekonomik
faaliyet koludur. Tarımsal alanda yapılan reformlar yavaş ilerlemektedir fakat yakın tarihte
hızlanacağı kesindir. Nitekim Dünya Bankası raporlarına göre, kıtanın GSYH’nin %40’ı
tarımdan elde edilir. Ancak daha önemlisi Afrika işgücünün yaklaşık %70’i doğrudan tarımla
uğraşır.
Aslında, Afrika’daki çoğu ülkenin, işgücünün %85’i tarım sektöründe faaliyet gösterir.
Ayrıca Afrika’nın genç nüfusunun %38’i tarım sektöründe faaliyet gösterir. Bu rakamlara
rağmen, Afrika tarımsal anlamda çok iyi durumda değildir. Kıta hala gıda ihtiyaçlarının
önemli bir kısmını dışardan satın alır.

Tablo 4:Ortalama yıllık büyüme oranları açısından, 10 hızlı büyüyen ve 5 en yavaş
gelişen Afrika ülkesi, Kaynak: (United Nations Economic Commission for Africa, 2016)
Nüfusun geri kalan küçük bir bölümü ise avcılık, yabani meyve toplayıcılığı,
madencilik, sanayi gibi ekonomik faaliyetlerle geçimini sağlar. Afrika’ya Avrupa’dan gelip
yerleşenler ile tarım tekniği oldukça değişmiştir. Sulamalı tarım yapılan büyük ticari çiftlikler
faaliyete geçmiştir. Büyük plantasyon çiftlikleri kurulmuştur.
Kısacası Afrika’da gelişme potansiyeline sahip tarımın başlıca sorunları şöyle
sıralanabilir:
• Düşük verimlilik
• Gelişmiş girdi kıtlığı (tohum, gübre vb.)
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• Sulama yetersizliği
• Ürünü piyasaya ulaştırmada yaşanan altyapı eksiklikleri ve maliyetleri
• Ticaret engelleri ve vergilendirme sorunları
• Belirsiz ve oturmamış arazi mülkiyet düzenlemeleri
• Küçük çiftçi için teknik destek ve finansman sorunları
• Çoğunlukla küçük parsellerde yapılan geçimlik üretim
• Politik istikrarsızlıklar sebebiyle yatırıma ilişkin endişelerin bulunması
• Tarımsal istatistik altyapısındaki belirsizlikler
Afrika kıtasında ekonomi, petrol ve diğer ürün fiyatlarındaki düşüş, terörizm ve iç
karışıkların turizm ve diğer anahtar sektörler üzerindeki olumsuz etkisi, kuraklık ve sel
felaketleri, ABD’nin para politikasını sıkılaştırması gibi etkilerle yavaşlamış ve kıtadaki genel
yaşam şartları daha da zorlaşmıştır.

8.2. Afrika Kıtasında Tarımın Özellikleri
Güney Afrika, Zimbabwe ve Kenya gibi Avrupa kökenli nüfusu fazla olan ülkeler
hariç olmak üzere, tarım genel olarak geçim için yapılır ve düşük verimlidir. Toprağın tekrar
verimliğini arttırmak için nadas yöntemi oldukça sık uygulanır. Buna ek olarak, Afrika'nın
ekilebilir arazisinin çoğunda genel olarak mülkiyet ve mülkiyet haklarını tek tek edinmek
yerine, çiftçilikle uğraşan köylülerin nispeten küçük ve dağınık işletmeleri kullanma hakkına
sahip oldukları karmaşık bir ortak kullanım sistemi vardır. Ancak bu arazi mülkiyeti sistemi,
tarımsal üretimin yoğunluğunu düşürmüş ve üretim modernizasyonu için sermayenin harekete
geçme oranını engellemiştir.
Birçok ülke, kültüre edilmiş tohumlar ile çeşitli tarımsal ürünler alarak, traktör ve
diğer mekanik ekipmanların, mineral gübrelerin kullanımını artırarak verim seviyesini
yükseltmek için çaba harcamaktadır. Ancak bu tedbirler nispeten sınırlıdır ve toprak
erozyonuyla çölleşmeyi hızlandırmaktaki rolleri ile ilgili endişeler vardır. Ticari amaçlı
bitkisel üretim alanlarında, toplu arazi mülkiyeti yerine özelleşmeye ve yoğun ekime yer
verilmiştir.
Göreceli olarak düşük verimlilikte tarım sistemlerinin sürmesi kıtanın büyük bölümleri
arasında da entegrasyon yetersizliğinden kaynaklanmaktadır. Geleneksel olarak Nijerya'daki
Hausa ve Kenya'daki Kikuyu gibi yerleşik yaşamı seçen köylüler komşu göçmenlerden
(Fulani ve Maasai) ayrı yaşarlar. Bunun sonucunda kıtanın büyük bölümünde çiftçiler güç
için ya da gübre amaçları için hayvanları kullanamazlar. Çeçe sinekleri gibi zararlı böceklerin
görülme sıklığı, pek çok alanda karma tarımı da önler.
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Bununla birlikte, hızla büyümekte olan bir nüfusun taleplerini karşılamak için gıda
üretimini kesin bir şekilde artırma ihtiyacı en üst düzeydedir. Nijerya, Ibadan'daki
Uluslararası Tropik Tarım Enstitüsü gibi yoğun merkezli araştırmalar, yüksek performanslı
ürün çeşitleri geliştirmeye ve daha uygun hasat sistemleri tasarlamaya yönlendirilmiştir. Bu
tür bir araştırmanın bir ürünü, genetik olarak geliştirilmiş bir mısırdır, Mısır, bazı amino
asitlerin yetersizliği nedeniyle kendi başına dengeli bir gıda değildir. Ancak 1960'ların
ortalarında bilimsel bir gelişme, opak olarak adlandırılan bazı yeni mısır türlerinde lizin ve
triptofanın amino asitlerinin artmasına neden oldu. Bu çeşitler başlangıçta düşük verim,
hastalık ve haşerlerle mücadele etmiş ve istenmeyen yumuşak bir dokuya sahip
olmuşlardı. Bununla birlikte, ıslah programları bu kusurları düzeltmiş ve besin değerlerini
(çoğunlukla mısır preparatlarından oluşur) geliştirmeye başlamışlardır.
Kıtada çok çeşitli tarım tipleri dikkati çeker.

8.2.1 İlkel Geçim Tarımı
Afrika kıtasında genellikle yer değiştirmeli tarım olarak bilinen ilkel geçim türü tarım
hala yapılmaktadır. Özelikle Merkezi Afrika ilkel geçim türü tarım yapılan üç alan içinde en
büyük olanıdır. Büyük Sahra’nın güneyinde Atlantik ve Hint Okyanusu arasında uzanan
alanda bu tip faaliyetler yoğundur. Madagaskar’ın bir bölümünü de buraya katmak gerekir.
İlkel geçim tarımı yapılan alanlar özellikle dikkatli kullanılmadığı zaman verim
yeterliliği çok çabuk tükenen toprakların bulunduğu alanlardır. Bu yüzden bu tarım
yönetminde çiftçilerin faaliyetleri arasında yeni tarım alanları açmak için ormanların ortadan
kaldırılması her zaman önemli bir yer almıştır.
Esas olarak doğal bitki örtüsünü tarla açarak tahrip etme yöntemine dayalı ilkel
geçim tarımında tarla açma yöntemi Azande ve Chipinga olmak üzere iki tiptir. Azande
yöntemi adını Zaire nehri ve Nil’in yukarı çığırlarında yaşayan insanlardan alır. Bu tarım
yönteminde erkekler orman veya çalılık alanlarda toprak parçası elde etmek için ormanı
kesme ve yakma yöntemi ile temizler. Erkekler temizleme işleminden sonra avcılıkla uğraşır.
Kadınlar ise toprağın ekilmesi işlemi ile ilgilenirler. Ürün hasadındaki düşüşe bağlı olarak 2-3
kez aynı topraklarda tarım yaparlar. Fasulye, yer fıstığı, susam, yam, şeker kamışı ve mango
başlıca yetiştirilen tarımsal ürünlerdir.
Chipinga metodu ise Doğu Zimbabwe’de Chipinga bölgesinde uygulanır. Tarım
yapılacak alanda meyvesi olmayan ağaçlar kesilir. Daha sonra sert olan toprak erkekler
tarafından işlenir. Tarla kaba sürüm halinde bir süre bırakılır. Birkaç ay sonra kesilen
ağaçlardan elde edilen odunlar yakılır ve yine arazi kendi haline bırakılır. Yağmurların
yağmasının ardından Aralık-Ocak’ta tohumlar ekilir. Toprak hafifçe işlenerek külle iyice
karıştırılır. Yerfıstığı, darı, mısır yetiştirilir. Chipinga yöntemi Azande yönteminden daha dar
alanda yapılır.İlkel geçim tarımının yapıldığı bu alanlarda ürünün hasat edilmesinde de ilkel
yöntemler uygulanır.
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8.2.2.Yerleşik Tarım Tipi
Afrika’da en çok kullanılan tarım yöntemi ise yerleşik tarımdır. Bu tür ziraat tarzı
nüfus arttıkça kaçınılmaz hale gelmiştir. Yerleşik tarım tipi ihtiyacı karşılamaya yönelik
olduğu gibi ticari amaçlı ve sulamaya dayalı da olabilmektedir.
Geçime yönelik yerleşik tarım tipinde ürünün tarlaya ekilmesinden sulanmasına ve
depolanmasına kadar uygulanan tüm yöntemler geleneksel metotları kapsar ve yoğun olarak
insan gücü kullanılır. Afrika kıtasında tarımın modern yöntemlerle yapıldığı ve yılda 2-3 kez
ürün alındığı alanlar da vardır. Bu alanların başında Mısır gelir. Mısır zamanımızdan 5.000 yıl
önce su dolabı adı verilen sistem ile Nil nehrinin sularını sulama amacıyla kullanmışlardır.
Eski usul sulama yöntemi bugün eski Mısır’da hala kullanılmaktadır. Nil nehri üzerinde
oluşturulan barajlar ile tarım modern sulama sistemine dönüştürülmüştür. Modern sulama ile
yöntemin yapıldığı alanlara ticari amaca yönelik olarak şekerkamışı ve pamuk ekilir.
Kıtada uygulanan ticari tarım yöntemlerinden biri de plantasyon tarımıdır. Nemli
tropikal ve subtropikal bölgelerin bazı bölümlerinde tümüyle satış için yalnız bir tek veya
birkaç ürün yetiştirmeye yönelmiş bir tarım türü olan plantasyon tarım alanlarının büyük
kısmının sahipleri yabancı şirketler veya Avrupalı göçmenlerdir. İlk kez 1900’lü yılların
başında Avrupalı göçmenler tarafından oluşturulan plantasyonlarda çay, sisal şekerkamışı ,
muz, kahve, kauçuk, kakao, ve yağ palmiyesi yetiştirilir.

8.3.Yetiştirilen Başlıca Tarım Ürünleri
Gerek kuzey gerekse güney yarımkürede geniş topraklara sahip olan Afrika kıtası
büyük bir ürün çeşitliliğine sahiptir. Afrika’da yetiştirilen başlıca tarım ürünleri arasında
buğday, mısır, pirinç, pamuk, meyve-sebze, kakao, sorgum, büyükbaş ve küçükbaş
hayvancılık yer alırken, bu ürünlerin bölgelere göre dağılışı şöyledir.
• Kuzey Afrika’da; Buğday, mısır, pamuk, üzüm, hurma, pirinç
• Batı Afrika’da; Fıstık, pirinç, meyve, kahve, mısır, kakao, pamuk, kauçuk
• Orta Afrika’da; Palm yağı, kahve, kauçuk, kakao, pamuk
• Doğu Afrika’da; Pamuk, kahve, sisal, mısır, buğday, pirinç
• Güney Afrika’da; Buğday, üzüm, meyve, pamuk, pirinç, tütün yetiştiği
görülmektedir.
Kıtada iklim koşullarına bağlı olarak yetiştirilen ürünler birbirinden farklıdır. Nemli
tropikal bölgede genellikle tarımın geliştiği dikkati çeker. Burada muz, kahve, kakao, kauçuk,
palmiye yağı gibi ürünler plantasyonlarda yetiştirilirken, mango, ananas, pirinç, yam, tatlı
patates, şekerkamışı, zencefil, yer fıstığı, tütün ve pamuk gibi kültür bitkileri de ticari değeri
olan diğer ürünlerdir. Nemli tropik bölgelerin iç kısımları da büyük ölçüde tarım ve
yerleşmeye açılmıştır. Buralardaki tarım alanları hem plantasyonlara ayrılmıştır. Hem de
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mısır, narenciye, patates, pamuk, yetiştiren çiftlikler dikkati çeker. Kıyı kesimde ise muz,
pirinç, pamuk ve narenciye yetiştirilir.
Nemli-kurak tropiklerin daha nemli olan kesimlerinde de plantasyonlar dikkati çeker.
Bunlar nemli tropiklerdeki kadar büyük alanlı değildirler Buralarda kahve, sisal, kauçuk, ve
pamuk plantasyonları yer alır. Nemli kurak tropiklerin daha kurak olan kesimlerinde darı,
sorghum, mısır, yerfıstığı, fasulye, tatlı patates gibi ürünler daha çok geçime yönelik olarak
yetiştirilirken, sulama yapılarak yetiştirilen tütün ve pamuk gibi sanayi bitkileri ise ticari
amaçla ekilirler.
Kurak tropikal bölgeler az yağış alan yüksek buharlaşmaya sahip alanlardır. Bu
nedenle sözkonusu alanlarda tarımdan ziyade hayvancılık ön plana geçmiştir. Tarım daha çok
yerleşik olmayan ilkel tarım yöntemine benzetilebilir
Subtropikal iklimin hüküm sürdüğü alanlarda ise başta tahıl tarımı olmak üzere
narenciye, zeytin, bağ ve sebze tarımı yapılır.
Afrika kıtasında ticareti yapılan ürünler arasında lifleri dokuma alanında
kullanılan sisal ve pamuk sayılabilir. Ayrıca tütün, özellikle Akdeniz kıyı kuşağında
turunçgiller, yerfıstığı (özellikle Senegal) sayılabilir.

8.3.1 Tahıllar
Afrika, mısır, buğday ve pirinç gibi tahılları üretir. Mısır, hemen hemen tüm ekolojik
bölgelerde yetişen en geniş dağılıma sahip tahıl türüdür. Mısır'da ve Hint Okyanusundaki
adalardan Reunion ve Mauritius’ta sulama yapılan alanlarda en yüksek verim alınır. Darı ve
süpürge darısı asıl olarak kıtanın savan bölgelerinde üretilmektedir. Pirinç üretimi ve tüketimi
gittikçe önem kazanmakta ve kentleşme hızıyla yakın ilişkili olarak gelişmektedir. En önemli
pirinç üreten ülkeler Mısır, Gine, Senegal, Mali, Sierra Leone, Liberya, Fildişi Sahilleri,
Nijerya, Tanzanya ve Madagaskar'dır. Buğday üretimi bir zamanlar Güney Afrika, Kuzey
Afrika ülkeleri ve Etiyopya ve Kenya'nın yayla bölgeleriyle sınırlıydı,

8.3.2 Bakliyat ve yem bitkileri
Yem bitkileri, Kuzey Afrika'nın subtropikal bölgelerinde ve yoncanın (kara yonca)
yetiştirildiği Doğu ve Güney Afrika'nın yüksek kesimleri dışında yaygın olarak bulunmaz.
Berseem (yem için kullanılan bir yonca türü- Trifolium alexandrinum) Mısır ve Sudan'da
sulama yapılan alanlarda yetiştirilmektedir. Protein açısından zengin baklagiller genellikle
diğer bitkilerle birlikte ekilir. Bunlar kadife fasulye (Mucuna pruriens) börülce, soya fasulyesi
ve sümbül fasulyesini (hyacinth beans) kapsar. Ayrıca Kuzey Afrika'da da fasulye ve fıstık
üretilmektedir. Yer fıstığı (yerfıstığı) hem Batı ülkelerine ihracat için hem de tüketim
amacıyla Batı Afrika'da yetiştirilmektedir.

197

Tablo 5: Kişi başına düşen brüt tahıl üretimi endeksi, 1961-2015 (1961 = 100)

8.3.3.Yumrular Ve Köklü Bitkiler
Cassava (Manyok) yetiştiriciliği özellikle Batı ve Orta Afrika'da muazzam ölçüde
genişlemiştir. Patates, Etiyopya, Kenya ve Madagaskar gibi ülkelerdeki yüksek rakımlarda
ve Kuzey ve Güney Afrika'daki Akdeniz iklim bölgelerinde yetiştirilir. Tatlı patatesler daha
tropik ve subtropikal bir dağılıma sahipken, plantain (muza benzeyen daha yeşil, daha büyük
bir sebzedir. Tat olarak tatlı patatesi andırmakta ve genelde patatese benzer şekillerde
tüketilmektedir.) tropikal orman bölgelerinde yoğun şekilde yetiştirilmektedir

8.3.4.Meyve ve Sebze Üretimi
Önemli meyveler arasında muz, ananas, hurma, incir, zeytin ve turunçgiller, sebzeler
arasında domates ve soğan sayılabilir. Muz, tropik Afrika'da iyi dağılmış durumdadır, Fakat
özellikle Somali, Uganda, Tanzanya, Angola ve Madagaskar'da sulama yapılan alanlarda
yoğun bir şekilde yetiştirilmektedir. Ayrıca geniş çapta yetiştirilen ananas, Fildişi Sahili,
Kongo havzası, Kenya ve Güney Afrika'da ticari amaçla üretilmektedir.
Çöllerdeki vahaların tipik ağacı olan hurma en sık Mısır, Sudan ve Kuzey Afrika'nın
diğer ülkelerinde yetiştirilmektedir. İncir ve zeytin, Kuzey Afrika ile sınırlıdır ve bu bölgede
zeytin üretiminin yaklaşık üçte ikisi zeytinyağı haline getirilmektedir.
Turunçgillerin yetiştiği başlıca bölgeler, Güney Afrika'nın güney sahili ve Kuzey
Afrika'nın Akdeniz kıyıları, Gana, Swaziland , Zimbabwe, Kongo Demokratik Cumhuriyeti
ve Madagaskar'dır. En büyük verim, sulamanın uygulandığı ülkelerde elde edilir. Güney
Afrika, greyfurt üretiminin en büyük üreticisidir ve bunu Sudan takip etmektedir.
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Domates ve soğan yaygın olarak yetiştirilmektedir, ancak en büyük üretim alanları
Akdeniz ile sınırlıdır. Lahana ve karnabahar gibi büyük sebzeler, aynı bölgede, güney
Avrupa'ya ihraç edilmesi mümkün olan bölgelerde yetiştirilmektedir. Tropik Afrika'nın
önemli sebzeleri biber, bamya, patlıcan, salatalık ve karpuzdur.
Çay, kahve, kakao ve üzümlerin hepsi Afrika'da yetişir. Etiyopya, Uganda, Fildişi
Sahili, Tanzanya ve Madagaskar en büyük kahve üreticileri iken Kenya, Tanzanya, Malawi,
Zimbabwe ve Mozambik en büyük çay üreticisi ülkelerdir. Kakao aslında tropik bir orman
ürünüdür. Yetiştiriciliği Batı Afrika'da yoğunlaşırken, başlıca üreticiler Fildişi kıyısı, Gana,
Nijerya ve Kamerun'dur. Bu bitkilerin tamamı ihracata yönelik olarak yetiştirilir. Fiyat
dalgalanmaları, Afrika ülkelerinin pazarı düzenleme ve daha iyi fiyatlarla pazarlık yapmak
amacıyla diğer üreten ülkelerle uluslararası kartel kurmalarına neden oldu. Üzüm Kuzey
Afrika'da ve Güney Afrika'da üretilir ve esas üretim amacı Avrupa pazarlarına şarap
üretmektir.

8.3.5.Lifli Bitkiler
Afrika'nın geniş kesiminde tekstil üretimi için pamuk yetiştirilir. Başlıca üretici
ülkeler Burkina Faso, Nijerya, Mısır, Zimbabve ve Mali'dir. Sisal üretimi de özellikle
Etiyopya, Tanzanya, Kenya ve Doğu Afrika ülkelerinde ve Madagaskar'ın yanı sıra
Mozambik, Angola ve Güney Afrika'da önemlidir Bazı ülkeler, özellikle Nijerya, kenaf'ın
((en önemli liflerden biri) yetiştirmektedir.

8.3.6. Diğer Ticari Ürünler
Palmiye yağı ve hurma çekirdekleri üreten yağ palmiyesi, tropikal orman bölgelerinde
ikincil ağaç katı olarak
yetiştirilir. Nijerya, Fildişi Sahili ve Kongo Demokratik
Cumhuriyeti'nde büyük plantasyonlar vardır. Hindistan cevizi Komorlar, Gana, Fildişi Kıyısı,
Mozambik, Nijerya ve Tanzanya'da önemlidir. Kola fıstığı esas olarak Nijerya, Gana, Fildişi
Sahili, Sierra Leone ve Liberya'nın ormanlık bölgelerinde yetiştirilir. Kaju ağacı Doğu
Afrika'da sınırlı bir oranda ve daha az olarak Batı Afrika'nın kıyı ülkelerinde
yaygındır. Kauçuk esas olarak Nijerya ve Liberya'da üretilmektedir. Tütün, Zimbabwe,
Malawi, Tanzanya, Nijerya ve Güney Afrika'da bir ihracat ürünü olarak yaygın şekilde
yetiştirilmektedir. Şeker kamışı da yaygın olarak yetiştirilmekle birlikte büyük ölçüde iç
tüketim için kullanılmaktadır. Başlıca üreticiler arasında Güney Afrika ve Mısır sayılabilir.

8.3.7.Hayvancılık
Afrika kıtasında hayvancılık çoğunlukla göçebe hayvancılık biçimindedir. Göçebe
hayvancılık kurak sahalar kuşağında yapılır. Kıtanın birçok yerinde göçebe hayvancılık ve
avcılıkla geçinen kabileler yaşar. Bunlar içinde en önemli grup batı Afrika’da yaşayan sığır,
keçi ve Hecin devesi yetiştiren Fulanilerdir, sığır yetiştiren Masailer ve Kuzey Afrika’da
Tuaregler göçebe ve yarı göçebe topluluklardandır.Güney Afrika, Zimbabwe ve Kenya’da ise
ticari anlamda sığır besiciliği yapılır. Kurak yarı kurak alanlarda küçük baş hayvan
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yetiştiriciliği, Sahra çölü çevresinde ise keçi yetiştiriciliği yapılır. Fakat esas olarak çöller için
yetiştirilen hayvan devedir.
Güney Afrika hariç, sığır, koyun ve keçilerin, çoğu aslında et için yetiştirilir. Kuzey ve
güneydeki koyunlar yünleri için beslenir; Yalnızca Güney Afrika, tüm kıta üretiminin yarısına
sahiptir. Bu miktarın çoğu, Merinos veya melez Merinos koyunlarından elde edilir. Tropikal
bölgelerde de çiftlik hayvanları derileri için yetiştirilir. Toplam sığır sayısının %10'u ve koyun
ve keçilerin ise % 25'inden deri elde edilir.
Güney Afrika, Zimbabve ve Kenya hariç, süt ve süt ürünlerinin üretimi, iç tüketimi
karşılamak için oldukça yetersizdir.
Kıtada hayvancılığın gelişmesi yönünde özel çabalar sarf edilir. Özellikle Kuzey
Afrika ülkelerinde alternatif geçim kaynakları araştırılmaktadır. Bu konuda Libya kümes
hayvancılığının gelişmesi yönünde çaba sarf eder. Kümes hayvancılığı iç pazara yönelik
olarak geliştirilmektedir. Tavuk yetiştiriciliği diğer Afrika ülkelerinde de muazzam bir artış
göstermiş ve 1960'lardan bu yana hemen hemen iki katına çıkmıştır. Nijerya, Etiyopya, Fas,
Güney Afrika ve Sudan, en büyük kümes hayvanları stoklarına sahip ülkelerdir.
Afrika’da diğer alternatif ekonomik faaliyetlerden biri arıcılıktır. Kıtada kovan olarak
oyulmuş ağaç gövdeleri ağaç kabuğundan silindirler, taş kovanlar ve hasır sepetler kullanılır.
Özellikle Etiyopya’da 3 milyon arı kovanı bulunur.

Harita 28:Afrika kıtasında
Pamuk üretim alanları

Balıkçılık tüm ülkelerde kıyı balıkçılığı ve iç denizlerde yapılan yerel düzeyde ticari
bir faaliyettir. Ticari anlamda okyanusta yapılan balıkçılık, ise zengin balık alanlarının
200

bulunduğu batı kıyılarında Güney Afrika, Namibya, Angola, Nijerya, Gana, Senegal ve Fas'ta
yaygındır. Ringa, sardalya ve hamsi, okyanusta en çok yakalanan balık türleridir, bunu
tropikal sularda avlanan , kefal, sanma balığı, kızıl kaya balığı, levrek, yılan balığı ve kuzey
ile güney sularında avlanan molina, barlam balığı, mezgit ve ton balığı izler. Balıkçılık
alanında gelişmiş olan ülkeler Malawi, Uganda, Çad, Fildişi Sahili ve Mali'dir; Tilapia ve
diğer çiklitler, iç suların en çok avlanan balık türleridir. Nijerya’nın deniz ve tatlı su
balıkçılığı endüstrisi geliştirmiştir.

8.4.Madenler
Afrika yerküre üzerindeki kıtalar ile karşılaştırıldığında maden kaynakları bakımından
oldukça zengindir. Birçok Afrika ülkesi için, maden arama ve üretimi ekonomilerinin önemli
bir parçasını oluşturur ve ekonomik bakımdan gelişmeleri için anahtar rol oynar. Afrika’da
boksit, kobalt, elmas, fosfat, platin grubu metaller, vermikülit, ve zirkonyum önemli madenler
arasındadır. Altın madenciliği Afrika'da madenciliğin ana kaynağını oluşturur. Ancak kıtada
madenler eşit olarak dağılmış değildir. Bu bakımdan kıtada madenlerin toplandığı üç bölge
ayırt edilir:
1.Güney Afrika ülkeleri (Güney Afrika Cumhuriyeti, Zaire, Zambiya, Angola,
Gabon,Zimbabwe)
2.Batı Afrika (Senegal, Gine, Gana, Kamerun, Liberya, Nijerya),
3.Kuzey Afrika (Atlas ülkeleri, Libya, Mısır) ülkeleri gelir.
Afrika’nın maden rezervi en yüksek olan madenlerini boksit, kobalt, elmas, fosfat,
platin grubu metaller vermikülit ve zirkonyum oluşturur. Kıtada yer alan başlıca madenler ve
üretim miktarları ise şöyledir: Boksit (dünya üretiminin% 9), alüminyum (dünya üretiminin
% 5), kromit (dünya üretiminin % 44); kobalt (dünya üretiminin % 57); bakır (dünya
üretiminin % 5) altın (dünya üretiminin % 21), demir cevheri (dünya üretiminin % 4), çelik
(dünya üretiminin % 2), kurşun (Pb) (dünya üretiminin % 3), manganez (dünya üretiminin %
39), çinko(dünya üretiminin % 2), elmas (dünya üretiminin % 46), grafit (dünya üretiminin %
2) fosfat (dünya üretiminin % 31) kömür (dünya üretiminin % 5), mineral yakıtlar (kömür ve
petrol (dünya üretiminin % 13) ve uranyum (dünya üretiminin % 16).
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Harita 29: Afrika Kıtasında Madenlerin Dağılışı
1-Kömür 2- Petrol 3 -Uranyum 4-Demir 5-Manganez 6-Krom 7-Nikel 8- Volfram
Kıtada en çok çıkartılan maden elmastır. Kıta dünya elmas üretiminin %46’ını verir.
Elmasın çıkarıldığı ülkelerin başında Botsvana(% 35) gelir. Kongo (Kinşasa) (% 34), Güney
Afrika(% 17) ve Angola, (%8) Botswana’yı izler. Botswana’da endüstri devi De Beers
tarafından işletilen madenler işçilerin değerli taşlara asla dokunamayacağı şekilde
tasarlanmıştır. İşçiler her gün röntgen aygıtından geçirilerek denetlenirler. Kıtada çıkartılan
diğer maden zümrüttür. Zümrüdün çıkarıldığı en önemli ülke Zambiya’dır. Zambiya’daki
zümrüt yatakları ilk olarak 1928 yılında keşfedilmiştir. Ancak ticari üretim 1970 yılında
başlamıştır. İlk başta tüccarlar Zambiya zümrütlerine renkleri yoğunlukla mavi tonları içerdiği
için pek ilgi göstermemişlerdir. Ancak 1989 yılına kadar Zambiya zümrütlerinin dünya
çapında çok geniş tanıtımı yapılmıştır. Bu nedenle bu tarihten itibaren Zambiya dünyanın
ikinci en önemli zümrüt üreticisi ülke olmuştur.
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Dünya altın üretiminin %21’ini veren kıtada Güney Afrika(% 56) altın üretiminde ilk
sırayı alır. Gana(% 13), Tanzanya,(% 10), Mali, (%8), Zimbabwe, Kongo Demokratik
Cumhuriyeti altın çıkartılan diğer ülkelerdir. Burundi, Fildişi Sahili ve Gabon'da çok sayıda
alüvyon altın kaynağı bulunmaktadır.

Foto 14: Sierra Leone de altın ticareti gerek meşru gerekse gayrimeşru yollardan
yapılmaktadır. Birçok Sierra Leoneli bu gibi madenlerin çıkarılmasında kullanılmış ve
birçoğu da bu yolda hayatını kaybetmiştir.
Afrika kıtasında madencilik üretim değeri ve gelir kaynağı olarak tarımın hemen
arkasından gelir. Kıtada ekonominin en iyi örgütlenmiş kesimi madenciliktir. Bunda yabancı
yatırımların büyük payı vardır. Yukarıda belirtilen özel madenler dışında kıtanın hemen her
yanında yaygın olarak bulunan madenler de vardır. Bunlar içinde en önemlileri demir ve
bakırdır. Bunlardan bakır (maden/işlenmiş) dünya üretiminin %5’ini verir. Bu madenin –
mineral ve işlenmiş olarak- en çok çıkarıldığı ülkeler arasında Zambiya (%65-%77), Güney
Afrika Cumhuriyeti (%15-%19); Kongo (Kinşasa) (%13-%0) ve Mısır(%0-%.3) sayılabilir.
Nijerya, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Güney Afrika önemli bir kalay rezervi
içerir. Her ne kadar Afrika'nın kurşun ve çinko rezervlerini ayrı ayrı ele almak zor olsa da,
kurşun cevheri oldukça yaygındır. Kuzey Afrika en büyük geleneksel üretim bölgesi
iken çinko madenleri Fas-Cezayir sınırında, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde, Nijerya'da,
Zambiya'da ve Namibya'da bulunmaktadır.
Afrika kıtasında yaygın olarak rastlanan diğer bir maden dünya üretimde sadece %4
paya sahip olan demirdir. Kuzey Afrika'da demir cevheri rezervleri Atlas Dağları'nda ve Batı
Sahra'da yoğunlaşmıştır (Mısır % 32, Libya % 7 ve Cezayir’de %6) Bununla birlikte,
Mısır'ın orta dereceli rezervleri vardır; bunların en önemlileri Al-Baḥriyyah Oasis'tir. Fas ve
Tunus'taki cevher yatakları ciddi derecede tükenmiştir. Afrika'nın en önemli demir rezervleri
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batı ve güney Afrika'da bulunur. Özellikle Batı Afrika'da Prekambrien kayaçlar, dünyanın
önde gelen demir cevheri üreticisi rolünü üstlenmiştir. En önemli depolar Liberya'dadır.
Bomi Tepeleri , Bong ve Nimba serileri, Mano vadisi; Gine içine uzanan hematitlerin
bulunduğu Nimba-Simandou serisi, Nijerya ve düşük dereceli ancak geniş yatakları
olan Moritanya; Ve kuzeydoğuda geniş rezervlerin bulunduğu Gabon batı Afrika’daki diğer
önemli demir cevher yataklarıdır.
Güney Afrika'da çoğu demir cevheri rezervleri Güney Afrika Cumhuriyetinde
toplanmıştır (% 54). . Başlıca yataklar Postmasburg, Bushveld Kompleksi, Thabazimbi ve
Pretoria'dır. Zimbabwe'de de önemli rezervler vardır
Afrika'nın demir endüstrisinde ferro alaşımı olarak kullanılan mineral rezervleri de
oldukça çarpıcı boyutlardadır. Bu durum özellikle krom için geçerlidir. Kromun hemen
hemen tüm dünya rezervi Güney Afrika'da ve daha az oranda Batı ve Kuzeydoğu Afrika'da
bulunur. En yüksek toplanma Zimbabwe'de Great Dyke’dadır. . Güney Afrika'da geniş krom
yatakları bulunmaktadır. Bu iki kaynakla karşılaştırıldığında, Afrika'nın diğer yerlerindeki
rezervler nispeten azdır.
Manganez rezervleri de önemlidir. Güney Afrika'da Gabon'daki manganez yatakları
dünyanın en büyükleri arasındadır. Gana hem düşük hem de yüksek dereceli rezervlere sahip
olan önemli bir mangan kaynağıdır. Batı Afrika'da, Burkina Faso ve Fildişi Sahili gibi Kongo
Demokratik Cumhuriyeti ve Kamerun Kuzey Afrika'da Fas ve Cezayir önemli manganez
yataklarına sahip ülkelerdir.
Dünyadaki kobalt rezervlerinin yarısı Kongo Demokratik Cumhuriyetin’dedir. Jeolojik
oluşumun Zambiya'ya doğru devam etmesiyle, ülkede önemli miktarda kobalt rezervi
vardır. Fas'ta kobalt rezervlerine sahiptir.
Dünyanın üretiminin %16’sını veren kıtada çıkartılan diğer önemli bir maden
uranyumdur. Güney Afrika'nın dünyanın yedi büyük uranyum madeninden birine sahip
olduğu ifade edilmektedir. Güney Afrika’da rezervlere ilişkin alışılmadık bilgi seviyesi,
uranyumun altınla birlikte bulunmasından kaynaklanmaktadır. Bu da üretim masrafını
düşüren bir koşuldur. Önemli uranyum yatakları bulunan diğer ülkeler Nijer, Gabon,
Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Namibya'dır.
Afrika'nın zirkonyum kaynaklarından biri, Nijerya'daki Jos Platosu'dur. Bununla
birlikte, büyük rezervler Senegal kıyılarında Güney Afrika'nın doğu kıyısında, Madagaskar’da
Sherbro, Sierra Leone'de;ve Nil deltasında toplanmıştır.
Afrika'nın dünya rezervlerinin çoğunluğunu içerdiği bir başka nadir bulunan metal
Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Namibya'da yoğunlaşmış olan germanyondur. Ayrıca
büyük lityum yatakları bulunmaktadır. Bu maden yataklarının en büyüğü Demokratik Kongo
Cumhuriyetin'dedir.
Kuzey Afrika’nın geleneksel ihracatçısı olduğu fosfatın batı Afrika'da da büyük
rezervleri vardır. Kıtada Fas ve Batı Sahra'daki Río de Oro bölgesi önemli fosfat yataklarına
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sahiptir. Ayrıca Cezayir ve Tunus'da da fosfat çıkar. Doğuda, fosfat Kızıldeniz kıyısındadır.
Senegal'deki Thiès yatağı, Togo, Nijerya, Tanzanya, Uganda ve Malawi fosfatın yer aldığı
diğer alanlardır.
Kıtadaki en büyük potas yatakları Kongo Cumhuriyeti'ndedir. Diğer büyük rezerv
Etiyopya'dadır.
Afrika kıtasında enerji kaynağı ve yakıt madeni olarak petrol ve kömür dikkati çeker.
Petrol çıkartan ülkelerin başında Libya, Nijerya, Cezayir, Mısır ve Angola gelir. Bu
ülkelerden Libya dünyanın en yoksul uluslarından biriyken petrol sayesinde en zengin ve
etkin ülkelerinden biri durumuna gelmiştir.
Afrika’da kömür üretimi son beş yıl içinde % 9 oranında artmıştır. Bu artışta Güney
Afrika Cumhuriyeti etkili olmuştur . Ülke tek başına kömür üretiminin %98’i karşılar. Kıtada
kömür yatakları, Güney Afrika, Kuzey Afrika, Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Nijerya
olmak üzere dört kömür havzası grubuyla sınırlıdır.

8.5.Sanayi
Afrika kıtasında sanayi faaliyetleri dünyanın gelişmekte olan diğer bölgeleri arasında
yer alan Latin Amerika ve Asya kıtasından daha düşüktür. Kıtada sanayinin gelişememe
nedenleri arasında uzun süre sömürge yönetimi altında kalması, ülkelerin hala siyasi anlamda
istikrar sağlayamamaları nedeniyle yatırımların olmaması, yetişmiş bir işgücünün olmaması,
hayat standartı ve kazançların düşük olması ve nihayet kurak çöller, ormanlarla kaplı sellerin
olduğu ekvatoral bölgeler gibi doğal koşullar sayılabilir. Tüm bu sayılan nedenler kıtaya
yüksek maliyetli yatırım yapılmasını engellemiştir.
Kıtada sanayi tesislerinin dağılışı da düzensizdir. Sanayi genellikle belli ülkelerin
büyük şehirlerinde toplanmıştır. Özellikle küçük ülkelerde sanayi başkentlerde ve liman
şehirlerinde toplanmış durumdadır.
Kuzey Afrika ülkelerinde, imalat sanayi kıtanın geri kalan ülkelerinin aksine, geniş
kapsamlı ve eski geleneklere sahipti. Bununla birlikte, 19. yüzyılın sonunda, Afrika bir bütün
olarak potansiyel hammadde kaynağı veya Avrupa için doğal bir pazar olarak görüldü. Sınırlı
sanayileşme kısmen geniş olan yabancı yerleşimci bölgelerinin etrafında toplandı, ve teknik
nedenler dolayısıyla bazı bölgelerde sanayileşme yaşanırken diğer bölgelerin
sanayileşmesinde nakliye masrafları en önemli belirleyici faktör oldu.
İkinci Dünya Savaşı , endüstriyel gelişme sürecinde hızlanmaya neden olsa da,
1950'ye kadar imalat sanayii (Güney Afrika hariç) toplam fabrika sayısı bakımından hala çok
azdı. 1950'den sonra sayı hızla arttı. Bu artışın nedenleri arasında talebin artması, Ithal mallar
yerine yerel ürünlerin ikame edilmesi, Afrika’daki yönetimler tarafından bireysel
girişimciliğin teşvik edilmesi, sermayenin artması, özellikle petrolün varlığı sayılabilir. Bu
dönemde yüksek maliyetler, Afrika'nın toplu üretim ve kitlesel pazarlamayı engelleyen 50'den
fazla ülkeye bölünmesi ve kalifiye elemanların azlığı gelişmeyi engelleyen unsurlar olmuştur.
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Yaklaşık 1950'den bu yana gelişmesine rağmen, imalat, Asya' ve Latin Amerika’ya
kıyasla olduğundan daha küçük ölçekli kalmıştır. Ayrıca, imalatın gayri safi yurtiçi hasıla
içindeki payı, farklı Afrika ülkelerinde büyük farklılıklar göstermektedir. Yelpazenin alt
ucunda Ekvator Ginesi, Gine ve Nijer gibi ülkeler yer alırken üst ucunda Mısır, Cezayir ve
Güney Afrika vardır . Bununla birlikte, yalnız Güney Afrika'daki imalatın toplam üretimi,
kıtanın geri kalan kısmında üretilenin yaklaşık yüzde 50'sini oluşturur.
Afrika'daki imalat, nispeten basit maddelere ve Afrika üreticisinin bazı avantajlarının
bulunduğu ülkelerde yoğunlaşmaya eğilim göstermektedir; ancak ürün yelpazesi
genişlemiştir. Endüstriyel üretim, elektrik motorları, nakliye teçhizatı ve traktörleri içerirken,
uçaklar da monte edilebilir hale gelmiştir. Önemli ağır sanayiler petro-kimya, kömür, kauçuk
ve metal imalatıdır. Bununla birlikte, çoğu endüstriyel tesis, gıda işleme veya tekstil, deri
ürünleri, çimento veya diğer yapı malzemeleri üreten nispeten basit kuruluşlardır .
Madencilik endüstrisi yerel endüstrilerin gelişimi için giderek daha çok önemli bir
ulusal gelir, döviz ve hammadde kaynağı haline gelmektedir. Bu sanayi kolu çok düzensiz
olarak dağılmıştır. Maden işlemeden elde edilen kazançların yarısından fazlası Kuzey
Afrika'dan yaklaşık ¼’ü Güney Afrika'dan gelir.
Güney Afrika haricinde, demir ve çelik çoğunlukla inşaat sektöründe
kullanılmaktadır. Cezayir, Tunus, Mısır, Zimbabve ve Güney Afrika entegre demir çelik
tesisleri bulunmaktadır. Diğer pek çok ülkede çoğunlukla hurda dönüşümüne dayanan daha
küçük üretim tesisleri vardır.
Temeli madenciliğe dayalı diğer sanayi tesisi de Zambiya’dadır. Zengin bakır
yataklarına sahip ülkede bunların pazarlanma biçimlerinden biri de bakır tel üretimidir. Bu
üretimin büyük kısmı ABD’nin elinde olduğu için mamul madenin büyük kısmı batılı ülkelere
gider.
Maden işletmeciliği dışında demirçelik sanayi elektrik motorları üretimi, ulaşım
araçları, uçak montajı, özellikle Güney Afrika Cumhuriyetinde dikkati çeker.
Petrol arıtma kapasitesi, bazı ülkelerde kendi veya diğer ülkelerden gelen ithal ham
petrole dayanmaktadır. Bazı ülkelerde petrokimya endüstrisinin gelişimini, rafinerilerin
kurulması izledi. 1965'te Afrika'da sadece üç önemli petrokimya kompleksi Zimbabwe, Mısır
ve Güney Afrika'da vardı. 20. yüzyılın sonlarına doğru, Cezayir, Gana, Kenya, Libya, Fas,
Nijerya, Senegal, Sudan ve Tunus gibi ülkelerde pek çok rafineri vardı. Bunlardan Güney
Afrika Cumhuriyetindeki petrol arıtma tesisi SASOL 2 kompleksi kıtanın en önemli
tesislerinden biridir.
Kıtada doğalgazın sanayi tesisleri üzerinde de etkisi vardır. Doğal gaz çıkarımının
yüksek olduğu Cezayir’de 1960’lı yıllarda Arzev’de doğalgaz sıvılaştırma tesisi kurulmuştur.
Gaz kuyulardan bir boru hattıyla bu tesise taşınır. Sıvılaştırılmış doğal gaz soğuk hava depolu
tankerlerle taşınır.
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Tekstil sanayi dokuma ve baskı ünitelerinin ayrılmaz bir parçasını oluşturan ağartma,
boyama ve baskı tesislerinden oluşur. Mısır dışında dokuma sanayi iç pazara dönüktür. Afrika
ülkeleri tekstil ihraç etmesine rağmen, ithalatı genellikle daha büyüktür. Rayon sentetik ve
yünlü malzemeler çoğunlukla ithal edilmektedir. Hem yerli hem de ithal hazır giyim, önemli
bir pazar faktörüdür..
Çoğu Afrika ülkesinin çimento fabrikaları vardır, önde gelen üreticiler Güney Afrika
ve Cezayir’dir. Çimento nakliye maliyetleri, fiyatını değiştirir. Fiyatlar Kuzey Afrika
kıyılarında en düşük, batı ve doğu kıyılarında biraz daha yüksek, iç bölgelerde en yüksek
düzeydedir..
Bugüne kadar Afrika'nın ahşap üretimi çoğunlukla yakıt içindir. Bununla birlikte, kıta
içinde dağılmış kereste fabrikaları vardır. Kontrplak, sunta veya elyaf levha imal eden tesisler
çoğunluktadır. Kağıt hamuru ve kağıt endüstrisi, Kuzey Afrika'da ve Güney Afrika'da
yoğunlaşmış olmasına rağmen, kıtanın diğer bölgelerinde küçük kağıt fabrikaları
kurulmuştur. Kağıt endüstrisinin ana ürünleri , gazete kağıdı, baskı ve yazım kağıtları, kağıt,
mukavva ve endüstriyel kağıttan oluşur. Tüm kağıt ürünlerinin büyük kısmı ulusal pazarlara
yöneliktir.
Nil ve Kongo gibi büyük nehirlere sahip olan kıtada nehirlerden elde edilen
hidroelektrik güç önemlidir. Ancak bu potansiyel henüz bazı ülkelerin kullanımı altındadır.
Nitekim Nijer’de Nijer ırmağı üzerinde yer alan baraj elektrik üretiminin %50’sini sağlar.

8.6.Ulaşım
Antik dönemlerde Afrika'nın birçok yerinde yüksek düzeyde gelişmiş ulaşım ağları
vardı. sömürge döneminde ise bu ağlar limanlardan ticari ve idari ihtiyaçlara hizmet etmek
amacıyla kıtanın iç kısımlarına nüfuz edecek şekilde yeniden yapılandırıldı. Bölgeler arası
zayıf bağlantılar oluşmasına yol açan parçalanma, zorlu ve birbirinden farklı arazilerin
birbirine yakınlaşlaştırlmasına, belli sınırların ekonomik yapaylığından, Afrika içi ticaretin
gelişmemesinden ve yönetici ülkelerle ticaret yapma eğiliminden doğdu. Bütün bunlar, ana
merkezler arasında uzanan yerleşmeden yoksun geniş alanların bulunması nedeniyle daha da
karmaşıklaştı.
Ekonomileri genel olarak çok düşük seviyelerden yukarıya çekmek özellikle tarımı
geliştirmek ve sanayileşmeye öncelik vermek gerektiğini kabul eden 1960'lı yıllardaki
bağımsız Afrika hükümetleri, ekonomik planlarında , ulaştırma ağlarının geliştirilmesi
ve kamu hizmetlerinde daha ucuz nakliye ücretlerine önem verilmesinin üzerinde
durmuşlardır. Ancak ulusal ulaşım sistemlerini planlamak ve yönetmek için nitelikli Afrikalı
çalışan eksikliği ve aynı zamanda Afrika dışındaki taşımacılık teknolojisinin hızlı gelişmesine
eşzamanlı olarak ayak uydurulamaması ciddi bir sıkıntı oluşturmuştur.
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8.6.1.Hayvanlarla Yapılan Ulaşım
Arap fethi sırasında Mısır üzerinden Afrika'ya getirilen devenin gelişinden önce,
Boğalar Sahra boyunca kuzey ülkelerinden antik Sudan'ın altın üreten alanlarına kadar ya yük
hayvanı olarak ya da arabaları çekmek için kullanıldı.
16. yüzyıldan itibaren Portekiz, Mozambik'te kıyıdan iç kısımlara taşıma yapmayı
geliştirdi ve 17. yüzyılda önce Hollanda sonra İngiliz yerleşimciler kuzeye doğru ve
kuzeydoğuya doğru ilerlemeye başladı. Etiyopya gibi yayla bölgelerinin haricinde çeçe
sinekleri çoğu kez hayvanlarla yapılan taşımacılığı engelledi. Birçok Afrika ülkesinde ulaşım
altyapısının geliştirilmesindeki istikrarlı ilerleme olmasına rağmen hala, Güney Afrika'da
boğalar, batı ve kuzey Afrika'daki eşekler kullanılır.

8.6.2.Karayolu Ulaşımı
Afrika kıtasında kara yolu ulaşımı gelişmektedir. 1920'li yıllarda içten yanmalı
motorun gelişi ve hızlı gelişmesiyle malların taşınması ve kişisel seyahatin şekli
değişti. Yollar sadece Kuzey ve Güney Afrika'da değil, aynı zamanda batı ve doğu
bölgelerinde inşa edilmeye başlandı. 1950'lerden bu yana, ulusal bütçelerden yol ve otoyol
gelişimine katkıda bulunan Dünya Bankası kredileriyle de birlikte, birçok Afrika ülkesinde
yol ağlarının inşasına ve geliştirilmesine finansman sağlanmıştır.
Günümüzde geniş yollar inşa edilmekte geleneksel kervanların yerini hızla motorlu
araçlar almaktadır. Ancak kıtanın kuzey ve güneyinde dikkati çeken umut verici gelişmelerin
Orta Afrika için aynı düzeyde olmadığı da bir gerçektir. Nitekim Mali’de yolların yalnız
1/10’u asfaltlanmıştır. Çoğu düzgün olmayan kumlu yollardan geçecek ağır yük taşıyan
araçların kumlara saplanma olasılığı vardır. Güneydeki asfaltlanmamış düz yollar yağmurlu
mevsimde çamurlanma nedeniyle geçit vermez. Ulaşım olanaklarının yetersizliği bu büyük
ülkenin gelişmesini geciktirir.

8.6.3.Demiryolu Ulaşımı
Kıtada ulaşım olanaklarının kısıtlı olması demiryollarının inşası ile karşılanmayacak
derecededir. Demiryollarının uzunluğu 70.000 km kadardır. Yapılan demiryollarının önemli
bir kısmı sömürge döneminde inşa edilmiş, maden veya tarım ürününü taşımaya yönelik
yollardır. Afrika'da, Avrupa'da ve Kuzey Amerika'da olduğu gibi demiryolunun inşa edilmeye
başladığı dönem, 19. yüzyılın sonundan I. Dünya Savaşı'nın sonuna kadar uzanmaktadır . Bununla birlikte, bu genişleme düzgün olarak koordine edilemedi: farklı ray, fren ve
kavrama sistemlerine sahip demiryolları inşa edildi. Böylece, sömürge güçleri kendilerini
birbirine bağlamak isteyen bağımsız Afrika ülkeleri için zor ve pahalı bir miras bıraktı. Kıtada
demiryollarının yetersiz olması uygun bir politika izlenmemesinin bir sonucudur. Kıtada
dikkati çeken başlıca hatlar kuzey ve Güney Afrika kesimidir.
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8.6.4.Deniz Ulaşımı
Afrika kıtasında deniz ulaşımı kıyıların doğal limanlardan yoksun, kumlu, bataklık
oluşu, kıyılarının bir kısmının gel git olayına maruz kalması, batı kıyılarında Bengula ve
Kanarya soğuksu akıntısının bu kıyılardan geçmesi nedeniyle devamlı yoğun bulutlarla kaplı
olması doğu kıyılarında bir çok kıyı boyunun mercan resifleri ile kaplı olması gibi nedenlerle
engellenir. Ekonomik bakımdan en elverişli kıyılar kuzeyde Akdeniz kıyıları ve güneyde Kap
bölgesidir. Ancak doğu kıyılarından olmakla birlikte Kenya’nın önemli şehirlerinden
Mambosa geçmiş yüzyıllardan uzanan tarihi ile Afrika’nın en büyük limanlarından biridir.
Uganda, Ruanda, Burundi ve Güney Sudan’da bu limanlardan yararlanır. Mambosa, Afrika
transit yolunun da başlangıcıdır. Buraya Nairobi’den Victoriya gölüne uzanan demiryolu
bağlanır. Nijerya’nın başkenti Lagos’ta son bulan kıyı karayolu da buradan başlar.
Kıtanın batı kıyısında da önemli limanlar vardır. Bunlardan biri Fildişi kıyısındaki
Abidjan’dadır. Abidjan’daki derin limanı denizle birleştiren, okyanusta sefer yapan gemilerle
ülkenin balıkçı teknelerine, geçit sağlayan Viridi kanalıdır.
Afrika kıtasının diğer önemli özelliği Akdeniz’i Kızıldeniz aracılığı ile Hint
Okyanusuna bağlayan önemli bir su yoluna sahip olmasıdır. İnşasına 1869 yılında başlanan
Süveyş kanalı 1889 yılında tamamlanmıştır. Port Sait limanından başlayan kanalın güneydeki
Süveyş kentine kadar olan uzunluğu 161 km’dir. Kanal 60 km genişlikte 10 m’yi aşan
derinliktedir. Akdeniz alemini Afrika’yı dolaşmaksızın Uzakdoğu’ya ve Ortadoğu’ya petrol
bölgesine deniz yoluyla bağlayan önemli bir su yoludur. Son yıllarda Arap dünyasının
parasal katkıları ile yer yer genişletilip derinleştirilerek 100 bin tonluk büyük petrol
tankerlerinin geçişine kolaylık sağlar. Süveyş Kanalı coğrafi bakımdan doğal şartların
varlığını gösterir. Dar kanalın aşağı kısmı Timsah, Amer ve Menzaleh lagünü sayesinde
kolayca açılmıştır. Kıstak yenidir. Pleistosende belki Halosende Kızıldeniz Akdeniz ile
bağlantılıydı. Hafif bir kabarıklık ile çok genç arazide bir kıstak meydana getirdi. Süveyş
kanalı 1967 yılından 1975 yılına kadar Arap-İsrail savaşları nedeniyle trafiğe kapalı kalmıştır.
Kanalın 8 yıl boyunca kapalı kalması dünya deniz ulaşımında 15 milyar dolarlık fazla
harcamaya neden olmuştur.
Tarihsel olarak, Sahara ile Zambezi Nehri arasındaki geniş iç kısımlarda, insanlar ya
da mallar, Nil, Senegal, Nijer, Kongo, Ubangi ve Zambezi gibi büyük nehir sistemleriyle
veya az ama çok büyük göllerde kano ya da teknelerle taşınmıştır. Şartların izin verdiği
durumlarda, kanoların yanına motorlu araçlar eklendi, ancak su taşımacılığının geliştirilmesi
önemsiz olmuştur. Ayrıca, göllerde limanların inşası ve Victoria Gölü boyunca tren taşıyan
feribotlarının kurulması da dikkat çekicidir.

8.6.5.Hava Taşımacılığı
Hava taşımacılığı, Afrika'nın geniş coğrafyası için en uygun ulaşım sistemidir. Bu
nedenle uluslararası ve bazen ulusal seyahatlerin başlıca aracı haline gelmiştir. 1940'ların
sonu ve 50'li yıllarda, demiryolu ve karayolu hizmetlerinin genişletilmesi ve geliştirilmesinde
büyük ilerleme kaydedildiğinde, iç ve uluslararası ulaşımda hava hizmetlerinden yararlanma
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da ön plana çıkmıştır. Hava taşımacılığının hızla gelişmesi malların ve insanların hareketini
arttırmış ve şimdiye kadar kıtanın büyük ölçüde kapalı iç kısmını ulaşılabilir hale getirmiştir.
Nakliye çok daha hızlı ve genellikle daha ucuz olmuştur. 1940’lı 50’li yıllardan bu yana, iç
hat seferleri giderek artmış ve hatta yolcuların kıtalararası taşınmasında hava yolunun önemi
büyük ölçüde gelişmiştir. En büyük uluslararası havaalanları Kazabalanka (Fas) Las Palmas,
(Kanarya Adaları); Kahire, (Mısır); Dakar, (Senegal); Abidjan, (Fildişi Sahili); Lagos, (Nijerya); Douala, (Kamerun); Addis Ababa, (Etiyopya); Nairobi, (Kenya); ve Johannesburg’tur,
(Güney Afrika).
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Uygulamalar
1.Afrika’nın sürdürülebilir kalkınması nelere bağlıdır?
2.Afrika ülkelerinin 2017-2018 'teki büyüme beklentilerinin
araştırınız.

neler olduğunu
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Uygulama Soruları
1.Afrika sürdürülebilir kalkınmanın ...... ........ .......... .......... ve.............. bağlı olduğu
belirtildi.
2. Afrika ülkelerinin 2013-2014'teki büyüme beklentilerinin ayrı ayrı ele alındığı
rapora göre, .... ortalama yüzde 11,6'lık büyümesiyle ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi yüzde 9,6
ile ...... ....... ve ...., yüzde 9,3 ile ....... ....... li, yüzde 8,8 ile de ........... ......... ......... takip
eder.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Afrika Ekonomik Raporu’nda kıtanın 2013-2014 döneminde ekonomik görünümünün
ümit verici olduğu belirtilmiştir. 2013 için %4,8'lik olan ekonomik büyüme raporu 2014 yılı
için %5,3 olarak hesaplanmıştır. Kıtada, fakirlik en büyük ekonomik sorunlardan biridir.
İşsizlik, gelir dağılımındaki eşitsizlikler, eğitim ve sağlık hizmetlerindeki kötüleşme önemli
ekonomik sorunlar olarak varlığını sürdürmektedir. Afrika ülkelerinin 2013-2014'teki büyüme
beklentileri içindeki ilk sırayı Libya alır. Sierra Leone, Çad, Fildişi Sahili, ile de Demokratik
Kongo Cumhuriyeti ekonomik büyüme hızı yüksek olan diğer ülkelerdir.
Nijerya ve Gana gibi ülkelerde büyüme hızının beklenenin üzerinde olması, Büyük
Afrika şehirlerinde üst sınıfların oluşmaya başlaması, zenginliğin simgesi olan gökdelenlerin
varlığı Afrika ekonomisinin gelişmeye başladığını gösteren etkenlerdir.
Afrika’da ekonomik büyümenin önündeki en büyük engel zayıf altyapıdır. Afrika’ya
özgü riskler arasında yer alan emtia fiyatları, yerelde hassas gıda fiyatları ve siyasi
belirsizlikler gibi nedenlerden dolayı Afrika’da büyümedeki riskler devam eder.
Tarım, uzun zamandan beri Afrika ülkelerinin ana sektörü konumundadır. Afrika
ülkelerinin ekonomik büyümesi ve yoksulluğun giderilmesi için umut kaynağı olarak görülür.
Rakamlara göre Afrika'da gayrı safi yurt içi hasılanın yüzde 40'ı ile Afrika nüfusunun yüzde
65'inin esas geliri tarımdan sağlar. Tarım ürünleri ihracatından elde edilen gelir, Afrika
kıtasında ihracat gelirinin yarısını aşmıştır. Tüm bunlar tarımın kıtanın ekonomisindeki
ağırlıklı konumunu yansıtır. Ancak ülkede tarım teknolojisi hâlâ sınırlı durumdadır. Bu
nedenle tarımla uğraşan kişilerin sayısı sürekli azalmakta çoğu yaşlı ve gençlerden oluşan
nüfus bu nedenle şehirlere göç etmektedir.
Afrika'nın sahip olduğu son derece zengin doğal kaynakları
uygun şekilde
değerlendirilemediği i için dünyada gıda sıkıntısı yaşayan bölgelerden biri durumundadır.
Nitekim yaklaşık olarak 226 milyon Afrikalı, yani her 5 Afrikalı'dan biri açlık sıkıntısı
çekmektedir. Başka kelimelerle dünya nüfusunun yüzde 15'ini oluşturan Afrika, dünyada
açlıktan etkilenen nüfusun 1/3’üne sahiptir.
Afrika kıtası tarımsal üretim sıkıntısı çekerken, kıta ekonomisi hızla büyüyor; bu
nedenle ortaya çıkan dengesizlik gittikçe artıyor
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Bölüm Soruları
1.Aşağıdaki alanlardan hangisi ilkel geçim türü tarımın yapıldığı alanlardan biridir?
a)

Madagaskar

b)

Mısır

c)

Libya

d)

Güney Afrika Cumhuriyeti

e)

Cezayir

2. Aşağıdakilerden hangisi Afrika kıtasında göçebe hayvancılıkla geçinen
topluluklardandır?
a)

Pigmeler

b)

Hotantolar

c)

Tuaregler

d)

Boşimanlar

e)

Ndebele kabilesi

3. Afrika kıtasında en çok çıkartılan maden aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Elmas

b)

Platin

c)

Boksit

d)

Demir

e)

Bakır

4. Aşağıdaki ülkelerden hangisi Afrika sanayinin %50’sine sahiptir?
a)

Mısır,

b)

Cezayir,

c)

Fas

d)

Nijerya
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e)

Güney Afrika Cumhuriyeti

5.Afrika kıtasının ekonomik bakımdan en elverişli kıyıları aşağıdakilerden hangisdir?
a)

Kuzeyde Akdeniz kıyıları ve Batı kıyıları

b)

Kap bölgesi ve Doğu kıyıları

c)

Doğu kıyıları ve Kuzeyde Akdeniz kıyıları

d)

Kuzeyde Akdeniz kıyıları ve güneyde Kap bölgesi

e)

Güneyde Kap bölgesi ve Batı kıyıları

6)Afrika kıtasının yoksul bir kıta olarak nitelendirilmesindeki kriteleri anlatınız
7)Afrika kıtasında tarımın en önemli sorunu nedir?
8)Kıtada doğal bitki örtüsünü tarla açarak tahrip etme yöntemine dayalı ilkel geçim
tarımı kaç tiptir?Adlarını açıklayınız ve bu yöntemler hakkında bilgi veriniz
9) Afrika kıtasında madenlerin toplandığı bölgeler hakkında bilgi veriniz.
10) Kıtada sanayinin gelişememe nedenlerini anlatınız.

Cevaplar
1)a, 2)c, 3)a, 4)e, 5)d
6)Afrika kıtası herkesin kolayca tahmin edebileceği gibi dünyanın en yoksul kıtasıdır.
Bu her on Afrikalı’dan dördünün mutlak yoksulluk içinde yaşadığını gösterir. Özellikle sahraaltı Afrika’da yer alan 48 ülke dünya nüfusunun %10’unu barındırdığı halde dünya gelirinin
%1’ini dahi elde edemez.Yine uluslararası istatistiklere göre bölge nüfusunun %52’si mutlak
yoksulluk sınırının altında yaşar. Kuzey Afrika’da ise yoksulluk sınırının altında yaşayan
nüfus %22’dir. Kırsal kesimde yaşayanlar arasında ise yoksulluk oranı çok daha yüksektir.
Özellikle Sahra altı Afrika’da kırsal kesimde yaşayan nüfusun %59’u yoksulluk sınırı olarak
belirlenen aylık 29 doların dahi altında yaşamaktır. Kentlerde ise durum biraz daha iyi
görünmekle birlikte yine aynıdır. Burada nüfüsun % 43’ü kentler için belirlenen 43 dolar olan
aylık yoksulluk sınırının altında yaşar.
7) Kıtada uzun yıllar boyunca kuraklığın devam etmesi çölleşmeyi hızlandırmış ve bu
sorun Afrika tarımının en temel problemlerinden biri haline gelmiştir. Özellikle 432 milyon
hektar arazisi (toplam arazinin %57’si) çölleşme tehdidi altında olan Kuzey Afrika, hızlı
çölleşmenin etkisi altındadır. Kıtada kuraklığın ardından gelen sağanak yağışlar ise toprağın
verimli üst tabakasını alıp götürerek yine tarımın gelişmesini olumsuz yönde etkilemektedir.
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8)Esas olarak doğal bitki örtüsünü tarla açarak tahrip etme yöntemine dayalı ilkel
geçim tarımında tarla açma yöntemi Azande ve Chipinga olmak üzere iki tiptir. Azande
yöntemi adını Zaire nehri ve Nil’in yukarı çığırlarında yaşayan insanlardan alır. Bu tarım
yönteminde erkekler orman veya çalılık alanlarda toprak parçası elde etmek için ormanı
kesme ve yakma yöntemi ile temizler. Erkekler temizleme işleminden sonra avcılıkla uğraşır.
Kadınlar ise toprağın ekilmesi işlemi ile ilgilenirler. Ürün hasadındaki düşüşe bağlı olarak 2-3
kez aynı topraklarda tarım yaparlar. Fasulye, yer fıstığı, susam, yam, şeker kamışı ve mango
başlıca yetiştirilen tarımsal ürünlerdir.
Chipinga metodu ise Doğu Zimbabwe’de Chipinga bölgesinde uygulanır. Tarım
yapılacak alanda meyvesi olmayan ağaçlar kesilir. Daha sonra sert olan toprak erkekler
tarafından işlenir. Tarla kaba sürüm halinde bir süre bırakılır. Birkaç ay sonra kesilen
ağaçlardan elde edilen odunlar yakılır ve yine arazi kendi haline bırakılır. Yağmurların
yağmasının ardından Aralık-Ocak’ta tohumlar ekilir. Toprak hafifçe işlenerek külle iyice
karıştırılır. Yerfıstığı, darı, mısır yetiştirilir. Chipinga yöntemi Azande yönteminden daha dar
alanda yapılır.İlkel geçim tarımının yapıldığı bu alanlarda ürünün hasat edilmesinde de ilkel
yöntemler uygulanır
9- Afrika yerküre üzerindeki kıtalar ile karşılaştırıldığında maden kaynakları
bakımından oldukça zengindir. Birçok Afrika ülkesi için, maden arama ve üretimi
ekonomilerinin önemli bir parçasını oluşturur ve ekonomik bakımdan gelişmeleri için anahtar
rol oynar. Afrika boksit, kobalt, elmas, fosfat, platin grubu metaller, vermikülit, ve zirkonyum
önemli madenleri arasındadır. Altın madenciliği Afrika'da madenciliğin ana kaynağını
oluşturur. Ancak kıtada madenler eşit olarak dağılmış değildir. Bu bakımdan kıtada
madenlerin toplandığı üç bölge ayırt edilir:
1.Güney Afrika ülkeleri (Güney Afrika Cumhuriyeti, Zaire, Zambiya, Angola,
Gabon,Zimbabwe)
2.Batı Afrika (Senegal, Gine, Gana, Kamerun, Liberya, Nijerya),
3.Kuzey Afrika (Atlas ülkeleri, Libya, Mısır) ülkeleri gelir.
10) Afrika kıtasında sanayi faaliyetleri dünyanın gelişmekte olan diğer bölgeleri
arasında yer alan Latin Amerika ve Asya kıtasından daha düşüktür. Kıtada sanayinin
gelişememe nedenleri arasında uzun süre sömürge yönetimi altında kalması, ülkelerin hala
siyasi anlamda istikrar sağlayamamaları nedeniyle yatırımların olmaması, yetişmiş bir
işgücünün olmaması, hayat standartı ve kazanç koşullarının düşük olması ve nihayet kurak
çöller, ormanlara kaplı sellerin olduğu ekvatoral bölgeler gibi doğal koşullar sayılabilir. Tüm
bu sayılan nedenler ktaya yüksek maliyetli yatırım yapılmasını engellemiştir.
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9. AFRİKA KITASININ TURİZM ÖZELLİKLERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9.1.Kuzey Afrika’nın Başlıca Turizm Merkezleri
9.2.Sahraaltı Afrika’nın Başlıca Turizm Merkezleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.Afrika birkaç ülke dışında diğer tüm ekonomik faaliyetlerde olduğu gibi turizm
konusunda da dünyanın ...... .......... bölgeleri arasındadır. Turizmden en fazla yararlanan dört
ülke ....., ......, ..... ve .......dır.
2. Turizmde başarılı ülkelerin bu başarıları çeşitli faktörlere bağlıdır. Fas ve Tunus
gibi ülkelerde, ......., ....... ...... ....... ..... ve .......’ya yakınlık rol oynarken, Mısır’da turizm
........ ........’a ait eserler ile ..... bir tarihi geçmişe dayanır. Güney Afrika Cumhuriyeti ve
Kenya ise ..... turizmi açısından cazip özelliklere sahiptir. Bu bakımdan düzenlenen ......
turları Afrika'nın ....... ....... görmek için gelen turistleri cezbeder.
3. Sahraaltı Afrika ülkeleri turizm bakımından da kenarda kalırlar. Nitekim Batı,
Doğu ve Güney Afrika’da turist sayısı ve turizm gelirlerinde de son yıllarda yüksek artış
görülmektedir fakat, turizmden elde edilen kazanç dünya toplamı içinde düşük bir paya
sahiptir. ..... ......, ....., ........., ....., ........ ve ........ bu bölgede turizmden en fazla gelir elde eden
ülkeler arasında yer alır.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Turizm Coğrafyası

Afrika kıtasının turizm
özellikleri,hakkında bilgi
sahibi olmak.

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Özgüç,N.(2007)
Turizm
Coğrafyası (özellikler ve
Bölgeler), Çantay Kitabevi

Turizm Coğrafyası

Kıta üzerinde yer alan
başlıca turizm bölgeleri
açıklayabilmek

Özgüç,N.(2007)
Turizm
Coğrafyası (özellikler ve
Bölgeler), Çantay Kitabevi

Turizm Coğrafyası

Afrika’da turizmin altyapı
sorunları hakkında bilgi
sahibi olmak

Özgüç,N.(2007)
Turizm
Coğrafyası (özellikler ve
Bölgeler), Çantay Kitabevi
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Anahtar Kavramlar
•

Kitlesel plaj turizmi

•

Prestij turizmi

•

Safari turizmi
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Giriş
Turizm dünyanın gelişmekte olan bölgeleri arasında yer alan Afrika ülkeleri için
ekonominin önemli bir sektörüdür. Kıtada uzun süreli uluslararası anlaşmazlıklar ve iç
karışıklıklar, bölgenin, diğer ekonomik faaliyetlerinin çoğunda olduğu gibi, turizmde de
dünyanın gerisinde kalmasına yol açmıştır. Bu nedenle Afrika birkaç ülke dışında diğer tüm
ekonomik faaliyetlerde olduğu gibi turizm konusunda da dünyanın kenarda kalmış bölgeleri
arasındadır. Turizmden en fazla yararlanan dört ülke Mısır, Tunus, Fas ve Güney Afrika’dır.
İkinci kategoridekiler ise Namibya, Botswana, Mozambik, Tanzanya ve Kenya’yı kapsar.
Ancak son zamanlarda Kuzey Afrika ülkeleri özellikle Mısır’da yaşanan siyasi olaylar bu
ülkenin turizm sektörünü büyük ölçüde geriletmiştir.
.

Uluslararası
Uluslararası
2011’in 2010’a
Gelen Turist sayısı Gelen Turist sayısı göre değişim oranı
(2011)
(2010)

Mısır

9.4 milyon

14.0 milyon

-%32.4

Fas

9.3 milyon

9.2 milyon

+%0.6

Güney Afrika

8.3 milyon

8.0 milyon

+3.3%

Tunus

4.7 milyon

6.9 milyon

-%30.7

Zimbabve

2.4 milyon

2.2 milyon

+%8.2

Cezayir

2.3 milyon

2.0 milyon

-%9.1

Kenya

1.7 milyon

1.4 milyon

+%19.1

Uganda

1.1 milyon

0.9 milyon

+%21.7

Namibya

1.0 milyon

0.9 milyon

+%4.4

Senegal

1.0 milyon

0.9 milyon

+%11.2

Mauritius

0.9 milyon

0.9 milyon

+%3.2

Tablo 6: 2012 yılı varış istikâmetine göre Afrika ülkelerine gelen turist sayıları
Afrika ülkeleri turizm özelliklerine göre üç gruba ayrılabilir:
1)Gelişmiş bir turizme sahip olan ülkeler
2) Gelişmekte olan sanayisi ile birlikte turizmin de bir ekonomik faaliyet olarak
gelişmesini isteyen ülkeler
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3) Turizmin tek başına bir sektör olarak gelişmesini ve dış ticaret açığını kapatmasını
isteyen ülkeler
Mısır, Güney Afrika, Fas ve Tunus gibi ülkeler turizm konusunda oldukça başarılıdır.
Kenya, Zimbabve, Swaziland, ve Mauritius gibi ülkeler ise turizmden istikrarlı bir gelir elde
edebilirler. Tanzanya, Cezayir, ve Burundi gibi ülkelerde ise turizm ekonomiye çok az fayda
sağlar, ancak bu ülkelerde turizm geliştirilerek ekonomiye katkı sağlayabilir
Turizmde başarılı ülkelerin bu başarıları çeşitli faktörlere bağlıdır. Fas ve Tunus gibi
ülkelerde, kumlu plajlar, denize girme süresinin uzunluğu ve Avrupa'ya yakınlık rol oynarken
Mısır’da turizm antik Mısır’a ait eserler ile zengin bir tarihi geçmişe dayanır. Güney Afrika
Cumhuriyeti ve Kenya ise doğa turizmi açısından cazip özelliklere sahiptir. Bu bakımdan
düzenlenen safari turları Afrika'nın yaban hayatını görmek için gelen turistleri cezbeder.

9.1. Kuzey Afrika’nın Başlıca Turizm Merkezleri
Tunus, Fas ve Cezayir’den oluşan Mağrip ülkeleri Libya ve Mısır’dan oluşan Kuzey
Afrika ülkeleri içinde en çok turist çeken ülke sıralamasında Mısır daima baş sırayı alır. İki
Mağrip ülkesi olan Fas (birinci), Tunus (üçüncü) ise ilk üç içinde yer alırlır. Cezayir turizmin
ülke ekonomisi üzerindeki olumlu etkisini henüz yeni kavramıştır, dolayısıyla turizm
bakımından gelişme aşamasındadır. Bu üç ülkeyi de etkisi altına alan Arap baharının olumsuz
etkisi turizmi de yakından etkilemiştir. Turist sayılarında düşüşler görülmekle birlikte genel
olarak bu üç ülkede farklı bir turizm gelişme tarzı dikkati çeker. Tunus kitlesel plaj turizmine
Fas ise prestij turizmine yönelmiş durumdadır. Bu ülkelerde turizmin gelişmesinde, geçmişte
eski Fransız sömürgeleri olmalarının, batı dillerinin halk arasında konuşulmasının, batılılar
zamanından kalma iyi bir altyapının varlığının ve Avrupalılarla geçmişten gelen kültürel
bağlılığın etkisi vardır. Ancak turizmin gelişmesine etkisi olan tüm bu olumlu özelliklere
rağmen Akdeniz’e kıyısı olan diğer ülkelerle kıyaslandıklarında turizm gelirlerinden aldıkları
pay diğer ülkelere oranla daha düşüktür.
Sözkonusu ülkeler içinde en çok turist çeken ülke olma özelliğine sahip olan Fas’ın
Akdeniz’e oranla Atlas Okyanusuna daha uzun bir kıyısı vardır. Bu nedenle Atlas Okyanusu
kıyıları daha gelişmiştir. Özellikle Agadir 8 km uzunluğundaki plajı ve golf sahaları, ata
binme ve tenis kolaylıklarıyla su sporlarını da kapsayan özellikleriyle lüks bir turizm
merkezidir. Bu kıyı Kanarya Adalarıyla (havayoluyla yalnızca 45 dakika mesafededir) aynı
enlemlerde yer alır ve aynı şekilde kış turizmine de uygundur.
Ülkenin Akdeniz kıyıları ise fazla gelişmiş değildir ama küçük koylar korunmalı
olduklarından yüzme ve kış sporlarına uygundur. Hoceima M’Diq, Restinga-Smir, Nador
Saidia ve İspanya’dan gelen ferryboatlar için giriş kapısı olan, aynı zamanda da bir
uluslararası havalimanına sahip bulunan Kozmopoliten Tanca şehri (hem Akdeniz hem de
okyanusta kıyıları var) ülkenin Akdeniz kıyısındaki önemli sayfiye alanlarıdır.
Fas’ın iç kesimlerinde yer alan Atlas Dağları’nın batı eteklerinde ise dünyaca tanınan
şehirlerden geçmişte başkenti olan Fez, Meknes ve Marakeş hem kültürel turizmin odak
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noktaları olarak hem de -Meknes’in yakınında alanlar- kayak olanakları ile cezbedici
özelliklere sahiptirler.

Harita 30:Afrika kıtasına gelen turistlerinen çok yöneldikleri alanlar
Fas’ta geçmişteki sömürge bağlantısı nedeniyle günümüzde de ya-bancı turistlerin
büyük kısmını Fransızlar oluşturur; İngilizler, Almanlar ve İspanyollar da Fransızları izler.
Tunus’la da olduğu gibi, Fas ile Cezayir arasında da alışveriş amaçlı geçişler bazen büyük
miktarlara varır ama bu tür turizmi her zaman ülkeler arasındaki ilişkiler etkilemektedir.
Kuzey Afrika’nın en küçük ülkesi Tunus’ta turizm faaliyetlerinin %90’ı deniz
turizmine dayanır. Konaklama tesisleri belli başlı şehirlerin dışında ve onlardan ayrı olarak
tatil köyleri biçiminde inşa edilmiştir. Bunlardan başkent Tunus şehri yabancı iş adamları ve
günübirlik geziler için başlı başına bir çekicilik oluşturur. Şehrin doğusunda, portakal
bahçeleri, bağlar ve zeytinlikler ise şehrin çekiciliğini daha da arttırır. Ülkenin batı kıyısında
geliştiği Hamamet, Sousse ve Sfaks şehirleri dikkati çekerken, Gabes Körfezi ve Cerbe adası
da plaj turizminin geliştiği alanlar arasındadır.
Kıyı kesimi Tunus’un ana turizm kaynağını oluştururken Roma İmparatorluğu
öncesindeki medeniyetlerin kalıntılarının yer aldığı Kartaca, Roma amfiteatrının yer aldığı El
Cem ve Müslüman şehir Kairouan (MS 671’de kurulmuş) kıyı sayfiye yerlerinden günübirlik
ziyaretlerin yapıldığı yerler olarak kültür turizmine hizmet eder. Tunus sahrasında ise
vahalarda çöl tarzı konaklama üniteleri oluşturularak turistlere hizmet verilmektedir. Burada
Büyük Kanyon’u da doğa meraklılarına hitap etmektedir.
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Bu iki ülkenin geçmişte Avrupa ile olan bağlantıları yabancı turistlerin büyük kısmını
Fransızlar oluşturur; İngilizler, Almanlar ve İspanyollar da Fransızları izler.
Bölgedeki en büyük siyasal ve askeri güç durumunda olan Mısır turizmi ise siyasi
karışıklıklar ve iç savaş yüzünden büyük tahribe uğramıştır. Genelde, anıtlar, mezarlar,
tapınaklar ve Firavunlarla ilgili yerleşmeler etrafında odaklanan Mısır turizminin göz
kamaştırıcı arkeolojik kalıntıları Nil Vadisi boyunca, Kahire’den Aswan Barajı’na kadar olan
kesimde toplanmıştır. Bu kültürel turların çoğu Kahire’yi, Giza piramitlerini ve sfenksi,
Tutankamon hazinelerini içeren Kahire müzesini ve Memphis’i içine alır. Krallar Vadisi ve
Karnak Tapınakları gibi diğer önemli arkeolojik sitler ise Luksor’dan ve Nil’in orta
kesimlerindeki Aswan’a kadar uzanan 4-6 günlük gemi yolculuğu ile ile gerçekleşir.
Mısır’ın da Akdeniz’e olduğu kadar Kızıl Denize de kıyısının olması deniz turizminin
de gelişmesini sağlamıştır Sina Yarımadası’nda Akabe Körfezi ya da daha güneyde Kızıl
Deniz kıyısı boyunca Hurghada dalış yapılabilir. Ayrıca 1990’lı yıllarda Batılı turistler için
özel sektör tarafından Kızıl Deniz kıyısında yedi tatil köyü inşa edilmiştir.
Günümüzde olduğu gibi Mısır turizmi dönem dönem siyasi olaylardan
etkilenmektedir. Körfez Krizi radikal İslamcı militanların 1993’den sonra turistleri hedef alan
saldırıları, 17 Kasım 1997’de “Kraliçeler Vadisi”nde 70 turistin öldürülmesi, Hüsnü
Mübarek’in yönetimden alınmasının ardından yaşanan bir dizi siyasi olay ve Mursi
hükümetinin askeri darbeyle yönetimden el çektirilmesinin ardından tırmanan iç karışıklıklar
Mısır turizmine en büyük darbeyi vurmuştur.
Son beş yılda iki büyük sosyal olay yaşaması ve özellikle Sina Yarımadası'nda terör
saldırılarının artması Mısır'ın ekonomik krizden kurtulmasını daha da zorlaştırdı. Bu siyasi
karışıklık en büyük etkisini turizmde göstermiştir.. Turizmle ilgili Ortadoğu raporu Mısır'ın
son beş yılda turizm sektöründe 70 milyar dolar zarar ettiğini göstermektedir.

9.2.Sahra-altı Afrika’nın Başlıca Turizm Merkezleri
Bu kesim Akdeniz’e kıyısı olan ülkeler ve Sahra’nın merkezi kısmı dışında kalan
bütün Afrika ülkelerini içine alır. Burası ekonomik bakımdan dünyanın “kenar” olarak anılan
gelişmekte olan ülkelerini kapsar. Bu ülkeler turizm bakımından da kenarda kalırlar. Nitekim
Batı, Doğu ve Güney Afrika’da turist sayısı ve turizm gelirlerinde de son yıllarda yüksek
artış görülmektedir fakat, turizmden elde edilen kazanç dünya toplamı içinde düşük bir paya
sahiptir. Güney Afrika, Namibya, Botswana, Mozambik, Tanzanya ve Kenya bu bölgede
turizmden en fazla gelir elde eden ülkeler arasında yer alır.
Sahra-altı Afrika ülkeleri turizm bakımından büyük çekiciliklere sahiptir. Bunlar
doğal çekiciliklerin yanısıra etnik bakımdan sahip olduğu çeşitliliktir. Ancak bu ülkelerin
yoksul oluşları turizm altyapısının gelişmesini kısıtlayan önemli bir faktördür.
Özellikle doğal unsurlar bakımından ise Sahra-altı Afrika başlıca üç fiziksel ünite
halinde ele alınabilir:
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(1) Gambiya’dan Kongo’ya kadar olan batı kıyısı: Kıyı ovaları ve akarsu
havzalarından oluşan bu kesimde Gambiya, Fildişi Sahili, Togo ve Gana’da mükemmel
plajlar uzanır. İklim, Sahra’nın kenarındaki (örneğin Gambiya’da Banjul’da) tropikal
karakterden Gana’da birdenbire gerçek ekvatoral iklime geçiş yapar. Tropikal iklimin kurak
ve güneşli geçen mevsimi Avrupalıların kış turizmi taleplerine uygun düşmekteyse de, bölge
henüz fazla turist almamaktadır.
(2) Yaylalar ve yüksek alanlar: Afrika’nın geri kalan kesimleri fiziki coğrafya
bakımından genelde kıvrımlı bir plato halindedir. Yükselti doğuda en fazla (bazı yerlerde
2000 m’nin üzerinde) iken batıda bunun yarısına kadar düşer. Bazı yerlerde plato çok derin
yarılmıştır. İklim bakımından da bu kesim üçe ayrılmaktadır: (a)Daha dağlık olan ve Etiyopya
ve Somali gibi savaş ve açlığın acısını çeken ülkelerin yer aldığı “Afrika’nın boynuzu”;
(b)Güneybatıda Namibya-Botswana-Güney Afrika arasında kalan Kalahari Çölü.
Botswana’nın yarı kurak alanları Güney Afrika’nın turizm hinterlandı içinde kaldığı için diğer
yerlere göre biraz daha fazla tatilci çeker; (c)Doğu ve Güney Afrika’nın geri kalan kesimleri:
Yüksek plato aslında çok geniştir ama Doğu Afrika’da kuzey-güney doğrultulu bir dizi rift
vadileri meydana getirir ki bunların çoğunun içinde büyük göller oluşmuştur. Vadiler eski
volkanik dağlarla çevrilidir -örneğin Kilimanjoro (Uhuru) gibi- ve bunlar çok güzel
manzaralara sahiptir. Bölgenin tropikal iklimi vardır ve sıcaklıklar üzerinde yükselti etkili
olur -ocak sıcaklık ortalaması yükselti ve enle-me bağlı olarak 19-220C arasında değişirken,
temmuzda 10-150C’ye kadar düşer. İnsan tarafından kullanıldığında zengin tarımsal alanların
oluştuğu fakat doğal olarak kaldığında üzerinde büyük hayvan sürülerini (zebra, antilop, fil ve
zürafa gibi) taşıyabilen savan bitki örtüsü ve ormanlarla karışık çayırların varlığını sürdürten
de bu iklim koşul-larıdır. Bu hayvan sürüleri bölgenin yaban turizminin odak noktası olmasını
sağlamıştır. Doğu Afrika (Kenya, Uganda, Tanzanya, Zimbabwe, Ruanda, Malawi ve
Zambiya) bu tür turizm meraklılarını çekmek-le birlikte, henüz miktarları azdır ve bu tür
“safari” turizmi en çok Zimbabwe ve Kenya’da toplanmıştır.
Çok daha gelişmiş ekonomisiyle Güney Afrika bölgenin en çok turist çeken ve tek
turist gönderen ülkesidir. 1980’lerin sonundan itibaren siyaset değişikliğine girmesi ve
Apartheid’ın kaldırılmasıyla 1994’de yapılan seçimler bu ülkeye en sonunda çoğunluğun
egemenliğini getirmiştir. Bu durumun daha önce Güney Afrika’ya karşı ambargo uygulayan
ülkelerin ve ırk ayrımı yüzünden bu ülkeyi ziyaret etmeyen birçok Batılı’nın Güney Afrika’ya
yönelmelerini sağlamıştır. Bununla birlikte, diğer Sahra-altı ülkeleriyle paylaştığı yüksek
AIDS oranı ve hâlâ siyasal geçiş dönemi içinde bulunması, ülkenin daha büyük bir turizm
destinasyonu haline gelmesini şimdilik geciktirmektedir.
(3) Doğu Afrika açıklarındaki adalar: Hint Okyanusu’nda yer alan Madagaskar,
Réunion, Seycheller ve Mauritius bunlar arasındadır; hepsi de tropikal sessiz ada ortamı
arayanlara hitap etmektedirler.
Turizm için son derece çekici çeşitli kaynaklara sahip olan bu bölgedeki siyasal ve
ekonomik sıkıntılar kalkınmayı geciktirmektedir. Bölge ülkelerinin çoğu çok yoksul
durumdadırlar; birçoğunun kişi başına milli gelirleri 200 $’ın bile altındadır. Yine çoğu
gelişmiş ülkelere sınırlı miktarda primer ürünlerin dışsatımına bağımlıdır: Zambiya bakır,
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Fildişi Sahili kahve, Kenya çay ve kahve gibi. Çoğu ülkenin büyük miktarlarda dış borcu
vardır ve şiddetli bir döviz sıkıntısı çekmektedir. Turizmden gelecek gelir bunlar için önemli
bir döviz kaynağı olabilecekken, altyapılarının bulunmaması Batı tarzı bir gelişmeyi mümkün
kılmamaktadır. Yollar ve iletişim çok kötü durumdadır; çok az kaliteli otel vardır ve turizm
faaliyetlerini yönetecek çok az sayıda nitelikli ele-man bulunmaktadır. Birçok ülkenin reklâm
ve teşvik yapacak parası olmadığı gibi, bazı hükümetlerin de turizmi teşvik etmeye niyetleri
yoktur. Ayrıca bazı bölge ülkeleri içindeki etnik çatışmalar ve bunların komşu ülkelere
yansıması gibi sorunlar kaynakları da tüketmektedir (Ruanda-Burundi gibi). Turizmin
gelişmesi üzerindeki olumsuz son bir önemli etken de AIDS ve başka bazı tropikal hastalıklar
(Lassa, Marburg ve Ebola virüsleri gibi) tehlikesidir (Tümertekin ve Özgüç 2002). Tüm bu
nedenler ve az gelişmişlik Sahra-altı ülkelerinde turizmi henüz küçük ölçekte ve belirli
alanlarla sınırlı bırakmaktadır.
Afrika’nın Güney kesiminde Afrika’nın bu kesimi Namibya, Botswana ve Güney
Afrika Cumhuriyeti ile birlikte Lesotho ve Swaziland gibi ülkeler yer alır. Bu ülkeler içinde
turizmin en geliştiği ülke ekonomik bakımdan da gelişme göstermiş olan Güney Afrika
Cumhuriyeti’dir. Bu ülke turist Sahra-altı Afrika’nın bir milyonun üzerinde turist çeken bir
bölgesi olmakla kalmayıp aynı zamanda turist gönderen tek ülkesidir.
1980’-lerin sonlarına kadar dünyada ırkçılığın resmi olarak uygulandığı ülke olma
özelliğini koruyan bu ülke 1994’de apartheid dönemi resmen sona erdirdi. Ardından yönetim
beyaz azınlıktan siyah çoğunluğa geçti. Bu biçimde Güney Afrika Cumhuriyeti’ne, siyasal,
etik ya da güvenlik nedenleriyle gelmeyenlerin bu sorunları ortadan kaldırılmıştır. Ülke
içinde iç turizm oldukça hareketlidir. Ülkeye en çok yabancı turist İngiltere’den gelir.
İngilizleri, Almanlar ve Amerikalılar izler.
Güney Afrika’nın turizm çekicilikleri çok çeşitlidir. Kıtanın ekonomik ve kültürel
merkezi olma yolunda hızla ilerleyen Johannesburg, liman şehri olan Durban ve kıyıda çok
güzel plajların yer aldığı Cape Town şehirsel bakımdan çekicilik oluşturan alanların başında
gelir. Ülkenin en çok ziyaret edilen yeri ise Kruger Ulusal Parkı'dır: 18,989 km2’lik alan
genişliği ile dünyadaki en büyük milli parklardan biri olma özelliğini taşıyan bu parkta
büyük miktarda yabani hayvan ve kuşu doğal habitatlarında izlenebileyebilmek mümkündür.
Ayrıca elmas madenleri yerli köyleri de etnik turizm açısından çekicilik oluşturur.
Güney Afrika’nın iç turizmin yöneldiği başlıca alanlar arasında Transvaal, Cape
Province, Natal ve Orange Free State kaplıcaları, Cape Town yakınlarındaki Muizenberg,
Durban yakınlarında Margate, Ramsgate ve Natal'in en eski sayfiyelerinden birisi olan
Scottburgh gibi aralarında ünlü sayfiye yerleşmelerin yer aldığı 3200 km’lik kıyı şeridi
turizm açısından ilgi çekici yerler arasındadır.
75 yıllık Pretoria yönetiminden sonra Güney Afrika’dan bağımsızlığını 1990’da
kazanan Namibya, bağımsızlığını kazanırken aynı zamanda da oldukça gelişmiş iletişim ve
ulaşım ağları, zengin madenler ve av rezervleri de devralmıştır. Burası bir güzellikler
ülkesidir. Turizm ve elmas döviz gelirlerinin önemli bir kısmını karşılamaktadır. Namibya’nın
orta ve kuzey kesimlerinde yer alan Etosha ve Namib Naukluft Ulusal Parkları diğerleri
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arasında en büyükleridir. Namibya kolay bozulabilir çöl ekolojisini korumak için artma
eğiliminde olan turist sayısını 300,000 ile sınırlamak istemektedir.
Bölge ülkelerinden Botswana bir çalılıklar ülkesi gibi görünse de, dünyanın en hızlı
büyüyen ekonomilerinden birisine sahiptir. Dünya Bankası’na göre dünyanın en iyi yönetilen
ülkelerinden birisidir ve yine dünyanın en büyük elmas madeninin sahiplerinden birisi olarak
çok büyük bir döviz getirisi bulunmaktadır. En tanınan özelliği, ülke topraklarının yüzde 70
kadarını kaplayan Kalahari Çölü’dür. Botswana’nın diğer turizm kaynaklarının başında iyi
düzenlenmiş ve yaban yaşamının bol olduğu Okavanga Deltası (sulak alanlar ve bataklıkları)
ve fil sürüleriyle bilinen Chobe Nehri Parkı gelir. Chobe Nehri özellikle kurak mevsimde
hayvanların göç odağı haline gelmektedir. Uzaydan görüntüsüyle el biçimindeki, dünyanın
kara içindeki en büyük deltası olan Okavanga sulak ve kurak devrelerinde değişen
sakinleriyle yer-kürenin en önemli ekosistemlerinden birisidir. Her iki ülke de duyarlı
ekosistemleri korumak ve kontrol altında tutmak için yüksek değerli, düşük yoğunluklu ve
düşük hacimli bir turizm faaliyetini geliştirmek istemektedirler. Yine, her iki ülke de kitle
turizminden kaçınmakta, buna karşılık turizmin ekonomiye katkısını da maksimuma
çıkarmaya çalışmaktadırlar.
Sahra-altı Afrika’nın gerek gelen turist sayısı gerekse turizmden elde edilen gelirler
bakımından en hızlı gelişen ikinci bölgesi Doğu Afrika’dır. Doğu Afrika ülkeleri içinde en
çok turist çeken ülkelerin başında Kenya gelir.
Başkenti Nairobi Doğu Afrika’ya giriş kapısı gibidir; bu nedenle Kenya’ya gelen
turistlerin de yüzde 90’-dan fazlası ülkenin ve Afrika’nın en büyük şehirlerinden Nairobi’yi
ziyaret eder. Ülkenin alışveriş, yeme-içme, kültür ve spor faaliyetlerinin yoğunlaştığı başkenti
Nairobi birçok Ulusal Park ya da av rezervlerinden uzaksa da, buradan kolayca erişilebilecek
başka çekicilikler de vardır. Örneğin Kenya Dağı Ulusal Parkı (96 km), Meru Av Rezervi ve
Tsavo Ulusal Parkı ile daha küçük olan Ambolesi Ulusal Parkı gibi.
Turizm açısından hem yaban yaşamına hem de plaj turizmine eşit önem verilmektedir;
zaten ikisi birbirinden biraz farklı mevsimlerle bağlantılıdır. Kurak mevsimler (ocak ve
temmuz-eylül arası) yaban yaşamını gözlemeye çok uygundur. Bu devrede hayvanların hepsi,
turistik konaklama kolaylıklarının da inşa edildiği, su kaynaklarında toplanırlar. Ekimkasımdaki kısa yağış mevsimi turistleri pek etkilemez; çünkü bu sırada hayvanlar, yıllık göç
hareketine uygun olarak, büyük sayılarda Masai Mara Ulusal Parkı’nda toplanmaya başlarlar.
Mart ile mayıs arasını kapsayan “uzun yağmur devresi” yaban turizmi için de en ölü
mevsimdir; çünkü hem hayvanlar su her yerde elde edilebilir hale geldiği için su kuyularından
etrafa dağılmış olurlar hem de yollar yağıştan kullanılamaz hale gelirken, savanlardaki otlar
da aşırı büyüyerek hayvanların görünmesini engellerler. Başlıca plaj kesimleri Mombasa, Diani
Beach ve Malindi’dir. Buna karşılık, yaban alanları Nakuru Gölü, Tsavo, Amboseli, Aberdare,
özellikle de Masai Mara Ulusal Parkları (“beş büyük” denilen aslan, leopar, fil, buffalo ve su
aygırının görülebildiği yer olarak) çok ilgi çekenler arasındadırlar.
Kenya’nın başlıca dört bölgesi vardır:
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(1) Tropikal kıyı kesimi biraz değişmiş ekvatoral iklime, kıyı açıklarında mercan
resiflerine ve beyaz kumlu güzel plajlara sahiptir. MS birinci yüzyıldan itibaren Arap
tüccarlar tarafından yerleşilmiştir ve kıyı boyunca Arap ve Afrika halklarının karışımı ayrı bir
Swahili kültürü gelişmiştir. Swahili halkı Arap etkisiyle İslam dinini seçmiştir.
(2) Yüksek kesimler, ülkenin güneybatısında kalır. Hem savanları ve hem de 5200
m’ye kadar yükselen dağları (Kenya Dağı) içine alan bu bölgede bazı yüksek dağlar eski
volkanlardır.
(3) Kenya’nın batısında kuzey-güney doğrultulu uzanan derin, geniş rift vadisi,
parçalanmış yüksek alanlarla birlikte muhteşem manzara-lar verir. Birkaç büyük göl
(Naivasha, Nakuru ve Baringo) vadi tabanı boyunca yer alırlar. Bunların büyük kısmı da belli
başlı yaban yaşamlarına (flamingo, su aygırı ve timsah gibi) habitat oluştururlar. Bura-lardaki
yaban yaşamı ile göçebe yerli halk Masailerin keçilerini ve büyükbaş hayvanlarını otlatmaları
arasında bir rekabet söz konusudur.
(4) Doğudaki alçak alanlar’ın ise büyük kısmı yarı-çöldür.
Doğu Afrika’daki Afrika-dışı en çok turist alan ülke olan Kenya’ya turistlerin geliş
nedenleri çeşitlidir. Amerikalılar yaban yaşamı ve manzaralarla ilgilenirken, Almanlar kıyıya
yönelirler ve çok kısa süreli olarak safarilere katılırlar. İngilizler hâlâ manzara ve safari
turlarına rağbet etmekle birlikte, kıyıya yönelişleri de hızlanmaktadır.
Doğu Afrika’nın diğer büyük ülkesi Tanzanya Kenya’nınkine benzer fiziksel
özelliklerin çoğuna sahiptir; hatta bazıları Kenya’nınkinden de daha muhteşemdir. Buna
rağmen, Tanzanya’da turizm çok daha düşük düzeyde kalırken, Ulusal Parklar da daha az
ziyaret edilmektedir. Bunun başlıca nedeni de siyasal ve ekonomik faktörlerdir. Tanzanya’nın
1960’ların sonlarında başlayan turizm gelişmesi 1970’lerdeki sosyalist kolektivist ekonomik
sistemle kesintiye uğramış ve yabancı yatırımlar yasaklanmıştı. Ekonomik çöküntüyü de
beraberinde getiren bu dönemden sonra, 1985’de devlet başkanlığı değişimi ekonomik
siyasetleri de değiştirmiş ve özel sektör yeniden teşvik edilmeye başlanmıştı. Turizm şimdi
öncelik kazanmış ve çok hızlı bir gelişme aşamasına girmişse de ülkenin turizm altyapısı hâlâ
zayıftır. Bu yüzden de, Tanzanya’da turizm henüz başlangıç aşamasında, küçük ölçekte ve
Kenya safarilerinin bir uzantısı şeklinde çok kısa yolculuklardan oluşmaktadır. Zaten yabancı
turistlerin çoğu da Kenya sınırından geçerek dünyaca ünlü Serengeti ve Ngorongoro Ulusal
Parkları’nı ziyaret ederler. Bir başka turist kesimi de havayoluyla yine Kenya’da Nairobi’den
Tanzanya’daki Arusha’ya gelirler. Tanzanya turizminin, bu nedenle, Kenya’daki safari
faaliyetlerindeki gelişmelerden ve Kenya ile olan siyasal ilişkilerden büyük ölçüde etkilendiği
söylenebilir.
Tanzanya’yı iki turizm bölgesi halinde incelemek mümkündür:
(1)Kıyı ovaları: Ekvatora yakın sıcak iklimi ve Arap tüccarlar ile geçmiş başka
medeniyetlerin kültürel etkilerini taşımaktadır. Alçak ovalar Kenya’dakinden daha dardır ve
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henüz dokunulmamış, palmiye ağaçlarıyla çevrelenmiş birçok güzel plaj ve kıyı açıklarında
da mercan resifleri bulunur.
(2) İç kesimlerdeki yüksek alanlar: Tropikal iklimin etkisindeki bu alanlardan
kuzeybatıdakiler çift nemli mevsime (mart-mayıs arasında uzun süren yağmurlar ve kasımaralıktaki daha güç fark edilen nemli dönem) sahiptir ama haziran-ekim arası kurak geçer.
Yayla kesiminin büyük kısmı 1000-2000 m yüksekliktedir ve savan, çalılık ya da yarı
çöl açık alanlar halindedir. Platoda bazı yüksek dağ-lar da yer alır: Kuzeydeki Kilimanjaro
(Uhuru) Afrika’daki en yüksek tepedir (5895 m) ve zirveleri tamamen karla kaplıdır. Kenya
Rift Vadisi güneye doğru Tanzanya’ya uzanır ve Natron ve Eyasi gibi gölleri içine alır. İlk
insanın ortaya çıktığı sanılan Olduvai Boğazı (fosilleriyle ünlü) Rift Vadisi içinde yer alır.
Tanzanya’nın güneybatı sınırı daha geniş bir rift vadi sistemini izler ki burada Tanganika ve
Nyasa gibi çok daha büyük göller yer alırlar.
Yüksek alanlar yaban yaşamı bakımından da zengindir. Kenya’yla olan sınır boyunca
birkaç Ulusal Park vardır: Serengeti, Kenya’daki Masai Mara’nın devamıdır; 33,660 km2’lik
dev bir alandır ve ceylanlar, zebralar ve antiloplar bakımından zengindir. Ngorongoro krateri
ise Afrika’daki en büyük yaban yaşamı toplanma alanlarından birisidir. Ülkenin başka birçok
Ulusal Parkı, av rezervi, orman rezervi vardır. Güneydeki Selous av rezervi de bunlardan
birisidir. Serengeti, Ngorongoro ve Selous Doğu Afrika’da yer alıp Dünya Mirası Listesi’ne
giren az sayıdaki Ulusal Parkı oluştururlar (bakınız Şekil 9).
Yüzölçümünün büyük kısmı 1000-2000 m yükseklikte olan bu ülkede en yüksek dağ
sıraları (2592 m’ye kadar yükseliyor) Zimbabwe’nin doğu sınırı boyunca uzanır ve yükselti
ülkenin kuzeybatı sınırındaki Kariba Gölü’ne doğru azalır. Bu sınır, Zambezi Nehri yatağını
izler. Victo-ria Şelalesi de, Kariba Gölü’nün batısında, Zambezi üzerindedir. Yavaş yavaş
akan Zambezi’nin birdenbire 100 m’lik bir kayadan Batoka Boğazı’na akmasıyla meydana
gelen ve 1855’de şelaleyi bulan kaşif David Livingstone’un devrin İngiltere kraliçesi
Victoria’nın adını verdiği şelalenin akışı sırasında etrafa püsküren su 300 m’nin üzerine fışkırır; bu yüzden de yerlilere göre adı “Mosi oa Tunya" (“Gökgürültüsü çıkaran -ya da
gürüldeyen- duman”)’dır. Şelale, daha önce de belirtildiği gibi, halen dünyanın 7 doğal
harikasından birisi sayılmaktadır. Ülke-nin, tarıma elverişli olmayan yerlerinde karışık
koruluk ve açık otlak-lar şeklindeki doğal bitki örtüsü de yaban yaşamı için çok elverişli bir
ortam yaratmaktadır. Hwange, Matapos ve Nyanga Ulusal Parkları hem yaban yaşamı hem de
turizm açısından çok önemlidir.
Klimatik bakımdan, bu bölgenin tek bir nemli mevsimi (kasım-mart arası) vardır; bu
yüzden de su kuyuları etrafında toplanan yaban hayvan yaşamını daha büyük topluluklar
halinde görmek için en iyi mevsim kurak devrenin sonu olmaktadır. Nemli dönemde yollar
geçilemez bir hal alır. Bununla birlikte, turizm belirli bir zirve dönemi göstermez; fakat,
temmuz-ekim arası biraz daha fazla turist gelir ve nisan-temmuz arası okul tatil döneminde
Güney Afrika’dan gelenlerle yıl içinde daha düzenli bir dağılım görülür. Zimbabwe’deki
turizm de büyük ölçüde komşu ülkelere bağımlılık gösterir (özellikle Güney Afrika ve
Zambiya’ya). Avrupa’dan gelenlerin payı düşüktür ama kalış süreleri uzundur (8-11 gün) ve
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ülke ekonomisine çok daha büyük katkıda bu-lunurlar. Kariba Gölü Güney Afrika’dan gelen
tatilciler için bir çekicilik oluştururken, iç turizm ve akraba-arkadaş ziyaretleri ise başkent
Harare Şehri’nde (Harare City) yoğunlaşmıştır. Bu ülkeye yönelik paket tur programları içine
Harare Şehri, Hwange Av Parkı (Zimbabwe’-nin sekiz büyük Game Reserve-Av Rezervi
arasında 1929’da yaratılan en ilgincidir) ve güzergâh üzerindeki Victoria Şelalesi
konulmuştur. Büyük Zimbabwe harabeleri de çok ilgi çeker: Harare’den dört saatlik bir araba
mesafesi içinde kalan harabeler 15. yüzyıla kadar burada mevcut bir medeniyetten arta
kalanları sergilemektedir. Surların ve bina temellerinin çoğu ayakta kalmıştır.
Ancak, son birkaç yıl içinde ülkenin beyaz nüfusuna karşı takınılan tavır
Zimbabwe’nin hem İngiliz Uluslar Topluluğu içinde yalnızlaştırılmasına yol açmış hem de
ülkeye yönelik turist akışını sekteye uğratmıştır.
Turistler için çekicilik oluşturabilecek birkaç özelliğe sahip olan Uganda’nın turizm
faaliyetleri 1971-1986 arasında (İdi Amin yönetimi sırasında) büyük ölçüde zarar görmüştü.
Yeniden iyileşme dönemine giren Uganda artık Tanzanya kadar turist almaya başlamıştır ama
bu sayı da yetersizdir. Ülkenin başlıca çekiciliği Victoria Gölüdür; doğudaki Elgon Dağı ise
bir başkasıdır. Uganda’daki üç Ulusal Park’dan en önemlisi de Murchison Şelalesi Ulusal
Parkı’dır; burası manzara ve zengin yaban yaşamı bakımından çeşitlilikler sunmaktadır.
Ruwenzori Dağları ve Bujumbura volkanları Queen Elizabeth Ulusal Parkı içinde kalmaktadırlar.
1991’deki seçimlerden sonra yeni bir siyasal başlangıç yapan Zambiya’da ise
potansiyel turizm çekicilikleri büyük bir çeşitlilik gösterirse de, önce ülke turizm altyapısının
Batılı turistlerin taleplerine göre iyileştirilmesi gerekmektedir. Çekicilikler Victoria
Şelaleleri’nden, Tanganika gölü kumsallarına, muhteşem Zambezi Nehri’ne ve Luangwa av
parkına kadar uzanır. Başkent Lusaka yakınlarında turizm konaklama kolaylıklarına sahip
bazı özel avlanma yerleri de vardır. Güney Afrika Cumhuriyeti’yle yapılan anlaşmadan sonra
sınırda pasaport kontrollerinin kaldırılmasıyla turist sayısı da artmaya başlamıştır.
Doğu Afrika açıklarında yer alan Madagaskar, Réunion, ve Afrika’nın Zanzibar
Adası’nın 800 km kadar doğusunda Hint Okyanusu’nda yer aldıkları için sık sık Güney Asya
içine alınan Afrika ve Hindistan yarımadasının arasında kalan Seychell Adaları, -Mauritius
ve Mayotte, Moheli, Anjouan ve Büyük Komor adını alan dört küçük adadan oluşan- Afrika
anakarası ve Madagaskar arasında yer alan Komor Adaları doğal bakımdan çeşitli
çekiciliklere sahip oldukları kadar toplumsal açıdan da renklilik içindedirler.
Bunların en büyüğü Madagaskar’dır. Fakat turizm açısından en az gelişmişi de, ,
ancak özel türde turizm talebine (yaban yaşamı gibi) cevap veren yine Madagaskar’dır. Buna
karşılık Réunion, Mauritius ve Seycheller ise ana destinasyonlardır. Bunlar, genelde dağlık,
sık ormanlarla kaplı fakat kıyılarında bozulmamış plajlar ve mercan resifleri bulunan
adalardır. Daha çok Avrupa turist pazarına kış güneşini pazarlayan pahalı destinasyonlar
halindedirler. Bu yüzden de turizmin gelişmesi kalite açısından sıkı kontrol altındadır. En çok
turist çektikleri mevsim kasım-ocak arasıdır fakat daha sıcak ve daha kurak olan ağustosta
ikinci bir zirve yaşanır.
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Madagaskar’ın doğusundaki volkanik ada Mauritius Avrupalılar tarafından gittikçe
daha çok tutulmaktadır. 1810’a kadar Fransız sömürgesi olan ve o tarihte İngilizlere geçen ada
1.2 milyon nüfusuna turizm sayesinde tam istihdamı sağlamış durumdadır. Ortasında 610 m’-ye
yükselen kubbe şeklinde bir tepe olan adada volkanik özellikler, göller, şelaleler ve mağaralar
çoktur. Adanın etrafı mercan resifleriyle çevrilidir ve kıyılarında güzel plajlar ve su sporları
kolaylıkları bulu-nur. Başkent Port Louis’de çok güzel sömürge dönemi binaları, müzeler yer
alırken, Pamplemousses’deki botanik bahçeleri dünyaca ünlüdür.
Fransız adası Réunion 1970’lerde 6 bin dolayında turist alıyordu; halen bu sayı yarım
milyona yaklaşmıştır. Turizm o yıllardan beri dikkatle izlenmektedir. Faal bir volkanın, Piton
des Neiges (3,069 m), egemen olduğu ada faal bir kratere, muhteşem manzaralara ve
yamaçların aşınmasıyla oluşmuş boğazlara, tropikal bitki örtüsüne sahiptir; yuvarlak biçimli
adanın kıyıları çakıl taşıdır ve kumsalı olan tek bir plajı vardır.
Afrika’nın Zanzibar Adası’nın 800 km kadar doğusunda Hint Okyanusu’nda yer
aldıkları için sık sık Güney Asya içine alınan Seychell Adaları (kısaca Seyşeller) Afrika ve
Hindistan yarımadasının arasında kalmaktadır. Yetmiş bin dolayında nüfusa sahip, eski İngiliz
sömürge-si bu mikro devlet hızla artan turist ziyaretlerinden büyük kazanç sağlamaktadır.
Turizm en büyük gelir ve istihdam kaynağıdır. Üç büyük adasında toplanan 4000 dolayındaki
yatak kapasitesiyle ülke kendi nüfusundan daha çok (yüz bin dolayında) turist almaktadır ve
daha da önemlisi gelen turistlerin -tatil turizmi yaptıkları için- ortalama kalış süresi 10 gün
gibi oldukça uzundur.
Daha küçük adalardan çok daha çeşitli turizm çekicilikleri sunabilecek durumda olan
Madagaskar’da turizm önemli bir gelişme gösterememiştir. Pazarlardan uzaklık vb. gibi
turizmi doğrudan etkileyen nedenler yanında, önemli etkenlerden birisi de siyasal
istikrarsızlıktır. Başkent Tananarive -bir demiryoluyla kıyıya bağlanmıştır- 1371 m’de bir
merkezi plato üzerinde kurulmuş ilginç bir şehirdir ve adaya gelenlerin hemen tümü
tarafından ziyaret edilir. Başkentin 160 km kadar güneyinde kaplıca merkezi Antsirabe yer
alır. Turizmin daha yoğunlaştığı diğer bir yer volkanik “cennet” ada denilen Nossi Bé’dir ve
turizm burasını bir eğlence merkezi haline dönüştürmüştür. Madagaskar’ın yaban yaşamı da
çok zengindir (özellikle lemurlarıyla ünlüdür).
Batı Afrika, yakın yıllarda, gelen turistler açısından Güney ve Doğu Afrika’dan sonra
hızlı gelişme gösteren üçüncü bölgedir (yüzde 7). Bununla birlikte, bütün Afrika içindeki payı
yüzde 9’un biraz üzerindedir. Orta Afrika ise zaten çok az olan turist sayısını aynı miktarda
sürdürmüştür. Batı Afrika ülkelerini ziyaret edenlerin büyük kısmı iş seyahati yapanlardan
oluşur. Ancak yüzde 10’dan biraz fazlasının tatil için lüks otellerde kalmak üzere geldikleri
sanılmaktadır. Bölge, uluslararası turistlerin hemen hemen yarısını Senegal ve Fildişi
Sahili’nden almaktadır. Gelişme açısından da 1990’ların ortalarına doğru, Gana, Senegal ve
Fildişi Sahili gibi kıyıda yer alan ve turizm yatırımlarını arttıran ülkelerin turist sayılarını da
arttırdıkları gözlenmektedir.
Senegal, etrafını tamamen kendi topraklarıyla çevirdiği Gambiya ile birlikte eski
Avrupa sömürgesidir. Gambiya Nehrinin iki yakasında ince bir şerit halinde uzanan küçük
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ülke Gambiya İngiliz, Senegal ise Fransız sömürgesiydi –turizmde de bu sömürge bağlantıları
ağırlığını hissettirmektedir. Her iki ülkenin iklimi de tropikaldir; kasım-mayıs arası sıcak ve
kurak bir mevsim yaşanırken, yazlar yoğun yağış alınan nemli bir özelliktedir. Her iki ülke de
Avrupalı turistler için kışlık bir güneş destinasyonudur. En gelişmiş kıyıları Senegal’de Petite
Côte (Dakar’dan 80 km güneyde) ve Gambiya’da da Banjul’un hemen güneyindeki muhteşem
kıyı ve yine Senegal’in güneyindeki Cap Skirring’dir. Manzara ve yaban yaşamı (özellikle
kuşlar) Gambiya Nehri (başlı başına bir doğa çekiciliğidir) boyunca ve güney Senegal’deki
diğer çekiciliklerdir. Senegal’in kuzeyinde Sahra Çölü başlar. Gambiya’da Banjul’un
güneybatısında kalan kesim Abuko Doğa Rezervi olarak 1980’de etrafı çitlerle çevrilerek
koruma altına alınmıştır. Geçmişte Gambiya’-da doğal koşulların nasıl olduğunu hatırlatarak
bunu geleceğe de taşıyacak bir örnek olan rezerv 10 km2’den küçük bir alan olmakla birlikte,
yağmur ormanları ve savanların bir arada bulunduğu ve Batı Afrika yerli yaban yaşamı
türlerini (örneğin timsahlar, maymunlar, babunlar, yılanlar, çeşitli kuşlar vb.) içeren önemli
bir rezervdir. Ayrıca, her iki ülkede de tarihsel yerleşmeler ve geçmişteki esir ticaretiyle
bağlantılı kalıntılar bulunmaktadır.
Senegal, daha çok lüks konaklama kolaylıkları yoluyla turist pazarının üst kesimine
hitap etmektedir. Başkenti Dakar bir Atlas Okyanusu limanı ve şık bir sömürge mimarisine
sahip olmakla birlikte, yakın yıllarda ülkedeki kuraklık nedeniyle kırsal alanlardan gelen
göçmenlerle dolmuştur. Ülkedeki ekonomik sıkıntılara çözüm olarak da en büyük umutlar
turizme bağlanmıştır. Gambiya’da ise çeşitlilik vardır; gençler ile daha dar gelirli turistler
(charterlarla) bu ülkeye gelmeye başlamışlardır. Ancak, taşımacılık ve konaklama
sektörlerinin yabancıların elinde olması kazançların da ülkeden kaçmasına yol açmaktadır.
Fildişi Sahili de, Senegal gibi, Avrupa pazarından (en çok Fransızlar) lüks konaklama
kolaylıklarını kullanan turistlerin ziyaret ettiği küçük bir ülkedir. Döviz gelirlerinin yarıdan
fazlasını kakao ve kahveden elde eden Fildişi Sahili, Abidjan yakınlarında Younde’deki
dünyanın en büyük Katolik Basilikasıyla da tanınmaktadır. Kıyıdan açıklardaki petrol ve gaz
yataklarını işletmek üzere gelenlerin iş gezileri dışında, turizm plajlarda yoğunlaşmıştır. Batı
ve Orta Afrika’nın diğer kesimlerinde turizm daha küçük çaplı ve çoğu kez iş bağlantılarına
dayanan türdedir.
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Uygulamalar
1.Turizmin Afrika ekonomisine etkisi üzerine araştırma yapınız.
2.Kıtada ticari açıkların turizm gelirleri ile kapatılması ve turizm altyapısının
geliştirilmesi için yapılması gerekenleri araştırınız.
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Uygulama Soruları
1 .Afrika’da İklim koşullarına bağlı olarak yaşanmakta olan...... , kolera salgınlarını
tetiklemekte ve Ulusal Parklar’da bulunan çok sayıdaki canlı türünü göçe zorlamaktadır.
Dünyanın en zengin ekolojisine sahip ülkelerinden ......... başta olmak üzere birçok kesimdeki
biyo çeşitlilik her geçen gün azalmaktadır.
2......., .... , ......., ......... ve ......., en çok gelir elde ülkeler arasında yer alır. ....., ......, .....,
...... ve ......... gibi küçük yüzölçüme sahip ülkeler ve Afrika kıtasından çok farklı özelliklere
sahip turizmde büyük bir potansiyeli olan ülkeleri arasındadır.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Dünyanın en hızlı büyümekte olan on ülkesinden yedisine ev sahipliği yapan Afrika,
aynı zamanda son on yıl içinde en hızlı büyüyen turizm bölgelerinden birisi olacaktır. Ancak
özellikle Sahra altı Afrika turizm açısından zengin kültürel miras, kendisine özgü milli
parkları, gölleri, şelaleleri ve adaları, gibi çekiciliklere sahiptir. Ancak bölge altyapı
eksikliklerine bağlı olarak söz konusu potansiyelden, gerektiği kadar yararlanamamaktadır.
Kıtaya gelen turist sayısı 2003 yılında 37 milyon iken bu sayının günümüzde 63,6 milyona
ulaşması Afrika’nın turizm açısından ulaştığı noktayı göstermesi açısından önemlidir.Kıtada
en çok turist gelen bölgeler arasında ilk sırayı Kuzey Afrika alırken, bunu Güney, Doğu, Batı
ve Orta Afrika izler.
Güney Afrika Cumhuriyeti, , Fas, Tunus, Tanzanya ve Mauritius, en çok gelir elde
ülkeler arasında yer alır. Mauritius, Gambiya, Seyşeller, Cape Verde (Yeşil Burun Adaları) ve
Komorlar gibi küçük yüzölçüme sahip ülkeler ve Afrika kıtasından çok farklı özelliklere
sahip turizmde büyük bir potansiyeli olan ülkeleri arasındadır.
Ruanda ve Uganda, vahşi yaşama ilgi duyan turistlerin son yıllarda daha fazla rağbet
gösterdikleri ülkelerdir. Kıta genelinde turizmi geliştirmek amacıyla yapılan kültür
festivallerinin sektörel gelişim üzerindeki etkisi olumludur. Burkina Faso’daki film, Zanzibar
Adası’ndaki müzik ve film, Benin’deki kültür, Güney Afrika’daki uluslararası jazz
festivalleri, Gambiya’da diasporanın, kendi tarih ve kültürüyle yeniden bütünleşmesini
amaçlayan “Köklerin Eve Dönüşü Festivali” bu tür festivallere örnek oluşturur. 2010 yılıda
yapılan dünya futbol turnuvasına ev sahipliği yapan ve 300.000 bin kişiye ev sahipliği yapan
Güney Afrika Cumhuriyeti turizm tanıtımında önemli bir görev üstlenmiştir.
Kıta ülkelerinden bazılarında yaşayan siyasi istikrarsızlık, çatışmalar ve bazı terör
saldırıları turizmde dalgalanmalara neden olmakta ve gelecek turistler için çekinceler
oluşturmaktadır. Bu etki Arap baharının yaşandığı Mısır ve Tunus gibi ülkeler üzerinde
hissedilmektedir. Afrika’nın önemli turizm merkezlerinden Kenya’da geçtiğimiz yıllarda
ayrılıkçı Müslüman bir grup ile geleneksel bir kabile arasında yaşanan çatışmalarda güvenlik
güçlerinin uyguladığı şiddet, Ağustos ayında Jomo Kenyatta Uluslararası Havalimanı’ndaki
büyük yangın ve Eylül ayında ülkenin en gözde alış veriş merkezini hedef alan terör
saldırılarında çok sayıda insanın yaşamını yitirmesi, turizm potansiyeli yüksek ülkelerden
Kongo Demokratik Cumhuriyeti sınırları içerisindeki isyancı grupların hükümet güçleri ile
süregelen çatışmaları, turizm üzerinde olumsuz etki oluşturan etkenlerdendir.
Afrika’daki hastalıklar, ülkelerin çoğuna gitmeden önce sağlık kontrolleri ve aşıların
yapılması, geceleri dış ortamın güvensiz olması, ve altyapının yetersizliği turizmi olumsuz
etkileyen koşullar arasındadır.
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Bölüm Soruları
1.Kuzey Afrika ülkeleri içinde en fazla turist gelen ülke aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Fas

b)

Cezayir

c)

Libya

d)

Tunus

e)

Batı Sahra

2.Aşağıdakilerden hangisi turizmden yararlanan afrika ülkeleri arasında ikinci sırada
yer alan ülkeler arasındadır?
a)

Mısır,

b)

Tunus,

c)

Fas

d)

Kenya

e)

Güney Afrika

3. Aşağıdakilerden hangisi sahra altı afrika ülkeleri arasında en fazla gelir elde eden
ülkeler arasında yer almaz?
a)

Namibya

b)

Nijerya

c)

Botswana,

d)

Mozambik,

e)

Tanzanya

4. Tanzanya’nın dünyaca ünlü Ulusal parkı aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Okavanga Deltası

b)

Masai Mara Milli parkı

c)

Serengeti Ulusal Parkı

d)

Ambolesi Ulusal Parkı
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e)

Naukluft Ulusal Parkı

5. Sık sık Güney Asya içine dahil edilen Afrika ve Hindistan yarımadasının arasında
kalan ve en çok turist çeken ada aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Seychell Adaları

b)

Madagaskar,

c)

Réunion,

d)

Komor Adaları

e)

Cerbe Adası

6) Afrika ülkeleri turizm özelliklerine göre kaç gruba ayrılır?
7) Turizmde başarılı ülkelerin bu başarıları hangi faktörlere bağlıdır?
8)Mağrip ülkelerinin turizm özellikleri hakkında bilgi veriniz.
9) Sahraaltı Afrika ülkeleri içinde turizmden en çok gelir elde eden ülke hangisidir?
10)Afrika’nın güney kesiminde yer alan ülkelerin turizm özellikleri hakkında bilgi
veriniz.

Cevaplar
1)a, 2)d, 3)b, 4)c, 5)a
6)Afrika ülkeleri turizm özelliklerine göre üç gruba ayrılabilir:
1)Gelişmiş bir turizme sahip olan ülkeler
2) Gelişmekte olan sanayisi ile birlikte turizmin de bir ekonomik faaliyet olarak
gelişmesini isteyen ülkeler
3) Turizmin tek başına bir sektör olarak gelişmesini ve dış ticaret açığını kapatmasını
isteyen ülkeler
7)Turizmde başarılı ülkelerin bu başarıları çeşitli faktörlere bağlıdır. Fas ve Tunus gibi
ülkelerde, kumlu plajlar, denize girme süresinin uzunluğu ve Avrupa'ya yakınlık rol oynarken
Mısır’da turizm antik Mısır’a ait eserler ile zengin bir tarihi geçmişe dayanır. Güney Afrika
Cumhuriyeti ve Kenya ise doğa turizmi açısından cazip özelliklere sahiptir. Bu bakımdan
düzenlenen safari turları Afrika'nın yaban hayatını görmek için gelen turistleri cezbeder.
8) İki Mağrip ülkesi olan Fas (birinci), Tunus (üçüncü) ise ilk üç içinde yer alırlır.
Cezayir turizmin ülke ekonomisi üzerindeki olumlu etkisini henüz yeni kavramıştır,
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dolayısıyla turizm bakımından gelişme aşamasındadır. Bu üç ülkeyi de etkisi altına alan Arap
baharının olumsuz etkisi turizmi de yakından etkilemiştir. Turist sayılarında düşüşler
görülmekle birlikte genel olarak bu üç ülkede farklı bir turizm gelişme tarzı dikkati çeker.
Tunus kitlesel plaj turizmine Fas ise prestij turizmine yönelmiş durumdadır. Bu ülkelerde
turizmin gelişmesinde, geçmişte eski Fransız sömürgeleri olmalarının, batı dillerinin halk
arasında konuşulmasının, batılılar zamanından kalma iyi bir altyapının varlığının ve
Avrupalılarla geçmişten gelen kültürel bağlılığın etkisi vardır. Ancak turizmin gelişmesine
etkisi olan tüm bu olumlu özelliklere rağmen Akdeniz’e kıyısı olan diğer ülkelerle
kıyaslandıklarında turizm gelirlerinden aldıkları pay diğer ülkelere oranla daha düşüktür.
9) Güney Afrika, Namibya, Botswana, Mozambik, Tanzanya ve Kenya bu bölgede
turizmden en fazla gelir elde eden ülkeler arasında yer alır.
10) Afrika’nın Güneyi kesiminde Afrika’nın bu kesimi Namibya, Botswana ve Güney
Afrika Cumhuriyeti ile birlikte Lesotho ve Swaziland gibi ülkeler yer alır. Bu ülkeler içinde
turizmin en geliştiği ülke ekonomik bakımdan da gelişme göstermiş olan Güney Afrika
Cumhuriyeti’dir. Bu ülke turist Sahra-altı Afrika’nın bir milyonun üzerinde turist çeken bir
bölgesi olmakla kalmayıp aynı zamanda turist gönderen tek ülkesidir.
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10. KUZEY AFRİKA ÜLKELERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10.1.Mısır
10.1.1 Fiziki Özellikler
10.1.2. Nüfus ve Ekonomik Özellikler
10.2.Libya
10.2.1.Fiziki Özellikler
10.2.2.Nüfus ve Ekonomik Özellikler
10.3.Mağrip Ülkeleri
10.3.1. Fiziki Özellikler
10.3.2.Nüfus ve Ekonomik Özellikler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.Mısır ........ile ..........’e kıyısı olan 1.001.450 km²’lik yüzölçümüne sahip bir ülkedir.
İsrail ve Arap dünyası için stratejik öneme sahip .......vasıtası ile topraklarının çok az bir kısmı
.......kıtası üzerinde kalır.
2. Ülkenin adı olan 'Libya', ..... ..........gelmektedir. Mısırlılıar Nil'in batısında yaşayan
Berberiler iiçin....... sözcüğünü kullanmışlar, bu sözcük eski ..........'ya 'Libya' olarak geçmiştir.
3. Mısır’ın batısında Afrika’nın kuzeybatı köşesinde yer alan üç ülke ............. Mağrip
ülkeleri olarak adlandırılırlar.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Bölgesel Coğrafya

Mısır’ın fiziki ve beşeri
özellikleri hakkında bilgi
sahibi olunacak

Bölgesel Coğrafya

Libya
adının
nereden
geldiği ve genel ekonomik
özellikleri hakkında bilgi
sahibi olunacak

Bölgesel Coğrafya

Mağrip Ülkelerinin genel
özelliklerini öğrenecek

Kazanımın
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Anahtar Kavramlar
•

Kıpti

•

Lebu

•

Trablus Bingazi

•

El Bayda Derne

•

Zuara

•

Homs

•

Misurata

•

Cebel Zaghousan

•

Cebel Chambi

•

Kazablanka

•

Rabat

•

Fes

•

Marakeş
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Giriş
Mısır, Mağrip ülkeleri (Tunus, Fas, Cezayir) ve Libya’yı içine alan Kuzey Afrika
batıda Atlas Okyanusu, kuzeyde Akdeniz, doğuda Sina Yarımadası ve Kızıldeniz güneyde ise
Moritanya, Batı Sahra, Mali, Nijer Çad ve Sudan ile sınırlanır. Kıtanın bu bölümünü bazı
coğrafyacılar tek bir bölge halinde ele alırken, bazıları Mısır’ı ve Mağrip ülkeleriyle Libya’yı
ayrı birer bölge halinde incelerler. Ancak gerek ayrı gerekse iki alt bölge halinde ele alınsın
Kuzey Afrika’da yer alan ülkeler Müslümanların çoğunlukta olması ve Arapçanın en yaygın
konuşulan dil olması nedeniyle ortak bir özelliğe sahiptir.
Yazılı tarihin başlangıcından bu yana, Kuzeybatı Afrika'da Berberiler Kuzey
Afrika'nın doğu kesiminde ise Mısırlılar yaşamaktadır. Yedinci yüzyılda Müslümanların
fethinden sonra, bölge Araplaşma sürecine girdi ve o zamandan beri İslam kültür bölgesinin
etkisinde kaldı. Sahra Çölünün modern tarihin büyük bir kısmı için oluşturduğu etkili engel
nedeniyle, Kuzey Afrika ile Sahra altı Afrika arasındaki ayrım tarihsel ve ekolojik açıdan
önemlidir. M.Ö. 3500'den itibaren, iklimde meydana gelen değişiklikler nedeniyle Sahra'nın
çölleşmesini takiben, bu engel kültürel olarak kuzey'i kıtanın geri kalanından ayırmıştır.
Fenikeliler, Yunanlılar, Romalılar, Müslümanlar ve diğerlerinin deniz yoluyla bölgeye
ulaşması, Akdeniz'le haberleşmeyi ve göçü kolaylaştırırken, Kuzey Afrika kültürleri Sahra altı
Afrika'ya kıyasla Güneybatı Asya ve Avrupa'yla çok daha yakın bağlantılı hale gelmiştir.
Kuzey Afrika ülkelerinin büyük bir kısmının 16. yüzyıldan itibaren uzun yıllar
Osmanlı Devleti'nin hakimiyeti altında kalması bu bölgenin ortak özelliklerinden bir diğeridir.
Ancak Osmanlı hakimiyeti Trablusgarp Savaşı'ndan sonra imzalanan Uşi Antlaşması ile son
bulmuş ve bölge ülkeleri 19. Yüzyıl sonu ile 20. Yüzyıl başlarında Fransa, İngiltere, İspanya
ve İtalya’nın sömürgesi olmuşlardır. Bu ülkeler bağımsızlıklarını II. Dünya Savaşı'ndan sonra
kazanmıştır.
Fas'ın kuzeyinden, Cezayir ve Tunus'a kadar uzanan ve kıvrımlı dağ sistemlerinden
Atlas Dağları Güney Avrupa'daki Alpin dağ sisteminin bir parçasıdır. Bunlar bölgenin
%75'inden fazlasını kapsayan Sahra çölü ile birleşmeden önce, güney ve doğuya doğru geriler
ve bozkır manzarasına dönüşürler. Bazılarının yaşları dört milyardan fazla olan eski kristalen
kayalardan oluşan platonun üzeri Sahra'nın sedimentleriyle örtülüdür. Atlas Dağları, Nil
Vadisi ve Delta’sındaki korunaklı vadiler ve Akdeniz sahilleri verimli tarım arazilerinin
başlıca kaynaklarıdır. Hububat, pirinç ve pamuk gibi çeşitli değerli ürünler ve sedir gibi
ağaçlar yetiştirilmektedir. Zeytin, incir, hurma ve narenciye gibi tipik Akdeniz bitkileri de bu
alanlarda gelişir. Oldukça bereketli olan Nil Vadisinin iki kıyısında Mısır'daki nüfusun
çoğu yaşamaktadır. Sulama, çöl kenarlarındaki mahsul verimini artırmak için gereklidir.
Kuzey Afrika'nın sakinleri -Mağrip, Nil Vadisi ve Sahra olmak- üzere başlıca üç
coğrafi bölgeye karşılık gelecek şekilde ayrılmışlardır. Mağrip ya da Batı Afrika'nın
tamamında M.Ö. 10.000'den beri Berberiler yaşamaktadır. Kuzey Afrika'nın doğu kesimi
veya Nil Vadisi ise esas olarak Mısırlıların yerleşim alanıdır. Sahel'in Mısır'ın güneyindeki
kenarı çoğunlukla Nubyanların yaşadığı bir bölgedir. Eski Mısırlılar, Batı çölünde, güneyden
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Nubyanların yanı sıra Berberi veya ilk Berberiler oldukları sanılan gruplarla yakın temasa
geçmişlerdir.
Onbirinci yüzyılda Banu Hilal(Arap Yarımadası'nın Hicaz ve Necd bölgelerinden
gelen Arap kabileleri) Kuzey Afrika ovaları ve yaylalarını istila etti ve yüzyıllar boyu
Avrupa'nın dilleri de dahil olmak üzere diğer dillerle temas halinde olan Arapça'ya Hilal
lehçeleri getirdi. Berberi nüfusun Araplaştırılmasında da payları vardır

Harita 31: Kuzey Afrika Ülkeleri
Kuzey Afrika'daki tüm ülkelerde resmi dil veya dillerden biri Arapça'dır. Günümüzde
Kuzey Afrika'daki en büyük etnik gruplar Berberİler, Araplar ve Batı Afrikalılardır. Bu
gruplar ağırlıklı olarak Müslüman’dır. Fas ve Tunus'ta Yahudiler, Mısır, Cezayir, Fas ve
Tunus'ta da Hıristiyanlar - Kıpti-. azınlıkları oluşturur.
Mağrip ve Sahra halkları, Berberi dilleri ve çeşitli Arapça dilleri konuşur ve hemen
hemen tamamı Müslümandır. Arapça ve Berberi dilleri uzaktan akraba olan dillerdir ve ikisi
de Afroasitik dil ailesinin üyesidir.
Yıllar boyunca, Berberiler, Yunanlılar , Fenikeliler, Mısırlılar , Romalılar, Vandallar,
Araplar, Avrupalılar ve Sahra altı Afrikalılar gibi çok çeşitli kültürlerle yakın temasta
olduklarından onlardan etkilenmişlerdir. Bu nedenle, Mağrip ve Sahra'nın kültürleri, yerli
Berberleri, Arapları ve Afrika'daki komşu bölgelerden gelen çeşitli öğeleri birleştirir. Arap ve
Berberi kimliklerinin sıklıkla bütünleştiği Mağrip'te bu çizgiler silikleşir.
Berberilerin farklı kültürel kimliklerini korumalarına ve 20. yüzyılda Berberi tarihi ve
dilini açık bir etnik kimlik olarak ifade edilmelerine rağmen Berberice konuşan bazı Kuzey
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Afrikalılar, sosyal ve siyasi koşullar nedeniyle "Arap" olarak tanımlanmıştır. Çünkü Arapça
konuşan Kuzeybatı Afrikalılar, etnik kökene bakılmaksızın, genellikle Arap tarihi ve
kültürüyle bir sayılarak Araplarla ortak bir vizyonu paylaşırlar.
Mısırlılar yüzyıllar boyunca kullandıkları kendi dillerini (geç formunda, Kıpti
çeşitleri) modern Mısır Arapçasına dönüştürürken tarihsel olarak onları bölgedeki diğer
insanlardan ayıran ulusal kimliklerini korumuşlardır. Mısırlıların çoğu
Sünni Müslüman olmasına rağmen, içlerinde önemli miktarda Kıpti bir azınlık da
vardır.

Foto 15: Berberi topluluklarda erkekler
geleneksel olarak hayvancılıkla uğraşır.
Mevsimsel olarak otlakların ve sulak
bölgelerin bulunduğu yerlere göç ederler.
Kadınlar aileye bakmakla yükümlüdür,
ayrıca el işiyle uğraşırlar. Dokudukları
kilimleri önce kendi kullanımları için artan
miktarlar da yerel pazarda satılmak üzere
değerlendirirler. Berberi toplumu kabile
şeklinde örgütlenmiştir.

Mısır ve Sudan’da yer alan Nubyan bölgesinde önemli sayıdaki kişiler Nubyan dili
konuşur. Kuzey Sudan’da ana dil Arapça olduğu halde yaklaşık 144 yerli Sudan dili
konuşulmaktadır. Sudan, çoğunluğu Müslüman Arap olan nüfusa ev sahipliği yapar. Ayrıca
Sudan'ın kuzey ucunda (Nubiyanlar), batısında (Fur, Masalit ve Zaghawa) ve uzak güneyde
(Nuba halkları) Müslüman olmasına rağmen Arap olmayan farklı etnik gruplar da hala
varlığını sürdürmektedir.
Mağrip, eskiden önemli bir Yahudi nüfusa sahipken Kuzey Afrika ülkeleri
bağımsızlığını kazandığında neredeyse tamamı Fransa'ya ya da İsrail'e göç etti. Modern
İsrail'in kuruluşundan önce, aralarında Sefarad Yahudileri (Fransa, İspanya ve Portekiz'den
gelen mülteciler Rönesans döneminden) ve yerli Mizrahi Yahudilerinin de bulunduğu
yaklaşık 600-700 bin Yahudi vardı. Bugün, bölgede, çoğunlukla Fransızca konuşan, kentlerde
yaşayan ve elit kesimi oluşturan on beş binden daha az Yahudi vardır.
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10.1. Mısır
Mısır Akdeniz ile Kızıldeniz’e kıyısı olan 1.001.450 km²’lik yüzölçümüne sahip bir
ülkedir. İsrail ve Arap dünyası için stratejik öneme sahip Sina yarımadası vasıtası ile
topraklarının çok az bir kısmı Asya kıtası üzerinde kalır.

10.1.1. Fiziki Özellikler
Mısır yüzey şekilleri bakımından Nil nehri vadisi ve deltası ile Nil nehrinin ikiye
böldüğü doğu ve batı çölü adı verilen iki platodan oluşur. Bu plato billurlu şist, granit ve
gnayslardan meydana gelen eski Gondwana kütlesinin üzerinde gelişmiş ikinci zaman
sonlarından kalma kalker ve kumtaşlarından ibarettir. Bunlardan doğu çölü veya Arap çölü
fazla eğimli ve yüksektir. Dağlık ve arızalı bir görünümdedir. Arap çölü Sina yarımadasında
da devam eder. Çöl çok çorak görünmesine rağmen Sina’nın güneyindeki dağlarda 360 çeşit
bitki türü vardır. Bu bitkilerden tıbbi tedavide yararlanılır. Sina yarımadasında Mısır’ın en
yüksek noktası olan Katherina dağları yer alır. (2.629 m)
Libya çölü adı verilen batı çölü ise doğu çölünden daha geniş bir alan kaplar. 673.bin
km ’lik alanı yaklaşık olarak ülkenin 2/3’ünü eşittir. Deniz seviyesinden 300 km yükseklikte
olan bu çölde tarım ve yerleşmeye uygun vahalar vardır. Sulak ve verimli topraklara sahip
olan bu çukur alanlardan Katara çukuru deniz seviyesinden 133 m aşağıdadır.
2

Mısır’ı doğu batı yönünde ikiye ayıran 1.280 km uzunluktaki Nil nehri çok uzun bir
mesafe kat etmesine rağmen ülke topraklarında akarken hemen hemen hiçbir kol almaz. Nehir
Akdeniz’e dökülmeden önce büyük bir delta oluşturur. Güneyde Kahire’den başlayan bu
deltanın uzunluğu 160 km, doğuda Port Sait’ten batıda İskenderiye’ye kadar olan genişliği ise
250 km’dir. Sayısız kanal ve göllere sahip olan bu delta üzerinde akışına devam eden nehir
iki koldan denize dökülür.

Harita 32: Kuzey Afrika Ülkelerinde Arazi Kullanımı:
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1-Pamuk, 2-Tütün, 3-Narenciye, 4-Zeytin, 5-Bağlar,6-Şekerkamışı,7-Pirinç, 8Alfaalfa, 9-Mantar,10- Başlıca balıkçılık merkezleri ,11-sünger-mercan, 12-Tahıl türleri, 13Karışık tarım (sebze, meyve, zeytin, bağ), 14- sulama yapılan tahıl ve sebze, 15-Vahalar, 16Göçebe Hayvancılık- Savanlar, 17-Yarı Göçebe hayvancılık, 18-Ormanlar, 19- Tarımın
yapılmadığı çöl ve göçebe hayvancılık alanları
Mısır’da çok sıcak ve kurak bir iklim hüküm surer. Birbirinden nispeten farklı
özellikler gösteren iki mevsimin dikkat çektiği bu iklim tipinde Mayıs - Ekim ayları arası
sıcak bir yaz, Kasım - Nisan ayları arası serin bir kış mevsimi görülür. Çölde yazın sıcaklık
gölgede 40 dereceyi aşar. Ancak gece sıcaklık, 15-18 dereceye kadar düşer. Sahra'dan gelip,
Nil deltasına kadar uzanan hamsin rüzgarları ise genellikle bahar mevsiminde eserler. Kuru ve
kavurucu karakterde olan bu rüzgarlar sık sık kum ve toz fırtınaları oluştururlar. Ülkede yağış
değerleri ise oldukça düşüktür. Ülke genelinde ortalama yağış miktar 300 mm civarındadır.
Kıyı kesiminde Akdeniz iklim özelliği nedeniyle kışın yağış ortalaması 100-200 mm arasında
değişir. Ülkenin en fazla yağış alan kesimi ise delta bölgesidir.

10.1.2. Nüfus ve Ekonomik Özellikler
Yaklaşık 7.000 yıllık bir geçmişi olan Mısır, tarihi boyunca pek çok ülke ve krallığın
istilasına uğramıştır. M.Ö. 3400 yılında kuzey ve güney krallığı olarak iki devlet halinde iken
M.Ö. 3100 tarihinde bu iki krallık birleşmiş ve Mısır tarihindeki en uzun dönem olan
Firavunlar dönemi başlamıştır. Firavunlar dönemi M.Ö. 322’de Büyük İskender’in Mısır’ı ele
geçirmesiyle son bulmuş, ardından Mısır, Roma ve Arap yönetimine girmiştir. Arap
egemenliği sırasında Müslümanlığı kabul eden ülke 1517 yılında Osmanlı İmparatorluğuna
katılmıştır. 1882’den 1922’ye kadar İngiliz hakimiyetinde kalan ülkede 1953'de cumhuriyet
ilan edilmiştir. 1952'de Cemal Abdü'n-Nasır ve Hür Subaylar'ın Mısır'ın son Kralı Faruk'u
devirmesiyle Mısır’ın Cumhuriyet tarihinde darbeler dönemi başlamıştır. Nitekim Nasır’ın
ölümü üzerine onun yerine geçen Enver Sedat 1981’de saldırı sonucu öldürülmüştür. Enver
Sedat’ın ardından 30 yıl boyunca yönetimde kalan Hüsnü Mübarek ise 2011 Mısır Devrimi ile
yönetimden ayrılmıştır. Fakat seçimle Hüsnü Mübarek'in yerine yönetime gelen
Cumhurbaşkanı Mursi de askeri darbe ile yönetimden alınmış ve Mısır’da siyasi bir kargaşa
ve çalkantıların yaşandığı bir döneme girilmiştir.
94.666.993 kişilik nüfusu olan Mısır halkının yaklaşık %91'ini Araplar oluşturur.
Arapların %91.5'i Müslüman, kalanı Hıristiyan'dır. İkinci önemli etnik unsur nüfusun %7'sini
oluşturan Kıptilerdir. Kıptilerin tamamı Hıristiyan'dır. Kıptilerin kendilerine özel bir dilleri
vardır. Ancak bugün artık Kıptice konuşan kalmamıştır ve Kıptiler de Arapça
konuşmaktadırlar. Kalan nüfusu Avrupalı Hıristiyan etnik unsurlarla, Nubiyalı, Beja, Arnavut,
Berberi gibi değişik kökenlerden gelen Müslüman etnik unsurlar oluşturmaktadır.
Mısır, Arap dünyasının en kalabalık ve Afrika'nın ise Nijerya ve Etiyopya’dan sonra
en kalabalık üçüncü ülkesidir. Ülkenin çoğu çöllerle kaplı olduğundan, nüfusun yaklaşık %
95'i, Mısır'ın sadece% 5'ini oluşturan Nil Nehri boyunca uzanan verimli topraklarda
yoğunlaşmıştır. Mısır'ın hızlı nüfus artışı - 1994 ile 2014 yılları arasında% 46’dır . Ülkede
nüfus artışı hala önemli bir sorundur. Yıllık nüfus artış hızının %2.51’i olduğu ülkede doğum
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oranı binde 30.3’tür. Ülke nüfusunun %43.1’i kentlerde yaşar. Kahire (18.772 bin) ve
İskenderiye (4.778 bin) ülkenin en büyük şehirleri durumundadır.
1980'de ülkedeki toplam doğurganlık hızı kadın başına yaklaşık 5.5 çocuktan, 1990'lı
yılların sonlarına doğru çoğunlukla devlet destekli aile planlaması programlarının bir sonucu
olarak düşmüştür. Ancak ölümlerin azalması nedeniyle nüfus artış hızı daha ılımlı bir düşüş
göstermiştir. Son on yılda, Mısır'daki doğurganlığın düşme eğilimi son birkaç yılda
durmuştur ve ardından tersine dönmeye başlamıştır. Nitekim 2011'de kadın başına 3.6 çocuğa
ulaşmıştı. Doğum kontrolü yaklaşık% 60 oranında sabit kalırken, yakın tarihte gerçekleşen
devrimin ardından büyük aileler ve erken evlilik tercihleri yeniden güçlenmeye başlamıştır.

Foto 16: Nil nehri Mısır’a hayat verir. Tarımsal alanları oluşturduğu gibi arkeoloji,
yerleşme ve turizm açısından da ilgi çekicidir. Şehir, mezar ve tapınaklar nehir çevresinde
yapılmıştır. Şehir ve tapınaklar güneşin doğduğu yer olan nehrin sağ kıyısına, mezarlar
güneşin battığı yer olan sol kıyısında yer alır.
Bununla birlikte, Mübarek sonrası hükümetler nüfus artışını önlemeyi bir öncelik
olarak görmemektedir. Gebeliği önleyici tedbirleri arttırmak ve aşırı nüfusun artmasını
önlemek için daha küçük aileleri teşvik etmek ve kadınları daha iyi eğitmek ve güçlendirmek
dahil
olmak üzere hükümettin daha önemli sosyal
değişimler yapması
gerekecektir. Okuryazarlık, eğitim düzeyi ve işgücüne katılma oranları hala kadınlarda düşük
düzeydedir. Buna ek olarak, kadınlara yönelik şiddetin yaygınlığı, kadınların siyasi hayata
katılımının düşük olması ve kadın sünnetinin sürdürülmesi, kadınların Mısır'ın kamusal
alanında daha önemli bir rol oynamasını engellemeye devam etmektedir.
Nüfus baskısı, yoksulluk, yüksek işsizlik ve parçalı mülkiyet tarihsel olarak Mısırlıları,
başta genç erkekler olmak üzere, Nil Deltası bölgesindeki kırsal alanlardan, daha küçük
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kentsel alanlardan ve daha yoksul kırsal kesimlerden Kahire, İskenderiye ve diğer bölgelerine
göç etmeye yöneltmiştir. Çoğunluğu kuzeydeki kentsel merkezler başta olmak üzere Kızıl
Deniz ve Sina bölgelerine göç olmuştur. Zorunlu iç göç dalgaları, 1970'lerde Aswan
Barajı'nın tamamlanması, 1967 Arap-İsrail Savaşı ve sellerden kaynaklanmıştır. 1970'lerin
başında, ekonomik sorunlar ve yüksek işsizliğin sonucu sınırlı sayıda öğrenci ve meslek
sahibi kişi göç etmiştir. Mısır Hükümeti, emek göçüne ilişkin kısıtlamaları kaldırmalıdır.
1970 ile 1974 yılları arasında Körfez ülkelerindeki Mısır göçmenleri yaklaşık
70.000'den 370.000'e yükselmiştir. Mısır yetkilileri, dış göçü hem işsizliğin hafifletilmesi hem
de döviz elde etmek için teşvik etmiştir. (yurtdışında çalışanların getirdiği döviz , Mısır'ın en
büyük yabancı para ve GSYİH kaynaklarından biri olmayı sürdürmektedir).. Bununla birlikte,
1980'lerin ortalarında, İran-Irak Savaşı'ndan kaynaklanan petrol fiyatlarındaki düşüş, düşük
vasıflı işgücüne olan talep azalması, daha az maliyetli Güney Asya işçileriyle rekabet
edememesi Mısır'lı işçilerin Körfez ülkelerine göç etmesini önemli ölçüde azaltmıştır.
Nitekim Mısırlı göçmen sayısı 1983'te yaklaşık 3.3 milyon iken bu sayı 1990'lı yılların
başında yaklaşık 2.2 milyon kişiye düşmüştür.,
2000'li yıllarda Mısır, bilhassa Arap ülkeleri ve İtalya ile olan ikili anlaşmalar yoluyla
daha fazla emek göçü başlamıştır. Ancak yasadışı göç veya Libya üzerinden deniz yoluyla
insan kaçakçılığı da çok artmıştır. Mısır Hükümeti, 2009 yılında diğer Arap ülkelerinde
(Libya, Suudi Arabistan, Ürdün, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri) yaklaşık 6.5 milyon
Mısır göçmeni olduğunu ve % 25'inin de Batı'da(ABD, İngiltere, İtalya, Fransa ve Kanada)
olduğunu tahmin etmiştir
2000'li yıllarda Mısır, Filistinliler, Doğu Afrikalılar ve Güney Asyalılar ve daha yakın
tarihte Iraklılar ve Süryaniler dahil olmak üzere ekonomik amaçlı göç ve sığınmacılar için
giderek daha önemli bir transit veya varış ülkesi haline gelmiştir. Mısır, Batı ile yeniden
yerleşim programları nedeniyle birçok mülteciyi cezbetmektedir; Kahire, dünyanın en büyük
kentsel mülteci nüfuslarından birine sahiptir. Birçok Doğu Afrikalı göçmen Mısır-İsrail sınırı
boyunca geçici kamplarda tutulmaktadır ve burada yaşamaya zorlanmaktadır. Bazıları da
Mısır sınır muhafızları tarafından vurularak öldürülmektedir.
Ülkenin resmi dini İslam'dır. Halkın %91'i Müslüman'dır. Kalan nüfusu Kıpti kökenli
Ortodoks Hıristiyanlar (Kıptiler diğer Ortodokslardan farklı bir inanca sahiptirler), Rum
kökenli Ortodokslar, Arap kökenli Maruni Hıristiyanlar ve çeşitli Avrupa ülkelerinden Mısır'a
yerleşmiş olan Katolik ve Protestan Hıristiyanlar oluşturmaktadır. Müslümanların tamamına
yakını Sünni, çoğunluğu Şafii, önemli bir kısmı da Hanefi'dir.
Ülkede konuşulan resmi dil Arapça'dır. Bazı küçük etnik gruplar kendi aralarında
mahalli dillerini konuşsalar da halkın tamamına yakını Arapça konuşur.
Afrika kıtasının kuzeydoğu köşesini işgal eden Mısır, ekonomik faaliyetlerin çoğunun
gerçekleştiği son derece verimli Nil Vadisi tarafından ikiye bölünür. Mısır ekonomisi, eski
Cumhurbaşkanı Gamal Abdel Nasser'in yönetiminde oldukça merkezileştirilmişti fakat
sonraki , eski Başkanlar Enver Sedat ve Hüsnü Mübarek tarafından önemli ölçüde dışa açıldı.
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Kahire 2004'ten 2008'e kadar, yabancı yatırımları çekmek ve büyümeyi kolaylaştırmak
için çalışma ortamıyla ilgili reformlarını sürdürmüştür, düşük yaşam koşulları ve sınırlı iş
olanakları Kamu hoşnutsuzluğuna yol açarak, Mübarek'i deviren Ocak 2011 devrimine yol
açan önemli faktörlerdendir. 2011 yılından bu yana belirsiz siyasi, güvenlik ve politika
ortamı, ekonomik büyümeyi önemli ölçüde yavaşlatarak turizm, imalat ve diğer sektörleri
olumsuz etkilemiş ve işsizlik oranını% 10'un üzerine çıkarmıştır.
Zayıf büyüme oranı ve sınırlı döviz kazancı kamu ihtiyaçlarını karşılayamaz hale
getirmiş ve ülkeyi borçlanmaya zorlamıştır, özellikle ithalat borçlarını ödemek için özellikle
Körfez müttefiklerine borçlanmıştır. Bu durum GSYİH’nın büyümesinde hafif bir
toparlanmaya katkıda bulunmuştur. 2016'da Kahire katma değer vergisi çıkardı, yakıt ve
elektrik sübvansiyonu indirimleri uyguladı ve para birimini serbest bıraktı ve bu da poundun
değer kaybetmesine ve buna bağlı enflasyona neden oldu.
Ülkede tarım ürünlerinden ve hayvancılıktan elde edilen gelirin gayri safi milli
hasıladaki payı %14 olmasına rağmen çalışan nüfusun %32'si bu sektörlerde faaliyet gösterir.
Bu nedenle tarım hala ülkenin en önemli ekonomik faaliyetleri arasındadır. Ülke topraklarının
sadece %4’ünde tarım yapılır. En önemli tarımsal alan Nil nehri çevresidir. Ülke Akdeniz
sahilleri dışında çok az yağış aldığından tarım, sadece sulama teknikleri ile yapılabilir.
Ülkedeki toprak ve klimatik şartlar nedeniyle yılda yer yer 3-4 kez hasat yapma olanağı
vardır. Yetiştirilen ürünler arasında pamuk, pirinç, narenciye, patates, soğan-sarımsak, hurma,
mango ve bahçecilik ürünleri (çilek, şeftali, üzüm, kavun, karpuz) yer almaktadır. Özellikle
uzun elyaflı Mısır pamuğu dünya pazarlarında talep görmektedir. 2000 yılında dünya uzun
elyaflı pamuk pazarında Mısır’ın payı %40 düzeyinde gerçekleşmiştir. Buğday, şeker kamışı
ve mısır üretimi de yüksek olmakla birlikte ülke ihtiyacını karşılamamaktadır. Mısır yılda
yaklaşık 6 milyon ton buğday, 4 milyon ton mısır ve 300-400 bin ton şeker ithal etmektedir.
Hayvansal üretimde küçük işletmeler ağırlıkta olup 6.4 milyon baş hayvan
stokunun %80 oranındaki bölümü bu işletmeler tarafından üretilmektedir. Ancak süt ve
et üretimine yönelik modern çiftliklerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır. Hayvan varlığı
genellikle süt üretimine yönelik olarak beslenmekte ancak toplam tüketimin %80’ine
karşılık gelen 549 bin ton olan kırmızı et tüketimi, yerli üretimden karşılanmaktadır. Son
yıllarda tavuk eti üretiminde de artışlar dikkati çekmektedir.
Ülkenin doğal kaynakları arasında demir, fosfat, manganez, çinko ve altın cevheri gibi
madenler yer alır. Ancak maden gelirlerinin gayri safi yurtiçi hasıla içindeki payı düşüktür
(%2). Orman ürünlerinden de belli oranda yararlanılmaktadır. Ülkenin en zengin doğal
kaynağı petroldür. İhracat gelirlerinin yaklaşık %40’ını oluşturur, milli gelir içinde de
%10’luk bir paya sahiptir. Mısır’ın ham petrol rezervi yaklaşık olarak 4,45 milyar varildir.
Ham petrol kaynakları bakımından kendi kendine yeterli olan ülke de, doğal gaz üretimi
giderek gelişmektedir. Nitekim dünyada doğal gaz üretimi bakımından 15. sırada yer alır.
Mısır'ın doğalgaz rezervleri ülkenin ihtiyacını 35 yıl boyunca karşılayabilecek düzeydedir.
Ülke sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatına da başlamıştır. 2003 yılında Ürdün ile imzalandığı 30
yıllık bir anlaşma ile bu ülkeye deniz altına döşenmiş borularla doğal gaz satmaktadır.
Avrupa’ya da 2005’de doğal gaz satışı başlamıştır.
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Sanayinin madencilik sektörü ile birlikte milli gelir içindeki payı %37, toplam işgücü
içindeyse %17’idir. Sanayi kuruluşlarının başında gıda maddesi, meşrubat ve sigara üretenler
gelir. İkinci sırada tekstil ve deri fabrikalarıyla konfeksiyon atölyeleri yer alır. Bunun yanı
sıra demir çelik, inşaat, elektrik donanımı, bazı mekanik aletler üretimi, madeni ve toprak
eşya üretimi, kimya, mobilya, kâğıt, ilaç, plastik vs. sektörleriyle ilgili sanayi kuruluşları da
bulunmaktadır.
Mısır’ın döviz kazandıran en önemli sektörü turizmdi. Ancak son siyasi
olaylardan kaynaklanan güvenlik sorunu nedeniyle turizmden elde edilen gelirler çok
düşmüştür. Gize Nekropoül Mısır'ın en tanınmış turistik birimidir; Antik Dünyanın Yedi
Harikasından hâlâ varlığını sürdüren tek örnektir. Akdeniz'in Mısır plajları ve 3.000 kilometre
uzanan Kızıldeniz, (Akabe Körfezi plajları, Safaga, Sharm El Sheikh, Hurghada, Luxor,
Dahab, Ras Sidr ve Marsa Alamen) aynı zamanda popüler turistik yerlerdir.

10.2. Libya
Mısır’ın batısında yer alan Libya kabaca dikdörtgene benzeyen bir görünümdedir.
Afrika kıtasının kuzeyinde Akdeniz sahillerinin hemen hemen tam ortasında yer alan ülke
1.759.540 km2 yüzölçümüne sahiptir. Akdeniz kıyısında, doğusunda Mısır, batısında Cezayir
ve Tunus, güneyinde Nijer ve Çad, güneydoğusunda Sudan ile komşu olan Libya’nın 1,770
km boyunca Akdeniz’e kıyısı vardır. Ülkenin adı olan 'Libya', eski Mısırlılardan
gelmektedir. Mısırlılıar Nil'in batısında yaşayan Berberiler için Lebu sözcüğünü kullanmışlar,
bu sözcük eski Yunanca'ya 'Libya' olarak geçmiştir
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Foto 17: Dünyanın yedi harikasından günümüze kadar ulaşan Giza piramitleri
Mısır'ın başkenti Kahire yakınındaki Nil Nehrinin batısında bulunan Giza platosunda yer alır.

10.2.1. Fiziki Özellikler
Ülke yüzey şekilleri bakımından kıtanın kuzeyinde yer alan diğer Afrika ülkelerine
büyük benzerlik gösterir. Büyük bir bölümü (%90) çöllerle kaplıdır. Bu sahada çöl
topografyasına ait çeşitli şekiller görülür. Çölde hammada, taş çölleri, çöl kaldırımları ve
kumullar yer alır. Özellikle güney kesim kıtanın kuzeyinde yer alan Sahra’nın bir parçasıdır.
Ülkenin engebeli alanları kuzeydoğu (Bingazi) ve kuzeybatı (Trablus) sahilleri ile
güneydoğu ucundadur. Güneydoğu ucunda 1850 m’ye varan yükseklikler görülürken,
kuzeyde yükselti ancak 800 m kadardır.
Ülkenin iklimi yükselti, denize yakınlık veya uzaklığa bağlı olarak çeşitlilik gösterir.
Fakat genel olarak ülke, çöl ikliminin etkisi altındadır. Yazları oldukça sıcak ve kurak, kışları
çoğunlukla ılık ve az yağışlı geçer. Ancak bu yağışların miktarı düşüktür ve birkaç haftayı
bulmaz. Bahar aylarında güneyden esen rüzarlar ise Sahranın kavurucu sıcaklığını kuzeye
doğru taşır.
Kıyı bölgelerde Akdeniz iklimi ve kıyıya yakın ve paralel uzanan yaylalarda yıllık
sıcaklık ortalaması kışın 15°C ve yazın 38°C civarındadır. Yıllık yağış ortalaması Trablus’ta
400 mm, Sirenaik’de 500 mm’dir

10.2.1 Nüfus ve Ekonomik Özellikler
20. yüzyıla kadar Libya topraklarında bazı küçük emirlikler dışında özel bir devlet
kurulmamıştır. Burada büyük bir devlet kurulamamasının en önemli nedeni çöl alanlarının
geniş yer kaplamasıdır. Libya toprakları Hz. Osman zamanında İslamiyet’i kabul etmiş ve
İfrikiyye eyaletine bağlanmıştır. 800 yılına kadar Libya bu eyalete ve hilafete bağlı kalmıştır.
Daha sonra batısı Aglebiler, doğusu (Bingazi bölgesi) ise Mısır eyaletinin hâkimiyetinde
kalmıştır. Sonraki dönemlerde Trablusgarb bölgesine Fatımiler, Ziriler, Murabıtlar,
Muvahhidler ve Hafsiler hâkim oldular. 1551'de ise Osmanlı paşası Turgut Reis Trablus
bölgesini halka zulüm eden şövalyelerin elinden alarak Libya topraklarına katmıştır. Böylece
Libya topraklarının tamamı Osmanlılar'ın eline geçmiştir. Osmanlılar Libya'ya ayrı bir eyalet
statüsü vermiş ve İtalyanların işgaline kadar Libya Osmanlı eyaleti olarak kalmıştır. İtalyanlar
Libya'yı 4 Ekim 1911 tarihinde işgal etmişler ve II. Dünya Savaşı sonunda müttefik kuvvetler
ele geçirilene kadar hakimiyetlerini korumuşlardır. Bu tarihten sonra Trablusgarb ve Bingazi
bölgeleri İngilizlerin, Fizan bölgesi de Fransızların yönetimine geçmiştir. Libya 24 Aralık
1951'de bağımsızlığını ilan etmiş, ve 1 Ocak 1952'de BM bu ülkenin bağımsızlığını
tanımıştır. Bağımsızlık sonrasında İdris es-Senusi kral ilan edilmiş ve 1 Eylül 1969'da
Muammer el-Kazzafi'nin öncülüğünde gerçekleştirilen askeri darbeye kadar yönetimde
kalmıştır. 1969’dan 2011 yılına kadar ülkeyi Kaddafi yönetmiştir. Birleşmiş Milletler,
Güvenlik Konseyi Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı birliklerin halka baskı ve şiddet
uygulaması kararına dayanarak 18 Mart 2011’de Fransa, İngiltere ve ABD'nin önderliğinde
Libya’ya karşı havadan askeri operasyon başlatılmıştır. Operasyonun gerekçesi, Libya'nın
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BM kararlarına uymaması olarak açıklanmıştır. BM ve halk 22 Ağustos 2011'de Kaddafi'yi
devirmiştir. Ayaklanmanın sonlarında Sirte yakınlarında Kaddafi'nin konvoyuna NATO
destekli saldırı düzenlenmiş, bu saldırıdan yara almadan kurtulan Kaddafi, saklandığı bir
geçitte isyancılar tarafından yakalanarak linç edilmiştir.
17 Şubat 2011 devrimini takip eden süreçte, yeni bir Anayasa temelinde demokratik
kurumların inşa edilmesine yönelik bir dizi çaba, artan silahlı çatışmalar sebebiyle kesintiye
uğramıştır.
Libya toplumunun tüm kesimlerinin katılımıyla yaklaşık bir yıl boyunca ülkeyi
içerisinde bulunduğu durumdan çıkarmaya yönelik siyasi diyalog süreci neticesinde 17 Aralık
2015 tarihinde Libya Siyasi Anlaşması imzalanmıştır. Anlaşmanın amacı, ülke düzeyinde
ateşkesin sağlanması, düzenin sağlanması ve siyasi bölünmeye son verilmesi gibi başlıkları
içermektedir.
Libya Siyasi Anlaşması Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin önderliğinde bir yıllık geçiş
süreci öngörmektedir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 23 Aralık 2015 tarihinde
kabul ettiği 2259 sayılı karar, Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni Libya’daki tek meşru Hükümet
olarak tanımaktadır.
Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Mustafa Al-Sarraj
başkanlığındaki BK üyeleri, Temsilciler Meclisi’nde güven oylaması yapılmasını
beklemeden,
30
Mart
2016
tarihinde
Trablus’ta
göreve
başlamışlardır.
Önümüzdeki dönemde yeni bir Anayasa temelinde demokratik seçimlerin düzenlenmesi
planlanmaktadır.
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Harita 33:Libya’da Nüfusun Etnik Dağılışı
Libya’da 6,541,948 kişi yaşar. Nüfus artışı oranının yüksek olduğu ülkede ( %4.85)
doğum oranı binde 18.74, ölüm oranı binde 3.6’dır. Ülkede nüfus kuzeybatı bölgesi ve
özellikle Trablus civarında toplanmıştır. Nüfusun % 90'ından fazlası, batıdaki Zaviye
kentinde (Trablus'un hemen batısında) ve doğuda Akdeniz sahilindeki Derna şehrinde yaşar.
Ülke topraklarının geniş olması ve büyük bir bölümünün çöllerle kaplı olması nedeniyle nüfus
yoğunluğu çok düşüktür. Bazı yerlerde km2’ye 1-2 kişi düşer. Bu nedenle nüfusun büyük bir
kısmı (% 90’ı) ülke topraklarının %10’unu oluşturan kıyılarda ve şehirlerde yaşamaktadır.
Başkent Trablus ve çevresinde nüfus yoğunluğu yüksektir. Ülkede toplam nüfusun %77,7’si
şehirlerde yaşar. Başkent Trablus (1.126 bin) Bingazi, El Bayda, Derna, Zuara, Homs ve,
Misurata önemli şehirleri arasındadır. Ülkenin iç kısımdaki Sahra çok az nüfuslanmıştır.
Libya’nın nüfus özellikleri içinde en dikkat çekici yönlerden biri etnik yapı
bakımından gösterdiği çeşitliliktir. Libya nüfusunun % 97'.3’ünü Araplar ve Berberiler
oluşturur. Yunanlılar, Malta, İtalyanlar, Mısırlılar, Pakistanlılar, Türkler, Hintliler ve
Tunuslular ülke içinde yaşayan diğer topluluklardır. Ayrıca, petrolün çıkarılması ve
taşınmasıyla ilgili işlerde çalışmak üzere çok sayıda Mısırlı ve Orta Afrikalı göçmen de
vardır.
Halkın % 99'u Müslümandır. Büyük çoğunluğun sünni olduğu ülkede az sayıda
Hariciyye mezhebinin bir kolu olan İbadiye mezhebi, Hanefi ve Şafiiler vardır. Ayrıca % 1'lik
nüfusu da işgal döneminde bu ülkeye yerleştirilmiş olan Avrupalı Hıristiyanlarla, yerli
Yahudiler oluşturmaktadır. Libya’da Yahudilerin % 90'dan fazlası İsrail'e gitmiştir. Ülkede
resmi dil Arapça’dır, halkın tamamı da Arapça konuşur. Ayrıca Berberice, Tebuca ve Sudani
dillerine de çok az olmak üzere rastlanmaktadır.
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Süregelen huzursuzluğa rağmen, Libya ekonomik sebeplerle göç eden mültecilerin
varış ülkesi olmaya devam etmektedir. Ayrıca, güney Avrupa'ya olan yakınlığı ve sınır
kontrolleri nedeniyle Avrupa'ya transit göç için uygun bir merkezdir. İş için başka ülkelere
giden Libyalılar ise 1960'lı yıllarda petrol sektörünün gelişmesinden sonra Libya'da
kaldılar. 1990'ların ikinci yarısına kadar, Libya'ya göç eden çoğu göçmen Arap'tı (başta
Mısırlılar ve Sudan olmak üzere). Bununla birlikte, Libya'nın uluslararası terörizme karışması
ve Arap ülkelerinden destek almaması nedeniyle uluslararası anlamda soyutlanmıştır. 1998'de
Kaddafi tarafından, yıllarca süren Pan-Afrikalı bir politika benimsemişti; İnşaat ve tarım
sektörlerinde Sahra altı Afrikalılar düşük bir ücretle çalışmalarına rağmen, bu politika, çok
sayıda Sahra altı göçmenin vizesiz olarak Libya'ya girmesini sağlamıştı.
2000'lerin ortalarına doğru, Libya içinde Afrikalı göçmenlere yönelik düşmanlık ve
uluslararası toplumla yeniden bütünleşme isteği, Kaddafi'yi Arap ve Afrika’lı göçmenlere
giriş vizesi empoze etmeye ve yasa dışı göçmenlerin ana alıcısı olan İtalya ile ortak deniz
devriyeleri kullanmaya ve göçmenlerin ülkelerine geri gönderilmesini kabul etmeye
itmiştir.. Kaddafi, rejimi 2011'de çöktüğü zaman yasadışı göçü önlemek için İtalya ile işbirliği
politikasını tersine çevrildi Göçmenlerin ve sığınmacıların bindiği tekneler Avrupa’yı
zorlamaya başladı. Libya'nın 2011 devrimi göçü önemli ölçüde azalttı ve başta Tunus ve
Mısır olmak üzere üçüncü ülkelere yaklaşık 800.000 göçmenin kaçmasına neden
oldu. Göçmenlerin girişi 2012'de düşmüş, ancak 2013 yılında normal seviyelerine geri
dönmüştür.
Libya 2014'ten beri, göçmenler için çekici bir yer değildir. Ancak göçmenler transit
geçişleri - özellikle Doğu ve Batı Afrika'dan – için siyasi istikrarsızlığını kullanmaya ve
zayıf sınır kontrollerinden yararlanarak Akdeniz'in merkezinden Avrupa'ya gitmek için
giderek daha artan oranda Libya’yı kullanmaya devam etmektedir. Buna ek olarak, Libya'nın
doğusunda ve batısındaki silahlı gruplar arasındaki çatışmalar ve ülkenin güneyindeki
kabileler arası savaşlar yüzünden Ağustos 2016 itibarıyla yaklaşık 350 bin kişi başka yerlere
göç etmiştir.
Çoğu çöllerle kaplı, olan Libya’nın ekonomik yaşamındaki en önemli olay 1959’da
petrolün bulunmasıdır. Libya ekonomisi petrole dayanır. Ülke günde 502.400 varil / gün
petrol üretir. Ülkenin petrol rezervi 48.080.000.000 varil olarak tahmin edilmektedir. Doğal
gazın da ülke ekonomisine önemli katkısı olmaktadır. 1.6810.000.000 m3 doğal gaz üretir.
Petrol gelirleri Libya'nın tarımını ve diğer sektörlerini geliştirmesine de yardımcı oldu.
Petrolün bulunmasından önce Libya ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanıyordu. Ancak
çöllerin çok geniş alanlar kaplaması ve tarımsal faaliyetin olanaksız olması nedeniyle,
vahalarda çoğunlukla sepet örme, deve yetiştiriciliği ve deri bağlamacılığı gibi faaliyetler
dikkati çekmiştir. Ülkede tarıma elverişli araziler genellikle kıyı bölgelerinde yer alır. En çok
üretilen tarım ürünleri zeytin, turunçgiller, hurma, üzüm, çeşitli sebzeler, yer fıstığı ve
tahıldır. Ülke topraklarının % 8'i otlak alanı olan bu ülkede hayvancılığın da ekonomiye
önemli katkısı olmaktadır. Özellikle iç kesimlerin kırsal bölgelerinde oturan aileler
hayvancılıkla geçinmektedirler. Ülkede balıkçılık faaliyetleri pek gelişmemiştir.
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Harita 34: Libya’daki Petrol Sahaları, Boru Hatları, Petrol Rafinerileri ve İhracat
Limanları
2014’den beri devam eden iç savaş ve dünya petrol fiyatlarının son yedi senenin en
düşük seviyesinde olması Libya’nın tamamen petrol ve gaz ihracatına dayalı ekonomisini
zorlamaya başlamıştır. 2015 yılının başında, ülkenin en büyük petrol terminallerini kontrol
etmek için rakip kuvvetler arasındaki silahlı çatışma, ham petrol üretiminde düşüşe neden
oldu ve ülke devrim öncesinde ürettiği ortalama 1,6 milyon varilin üçte birinden daha
fazlasını elde edemedi.
Libya'nın ekonomisi Kaddafi’nin sosyalist modelinden uzaklaşılması, siyasi
karmaşanın ve güvenliğin bozulmaya devam etmesiyle tamamen durdu. Ülke son altı yıl
içinde gittikçe yoksullaştı. Nitekim Merkez Bankası gelirleri 280 milyar dolardan 60 milyar
dolara düşmüştür ve ülkede 2.4 milyon kişi insani yardıma muhtaçtır.
Libya liderleri, mali kaynakları ulusal altyapı yatırımları için kullanmamakla
ekonomik gelişmeyi engelledi. Ülke, enerji üretimi için yakıt yetersizliğinden kaynaklanan
büyük şehirlerdeki elektrik kesintilerinden dolayı sıkıntı yaşamaya devam etmektedir. Temiz
içme suyuna, sağlık hizmetlerine ve güvenli konutlara erişim de dahil olmak üzere yaşam
koşulları, iç savaş nedeniyle daha fazla kişinin ülke içinde yer değiştirmesine neden olmakta
ve yerel kaynakları daha da zorlamaktadır.
IŞID’e bağlı ayrılıkçılar 2015 yılının ilk yarısında Libya petrol sahalarına
saldırdı; IŞID, petrol altyapısının yanı sıra petrol ve doğal gazdan gelecek hükümet gelirlerini
de tehdit ederek Libya'daki birçok şehirde varlığını sürdürmektedir.

10.3. Mağrip Ülkeleri
Mısır’ın batısında Afrika’nın kuzeybatı köşesinde yer alan üç ülke -Fas, Cezayir, ve
Tunus - Mağrip ülkeleri olarak adlandırılırlar. 1989’da Arap Mağrip Birliği'nin kurulmasıyla
Moritanya ve - topraklarının büyük kısmı Fas tarafından kontrol edilen - Batı Sahra da bu
birliğe üye olduğundan geniş anlamda Mağrip ülkelerine dahil edilirler. Fakat coğrafi olarak
Moritanya Batı Afrika ülkeleri içinde ele alınmalıdır. Batı Sahra’nın ise Fas kontrolünde olan
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kısmı zaten Fas’la birlikte değerlendirilmelidir. Batı Sahra Demokratik Arap Cumhuriyeti ise
Arap Mağrip Birliği üyesi değildir. Fakat bu ülke coğrafi olarak Mağrip ülkelerine dahil
edilir.
Mağrip ülkeleri içinde kapladığı alan bakımından en büyük ülke durumundaki
Cezayir (2.381.741 km2) aynı zamanda kuzey Afrika’nın da en büyük yüzölçümüne sahip
ülkesidir. Fas (446.550 km2) Tunus (163.610 km2) ve Batı Sahra Demokratik Arap
Cumhuriyeti (266,000 km2 ) ise diğer Kuzey Afrika ülkelerine oranla oldukça küçük alanlı
ülkelerdir.
İspanya'daki Endülüs döneminde (711-1492), Mağrib sakinleri, Mağribli, "MoorsEndülüs Emevileri veya Kuzey Afrikalı " olarak adlandırılıyordu. - Dolayısıyla "Mağribi"
veya "Moors" terimi İspanya topraklarında yaşayan Müslümanlar için batılılar tarafından da
kullanılan bir terim olmuştur. 20. yüzyılın ortalarında bölgede modern devletlerin
kurulmasından önce –günümüzdeki Moritanya hariç-, güneyde Atlas Dağları ile Akdeniz'i,
çoğunlukla Doğu Libya'yı da içeren daha küçük bir bölgeye, Mağrip adı verilmiştir
Numidia Berberi krallığının egemenliği sırasında, bölge, bağımsız siyasi bir birlik
oluşturdu. Ardından bölge Roma İmparatorluğu'nun egemenliği altına girdi, bunu, kısa süre
için Alman Vandaların istilası, Bizans hakimiyeti, İslam Hilafeti altındaki Emevilerin,
Abbasilerin ve Fatımilerin egemenliği izledi. 8. ila 13. yüzyıllar arasında Murabıtlar,
Muvahhidler, Hammadidler, Ziriler, Meriniler, Sadiler ve Wattasidlerin gibi yerel Berberi
imparatorluklar en kalıcı egemenlik kuran siyasi oluşumlardı. Bölgeyi Osmanlı İmparatorluğu
da yönetti.
Moritanya, Fas, Tunus, Cezayir ve Libya ortak bir pazar ve ekonomik işbirliği
entegrasyonunu teşvik etmek amacıyla 1989 yılında Mağrip Birliğini kurdular. Başlangıçta
Muammer Kaddafi tarafından bir süper devlet olarak öngörülen bu birliğe büyük kısmı Fas’ın
kontrolü altındaki Batı Sahra'da örtülü olarak dahil olmuştur. Bu birlik Fas'ın Cezayir ile olan
soğuk savaşında da bir duraklama sebebi olmuştur. Bununla birlikte, bu gelişme kısa sürmüş
ve birliğin faaliyetleri şimdilerde dondurulmuştur. Cezayir ile Fas arasındaki Batı Sahra
kaynaklı gerginlikler yeniden ortaya çıkmış ve iki ülke arasındaki çözülmemiş sınır çizgisi
sorunu yenidengündeme gelmiştir. Bu iki ana sorun, “belirlenen ortaklaşa hedefleri”
uygulamak bir yana birliği bütünüyle pasif hale getirmiştir. Bununla birlikte, bölgedeki
istikrarsızlık ve sınır ötesi güvenlik tehditlerinin artması bölgesel işbirliği çağrısını yeniden
canlandırmıştır. Arap Mağrip Birliği dışişleri bakanları, Mayıs 2015'te yapılan 33. oturumda
koordine edilmiş güvenlik politikasına ihtiyaç olduğunu ilan etmişlerdir. Komite toplantısı,
bir takım işbirliği umutlarını yeniden geri getirmiştir.

10.3.1. Fiziki Özellikler
Tunus Fas ve Cezayir’e Atlas ülkeleri adı da verilir. Çünkü Afrika’nın Alp-Himalaya
kıvrım sistemine bağlı olarak oluşmuş Atlas Dağları her üç ülkede de yer alır. Bunlardan
Tunus’ta Atlas Dağlarının doğu uzantıları yer alır. Ülkenin yüksek noktaları Atlas Dağlarının
batı kesiminde dikkati çeker. (Cebel Zaghousan 1298 m, Cebel Chambi 1.524 m. ) Kütlenin
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kuzeydoğuya Beyaz Buruna doğru uzanan kesimi ise Meccarda dağları adını alır. Fas’ta en
kuzeyde Rift sıradağları ile başlayan Atlas dağları, onun güneyinde Orta Atlaslar, Yüksek
Atlaslar ve Anti Atlaslar şeklinde doğuya Sahra’ya doğru sıralanırlar. Bunlardan Anti Atlaslar
Apalaş tipinde yapı gösteren eski bir kütle olup, volkanik karakterlidir. Ülkenin en büyük
zirvesi Büyük Atlaslar üzerinde yer alan Tabukal dağlarıdır(4165 m).
Cezayir’de ise kıyının hemen gerisinden başlayan Atlas Dağları, 2400 km boyunca
uzanır. Kuzeydeki dağ sırasına Tell Atlasları, güneydekine ise Sahra Atlasları denir. İki dağ
silsilesi arasında büyük ovalar ve yaylalar yer alır. Bu iki sıra doğuda Tunus sınırına doğru
birbirine yakınlaşır. Atlas sıradağlarının Cezayir'deki kısmının en yüksek noktası yaklaşık
2.900 m irtifadadır. Ancak Cezayir'in en yüksek noktası, Sahra'nın ortasındaki Ahaggar
kitlesinde 3.003 metre yükseklikteki Tahat zirvesidir.
Bu üç ülkenin yüzey şekilleri bakımında bir diğer ortak özelliği Sahra çölünün kuzeye
doğru uzantısını oluşturan çöllerin yer almasıdır. Burası çıplak ve verimsiz bir alandır. İkinci
zamanda oluşmuş kireç ve kum taşları litolojik yapıyı oluşturur. Çölde rüzgârın sebep olduğu
aşındırma şekilleri “hammadalar, çöl kaldırımları” ile biriktirme şekillerinden “çakıl ve
kumul” kümeleri dikkati çeker.
Söz konusu üç ülkenin Akdeniz’e kıyısının olması Akdeniz ikliminin büyük ölçüde
etkili olmasını sağlar. Akdeniz ikliminin biraz değişmiş varyasyonlarına rastlanan bölgede
yazlar çok sıcak ve kurak, kışlar soğuk geçer. Ancak Atlas Okyanusuna kıyısı olan Fas’ta kış
mevsimi daha ılık geçer. Güney kesimde Sahra’ya doğru sıcaklık değerleri aşırı uçlara varır.
Kış mevsimi boyunca don olaylarının görülmediği sahada yaz devresinde sıcaklık 490C’a
çıkar. Kış aylarında yüksek kesimlerde sıcaklık 00 C’nin altına düşer ve kar yağışı olağan hale
gelir. Bu bölgede yıllık yağış tutarları 150- 200 mm’dir. Yağışlar kıyılarda 750 mm’yi geçer
ve yer yer 1.000 mm’yi bulur

10.3.2. Nüfus ve Ekonomik Özellikler
İlk halkı Berberiler olan tarihi devirler içinde Kartacalıların, Romalıların, Arapların
16. yüzyılda Osmanlıların ve 1830’da Fransızların hakimiyetinde kalan ve 1962’de
bağımsızlığını kazanan Cezayir, Kartacalılar, Romalılar, Vandallar, Araplar, Osmanlılar ve
Fransızların egemenliğinde kalmıştır. 1956’da bağımsızlığın kazanan Tunus ve Fas da benzer
tarihi geçmişe sahiptirler. Son yıllarda bu ülkeler Arap baharı olarak adlandırılan siyasi
olayların odak noktası haline gelmiş Kasım 2010 tarihinde “Yasemin Devrimi” adı altında
Tunus’ta, başlayan bu olaylar 23 yıldır Tunus'u yöneten Zeynel Abidin Bin Ali'nin ülkeden
kaçmasıyla sonuçlanmıştır. Ocak 2011'de de kötü yaşam şartları ve yiyecek sıkıntısına karşı
başlayan ayaklanmalar, Cezayir’ e sıçramış daha sonra da Mısır ve Libya’yı etkisi altına
almıştır. Günümüzde bu üç ülke Mısır ve Libya’nın aksine daha durağan bir yapı
göstermektedir.
Cezayir (38.087.812 ), Tunus (11.134.588) ve Fas’ın (33.655.786) toplam nüfusu
Mısır’ın nüfusuna yakındır. Bu ülkelerden Tunus’ta nüfus kıyı kesimindeki ovalarda, Tunus
çevresi, Medjerda vadisi ve doğudaki kıyı ovalarında toplanmıştır. Buralarda nüfus yoğunluğu
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100 kişinin üzerindedir. Güneydeki çöl alanları tuzlu göllerin bulunduğu sahalar ile yüksek
dağlık alanlar az nüfuslu alanları oluşturur. Güney kesimde yalnızca vahalar nüfusun
toplandığı alanlardır. Nüfusunun % 98’nin Arap, % 1’nin Avrupa, % 1’nin Yahudi ve diğer
nüfus gruplarından oluşan Tunus’un nüfus artış oranı %0.95’tir. Ülkede ölüm oranı binde 6,
doğum oranı ise binde 16.4’dir. Tunus’ta nüfusun %66.3’ü kentlerde yaşar. En önemli şehri
olan başkent Tunus 1.993 bin kişilik bir nüfusa sahiptir.
Tunus Hükümeti, sosyo-ekonomik kalkınmayı iyileştirmek için 1960'lı yıllarda nüfus
artışını ve toplumsal cinsiyet eşitsizliğini azaltma yönünde adımlar attı. Ulusal bir aile
planlaması programının (Afrika'da birincl) hayata geçirilmesi ve yasal evlilik yaşının
yükseltilmesi ile ilgili olarak Tunus önemli tedbirler almış ve toplam doğurganlık hızını 1960
yılında kadın başına yaklaşık 7 çocuktan günümüzde 2'ye düşürmüştür. Kuzey Afrika ve
Ortadoğu komşularının çoğundan farklı olarak, Tunus yakın bir gelecekte genç nüfuslu bir
ülke olmaktan çıkarak daha düşük doğurganlık ve ölüm oranları, daha yavaş bir nüfus artışı
oranı gibi özelliklerle , orta yaşlı nüfusun daha fazla olduğu bir yapı gösterecektir. Ortalama
yaşam süresi de daha uzundur.
Günümüzde çalışma çağında oldukça büyük bir genç nüfusun olması Tunus'un işgücü,
eğitim ve sağlık sistemlerini zorlamaktadır. Tunus'un artan işsizlik oranı özellikle üniversite
mezunu ve kadınlar arasındaki yüksek işsizlik düzeyi, ayaklanmaların ve 2011'deki Bin Ali
rejiminin devrilmesine yol açan kilit faktörlerden biri olmuştur. Ancak uzun vadede, düşük
bir doğurganlık oranı genç nüfus oranını küçültecek ve Tunus'un işgücü piyasasındaki
demografik baskıyı hafifletecektir, buna rağmen istihdam ve eğitim engellerinin hala ele
alınması gerekecektir.
Tunus'un emek göç öyküsü ise oldukça eskidir. 1960'lı yıllarda işçiler, yoksulluk
nedeniyle Avrupa'nın inşaat ve imalat sanayinde düşük vasıflı işçi olarak çalışmak için
Avrupa ülkelerine göç etmişlerdir. Tunus hükümeti, Fransa, Almanya, Belçika, Macaristan ve
Hollanda ile ikili anlaşmalar imzaladı. Aynı zamanda, Tunuslular giderek artan oranda
genişleyen petrol endüstrisinde çalışmak için yasadışı olarak Libya'ya göç etmiştir. 1970'lerin
ortalarında, Avrupa ülkelerinin göçü kısıtlamaya başlaması ve Tunus Libya gerginlikleri,
Tunuslu işçilerin Körfez ülkelerine yönelmesine neden oldu. 1983'te Libya'dan çıkarıldıktan
sonra, Tunus göçmenleri Avrupa'da ile uzlaşma yoluna gittiler veya yasadışı yollarla güney
Avrupa'ya göç ettiler. 2011'de Bin Ali’nin devrilmesinden sonra, işsiz Tunuslu gençlerin
İtalya'ya ve sonrasına Fransa'ya kaçak göçü on binlere ulaştı.
Libya'da iç savaştan kaçan binlerce Tunuslu ve yabancı işçi Tunus'a göç etti. Nisan
2011'de İtalya ve Tunus, Tunus'tan göçmen akınını durdurmak amacıyla anlaşma yaptı.
Anlaşma çerçevesinde İtalya'nın 20 bin yasa dışı göçmene kısa dönemli oturma izni vermeyi
kabul ettiği, ancak yeni göçmenleri sınır dışı edeceği belirtildi. Kararın kabul edilmesinden
sonra İtalya'ya gelecek kaçak göçmenlerin derhal sınır dışı edileceği haberi verilmesine
rağmen, Tunus İçişleri Bakanlığı sözcüsü sınır dışı konusunda anlaşmazlık bulunduğunu,
Tunus'un göçmenlerin toplu halde geri gönderilmesine karşı olduğunu belirtti.
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Fas’ın ise nüfus artış oranı % 1.04’tür. Ülkede ölüm oranı binde 04.78, doğum oranı
ise binde 18.73’tür. Nüfusun %57’sinin kentlerde yaşadığı ülkede Kazablanka (3.245
milyon); başkent Rabat 1,77 milyon, Fes (1.044 milyon) ve Marakeş (909 bin), en önemli
şehirleri meydana getirir.
Nüfusunun % 99’u Arap berberi, %1’den azının Avrupalı olduğu Cezayir ise hızlı
nüfus artışı gösteren bir ülkedir. Yıllık nüfus artışının %1.9 olduğu ülkede doğum oranı binde
24.25, ölüm oranı binde 4.31’tür. Nüfusun ülke topraklarında dağılışı çok düzensizdir.
Kuzeyde sahil şeridinde ve dağların denize bakan yamaçlarında özellikle doğu kesimde
yoğunluk 500 kişiyi bulur. Burası Avrupalılardan çok yerli halkın bulunduğu sahadır. Ülkede,
halkın %51’i kırsal kesimde, %73’ü şehirlerde yaşar. Büyük kentler daha çok toprak ve iklim
şartlarındaki elverişlilik nedeniyle Akdeniz kıyısında toplanmıştır. Başkent Cezayir (2.916
milyon) ve Oran (770 bin) en önemli şehirlerdir.
20. yüzyılın ilk 2/3’sinde Cezayir'in yüksek doğurganlık hızı nüfusunun hızla
büyümesine neden oldu. Bununla birlikte, 1962'de Fransa'dan bağımsızlığını elde ettikten
yaklaşık on yıl sonra, toplam doğurganlık oranı 1970'lerde kadın başına 7 çocuktan 2000'de
yaklaşık 2.4'e düştü ve Cezayir'in nüfus artış oranı 1980'lerin sonunda oldukça yavaşladı.
Düşük doğurganlık oranı esas olarak kadınların evlilik yaşının büyümesi ve birazda doğum
kontrol yöntemlerinin bir sonucudur. Cezayir'in doğurganlık hızı, 2000'lerin başında
beklenmedik bir yükseliş yaşadı; çünkü kadınların evlilik yaşı çok az da olsa küçüldü.
Binlerce Cezayirli köylü - çoğunlukla Kabylia bölgesinden Berberiler – çok az
toprakları olduğu için ve Fransız yönetimi altında yaşadıkları ekonomik sıkıntı sebebiyle
Fransa'ya geçici olarak göç etmişlerdi. Çoğunlukla 20. yüzyılın ilk yarısı boyunca devam eden
bu göç hareketi imalat ve madencilik sektöründe çalışma amacıyla gerçekleşmiştir. Bu
hareket, Fransız fabrika işçilerinin askerlik yaptıkları I. Dünya Savaşı sırasında
hızlandı. Bağımsızlıktan sonraki yıllarda, düşük vasıflı Cezayirli işçiler, ve Fransızları
destekleyen Cezayirliler (harkiler) topluca Fransa'ya göç ettiler. (Harki 1955-1962 yılları
arasında yaşanan Cezayir Ulusal Kurtuluş Savaşı sırasında, Fransız ordusunun emrinde
kendi halkına karşı savaşan Cezayirlilere verilen isimdir. Fransızların taktiğiyle vatanını
savunan Cezayirlilere karşı, yine Cezayirlilerden oluşan ve adına “Harka” denilen birlikler
oluşturmuşlardır. Sayıları yüzbini aşan Fransız ordusunun emrinde kendi halkına karşı
savaşan bu Cezayirlilerin, bağımsızlıktan sonra bir kısmı resmi kanalla, bir kısmı da kendi
çabasıyla Fransa’ya göç etmiştir. Cezayir’de Fransa saflarında savaşan Cezayirlilere ve
onların çocuklarına “Harki” denir).
Sıkı Fransız göçmenlik kuralları ve Cezayirlilerin 1970'lerde Fransa'ya iş göçünü
durdurma kararı yasal göçü büyük oranda sınırlandırdı.
Cezayir'in 1990'lı yıllardaki iç savaşı bitmeden Cezayir’de yeniden bir göç dalgası
yaşandı. Birçok Cezayirli, turist olduklarıiddiasıyla vizesiz olarak yasal yollardan girdikleri
Tunus'ta işçi olarak kaldılar. Fransa'ya sınırlamalar getirilmesine rağmen, sığınma talep eden
Cezayirliler diğer Avrupa ülkelerine yöneldiler. iç savaş sonrasında, tarım ve madencilik
sektörlerinde çalışmak üzere Sahra altı Afrika’dan Cezayir'e göçmenler gelmiştir. 2000'li
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yıllarda, eğitimli Cezayirlilerin oluşturduğu göç dalgası, daha geniş bir hedef yelpazesinde
uzmanlık gerektiren işlerde çalışmak için yurt dışına çıktı ve Kuzey Amerika ile İspanya'daki
sayılarını arttırdılar. Aynı zamanda, esas olarak Çin ve Mısır'dan gelen yasal yabancı işçiler,
Cezayir'in inşaat ve petrol sektörlerinde çalışmaya başlamıştır. Sahra altı Afrika'dan gelen
Malili, Nigerli ve Gambialılar, gibi yasadışı göçmenler ile 1975'ten bu yana Batı Sahra'da
sürmekte olan çatışmalardan kaçan Sahravilerin sığındıkları ülke olmuştur. Yaklaşık 90.000
Sahravi, Cezayir'in güneybatısındaki Tindouf mülteci kampında yaşamaktadır.

Foto 18:Batı Sahra Savaşı sırasında Batı Sahra boyunca ilerleyen Fas kuvvetlerinden
kaçarak 1975'te Cezayir’e sığınan Sahravi mülteci topluluğunun Tindouf mülteci kampına
sığınmasının üzerinden 42 yıl geçti. Mülteci kamplarında kalan 165 bin kadar Sahravili
mülteciler dünyanın en uzun süren mültecileri durumundadır.
Bu ülkelerin üçü de genelde bir tarım ülkesidir. Tunus hariç (%18) çalışan nüfusun
önemli bir kısmı (Cezayir %14, Fas %44) bu sektörde faaliyet göstermektedir. Bu ülkelerde
ekilen ürünler arasında baş sırayı tahıl alır. Sebze tarımı, bağlar ve şekerpancarı tarımı
yapılır. Bu ülkeler içinde özellikle Tunus’un döviz kaynakları arasında hurma üretiminin ayrı
bir yeri vardır. Tunus Sahra’sında birkaç sahada yetişen hurma ağaçlarının toplam sayısı
1.500.000 adettir.
Tunus'un piyasa odaklı ekonomisi uzun süredir Afrika ve Orta Doğu'da bir başarı
öyküsü olarak gösterilmiştir. Ancak 2011 Arap Baharı devriminin ardından, ekonomik
büyümenin yavaşlaması ve yüksek işsizlik oranı da dahil olmak üzere çeşitli zorluklarla karşı
karşıyadır. 1960'larda sosyalist ekonomik politikalarla başlayan kötü bir deneyin ardından
Tunus, hepsi de ülke ekonomisinin merkezi haline gelen ihracatı, yabancı yatırımları ve
turizmi güçlendirmeye odaklanan başarılı bir strateji geliştirmiştir. Anahtar ihracat ürünleri
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arasında tekstil ve giyim eşyası, gıda ürünleri, petrol ürünleri, kimyasallar ve fosfat sayılabilir.
Bu ihracatın yaklaşık % 80'i en büyük ekonomik ortağı olan AB'ye bağlıdır.
Tunus'un liberal stratejisi, eğitim ve altyapı yatırımlarıyla birleştiğinde, yıllık GSYİH
büyümesi % 4-5'lik bir değere ulaştı ve yaşam standartları iyileşti. Eski cumhurbaşkanı Bin
Ali’nin (1987-2011) ekonomik yolsuzluk ve yanlış ekonomik politikaları sürdürmesi,
ekonomik gelişme performansını engellemiş ve özellikle üniversite mezunları arasında
işsizlik oranı çok artmıştır. Bu mağduriyetler Ocak 2011'de Bin Ali’nin devrilmesine zemin
hazırlarken turizm ve yatırım alanındaki keskin bir düşüş Tunus ekonomisini kuyruklar ülkesi
haline getirmiştir. Turizm sektörüne karşı devam eden terörist saldırılar ve GSYİH'nın
yaklaşık % 15'ini oluşturan fosfat sektöründeki grevler nedeniyle 2015'te GSYİH'yı % 1'inden
daha düşük bir seviyede yavaşlattı, 2016'da ise % 1,5 olarak gerçekleşti. Tunus iş gücü
kaybını sınırlamak için yabancı yatırımları arttırmaya, işçi sendikaları ile de anlaşmaya
çalışmaktadır.
Mağrip ülkelerinde sanayi daha çok tarım ve hayvancılığa bağlı olarak gelişmiştir.
Gıda işleme, deri ürünleri ve tekstil başlıca sanayi kolları arasındadır. Cezayir’de başlıca
sanayi kuruluşları içinde Arzev’de kimyevi gübre, plastik ve kimyasal maddeler üretim
tesisleri Annaba’da demir çelik kuruluşları ile otomobil, kamyon montaj fabrikaları ve
dokuma iplik tesisleri dikkati çeker.
Cezayir maden kaynakları bakımından diğer kuzeybatı Afrika ülkeleri içinde
komşularına oranla daha zengindir. Demir ve fosfat yatakları bakımından Fas ve Tunus kadar
zengin olmasa da Cezayir doğal gaz ve petrol bakımından dünyanın zengin ülkeleri arasında
yer alır. Ülkede petrol ilk olarak 1956 yılında doğu Sahra’da bulunmuştur. Doğal gaz ise batı
Sahra’da çoğunluktadır. Bu her iki üretim alanı kuzey kıyılarına limanlara borular ile
bağlanmıştır. Ülkenin günlük petrol üretimi 1.885.000 varil/gün iken, doğal gaz üretimi
1.885.000 m3 varil / gündür.
Cezayir'in ekonomisinde, ülkenin bağımsızlık sonrası kalkınma modelinin bir mirası
olarak devlet hakimiyeti vardır. Son yıllarda Cezayir Hükümeti, devlete ait sanayi
kuruluşlarının özelleştirilmesini durdurmuş ve ithalat ve ekonomide dış katılımı kısıtlamıştır.
Hidrokarbonlar uzun süredir ekonominin belkemiğini oluşturur ve GSYİH'nın
yaklaşık % 30'u, bütçe gelirlerinin % 60'ı ve ihracat gelirlerinin yaklaşık % 95'ini
oluşturur. Nitekim Cezayir, dünyadaki doğal gazın en büyük onuncu rezervine sahiptir ve
altıncı en büyük gaz ihracatçısı konumundadır. Petrol rezervlerinde onaltıncı sırada yer
alır. Bu doğal kaynakların ihracatı, Cezayir'in makroekonomik istikrarı korumasına ve büyük
döviz rezervlerini artırmasına ve petrol fiyatlarının yüksek olmasına neden olmuştur. Bununla
birlikte, Cezayir, ağır regülasyon ve devlet odaklı büyümeye vurgu yapılması nedeniyle
hidrokarbon olmayan sanayileri geliştirmek için uğraş vermektedir.
Petrol fiyatlarındaki düşüşün neden olduğu azalan gelirlerle hükümet harcamaları
azaltma baskısı altındadır. 2016 yılında hükümet, elektrik ve yakıt vergilerini artırarak benzin
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fiyatlarında ılımlı bir artışı sağlamışken 2017'de hemen hemen tüm ürünlerdeki katma değer
vergisini % 2 oranında artırtırdı.
Fas, Avrupa'ya olan yakınlığından yararlanır ve dışa açık, piyasa odaklı ekonomiyi
benimser. Dünyanın en büyük fosfat yataklarına sahip olan Fas, ekonomisini tarım, imalat
(hava, otomotiv, hazır giyim) tekstil, balıkçılık ve turizm sektörü gelirleri ve dış ülkelerde
çalışan Faslıların ülkeye getirdikleri dövizlerle ayakta tutmaktadır. Fas, liman, ulaşım ve
endüstriyel altyapı yatırımlarını artırarak Afrika'daki iş merkezi konumuna yerleşmiştir.
Endüstriyel kalkınma stratejileri ve altyapı iyileştirmeleri- en iyi örneği Tanca yakınlarındaki
yeni liman ve serbest ticaret bölgesi olan - Fas'ın rekabet gücünü arttırmaktadır.
1980’li yıllardan itibaren Fas, IMF ve Dünya Bankası ile işbirliği içinde başarılı bir
ekonomik reform sürecine girmiş̧, bu çerçevede, dış ticaret rejiminin liberalleştirilmesi, yeni
yatırım kanunu, özelleştirme programı ve bankacılık sisteminin iyileştirilmesine gitmiştir. Fas
ekonomisinin son 10 yılda tarım ve fosfat sektörlerine olan bağımlılığını azalarak imalat ve
hizmet sektörlerinin GSYH’deki payları arttırmıştır.
Hükümetin önceliği işsizlik oranını düşürmek ve ekonomik durgunluğa bağlı olarak
artan fakirliği azaltmaktır. 2014 yılının sonlarında Fas, benzin, dizel ve akaryakıt için yapılan
sübvansiyonları kaldırdı ve ülke bütçesine ve cari hesabına ağırlık veren masrafları önemli
ölçüde azalttı. Bütan gazı ve bazı gıda ürünlerindeki destekler devam etmektedir.
Ülkede ekonomik aktivite Kazablanka ve Rabat etrafında yoğunlaşmıştır. Hükümet, az
nüfuslu bölgelerdeki iş imkânlarını geliştirmek amacıyla yatırım teşvikleri uygulamaktadır.
2016 yılında GSYİH’nın % 1,8 oranında büyümüştür.
Fas'ın ekonomik ilerlemesine rağmen, ülke, özellikle kırsal alanlarda, yüksek işsizlik ,
yoksulluk ve düşük okur yazarlık oranıyla ilgili sorunlar yaşamaktadır. Fas için kilit
ekonomik zorlukların yanı sıra eğitim sisteminin ve yargının da reforma ihtiyacı vardır.
Tarım sektörü iş gücünün %39.1’ini (kadın iş gücünün %60’ı) istihdam etmekte olup,
son yıllarda GSMH’nın %13.1’ini oluşturmaktadır. Fas’da 8,7 milyon hektar ekili alan vardır.
İhracata yönelik üretim yapan büyük ölçekli ve modern çiftlikler dikkati çeker. Bu çiftlikler,
şarap ve narenciye üretiminin %15’ini karşılamaktadır. En önemli tarım ürünleri, tahıl,
baklagiller, zeytin ve narenciye olarak sıralanabilir. Yağışlara bağlı olarak tarım sektörünün
verimi, yıldan yıla değişkenlik göstermektedir. Özellikle düşük mekanizasyon oranı, düşük
gübre kullanımı ve sık sık kuraklık yaşanması tarım sektörünü olumsuz etkileyen en önemli
faktörlerdir. Ayrıca meyve suyu, şarap, kurutulmuş̧ ürünler, zeytin ve kapari ihracata yönelik
olarak yetiştirilen ürünler arasındadır. En önemli tarımsal ihraç ürünleri; narenciye, domates,
taze patates, şaraplık üzüm, zeytin ve zeytin yağıdır.

Sahra Arap Demokratik Cumhuriyeti ise kıtanın kuzey doğu kısmında yer
alır. Kuzeyinde Fas krallığı, güney ve güney doğusunda Moritanya İslam Cumhuriyeti,
doğusunda Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti ile sınırdaş olan tartışmalı bir alandır.
Kıtanın batısının ise Atlas Okyanusuna 1400 km uzunluğunda kıyısı vardır. Fas, Batı
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Sahra'nın kuzeyindeki toprakların 2/3’ünü kendi topraklarına eklemiştir. Moritanya'nın geri
çekilmesinin ardından 1979'da bölgenin geri kalanını da talep etmiştir. Polisario Cephesi ile
Fas egemenliğine karşı çıkan gerilla savaşı, BM barış gücü operasyonunun kurulmasıyla ve
ateşkes ilan edilmesiyle 1991’de sona ermiştir. Bu çabanın bir parçası olarak, BM, Batı Sahra
halklarına bağımsızlık (Polisario Cephesinin tercihi) ya da Fas'a entegrasyon arasında seçim
yapma imkânı bulmaya çalıştı. Seçmenlerin uygunluğu konusunda anlaşma sağlanamaması
nedeniyle önerilen referandum hiç gerçekleşmedi. 2,700 km uzunluğunda olan savunma
duvarı 1980-1987 yılları arasında Faslılar tarafından inşa edilmiştir ve Faslı muhalefet güçleri,
sınırın batısında kalan bölgenin yaklaşık %80'inini kontrol altında tutmaya devam etmektedir.
Fas’ı protesto eden yerel gösteriler düzenli olarak gerçekleşmektedir ve yerli Sahravi halkıyla
Faslı göçmenler arasında düzenli olarak etnik kökenli gerilimler yaşanmaktadır ve Fas
bölgede yoğun bir güvenlik önlemi almıştır.
587,020 kişilik nüfusa sahip olan ülkenin sınırları tartışmalıdır. Bölgenin % 85'i Fas
kontrolü altındadır. 20. yüzyılın ortalarına kadar neredeyse tamamen göçmen Sahravi
çobanlarının yaşadığı bir alan iken savaş, mayın tarlalarının varlığı, fosfat endüstrisindeki iş
olanakları, uzun süren kuraklık, 1979-2002 arasında Batı Sahra sınırının Moritanya’ya
kapatılması, ve Fas ile Polisario'yu birbirinden ayıran savunma amaçlı duvarın inşaatı
1930'lardan bu yana, Sahravilerin çoğunun yerleşik bir yaşam tarzını benimsemesine ve
savaşın bir sonucu olarak kentlerde yaşamak zorunda kalmalarına neden olmuştur..
Bugün Batı Sahra'nın nüfusunun %80'den fazlası kentsel alanlarda
yaşamaktadır. Başkenti Layun’da nüfusun % 40'ından fazlası yaşar. Batı Sahra
nüfusunun artmasında Fas’tan gelen göçün büyük etkisi vardır. Fas, Batı Sahra'da büyük bir
askeri varlık sürdürmekte ve Batı Sahra'yı Fas Krallığı'na entegre etmek için devlet
memurlarına ikramiye, ücret yükseltme, gıda yardımı ve vergi muafiyeti sunarak
vatandaşlarını orada yerleşmeye teşvik etmektedir. Bu uygulamalar
yerli halk olan
Sahravileri, azınlığa düşürmüştür.
Batı Sahra Sahravileri, 1950'lerden beri Avrupa'ya, özellikle eski sömürgesi olduğu
İspanya'ya göç etmişlerdir. Cezayir'deki Tindouf'taki mülteci kamplarına taşınan çoğu kişi,
daha sonra İspanya ve İtalya'ya göç ettiler. Polisario Tindouf kamplarında yaşayan nüfusunun
yaklaşık 155 bin kişi olduğunu iddia eder. Ancak bu rakam komşu ülkelerden gelen binlerce
Arap ve Tuareg’i de içerebilir. Uluslararası örgütler, Tindouf'ta bağımsız bir sayım
yapamadıklarından, BM Yüksek Komiserliği, yardımlarını 90 bin mülteciye dayandırır. Batı
Sahra sahil kasabaları, 1990'lı yılların ortalarında (İspanya'nın Kanarya Adalarına ulaşmak
için) göç için önemli geçiş noktası olmuştur.
Batı sahra, en önemli fosfat ocaklarından birine sahiptir ve en balık türleri bakımından
çok zengin kıyıları vardır. Harita ve aramalarda altın, gümüş, uranyum, demir, bakır, birçok
değerli taş cinsleri ve kuvartz gibi değerli madenlerin varlığı saptanmıştır. Ayrıca kara ve
denizde petrol ve gazın bulunduğuna dair ciddi göstergeler vardır.
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Uygulamalar
1.Kuzey Afrika ülkelerinin ayrı bir bölge olarak ayırılmasında etkili olan faktöreleri
araştırınız
2.Kuzey Afrika ülkeleri ve Türk ilişkilerinin tarih boyunca gelişmini araştırınız.
3.Kuzey Afrika ülkelerinin Türkiye ile ekonomik ilişkileri hakkında araştırma yapınız.
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Uygulama Soruları
1.Kuzey Afrika ülkelerinin ekonomilerinin büyümesinde etkili olan faktörler nelerdir?
2.Kuzey Afrika ülkelerindeki ekonomik sorunların nedenleri sıralayınız ve bu
sorunların günlük hayat yansıması nasıldır? Açıklayınız.
3.Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika da çok köklü bir geçmişe ve tarihe sahip
olmasının nedenlerini sıralayınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Afrika kıtasının kuzeyindeki yer alan bölge Afrika'da Fas, Cezayir, Tunus, Libya
ve Mısır yer alır. Bölgenin kuzeybatısı Mağrip adı ile anılır ve ayrıca İspanya'nın Septe ve
Melilla şehirleri de Kuzey Afrika'da yer alır.
Kuzey Afrika’daki ülkeler Arap baharı adıyla başlayan süreçle büyük bir ölçüde
değişim yaşamaktadırlar. Zorlu ve oldukça sancılı olan bu dönemde Libya, Tunus ve Mısır,
on yıllardır diktatörler tarafından yönetildikten sonra ‘özgürlüğe’ kavuştu. Yönetim
sistemleri, yöneticiler ve halk buna hazır olmadığından bu ülkelerde gerçek demokrasiden
söz etmek şu an için imkansız..
Kuzey Afrika, yaklaşık 6milyon km² yüz ölçümü, 170 milyonluk nüfusu, sahip olduğu
doğal kaynaklar ve insan gücü ile uluslararası arenada gittikçe artan bir öneme sahiptir. Kuzey
Afrika ekonomilerinin büyümelerinde yüksek petrol fiyatları ve petrole olan talep,Süveyş
kanalı gelirlerindeki artış, Mağrip ülkelerindeki yüksek tarımsal rekolte, turizm gelirlerindeki
artış ve Avrupa ülkelerinden kaynaklanan yüksek talep ekonomik büyümenin en temel
öğeleridir. Bu ülkelerden Cezayir ve Libya gibi kaynak zengini ülkelerdir, Mısır ve Fas
büyük ekonomiler e sahiptir Tunus’un ekonomisi ise diğerlerine göre daha küçüktür. Bu
ülkelerden . 85 milyonluk nüfusuyla büyük bir ülke olan ve dev bir ekonomiye sahip olan
Mısır Afrika’nın ve Ortadoğu’nun önemli bir kapısıdır. Bu nüfus içinde zenginlerin sayısı, az
fakirlerin sayısı ise oldukça fazladır. Tunus da kendini Afrika’nın kapılarından biri olarak
görür. Her iki ülke de orta seviyede sanayiye sahiptir. Cezayir, Kuzey Afrika'nın en büyük
pazarı ve 7 Afrika ülkesinden biridir. Petrolü olmayan tek Kuzey Afrika ülkesi olan Fas ise
dünyanın en büyük fosfat rezervlerine sahiptir. Bu ülkelerin hemen hepsi turizmi gelecek 10
yılın temel yapıtaşı olarak görülmektedir.
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Bölüm Soruları
Aşağıdaki dağlardan hangisi Mısır’ın en yüksek dağları arasındadır?
a)

Katerina dağları

b)

Cebel Tabukal

c)

Cebek Chambi

d)

Ahaggar Dağları

e)

Tasili Dağları

2. Aşağıdaki ülkelerden hangileri Mağrip ülkeleri grubunda yer alır?
a)

Tunus-Fas-Libya

b)

Fas- Cezayir-Mısır

c)

Tunus-Fas-Cezayir

d)

Mısır-Libya- Fas

e)

Cezayir-Libya -Mısır

3)Aşağıdaki ülkelerden hangisinde hurma önemli bir ihraç ürünüdür?
a)

Cezayir

b)

Fas

c)

Tunus

d)

Libya

e)

Mısır

4)Aşağıdaki ülkelerin hangisinde petrolün bulunması ekonomik yaşamının dönüm
noktası olmuştur?
a)

Mısır

b)

Tunus

c)

Cezayir

d)

Libya
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e)

Fas

5) Aşağıdaki şehirlerden hangisi Libya’ya aittir?
a)

Rabat

b)

Trablus

c)

İskenderiye

d)

Marakeş

6)Kuzey Afrika ülkeleri hangileridir? Bu ülkelerin ayrı bir bölge halinde ele
alınmasında hangi faktörler etkili olmuştur?
7)Mısır’ın etnik özellikleri hakkında bilgi veriniz
8)Libya tarihinde önemli yeri olan Kaddafi hakkında bilgi veriniz
9)Mağrip ülkeleri kıtada nerede yer alır? Bu ülkeleri yüzölçümleri bakımından
büyükten küçüğe doğru sıralayınız.,
10) Mağrip ülkelerinin ekonomik özellikleri hakkında bilgi veriniz.

Cevaplar
1)a, 2)c ,3)c,4)d, 5)b
6)Mısır, Mağrip ülkeleri (Tunus, Fas, Cezayir) ve Libya’yı içine alan Kuzey Afrika
batıda Atlas Okyanusu, kuzeyde Akdeniz, doğuda Sina Yarımadası ve Kızıldeniz güneyde ise
Moritanya, Batı Sahra, Mali Nijer Çad, Sudan ile sınırlanır. Kıtanın bu bölümünü bazı
coğrafyacılar tek bir bölge halinde ele alırken, bazıları Mısır’ı ve Mağrip ülkeleriyle Libya’yı
ayrı bir bölge halinde ele alırlar Ancak gerek ayrı gerekse iki alt bölge halinde ele alınsın
Kuzey Afrika’da yer alan ülkeler Müslümanların çoğunlukta olması ve Arapçanın en yaygın
konuşulan dil olması nedeniyle ortak bir özelliğe sahiptir.
7) 85.294.388 kişilik nüfusu ile Kuzey Afrika’nın en kalabalık ülkesi durumda olan
Mısır halkının yaklaşık %91'ini Araplar oluşturur. Arapların %91.5'i Müslüman, kalanı
Hıristiyan'dır. İkinci önemli etnik unsur nüfusun %7'sini oluşturan Kıptilerdir. Kıptilerin
tamamı Hıristiyan'dır. Kıptilerin kendilerine özel bir dilleri vardır. Ancak bugün artık Kıptice
konuşan kalmamıştır ve Kıptiler de Arapça konuşmaktadırlar. Kalan nüfusu Avrupalı
Hıristiyan etnik unsurlarla, Nubiyalı, Beja, Arnavut, Berberi gibi değişik kökenlerden gelen
Müslüman etnik unsurlar oluşturmaktadır.
8) 1969’dan 2011 yılına kadar ülkeyi Kaddafi yönetmiştir. Birleşmiş Milletler,
Güvenlik Konseyi Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı birliklerin halka baskı ve şiddet
uygulaması kararına dayanarak 18 Mart 2011’de Fransa, İngiltere ve ABD'nin önderliğinde
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Libya’ya karşı havadan askeri operasyon başlatılmıştır. Operasyonun gerekçesi, Libya'nın
BM kararlarına uymaması olarak açıklanmıştır. BM ve halk 22 Ağustos 2011'de Kaddafi'yi
devirmiştir. Ayaklanmanın sonlarında Sirte yakınlarında Kaddafi'nin konvoyuna NATO
destekli saldırı düzenlenmiş, bu saldırıdan yara almadan kurtulan Kaddafi, saklandığı bir
geçitte isyancılar tarafından yakalanarak linç edilmiştir.
9) Mısır’ın batısında Afrika’nın kuzeybatı köşesinde yer alan üç ülke -Fas, Cezayir,
Tunus- Mağrip ülkeleri olarak adlandırılırlar. Mağrip ülkeleri içinde kapladığı alan
bakımından en büyük ülke durumundaki Cezayir (2.381.741 km2) aynı zamanda kuzey
Afrika’nında en büyük yüzölçümüne sahip ülkesidir. Fas (446.550 km2) ve Tunus (163.610
km2) ise diğer Kuzey Afrika ülkelerine oranla oldukça küçük alanlı ülkeler durumundadır.
10) Bu ülkelerin üçü de genelde bir tarım ülkesidir. Tunus hariç (%18) çalışan nüfusun
önemli bir kısmı (Cezayir %14, Fas %44) bu sektörde faaliyet göstermektedir. Bu ülkelerde
ekilen ürünler arasında baş sırayı tahıl alır. Sebze tarımı, bağlar ve şekerpancarı tarımı
yapılır. Bu ülkeler içinde özellikle Tunus’un döviz kaynakları arasında hurma üretiminin ayrı
bir yeri vardır. Tunus Sahra’sında birkaç sahada yetişen hurma ağaçlarının toplam sayısı
1.500.000 adettir. Bu ülkelerde sanayi daha çok tarım ve hayvancılığa bağlı olarak
gelişmiştir. Gıda işleme, deri ürünleri ve tekstil başlıca sanayi kolları arasındadır. Cezayir’de
başlıca sanayi kuruluşları içinde Arzev’de kimyevi gübre, plastik ve kimyasal maddeler
üretim tesisleri Annaba’da demir çelik kuruluşları ile otomobil, kamyon montaj fabrikaları ve
dokuma iplik tesisleri dikkati çeker.
Cezayir maden kaynakları bakımından diğer kuzeybatı Afrika ülkeleri içinde
komşularına oranla daha zengindir. Demir ve fosfat yatakları bakımından Fas ve Tunus kadar
zengin olmasa da Cezayir doğal gaz ve petrol bakımından dünyanın zengin ülkeleri arasında
yer alır. Ülkede petrol ilk olarak 1956 yılında doğu Sahra’da bulunmuştur. Doğal gaz ise batı
Sahra’da çoğunluktadır. Bu her iki üretim alanı kuzey kıyılarına limanlara borular ile
bağlanmıştır. Ülkenin günlük petrol üretimi 1.885.000 varil/gün iken doğal gaz üretimi
1.885.000 m3 varil / gündür.
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11. BATI AFRİKA ÜLKELERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1.1.Batı Afrika Ülkeleri
11.1.Kıyı Ülkeleri
11.2. İç Kesimde Yer Alan Ülkeler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1............., Dünyanın nüfus bakımından sekizinci ,Afrika’nın ise en kalabalık ülkesidir.
Halkın büyük bir bölümünü yerli kabileler teşkil eder. Ayrıca Avrupalı beyazlar da mevcuttur.
Nüfus, birbirinden birçok bakımlardan farklı..... ....... gruptan oluşur.
2. ......, 1.240.192 km2’lik yüzölçümü ile Batı Afrika'nın ikinci büyük ülkesidir. ......
ise 1.267.000 km2 lik yüzölçümü ile batı Afrika’nın en büyük ülkesidir.
3. .........’da nüfusun %95’ini yerli gruplar %5 kadarını ise ABD’den özgürlüklerine
kavuştuktan sonra ülkeye gelip yerleşenlerin soyundan gelenler, yani Amerikan-Liberyalılar
oluşturur.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Bölgesel Coğrafya

Afrika’nın batı kesiminin
neden ayrı bir bölge olarak
ele alındığını öğrenecek

Bölgesel Coğrafya

Batı
Afrika’nın
kıyı
kesiminde yer alan ülkelerin
genel coğrafi özellikleri
hakkında
bilgi
sahibi
olunacak

Bölgesel Coğrafya

Batı
Afrika’nın
iç
kesimlerinde
yer
alan
ülkelerin
genel
coğrafi
özellikleri hakkında bilgi
sahibi olunacak

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
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geliştirileceği
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Anahtar Kavramlar
•

Housa-Fulani

•

Yamoussoukro

•

Temne

•

Mende

•

Limba

•

Kono

•

Kriole

•

Bambara

•

Peul

•

Dogon

•

Maraka

•

Soninke

•

Malinke

•

Songhai / Djerma

•

Minianka

•

Tamacheq

•

Senoufo
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Giriş
Batı Afrika kıyılarında karmaşık, büyüleyici kültürel özellikleri ve siyasi yaşamları ile
tam bir mozaik oluşturan çok sayıda ülke yer alır. Batı Afrika’nın sınırları içinde yer alan bu
ülkeler Nijerya, Fildişi Sahili, Senegal, Moritanya, Mali, Nijer, Gana, Liberya, Burkina Faso,
Benin, Togo, Gine, Gine-Bissua Sierra Leone ve Gambiya’ ve São Tomé ve Príncipe, Cape
Verde (Yeşil Burun adaları), Saint Helena adalarının da dahil olduğu 18 ülke bu bölgeye
dahildir.

Harita 35: Batı Afrika Ülkeleri
Toplam 5.112.903 km2 alan kaplayan bölge Afrika’nın yaklaşık olarak 1/5’ini kaplar.
Batı Afrika’nın güney kıyıları boyunca birçok devlet yüksek kesimlerle ayrılmış olmasına
rağmen arazinin büyük kısmı deniz seviyesinden 300 metre daha aşağıda yer alan ovalardan
oluşur. Batı Afrika'nın kuzey kesimi (batıda dar Mağrip hariç), Sahra ile batı Sudan savanları
arasında geçiş bölgesi olan Sahel olarak bilinen yarı kurak araziden oluşur. Ormanlar savanlar
güney kıyıları arasında genişliği 160 km ila 240 km arasında değişen bir kemer oluşturur.
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Kuzeybatı Afrika’nın Moritanya bölgesinde insanlar çekirge sürüleri, suyun
azalması, tuzluluk gibi periyodik sorunlarla boğuşmaktadır.

11.1. Kıyı Ülkeleri
Nijerya, 923.768 km2 yüzölçümüne sahip bir ülkedir. Güney batı Afrika kıyısında yer
alan ülkenin doğusunda Kamerun, kuzeydoğusunda Çad, kuzeyinde Nijer ve batısında Benin
bulunur. Güneyi kesiminin Gine Körfezi vasıtasıyla Atlas Okyanusuna kıyısı vardır.
Yüzey şekilleri bakımından çeşitlilik gösteren ülke esas olarak kıyıdaki mangrov
bataklık bölgesi, tropikal ormanlık bölge, Savan bölgesi ve kuzeydeki yarı çöl bölgesi olmak
üzere dört coğrafi bölgeye ayrılır:
Güneyinde Gine körfezi kıyısında Nijer ırmağının taşıdığı alüvyonlardan oluşan geniş
delta düzlükleri yer alır. Kıyıdan yaklaşık 100 km kadar iç bölgeye uzanan 36.000 km2 lik
geniş bir deltaya ve mangrov ağaçlarıyla dolu bataklıklara sahip olan bu delta bölgesi
üzerinde birçok nehir ve nehir ve kolları mevcuttur. Yükselti kuzeye doğru gidildikçe artar
kıyılardan itibaren tedricen kesilmiş ve dağlık arazilerle kırılmış, hafif ondüleli bir yayla
görünümü hakim olur. Bu kesim Lagos’tan Kamerun sınırına kadar olan ekvatoral ormanlarla
kaplıdır.

Harita36: Nijerya ve Komşuları

Orta kesimlerdeki Jos yaylasında yükselti 1500 metreye kadar çıkar. Ülkeyi baştan
başa (yaklaşık 320 kilometreyi aşkın bir mesafede) kat eden Nijer Nehrinin ikiye böldüğü
ülkenin batı kesimi oldukça dağlık bir görünüme sahiptir. Bu kesimde yaklaşık 80 km
uzunluğunda Adamawa Dağları üzerinde Kamerun sınırındaki Dimlang Tepesi yaklaşık 2042
metre ile en yüksek kesimini oluşturur. Ülkenin g bütün güneydoğu sınırı boyunca Kamerun
Dağlarının batı yamaçları uzanır., ortalama 1500 m yüksekliğinde olan bu dağlar yer yer 2000
metreye ulaşırlar. Kuzey Nijerya ise nispeten yarı çöl görünümünde olup Büyük Sahra
Çölünün güneye doğru bir devamı şeklindedir.
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Tropikal iklimin etkisinde olduğundan yüksek sıcaklıklar hakimdir. Sıcaklıklar 2833 °C arasında olup, mart-nisan aylarında 37 °C’ye kadar yükselebilmektedir. Sıcaklıklar
güneyden kuzeye doğru artar ve en yüksek dereceler güneyde 350C iken kuzeyde 410C’i
bulur. Kuzey bölgelerde çöl iklimi mevcuttur. Kış aylarında Büyük Sahra’dan güneye doğru
şiddetli esen rüzgarlar, beraberlerinde toz ve kum getirirler.
Yıllık ortalama yağış miktarı, bölgeden bölgeye farklılıklar gösterir İklim okyanusa
uzaklık ve yakınlık ve yükselti gibi coğrafi faktörlere bağlı olarak değişiklik gösterir. Kıyı
bölgesinde iki yağmur mevsimi görülür; burada yıllık yağışın 2500 milimetreyi geçtiği yerler
vardır; fakat kuzeye doğru yağış azalır (Kano’da 920 mm.). Kuzeyde kurak mevsim ekimden
nisana kadar devam eder.
Doğal bitki örtüsü kıyı kesiminde bataklık bitkileriyle başlayıp içerilere gidildikçe
tropikal yağmur ormanlarına dönüşür. Kuzeye doğru savanlar görülür; daha kuzeyde çöl
sahasına geçilir. Nijer ve Benue nehirleriyle bunlara karışan küçük ırmaklar akarsu sistemini
oluşturur. Nijer nehrinin ülke topraklarındaki uzunluğu 1280 kilometredir ve üzerinde Kainji
barajı yer alır. Nehir Benue ile birleştikten sonra yelpaze biçimindeki deltasıyla Atlas
Okyanusu’na dökülür; aşağı kesimleri ulaşıma elverişlidir. Benue’nin Nijerya’daki uzunluğu
ise 900 kilometredir. Çad gölünün bir bölümü de millî sınırlar içerisinde bulunmaktadır
Dünyanın nüfus bakımından sekizinci ülkesi olan Nijerya 186.053.386 kişilik
nüfusuyla Afrika’nın en kalabalık ülkesidir. 1960 yılında İngiltere’den bağımsızlığını kazanan
Nijerya’da yıllarca yolsuzluklar ve arka arkaya gelen askeri darbelerle yaşamıştır. Askeri
darbe dönemlerinin ardından 1999’da sivil yönetime geçilmiştir. Ancak bu dönem de
diğerlerinden farklı olmamış ve farklı dini ve etnik gruplar arasında çatışmalar yaşanmış ve
ülkede şiddet olayları hız kazanmıştır. Bu grupların mücadelesi nedeniyle Nijerya'da son
yıllarda binlerce kişi hayatını kaybetmiştir.

Foto 19: Nijerya’nın başkenti Abuja üllkenin orta kesimlerinde yer alır. Özel olarak
planlanmış bir şehir olan Abuja büyük ölçüde 1980'li yıllarda imar edilmiştir.

280

Bazı eyaletlerde İslam kanunlarının uygulanması binlerce Hristiyan’ın yer
değiştirmesine neden olmuş. Ülke, kuzeyde Müslümanlar ve güneyde Hristiyanlar arasında
ikiye bölünmüştür. Kuzeyde 2002 yılından beri hükümet güçleri ve İslamcı Boko Haram
örgütü arasında çatışmalar yaşanmaktadır. Ülkenin kuzeyinde etkinlik gösteren İsmi ‘yabancı
dilde eğitim günahtır’ anlamına gelen örgüt, 2003 yılında ismini duyurmuştur. İlk saldırısını
2004’te gerçekleştiren örgütün merkezi Nijerya’nın kuzey doğu ucundaki Maiduguri bölgesi
olmuştur. Boko Haram örgütü, özellikle son yıllarda eylemlerini artırmıştır. Ülkedeki siyasi
istikrarsızlık sadece Boko Haram örgütü ile sınırlı değildir. Ülkeyi bölünmenin eşiğine getiren
çatışmaların diğer nedenleri de işsizlik, yoksulluk ve toprak kavgasıdır.
Halkın büyük bir bölümünü yerli kabileler teşkil eder. Ayrıca Avrupalı beyazlar da
mevcuttur. Nüfus, birbirinden birçok bakımlardan farklı, 250 etnik gruptan oluşur. Bunların
en güçlü ve geniş olanı %29 orana sahip olan Housa-Fulani kabileleridir. Nijerya nüfusunun
yarıdan çoğu Müslüman’dır. Ülkede, genellikle Avrupalı olan bir miktar Hıristiyan (% 40)
vardır. Bazı kabileler ise yerli animist dinlere mensuptur(%10).
Petrol zengini Nijerya, siyasi istikrarsızlık, yolsuzluk, alt yapı eksikliği ve ekonominin
kötü yönetilmesi nedeniyle zor günler yaşamaktadır. 2008’den bu yana ekonomik reformlar
uygulanmasına Nijerya’nın eski askeri rejimleri ülkenin petrol sektörüne bağımlılığını
azaltamamıştır. Nijerya, dünyada gelir dağılımının en bozuk olduğu ilk 10 ülke arasındadır.
Güney Afrika Cumhuriyeti ve Kenya’dan sonra en kötü gelir dağılımının olduğu 3. ülkedir.
Yolsuzluk Algılama Endeksinde 183 ülke arasında 143. sırada yer almıştır.
Ülkenin hane halkı başına en az harcamanın yapıldığı bölge ise Kuzey-Doğu
Bölgesi’dir. Tarihsel olarak bu bölge, hayati limanlara sahip olan kıyı şeridindeki bölgelerden
daha az refaha sahip olmuştur. Kişi başına gelir kuzeyde, güneye göre %50 daha azdır.
Ülkenin dış ticaret kazancının yüzde 95’ini ve gelirinin yüzde 80’ini petrol oluşturur.
Kaliteli ve ucuz maliyetli petrolünün yanında, dünyanın 9. büyük doğal gaz rezervine
de (5,2 trilyon m3)’tir. Üretim miktarı 85 milyar m3, ihracatı ise 27 milyar m3’tür. Afrika’da
Cezayir’den sonraki tek doğal gaz ihracatçısıdır. 8,2 milyar dolarlık gaz ihracatının %32’sini
Japonya ithal etmiştir.
Ekonomi daha çok tarıma dayanır. Yerfıstığı, pamuk, palmiye ağaçları, sebze ve
meyve türleri, kakao, kauçuk tahıl ürünleri, hurma ve yerfıstığı yağı, kereste ve kola cevizi
bol miktarda üretilir. Kakao ve kauçuk üretiminde dünyanın altıncı ülkesidir. Ülke
topraklarının % 25’i ekime müsaittir.
Nijerya’nın komşusu Benin’in adı geçmişte bölgenin güçlü krallıklarından birinden
gelir. Batı Afrika ülkelerinden gelen kölelerin büyük kısmı buradan Brezilya’ya
gönderilmiştir. Bu nedenle günümüzde Benin’in Atlas Okyanusunun tam karşı kıyısında
Salvador yakınındaki Bahia Devleti ile, geçmişten, atalarından gelen duygusal ve kültürel bir
bağlantısı vardır. 1975’e kadar adı Dahomey olan ülke güneyde Atlas Okyanusu, doğuda
Nijerya, batıda Togo ve kuzeyde Burkina Faso ve Nijer Cumhuriyeti’yle sınırlıdır.
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Yüzölçümü 112.622 km² olan 125 km uzunluğunda bir kıyı şeridine sahip olan ülke Togo ile
Nijerya arasına sıkışmıştır. Ülkenin en güney noktası ile en kuzey noktası arasındaki uzaklık
sadece 700 km. Kadardır.
Benin düz ve kumlu arazilere sahip olan kıyı bölgesi, birbirine kanallarla bağlanmış
lagün ve gölleriyle alüvyonlu ve verimli toprakların bulunduğu ova ve kuzeybatısındaki
Atakora dağlık kütlesi olmak üzere üç bölgeye ayrılır. Kıyıdan 50 km içeride aşınmaya
uğramış alçak tepeler dikkati çeker. Verimli killi toprakların ve yüksekliği fazla olmayan
kesimlerin oluşturduğu orta bölge bir plato görünümündedir. Benin’in kuzey bölgesi,
Togo’daki dağ silsilesinin bir devamı olan alçak yükseltili Atakora dağlık kütlesiyle
kuzeydoğudaki Nijer düzlüklerinden oluşur.
Atakora ve Ndali-Bimbereke dağlarından doğan çeşitli akarsuların yer aldığı ülkede
nehirlerin bir kısmı lagün ve göllere dökülürken bir kısmı da kuzeye doğru akarak Nijer ve
Olta nehirlerine dahil olurlar. 450 km uzunluğundaki Ueme ırmağı ülkenin en uzun
akarsuyudur.
Ülkede üç farklı iklim tipi görülür. . Ülkenin kıyı bölgesinde ekvatoral iklim görülür.
Yıllık ortalama yağış miktarı ülkenin güneyinde 1300 milimetreye ulaşırken kuzeye doğru
gidildikçe düşer. Tropikal iklimin hakim olduğu güney bölgelerde Nisan-Temmuz ve EkimKasım dönemlerinde olmak üzere iki kere yağmur sezonu yaşanmakta olup, Ağustos-Eylül
dönemlerin de ise yağmur yağmasa da hava genellikle kapalı konumdadır. Güney bölgesinde
yıllık ortalama sıcaklık 25-27 derece arasında değişir. ortalama yıllık nem değerleri ise %90
civarındadır.
Ülkenin kuzeybatı ve orta bölümlerinde yağışlar Mart-Nisan aylarında başlar, Ekim
ayına kadar sürer. Yıllık ortalama yıllık sıcaklık değerleri gündüz 29 °C - 38 °C, gece ise
16 °C - 26 °C arasında değişir. Yağış tropikal iklimin hakim olduğu bölgelere göre daha azdır
ve ortalamada 1000 mm kadardır. Atakora Sıradağlarının bölgesinde yoğun şekilde yağış
düşer.
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Foto 20: Benin’de Ganvie köyü
göl üzerinde kurulmuş bir
köydür.

Ülkenin 10.741.458 milyonu aşan nüfusu çeşitli etnik gruplardan meydana gelmiş olup
en kalabalık grubu güney ve orta bölgelerde yaşayan Fonlar meydana getirir. Nijerya sınırına
yakın bölgelerde Yorubalar, güneydoğu ve güneybatıda Acalar, Minalar ve Gunlar, kuzeyde
Baribalar, Atakora ile Togo arasında Sombalar ve Nijer düzlüklerinde Dendiler yaşarlar.
Bunların dışında çeşitli küçük topluluklar ve özellikle kıyı bölgesinde Avrupalılar ile
Brezilya’dan geri dönenler de bulunmaktadır
Fransız sömürge dönemi öncesinde Batı Afrika’daki birçok krallığın merkezi
konumunda olan Benin, 1960 yılında Dahomey Cumhuriyeti adı altında bağımsızlığını
kazanmıştır. 1972-1989 yıllarında darbe yönetimi sırasında Sosyalist deneyimi de yaşamıştır.
1975 yılında Benin Halk Cumhuriyeti adını almış, Marksist-Leninist yönetim 1989 yılında
kaldırılarak yeni anayasa hazırlanmış ve 1 Mart 1990 tarihinde Benin Cumhuriyeti adını
almıştır. Yüksek işsizlik oranı, yolsuzlukla mücadele, sağlık ve eğitim sisteminin
iyileştirilmesi gibi sorunlarla boğuşan Benin’de başta pamuk olmak üzere tarım
önemlidir. Ülkenin güney ve orta kesimlerinde çok miktarda yağ palmiyesi yetiştirilir ve elde
edilen palmiye yağı ihraç edilir; Hindistan cevizi, kene otu ve yer fıstığı gibi temel ürünler de
283

diğer ihraç maddelerini oluşturur. Yaklaşık 1 milyar dolarlık ihracatı, pamuk, yağlı tohumlar,
balık ve tropikal meyveler oluşturur. İhracat yaptığı ilk beş ülke, ÇHC, Hindistan, Lübnan,
Nijer ve Nijerya’dır.
Benin’in batı komşusu olan Togo’nun geçmişi önce Alman kolonisi sonra Fransız
yönetimi altında kalan Gana’ya uzanır. Avrupa sömürgeciliğinin Afrika' da zorlamayla
oluşturduğu ülkelerden biri olan Togo' nun, Gine körfezi boyunca uzanan kıyıları sadece 56
km' dir, ülke toprakları kıtanın iç kesimine doğru 540 km uzunluğunda daracık bir koridor
gibi sokulur. Togo sahip olduğu 56.785 km² yüzölçümü ile Afrika kıtası standartlarına göre
oldukça küçük bir ülke konumundadır.
Adını eski Afrika krallıklarının birinden alan Gana sömürge döneminde sahip olduğu
zengin altın madenleri sebebiyle “Altın kıyısı” adı ile tanınmıştır. Güneyden Atlas Okyanusu,
doğudan Togo, kuzeyden Burkina Faso ve batıdan Fildişi Sahili ile çevrili olan Gana hiçbir
yerde 900 metreyi geçmeyen yükseltisi ile fazla yüksek olmayan bir ülkedir.
Gana’nın sert prekambriyen kayaçlardan oluşan ülkenin güneybatı, kuzeybatı ve kuzey
bölgesi akarsularla parçalanmış bir peneplen görünümündedir. orta bölgedeki Volta havzasını
kireç taşı ve kum taşı katmanları örtmüştür. Güney batı, güneydoğu ve orta-kuzey olarak üç
bölgeye ayrılan ülke toprakları içerisinde en önemli bölüm güneybatısıdır. Çünkü burada
başlıca ihracat maddeleri olan kakao, kereste, muz, ananas, palmiye yağı burada üretilir.
Üçgen şeklindeki güneybatı ve başşehir Accra’nın da içinde yer aldığı güneydoğu
bölgelerinin sahil kesiminde, özellikle Volta nehrinin denize döküldüğü yerde bataklık ve
lagünler bulunmaktadır.
Gana Batı Afrika’da bağımsızlığını kazanan ilk devlettir (1957). Fakat diğer Afrika
ülkeleri gibi beceriksiz hükümetler, ekonomik yanlışlar, yozlaşma, yolsuzluk ve
istikrarsızlıklar gibi sorunlar yaşamaktadır. 238.537 km² yüzölçümüne sahip olan 26.908.262
kişinin yaşadığı Gana yeraltı ve yerüstü kaynakları bakımından oldukça zengindir. Ülkede
altın, elmas, boksit, manganez, demir, nikel, grafit ve granit çıkartılır. Zengin doğal
kaynaklara sahip Gana'nın ekonomisinde GSYİH'nın yaklaşık üçte birini teşkil eden tarım ve
madencilik sektörü öne çıkmakta olup, ihracat kalemlerinin büyük bir kısmını kakao ve altın
oluşturmaktadır. Gana, Afrika'nın ikinci büyük (Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ardından),
Batı Afrika'nın ise en büyük altın üreticisi ve dünyanın ikinci en büyük kakao üreticisidir.
Ayrıca kauçuk, kahve, hububat, hindistancevizi, palmiye yağı, muz ve fındıkgillerden birçok
ürün yetiştirilir.
Gana ekonomisinin %44.7’sini tarım, % 14.4'ünü sanayi ve % 40.9'unu hizmet
sektörü oluşturur.. gıda işletmeciliği, içecekler, tekstil, deri, kimyasallar, metal işlemeciliği,
çimento sanayinin geliştiği ülkelerde, önde hububat, baklagiller, kahve, yağlı tohumlar,
pamuk, şeker kamışı patates, yetiştirilen başlıca tarım ürünleridir. Ayrıca kesme çiçek, küçükbüyükbaş hayvancılık ve balıkçılık dikkati çeker. 2010 yılı sonundan itibaren Gana "offshore" petrol üretmeye başlamıştır. Gana'nın yaklaşık 1,8 milyar varil miktarında petrol
rezervlerine sahip olduğu ve günlük petrol üretim kapasitesinin 120.000 varile kadar
çıkabileceği belirtilmektedir. 102.400 varil/gün üretim yapan Gana'nın petrol üretimi hali
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hazırda altından sonraki ikinci önemli ihracat kalemidir. Gelecek yıllarda ilk sıraya
ulaşması beklenmektedir.

Foto 21: Gana’nın Dünya'ya açılan kapısı olan Akra ülkenin başkentidir. Ülkenin en
gelişmiş ve en kalabalık şehri olan Akra sömürge döneminde 1877'den beri başkenttir.
Fildişi kıyısı ise Fransa’nın Batı Afrika’daki iki önemli kolonisinden biriydi.
güneyden Atlas Okyanusu, doğudan Gana, kuzeyden Burkina Faso ve Mali, batıdan Liberya
ile Gine çevrili olan 322.462 km2 yüzölçümündeki ülke 7 Ağustos 1960'da Fransa'dan
bağımsızlığını kazandıktan sonra kendini yönetme hakkını elde etmiştir. Ülke kabaca bir
dikdörtgeni andırır.
Batı kesimi nisbeten alçak ve düzdür. kıyıda çok az sayıda doğal limanın olduğu
ülkede kuzeyden gelen akarsular bataklık oluşturduktan sonra denize dökülürler. Kıyıdan
itibaren kuzeye doğru yükselti yavaş bir biçimde artar; orta ve kuzey kesimlerde yükseklik
500-1500m. arasında değişir. batı ve kuzeybatıdaki Liberya, Gine ve Mali ile sınır
oluşturduğu bölge dağlıktır. Yükseltisi 1340 metreye ulaşan Dan dağlarının batısında
bölgenin en yüksek noktası olan Nimba dağı (1752 m.) bulunur.
Fildişi kıyısında iklimin belirlenmesinde coğrafi konumun etkisi vardır. Ülke ekvatora
400 km uzaklıkta olup olarak 4° ve 10° kuzey enlemleri arasında yer alır. Ülke genelinde
ortalama sıcaklık değerleri 28 °C düzeyinde yer alsa da, ülkenin kuzey kesimleri ile güney
kesimleri arasında keskin sıcaklık değerleri gözlemlenebilmektedir.
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Yıllık ortalama yağış miktarı 1400 mm. kadar olan ve aralık-şubat arasında bu yağışın
ancak % 2’sini alan kuzey güneye göre daha kuraktır. Belirgin bir kurak mevsimin
bulunmadığı güney bölgesi nispeten nemlidir ve 1500-2000 mm. arasında yıllık yağış alır.
Afrika'nın batısındaki Fildişi Kıyısı 15'inci yüzyıldan itibaren Avrupalı gemici ve
tüccarların uğrak yeri olmuş, 1893'te Fransa'nın sömürge yönetimine girmiş ve bağımsızlığına
1960'ta kazanmıştır. Fildişi kıyısının başkenti Abidjan(4.288.000) en önemli şehir ve
endüstri merkezi olarak gelişmiştir. Ülkeye bağımsızlığını kazandıran Félix HouphouëtBoigny 1983 yılında, doğum yeri olan Yamoussoukro'yu başkent ilan etmiştir. Félix
Houphouët-Boigny buraya dünyanın en büyük bazilikasını inşa ettirdi (the Basilica of Our
Lady of Peace of Yamoussoukro). Milyonlarca dolar harcayarak inşa edilen bu bazilika
Vatikan'daki bazilikadan yedi kat daha büyüktür.

Harita 37: Fildişi Kıyısı ve Komşuları
Fildişi Sahili'nde ordu, 1999'da yönetime el koymuş ve ülke içindeki karışıklıklar daha
da arttı. Fildişi Sahili’nde, 1999 askeri darbesiyle başlayan ve 2011 yılında sona eren siyasiaskeri kriz ekonomiye de büyük zarar vermiştir. Zengin doğal kaynakları ve yabancı
yatırımlarıyla bir zamanlar Batı Afrika'nın örnek ülkesi kabul edilen Fildişi kıyısında bu
darbeden sonra süregelen siyasi istikrarsızlık ve şiddet olayları, pek çok iş yerinin kapanması,
yabancı yatırımların durması ve iş adamlarının ülkeyi terk etmesine yol açtı. Yaklaşık 12 yıl
süren şiddet olayları ve fiili bölünmenin ekonomide yol açtığı hasara rağmen, Batı bölgesinin
hala en gelişmiş ekonomilerinden biri olan Fildişi Kıyısı Batı Afrika’da Nijerya ve Gana’nın
ardından üçüncü büyük ekonomiye sahip olma özelliğini korumaktadır. Batı Afrika
kıyılarının en büyük limanlarından biri olan Abidjan limanı bölgenin doğrudan denize çıkışı
olmayan kara ülkelerine de hizmet veren modern bir limandır.
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23.740.424 kişinin yaşadığı bölgenin en gelişmiş ülkesi olarak bilinen Fildişi
Kıyısında gelir dağılımında dengesizlik hakimdir. Halkın %20'sinin çok zengin, kalanını ise
çok fakir olduğu dikkati çeker. Kakao üretiminde dünyanın önde gelen ülkelerindendir. Yıllık
ortalama 1,5 milyon ton ile dünyanın en büyük kakao çekirdeği üreticisi konumundadır. Tatlı
patates ve kajuda üretiminde dünyanın üçüncü büyük üreticisi sayılan ülke, kola cevizinde
ikinci, Brezilya cevizinde ise üçüncü olarak varlığını sürdürüyor. Dünyadaki en iyi 15 kahve
üreticisi arasında yer alan Fildişi Sahili, palmiye yağında da yedinci sıradadır. Kakao, kahve
üretimi yanı sıra canlı gül yetiştirimi ekonomiye canlılık getirmiştir. Fildişi kıyısının
kuzeyinde kurak Sahra’da yaşayan sığır çobanları ile yerel çiftçiler ve hükümet yetkilileri
arasında anlaşmazlıklar vardır. Fildişi Kıyısı, günlük yaklaşık 40 bin varil petrol üretimiyle
58'inci, doğalgaz üretiminde 66'ncı sırada yer alır. Elmas rezervleri mevcut olan ve Birleşmiş
Milletler ambargosu nedeniyle ihraç edilemediği bildirilen ülkede, altın üretimi yılda 1,5 tona
ulaşır.

Foto 22: Dünya'nın en büyük bazilikası Fildişi kıyısının başkenti olan Yamoussoukro’da yer
alır. Bu bazilika Vatikan’dakinden yedi kat daha yüksektir.
Fransa’nın diğer büyük kıyı kolonisi ise 196.722 km2’lik yüzölçümüne sahip olan
Senegal’dir. Kuzey kesimi ciddi şekilde kuraklık tehdidi altında olan Senegal güneydoğusu
dışında, oldukça düz ve alçak bir ülkedir. Ülke genelde, ortalama 200 m civarında yüksekliğe
sahiptir. Güneydoğuda yer alan Fouta Djallon Dağları eteklerinde ise, yükseklik yaklaşık 500
m kadardır ve ülkenin en yüksek yeri bu dağlardır. 14,320,055 kişi civarında bir nüfusa sahip
olan ülkede yıllık ortalama nüfus artışı % 2,51 dolayındadır. Nüfusun %42.5’u şehirlerde
yaşar ve bu nüfusun büyük bölümü başkent Dakar’da (2.777.000) toplanmıştır. Senegal’de
yirmi kadar etnik unsur yaşamaktadır. Bunların en kalabalığı nüfusun % 43’ünü oluşturan
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bölgenin yerlisi Voloflar’dır ve halk arasında en çok kullanılan dil Volofça’dır. Diğer önemli
etnik unsurlar Pular (Fûlânî) (% 23,8), Serer (% 14,7), Jola (% 3,7), Mandinka (% 3), Soninke
(% 1,1), Avrupalılar ve Lübnanlılar’la (% 1) diğerleridir (Lebou, Niominka, Bassari ve
Bambara; % 9,4). Nüfusun % 94’ü müslüman, % 5’i hıristiyan (çoğunluğu Katolik), geri
kalanı animisttir.

Foto 23: Senegal'in kuzeybatısında bulunan Pembe
renkli , Retba gölü, dünya mirası listesinde yer alır.
gölün renginin pembe olmasının nedeni ise, içinde
yaşayan siyano bakterilerin güneş enerjisi kullanarak
kırmızı pigment üretmesidir. bakteri dışında hiçbir
canlının yaşamadığı gölden yılda yaklaşık 24 ton tuz
çıkarılır. Bu gölde tuz üretimi için sadece insan gücü
kullanılır.

Senegal doğal kaynakları zengin olmayan bir ülkedir. Ayrıca, büyük bölümü yarı
kurak iklim kuşağında yer alan Senegal’in tarıma dayalı ekonomisi, iklim koşullarına ve
uluslararası piyasa fiyatlarındaki oynamalara aşırı duyarlıdır. Senegal’in bölge koşullarına
göre iyi işleyen bir demokrasi ve siyasi istikrara sahip olması ekonomik gelişmeyi olumlu
yönde etkilemektedir. Senegal ekonomisi genellikle tarıma dayanır. En çok yerfıstığı
yetiştirilir. Ayrıca fosfat ve balık üretimi yapılır. Diğer önemli tarım ürünleri; darı, pirinç ve
süpürge darısıdır. Fakat bir yandan kuraklık ihraç ettiği malların pazar fiyatını düşürmekte,
diğer yandan da hızlı nüfus artışı ülkenin gelişmesini yavaşlatmaktadır. Ülkenin başlıca doğal
kaynakları fosfat ve demir cevheri, başlıca sanayi ürünleri fosfat, gübre, petrol rafineri
ürünleri ve başlıca gıda ürünleri ise balık, yerfıstığı, mısır, pirinç, pamuk, domates, yeşil
sebzeler ve hayvancılık olarak tespit edilmiştir. Balıkçılık Senegal’in en önemli gelir
kaynağıdır. Dünya fosfat ihracatının % 3’ünü sağlayan Senegal’in ihracatında fosfat,
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balıkçılıktan sonra en önemli gelir kaynağıdır. Kara ve demiryolu altyapısının eriştiği düzey,
Batı Afrika ortalamasının üstündedir.
Fildişi Kıyısı ile Senegal arasında kalan Liberya ise hiçbir zaman sömürge
olmamıştır. 111.369 km² yüzölçümüne sahip olan Liberya ekvator çizgisinin yaklaşık 4-8
derece kuzeyinde yer alır. Batıdan Sierra Leone, kuzeyden Gine Cumhuriyeti, doğudan Fildişi
Sahili ve güneyden Atlas Okyanusu ile çevrilidir. Atlas Okyanusuna 570 km kıyısı olan
ülkenin deniz kıyısından 50 kilometreyi kadar uzanan iç kısıma doğru düz kıyı şeridi şeklinde
uzanan bataklıklar, su birikintileri ve gür bitkiler yer alır. bu kesimden itibaren yükselti
yavaş yavaş artar ve kuzeydeki Nimba dağında 1752 metreye ulaşır.
Sıcak ve yağışlı bir iklime sahip olan ülkede yağışlar daha çok yaz aylarında görülür.
Monrovia çevresinde 4.650 mm. olan ortalama yıllık yağış iç kesimlerde 2.240 milimetreye
kadar düşer. Yıllık sıcaklık ortalaması 27 derece civarındadır. Sıcak ve nemli iklim koşulalrı
gür ve zengin bir bitki örtüsünün olmasını sağlamıştır.
4.299.944 kişi yaşar. Bu nüfus, iki ana gruptan ibarettir. Bu nüfusun %95’ini yerli
gruplar ( Kpelle, Bassa, Grebo, Gio, Mano, Kru, Lorma, Kissi, Gola) ve %5 kadarını ise
ABD’den özgürlüklerine kavuştuktan sonra ülkeye gelip yerleşenlerin soyundan gelenler,
yani Amerikan-Liberyalılar oluşturur., Amerika Birleşik Devletleri’nde yaşayan ve bir şekilde
özgürlüklerine kavuşmuş olan “eski kölelerin (freed slaves)” American Colonization Society
tarafından 1820’li yıllardan itibaren bu kıtaya taşınmasıyla kurulmuş bir ülkedir. Göçmenler
ile yerli halk arasındaki uyuşmazlıklar sebebiyle bir türlü istikrarlı bir yapıya kavuşamayan
Liberya 1989-1996, 1997-2003 yıllarında vuku bulan ve iki yüz binden fazla kişinin ölmesi,
binlerce kişinin komşu ülkelerde mülteci olarak yaşamak zorunda kalmasına sebebiyet veren
iki önemli iç savaş yaşamıştır.
Liberya ekonomisi, tarım ve ormancılığa dayanır. Nitekim tarımın çalışan nüfus
içindeki payı %70’tir. Ülkede kauçuk, kahve, kakao, pirinç, manyok, palmiye yağı, şeker
kamışı yetiştirilmektedir. İkinci Dünya Savaşından sonra keşfedilen demir cevheri, hızlı
ekonomik gelişmeyi sağlamakta, geliri yükseltmektedir. Liberya’nın kıta sahanlığı içinde
petrol ve doğalgaz yatakları keşfedilmiştir. Rezervlerinin 1 milyar varilden fazla olabileceği
belirtilmektedir. Liberya GSMH’sının yüzde 60’ı tarımdan elde edilmektedir. Hükümet tarım
ve hayvancılık sektörlerinde yatırımları teşvik etmektedir. Son dönemde yapılan yatırımlarla
palm yağı ve kereste üretimi de giderek artmaktadır.
Ebola salgını Liberya’yı ekonomik açıdan da olumsuz yönde etkilemiştir. Dünya
Bankası’nın 22 Ocak 2016 tarihinde yayınlanan bir analizinde, Ebola salgınından en çok
etkilenen Liberya, Sierra Leone ve Gine’nin ekonomilerinde en az 1.6 milyar ABD Doları
tutarında kayıp olacağı tahmin edilmektedir. 1989 yılından 2003 yılına kadar aralıklı olarak
14 yıl devam eden iç savaşta 250 bin kişinin hayatını kaybettiği Liberya’da, Ekim 2005’te
BM gözetiminde seçimlere gidilmiştir.
Atlas Okyanusuna 340 km’lik kıyı uzunluğu olan ve daha önce İngiltere’ye bağlı
Sierra Leone kölelerin gelip yerleştikleri bir diğer ülkedir. 71.740 km2 alan kaplayan ülkenin
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yüzey şekillerini 100 km kadar uzanan bir ova, kuzey ve doğuda ortalama yükseltisi 300 ila
600 m arasında değişen bir plato ve 1.948 m yüksekliğindeki Loma Mansa (Bintimani) dağı
oluşturur. 5.612.685 kişilik nüfusa sahip olan ülkede çok farklı etnik gruplar yaşar. % 35
Temne, % 31 Mende, % 8 Limba, % 5 Kono, % 2 Kriole (Freetown bölgesine yerleştirilen ve
azat edilen Jamaikalı kölelerin torunları, aynı zamanda Krio olarak da bilinir), % 2
Mandingo, % 2 Loko, ve % 15 diğer (Lübnan, Pakistanlılar ve Hintliler) nüfus topluluklarıdır.
Sierra Leone halkının % 60’ı, Müslüman, % 10’u Hıristiyan, % 30’u animist dinlere
mensuptur. Toplam nüfusun% 39.2’u kentlerde yaşar. nüfus daha çok kıyı kesiminde
toplanmıştır; çoğunluk tamamı Müslüman olan Mande ve bir kısmı Müslüman olan Temne
zencileri en büyük etnik grupları oluşturur. En fazla nüfusa sahip olan şehir başkent Freetown
(875.000)’dır.
Ülkedeki en önemli faaliyet kolu tarım ve madenciliğe dayanır; bunların yanı sıra
balıkçılık da gelişmiştir. Tarımsal ürünlerden pirinç, darı, yer fıstığı iç tüketim; kahve, kakao
ve palmiye çekirdeği dış satım için üretilir. 1950 yılına kadar tarım ülkesi olma özelliğini
koruyan Sierra Leone, o tarihte elmas yataklarının bulunması üzerine ekonomisi daha çok yer
altı zenginliklerine dayanan bir ülke konumuna geldi. Halen elmastan başka altın, demir ve
boksit çıkarılmakta, ihracatın % 80’ini madenler oluşturur.

Foto 24: Sierra Leone’de Elmas Madenleri Britanyalı sömürgecilerin 18.yy’ın sonlarında,
ayak bastığı, Sierra Leone’de, Avrupalı tüccarların ilgisine mazhar olan kahve, boksit ve
elmas Afrika’nın en önemli ihraç ürünlerindendir. De Beers firmasının 1937’den itibaren
işletmeye başladığı madenler doğa ve insan kıyımında başrolü oynadı. 1991’den 2002’ye
kadar 50.000’den fazla insan ölürken, savaşa katılmayı reddeden 500.000’den fazla insanın
uzuvları kesildi, tecavüze uğradı ve milyonlarcası göçe zorlandı. Bu nedenle bu elmaslar
“kanlı elmas” adıyla anılır.
245,857 km2 yüzölçümüne sahip olan Gine, iklim ve bitki örtüsü bakımından Aşağı
Gine (kıyı bölgesi), Futa Jalon, Yukarı Gine (Sigiri havzası) ve Ormanlık Gine olmak üzere
birbirinden farklı dört coğrafî bölgeye ayrılır. Aşağı Gine bölgesinin güney kesimi Futa
Jalon’dan inen akarsuların (en önemlisi Konkoure) biriktirdiği alüvyonlu dolgularla
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deltalardan oluşan mangrov ormanları ile kaplı bataklıklar şeklindedir. Kıyı önünde çok
sayıda adacık vardır. Verimli toprakların bulunduğu kıyı şeridinin gerisinde, tortul kayalardan
oluşan alçak platolar akarsularla hafifçe yarılmıştır. İkinci bölge Futa Jalon, çoğunlukla yaşlı
kum taşlarının meydana getirdiği, Aşağı Gine’den dik fay basamaklarıyla ayrılan, derin
şekilde vadilerle yarılmış bir platolar alanıdır. Batı Afrika’nın Gambia, Senegal, Nijer, birçok
önemli akarsuyu, yükseltisi 500-1000 m. arasında değişen bu dağlık araziden doğar.
Topografya bu akarsular vesilesiyle derin şekilde parçalara bölünür. Bölgenin en yüksek
noktaları Loura (1515 m.) ve güneyde Tinka (1425 m.) dağlarıdır. Ülkenin kuzeydoğu
kesimini kaplayan Yukarı Gine, Futa Jalon ve Ormanlık Gine’den belirgin dikliklerle ayrılan,
yüksekliği 500 metreyi aşmayan ve kuzeydoğuya doğru giderek alçalan bir havza
şeklindedir. Gine’nin güneydoğu köşesindeki Ormanlık Gine bölgesi ise Afrika’nın eski
temelini oluşturan kayaçlardan meydana gelmiş daha yüksek bir platodur (en yüksek noktası
Nimba dağı 1752 m.).
Fransızca, Susu, Fulani ve Mandingo gibi dillerin konuşulduğu ülke 1891 yılında
Fransız sömürgesi ilan edilmiş ve 1958’de bağımsızlığını ilan etmiştir. 2010 yılına kadar
askerî cunta ile yönetilmiş, etnik çatışmaların her geçen gün canlı tutulduğu, Sierra Leone ile
Liberya’dan gelen mültecilerin akın etmesiyle mevcut ekonomik durumu daha da istikrarsız
hâle gelen bu Batı Afrika ülkesi daha çok Afrika’ya yapılan yardım kampanyaları ve on
binlerce insanın hayatına mal olan Ebola salgını ile tanınmıştır.
Afrika’nın en fakir ülkelerinden olan Gine hiç dokunulmamış demir, boksit, altın ve
elmas madeni yataklarına sahiptir. Birçok nehrin yatağını da barındıran ülke bu özelliğiyle
hidroelektrik üretme, hatta üretilebilecek yüksek miktarda elektriği ihraç etme potansiyeline
sahiptir. Zengin su kaynaklarının yarattığı hektarlarca verimli tarım alanı da, çatışmalar ve
istikrarsızlık sebebiyle işletilememektedir. Ülke nüfusunun yüzde 47’si yoksulluk sınırının
altında yaşar.
Çalışan nüfusun %76’sının tarım ve hayvancılıkla uğraştığı ülkede tarım en önemli
ekonomik faaliyettir. Pirinç, mısır, hurma, muz, ananas kahve, patates, yerfıstığı, pamuk ve
tütün yetiştirilen başlıca tarımsal ürünler arasındadır. Zengin maden yataklarına sahip olması
nedeniyle madencilik ekonominin gelişen diğer koludur. Boksitin işlenerek alüminyum haline
getirilmesi, ülke gereksinimini karşılayan demir,
altın ve elmas üretimi bunların
başlıcalarıdır. Boksit yatakları çoğunlukla Rusya’nın işletmesindedir., diğer maden yatakları
da Batı ülkelerinin ilgisini çekmektedir
2010’daki seçimin ardından ülkeye ‘politik istikrar, şeffaflık’ gibi şartlar sunan IMF,
istikrarın sağlanıp yatırımların yapılabilmesi için yeni krediler de vermiştir. Ancak ülkeye
yönelen Batılı şirketler, son etnik çatışmalar ve Ebola salgınının ardından, dokunulmamış
madenlere yatırım yapma konusunda diğer Afrika ülkelerine göre çekimser tutumunu
korumaktadır. En çok ihraç edilen ürünler boksit, altın, elmas, kahve, balıktır.
Küçük Portekiz olarak adlandırılan Gine-Bissua 36.125 km2’lik bir yüzölçümüne
sahip bir ülkedir. Ülke yüzey şekilleri bakımından sade bir görünüme sahiptir ve hemen
hemen tamamı alüvyal bir ovadan oluşur. Ülkenin Atlas Okyanusu kıyılarına yakın olan
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Bissagos Takımadaları da Gine-Bissau’ya aittir. Ülkenin en yüksek noktası doğu kıyında yer
alan 300 m yükseklikteki bir plato sahasıdır. Tropikal, genellikle sıcak ve nemli iklimin
görüldüğü ülkede muson tipi yağışlar dikkati çeker. Bu yağış tipinin kurak dönemi (MayısAralık) yağışlı dönemi ise (Haziran- Ekim) arasıdır. 1.660.870 kişilik nüfusa sahip olan GineBissua ekonomik, demografik, tıbbi ve siyasi sorunlar yaşamaktadır. 1974 yılında
bağımsızlığını kazanan ülke ekonomisi tarıma dayanır. Nitekim çalışan nüfusun %82’si
tarımla uğraşır. Pirinç, Hindistan cevizi, manyok, tatlı patates, mısır ve yer fıstığı üretimi
yapılır. Ülkede sanayi hiç gelişmemiştir. Mevcut sanayi tesisleri ise genellikle tarımsal
ürünleri işleyen kuruluşlar biçimindedir.

11.2. İç kesimler
Mali, 1.240.192 km2’lik yüzölçümü ile Batı Afrika'nın ikinci büyük ülkesidir.
Kuzeyde Cezayir, doğuda Nijer, güneyde Fildişi Sahilleri ve Burkina Faso, güneybatıda Gine,
ve son olarak da batıda Moritanya ile komşudur. Ülke arazisinin yarısına yakını çöldür. 1.600
km uzunluğundaki Nijer nehri ise Mısır’ın Nil’i gibi çöl ve yarı çöl bölgelerini sular.
Mali’nin doğu kısmı bir platonun parçasıdır. Fakat genişliği azdır. Yükseltiler 700-850 m’ler
arasında değişir. Bu kesimden kuzeydoğuya gidildikçe yükselti artar ve 1.155 m ile Mali’nin
en yüksek tepesi olan Hombori Tondo dağına ulaşılır. Mali’nin en alçak noktası ise 23 m ile
Senegal Nehridir.
Mali’de kurak subtropikal bir iklim hüküm hakimdir. Sıcak ve kurak dönem
Şubat’tan-Haziran’ a kadar devam eder, yağmurlu ılıman “nemli” dönem Haziran’dan
Kasım’a kadardır. Serin kurak dönem ise Kasım-Şubat arasını kapsar.
17.467.108 kişinin yaşadığı Mali’de, ortalama ömür 54- 55 yıldır. Bu nüfusu oluşturan
etnik gruplar Batı Afrika’nın her yerinde olduğu gibi çok sayıdadır ( Bambara 46.3%, Peul %
9.4, Dogon % 7.2, Maraka / Soninke 6.4%, Malinke % 5.6, Songhai / Djerma 5.6%,
Minianka% 4.3, Tamacheq% 3.5, Senoufo% 2.6,). Ülke de yaşayan nüfusun % 94.8’i
Müslüman’dır. (Hıristiyan% 2.4, % Animist 2). Mali’de nüfus eşitsiz dağılmıştır. Örneğin
Manding platolarında yoğunluk az olup km2’ye 10, Dragon bölgesinde km2ye 50 kişi ve
özellikle Nijer nehri boyunca km2’ye 100 kişi düşer.
Mali ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayanır. Nüfusun yaklaşık % 80’i çiftçilikle, %
10’u hayvancılıkla ve % 2’si balıkçılıkla uğraşır. Özellikle de altın ve pamuk dışsatımı tüm
dış satımının % 90'ı karşılar. Afrika’da en fazla altın üreten üçüncü ülke olan Mali’nin
ekonomisi altın fiyatlarının uluslararası piyasalardaki dalgalanmalarına karşı oldukça
hassastır. Topraklarının % 65’i çöl olan Mali’de tarım üretimi, ülkeyi boydan boya geçen
Nijer Nehri deltasında yoğunlaşmıştır.
Ülkede yetişen tahıllar, süpürge darısı (sorghum), mısır ve pirinçtir. Pamuk ve
yerfıstığı dış ticareti yapılan ürünler arasındadır. Nijer nehrinde balıkçılık faaliyetleri yapılır.
Ülkede boksit, altın, demir, bakır, nikel, fosfat, manganez, uranyum, kireçtaşı ve tuz gibi
yeraltı kaynakları bulunur. Ancak; şimdiye kadar sadece tuz, demir, altın cevheri ve kireç taşı
gibi yerel kaynakların üretimine başlanmıştır.
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Batı Afrika ülkelerinden olan Nijer’in denize kıyısı bulunmaz.. kuzeyden Cezayir ve
Libya, doğudan Çad, güneyden Nijerya ve Benin, batıdan Burkina Faso ve Mali ile çevrilidir.
Nijer 1.267.000 km2 lik yüzölçümü ile batı Afrika’nın en büyük ülkesidir.
Sade bir görünüme sahip olan ülkenin büyük kısmı çöllerle kaplıdır. Ülkenin
kuzeyinden Büyük Sahra’nın güney ucu girerken, Çad’ın hareketli kumullarının yer aldığı
çöllerde doğu sınırından sokulur. Kuzeydeki çöller taşlı, doğudakiler ise kumludur. Bu
monoton görüntüyü bozan tek yüzey şekli ülkenin ortasındaki, yüksekliği 2000 metreyi bulan,
dar vadilerle yarılmış kayalık Air kütlesidir.
Sıcak ve kurak bir iklime sahip olan Nijer’de yağışlar Temmuz - Ağustos aylarında
görülür. Batıda Burkina Faso sınırında Nijer Nehri kıyısında bulunan başkent Niamey'de
yıllık 30.6 derece sıcaklık ortalaması ve 636 mm, yıllık yağış değerlerine sahiptir. Orta
kesimlerde bulunan Agadez şehrinde yıllık sıcaklık ortalaması 38.2 derece, yıllık yağış
ortalaması da 129 mm.'dir.
Fransız tipi yarı-başkanlık sistemi ile yönetilen Nijer’de, son 17 yılda üç askeri darbe
yaşanmıştır. Ancak yinede demokratik sistem işlemekte ve seçimler yapılmaktadır. Niteki
seçimle iktidara gelen. Cumhurbaşkanı Issoufou'nun resmi görevlendirme töreni 2 Nisan 2016
tarihinde yapılmıştır.
18.638.600 kişinin yaşadığı Nijer’de nüfus artış oranı %3.22’dir. Ülkede ölüm oranı
binde 12.1, doğum oranı binde 44.8’dir. Ortalama yaşam süresi 54.34 yıldır. Nüfus etnik
bakımdan çok büyük çeşitlilik gösterir. Bu nüfus gruplarının başlıcalarını Hausa (%55.4)
Djerma (%21), Fulani (%8.5), Tuareg (%9.3), Araplar (%4.3)oluşturur. Ayrıca yaklaşık 1.200
dolayında Fransız göçmen vardır. Hausa’lar ülkenin en önemli etnik grubunu meydana
getirirler. Güney Nijer’in merkezi kısmı bu merkezin alt kuşağında ve güney Sahel’de
yaşarlar. Geçimlerini çiftçilikle sağlarlar. Djermalar ise Nijer’in batısından yaşarlar. Fulaniler
çoğunlukla göçebe olan bir topluluktur. Genellikle orta kuşak altında ve Sahel’de dağınık
yaşarlar. Tuaregler özellikle Air masifinde yani ülkenin kuzeybatısında göçebe olarak
yaşarlar. Nijer’de nüfusun %80’ini Müslümanlar, geri kalanları Afrika dinleri ve Hıristiyan
oluşturur. Resmi dilin Fransızca olduğu ülkede, Hausa ve Djerma dilleri de konuşulur
Nijer dünyanın en yoksul ülkeleri arasında yer alır. Nüfusun %63’ü yoksulluk sınırının
altındadır. Kişi Başı GSYH’si 1.100 Dolardır ve 230 ülke içinde 223. Sırada yer almaktadır.
Tarım %90, sanayi ve ticaret %6, genel hizmetler %4 biçimindedir. Ülkede nüfusun
%90’i tarımla uğraştığı için burası bir tarım ülkesidir. Tarımda çalışan bu nüfus ülke
yüzölçümünün sadece %4’ünü oluşturan ekili dikili alanlarda çalışır. Başlıca tarım ürünleri
arasında pamuk, yer fıstığı, darı, sorgum, manyok (manyok), pirinç sayılır.
Sanayinin hiç gelişmediği ülkede tarımsal üretime dayalı birkaç sanayi kuruluşu
vardır. Yağ, un, pamuk ayıklama, gazoz, bira, şekerleme fabrikaları dikkati çeker. Nijer
maden kaynakları bakımından oldukça zengindir (uranyum, kömür, petrol, doğalgaz, demir,
fosfat). En büyük gelir kaynağı dış ticaretinin % 60’ını oluşturan uranyum madenidir.
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Ülkenin orta ve kuzey bölgelerinde, başta Fransız Areva şirketi olmak üzere yabancı firmalar
uranyum madenlerini işletmektedir.
Agadez’deki petrol yatakları imtiyazı 2008 yılında Çin Ulusal Petrol Şirketi’ne
devredilmiştir. 2011 yılsonu itibariyle ülkenin doğusundaki Zinder şehrinde açılan Soraz
rafinerisinde günlük ham petrol üretimine başlanmıştır. Nijer’de günlük 18 bin varil petrol
çıkarılmaktadır.
Gelecekte petrol, altın, kömür ve diğer maden kaynakları ile ekonomisinin büyümesi
düşünülebilir. önemli petrol rezervleri olmasına rağmen, petrol fiyatlarındaki düşüşün uzun
sürmesi nedeniyle bu ürünün karlılığı sorgulanmaya başlandı. Gıda yetersizliği ve kuraklık
Nijer için uzun yıllardan beri süren sorunlar olmaya devam etmektedir. Bu sorunları çözmek
için hükümet tarım sektörüne, özellikle de sulamaya daha fazla yatırım yapmayı
planlamaktadır.
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Uygulamalar
1.Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu ((CEDEAO/ECOWAS) hakkında
araştırma yapınız.
2.Batı Afrika ülkeleri ve Türkiye arasındaki ilişkileri araştırınız
3. Batı Afrika ülkelerindeki sağlık sorunları ve yetersiz beslenme sorunları hakkında
araştırma yapınız.
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Uygulama Soruları
1.Onbeş Batı Afrika ülkesinin oluşturduğu bölgesel ekonomik topluluğun adı nedir ve
hangi tarihde kurulmuştur?.
2. ABD ile AB'nin Afrika'daki çekişmesi önümüzdeki on yıl dünyanın Afrika
gündemini belirleyebilir. Batı Afrika'da, İngiltere'nin 2000 yılında, Fransa'nın da 2004'ün
askeri müdahaleleri bu sömürgecilerin etki alanlarını korumak ve genişletmek ile
ilgiliydi.Örneğin, Liberya'daki iç savaş tüm bölgeyi etkileyecek özellikler gösteriyordu. ABD
birliklerini Liberya'ya çıkartmamakla, krizi diğer emperyalistler aleyhine derinleştirdi. Bu
ilişkilerin Afrika ülkeleri ve dünyayı etkileyen yönlerini araştırınız.
3. Gıda güvensizliği ve beslenme bozukluğu 2005 ve 2010 yıllarında Batı Afrika Sahil
ülkelerinde ciddi bir şekilde baş göstermişti. Günümüzde de bu bölgedeki ülkelerde yaşayan
yaklaşık insanların karşı karşıya kaldığı sorunları inceleyiniz.

296

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Batı Afrika, Afrika Kıtası'nın batısında yer alan -Nijerya, Fildişi Sahili, Senegal,
Moritanya, Mali, Nijer, Gana, Liberya, Burkina Faso, Benin, Togo, Gine, Gine-Bissua, Sierra
Leone ve Yeşil Burun Adaları- on beş ülke yaklaşık 5 milyon km²ik bir alan üzerine
dağılmışlardır. Moritanya dışındaki ülkelerin tamamı ECOWAS veya "Batı Afrika Devletleri
Ekonomik Birliği" üyesidir. UN (Birleşik Devletler) bölgesi ayrıca Saint Helena Adasını
ve Atlas Okyanusu'ndaki "İngiliz denizaşırı toprakları"nı da içerir.
Afrika'nın batısında yaşayan yaklaşık 20 milyon kişi ise açlık kriziyle karşı karşıyadır.
Birleşmiş Milletler'in verilerine göre, Afrika'da Sahra Çölü'nün güneyinde yaşayan halkın
yaklaşık dörtte biri yetersiz besleniyor. Doğal felaketler yüzünden kötü bir hasat dönemi
geçirilmesi ve gıda fiyatlarındaki artışın yanı sıra bölgedeki çatışmalar ve göç de gıda
sıkıntısının nedenleri arasındadır. Merkezi Cenevre'de olan BM İnsani Yardım Koordinasyon
Ofisi (OCHA) bu yıl başında Sahra Çölü'nün güneyindeki Sahel Bölgesi'nde yaşanan gıda
kriziyle mücadele etmek için 1,5 milyar euroya ihtiyaç duyulduğunu açıklamıştı.
Ancak Afrika kıtası için krizin pençesinde veya kayıp bir kıta gibi terimler ise biraz
değişmeye başlamıştır. Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu'nun (ECOWAS) verdiği
bilgilere göre topluluğa üye 14 ülkede yaşayanlar arasında yetersiz beslenenlerin oranı yüzde
11'e geriledi. Bu oran 1991 yılında ise yüzde 24'tü.
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Bölüm Soruları
1)Aşağıdakilerden hangisi Batı Afrika’da yer alan kıyı ülkelerinden biri değildir?
a)

Nijerya

b)

Mali

c)

Benin

d)

Gine

e)

Sierra Leone

2) Aşağıdaki ülkelerden hangisi Amerika’dan gelen kölelerin yerleştikleri ülkeden
biridir?
a)

Liberya

b)

Nijer

c)

Nijerya

d)

Mali

e)

Gana

3) Küçük Portekiz olarak adlandırılan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
a)

Nijerya

b)

Sierra Leone

c)

Gine-Bissua

d)

Gine

e)

Gana

4)Aşağıdakilerden hangisi Batı Afrika’nın iç kesimlerinde yer alan ülkelerden biridir?
a)

Sierra Leone

b)

Mali

c)

Liberya

d)

Gine
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e)

Gana

5) Aşağıdakilerden hangisi Batı Afrika’nın en büyük yüzölçümüne sahip ülkelerinden
biridir?
a)

Mali

b)

Nijer

c)

Moritanya

d)

Senegal

e)

Nijerya

6)Afrika kıtasının batısında yer alan ülkelerin adlarını yazınız.
7)Nijerya’nın nüfus özellikleri hakkında bilgi veriniz
8) Gana’nın ekonomik özellikleri hakkında bilgi veriniz
9)Nijer’in etnik özellikleri hakkında bilgi veriniz
10)Mali’nin ekonomisi hakkında bilgi veriniz.
Cevaplar
1)b, 2)a, 3)c, 4)b, 5)b
6)Batı Afrika kıyılarında karmaşık, büyüleyici kültürel özellikleri ve siyasi yaşamları
ile tam bir mozaik oluşturan çok sayıda ülke yer alır. Batı Afrika’nın sınırları içinde yer alan
bu ülkeler Nijerya, Fildişi Sahili, Senegal, Moritanya, Mali, Nijer, Gana, Liberya, Burkina
Faso, Benin, Togo, Gine, Gine-Bissua Sierra Leone ve Gambiya’tir..
7) Dünyanın nüfus bakımından sekizinci ülkesi olan Nijerya Afrika’nın en kalabalık
ülkesidir. Halkın büyük bir bölümünü yerli kabileler teşkil eder. Ayrıca Avrupalı beyazlar da
mevcuttur. Nüfus, birbirinden birçok bakımlardan farklı, 250 etnik gruptan oluşur. Bunların
en güçlü ve geniş olanı %29 orana sahip olan Housa-Fulani kabileleridir. Nijerya nüfusunun
yarıdan çoğu Müslüman’dır. Ülkede, genellikle Avrupalı olan bir miktar Hıristiyan (% 40)
vardır. Bazı kabileler ise yerli animist dinlere mensuptur(%10). Ekonomi daha çok tarıma
dayanır. Yerfıstığı, pamuk, palmiye ağaçları, sebze ve meyve türleri, kakao, kauçuk tahıl
ürünleri, hurma ve yerfıstığı yağı, kereste ve kola cevizi bol miktarda üretilir.
8) Gana yeraltı ve yerüstü kaynakları bakımından oldukça zengindir. Dünyanın en
büyük kakao üreticisi olan bu ülkenin dünya kakao üretimi içerisindeki payı üçte birdir..
Ayrıca kauçuk, kahve, hububat, hindistancevizi, palmiye yağı, muz ve fındıkgillerden birçok
ürün yetiştirilir. Madenler bakımından oldukça zengin olan ülkede altın, elmas, boksit,
manganez, demir, nikel, grafit ve granit çıkartılır.
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9) Nüfus etnik bakımdan çok büyük çeşitlilik gösterir. Bu nüfus gruplarının
başlıcalarını Hausa (%55.4) Djerma (%21), Fulani (%8.5), Tuareg (%9.3), Araplar
(%4.3)oluşturur. Ayrıca yaklaşık 1.200 dolayında Fransız göçmen vardır. Hausa’lar ülkenin
en önemli etnik grubunu meydana getirirler. Güney Nijer’in merkezi kısmı bu merkezin alt
kuşağında ve güney Sahel’de yaşarlar. Geçimlerini çiftçilikle sağlarlar. Djermalar ise Nijer’in
batısından yaşarlar. Fulaniler çoğunlukla göçebe olan bir topluluktur. Genellikle orta kuşak
altında ve Sahel’de dağınık yaşarlar. Tuaregler özellikle Air masifinde yani ülkenin
kuzeybatısında göçebe olarak yaşarlar. Nijer’de nüfusun %80’ini Müslümanlar, geri kalanları
Afrika dinleri ve Hıristiyan oluşturur. Resmi dilin Fransızca olduğu ülkede, Hausa ve Djerma
dilleri de konuşulur.
10) Mali ekonomisi büyük ölçüde tarıma dayanır. Nüfusun yaklaşık % 80’i çiftçilikle,
% 10’u hayvancılıkla ve % 2’si balıkçılıkla uğraşır. Ülkede yetişen tahıllar, süpürge darısı
(sorghum), mısır ve pirinçtir. Pamuk ve yerfıstığı dış ticareti yapılan ürünler arasındadır. Nijer
nehrinde balıkçılık faaliyetleri yapılır.
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12. DOĞU AFRİKA ÜLKELERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12.1.Geçiş Zonu
12.2.Asıl Doğu Afrika Alanı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.Doğu Afrika’nın kuzeyinde yer alan kesim kuzeyin ....... ........... ve ...... ....... veya
........inançlarına sahip ülkeleri arasında tam bir uyum noktası gibidir.
2. Eritre’nin sahip olduğu bu stratejik önem nedeniyle İngilizler II. Dünya savaşı
esnasında........’ye Eitre’nin haberleşme üssünü kiralamıştır. ...... . Etiyopya ile arasındaki bir
savunma sözleşmesine dayanarak 25 yıl boyunca burayı kullanmıştır.
3. Cibuti ekonomisinin temel dayanağını .........ile ...... ............ arasında transit geçiş
yapan gemiler oluşturur.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Bölgesel Coğrafya

Doğu kesiminde yer alan
ülkelerin ayrı bir blerölge
olarak ayırt edilmesindeki
nedenler

Bölgesel Coğrafya

Doğu
Afrika’nın
geçiş
zonunda yer alan ülkelerin
genel coğrafi özellikleri

Bölgesel Coğrafya

Asıl Doğu Afrika alanında
yer alan ülkelerin genel
coğrafi özellikleri

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği
Gözenç,S (1995) Afrika
Ülkeler Coğrafyası
Köksal, 1999,A. Afrika
Genel
ve
Ülkeler
Coğrafyası, Ankara,.
Özey, R. 2004. Dünya ve
Ülkeler Coğrafyası, Aktif
Yayınları (5.Baskı), İstanbul
Gözenç,S (1995) Afrika
Ülkeler Coğrafyası
Köksal, 1999,A. Afrika
Genel
ve
Ülkeler
Coğrafyası, Ankara,.
Özey, R. 2004. Dünya ve
Ülkeler Coğrafyası, Aktif
Yayınları (5.Baskı), İstanbul
Gözenç,S (1995) Afrika
Ülkeler Coğrafyası
Köksal, 1999,A. Afrika
Genel
ve
Ülkeler
Coğrafyası, Ankara,.
Özey, R. 2004. Dünya ve
Ülkeler Coğrafyası, Aktif
Yayınları (5.Baskı), İstanbul
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Anahtar Kavramlar
•

Kinyeti Hartum

•

Dinka

•

Kakwa

•

Bari

•

Azande

•

Shilluk

•

Kuku

•

Mürle

•

Mandari

•

Didinga

•

Ndogo

•

Bviri

•

Lndi

•

Anuak

•

Bongo

•

Lango

•

Dungotona

•

Acholi,
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Giriş
Doğu Afrika kıtanın doğusunda, Cibuti, Eritre,
Tanzanya, Sudan , Uganda, Burundi ve Ruanda’yı içine alır..

Etiyopya,

Kenya,

Somali,

Harita 38:Doğu Afrika Ülkeleri
Doğu Afrika'yı oluşturan 8 ülkenin toplam yüzölçümü 5.593.168 km²'dir.Bu bölge
jeomorfolojik özelliklerine göre beş bölüme ayrılır. En kuzey kesimi Etiyopya Platosuna
dahildir. Bu alanın güneydoğusunda bulunan Afar Çöküntüsünün yer yer deniz seviyesinin
altına inen ovaları Doğu Afrika Rift Sisteminin bir bölümünü meydana getirir. Bu sistem
güneyde Mozambik'e kadar uzanan yüzey şekillerini belirler. Anakaranın Umman
Denizine uzanan büyük çıkıntısı Afrika Boynuzu'nun üzerinde, alçak kıyı ovalarının egemen
olduğu Cibuti ve Somali’de yer alır. Güneydeki bütün kıyı ovalarının gerisinde Masai Stepi
ve Nyasaland Platosu yükselir; yalnızca Somali'de oldukça geniş bir düzlük olan Benadir
Ovası yer alır.
Tanzanya, Kenya, Uganda, Ruanda, Burundi ve Güney Sudan - Orta Doğu Afrika'da,
Doğu Afrika Topluluğunun üyeleridir İlk beşi Büyük Göller kesiminde yer alır.. Burundi ve
Ruanda bazen Orta Afrika'nın bir parçası olarak kabul edilir. Cibuti, Eritre, Etiyopya ve
Somali - topluca Afrika Boynuzu olarak bilinir. Mısır, Sudan ve Güney Sudan’ın ortak
noktası Nil Vadisi’dir. Ancak kıtanın kuzeydoğu kesiminde yer alan Mısır Kuzey Afrika'nın
içine dahil edilir. Aynı zamanda Doğu Afrika Ortak Pazarı (COMESA) ve Güney Afrika
serbest ticaret bölgesi üyesidirler.
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İngiliz Doğu Afrika Koruma Bölgesi ve Alman Doğu Afrika bölgesi sömürge
döneminden dolayı Doğu Afrika terimi, sık sık, günümüzde Kenya, Tanzanya ve Uganda'nın
oluşturduğu üç ülkenin bulunduğu alana özgü olarak (özellikle İngilizce dilinde) kullanılır.
Bununla birlikte, bu terimin genelde daha geniş, kesin bir coğrafi içeriğe sahiptir ve bu
nedenle tipik olarak Cibuti, Eritre, Etiyopya ve Somali'yi de kapsar.
Özellikle gergedan, fil ve gorillerin
son zamanlarda
avlanma sebebiyle
popülasyonları düşme göstermesine rağmen Doğu Afrika'nın bazı bölümleri, Büyük beşler
(fil, Afrika mandası, aslan(özellikle Uganda, Masai ve Etiyopya), leopar, siyah gergedanlar)
ve Afrika’ya özgü dağ gorilleri gibi vahşi hayvan topluluklarıyla ünlüdür.
Doğu Afrika coğrafyası genellikle çarpıcı ve doğaldır. Büyük Rift vadisi levha
tektoniği ile şekillenmiştir ve Doğu Afrika’daki en yüksek iki doruk, Kilimanjaro ve Kenya
Dağı burada yer alır. Ayrıca, dünyanın ikinci büyük tatlısu gölü olan Victoria Gölü'nü ve
dünyanın en derin ikinci Gölü Tanganika Gölü'nü de içerir .
Doğu Afrika iklimi Ekvatoral bölgelerin iklimi kadar tipik değildir. Çünkü genellikle
yüksek rakım ve batı muson rüzgarlarının getirdiği yağışın Ruwenzuri Dağları ve Etiyopya
Yaylaları tarafından engellemesi Doğu Afrika’nın bulunduğu enleme göre şaşırtıcı derecede
serin ve kuru olmasına neden olur. Aslında, Somaliland ve Puntland kıyılarında , çoğu yıllar
yağmur yağmadan geçebilir. Diğer bölgelerde yıllık yağış genel olarak güneye doğru ve
yüksekliğe bağlı olarak artar. Nitekim yağış Mogadişu'da 400 milimetre (16 inç), sahilde
Mombasa'da 1.200 milimetre (47 inç) iken iç kısımda Garoowe'de yaklaşık 130 milimetre (5
inç) Kilimanjaro yakınlarındaki Moshi'de 1100 milimetre (43 inç) civarındadır. Alışılmadık
bir şekilde, yağışlar biri Nisan , diğeri Ekim veya Kasım aylarında olmak üzere iki farklı
mevsimde düşer. Bu yağışlar genellikle, Intertropikal Konverjans alanındaki geçişe bağlanır;
Fakat aynı zamanda Sri Lanka, Vietnam ve Brezilya Nordeste bölgelerinin sonbahar muson
yağmurlarına da benzer. Batı Ruwenzuri ve Etiyopyalı yaylalarının yağış şekli daha tipik
olarak tropikaldir, ekvatora yakın kısımlarda yıl boyunca yağmurluyken Haziran'dan Eylül'e
kadar Etiyopya Yaylalarında çoğunlukla tek bir yağışlı mevsim Asmara civarında daha da
kısalarak Temmuz ve Ağustos aylarında yağış düşer. Burada yıllık yağış batı yamacında
1,600 milimetre iken Addis Ababa'da yaklaşık 1,250 milimetre ve Asmara'da 550 milimetre
arasında değişir. Yüksek dağlarda yağış 2,500 milimetreden fazla olabilir. Yağışlar Kuzey
kesim, Etiyopya’nın batı kısımları ve Eritre yaylalarının yüksek kesimleri hariç Doğu
Afrika'daki yağış miktarını artıran El Nino olayından etkilenir. Sıcak ve genel olarak nemli
kıyı kuşağı hariç, Doğu Afrika'daki sıcaklıklar fazla yüksek değildir, maksimum sıcaklığı
25°C, en düşük sıcaklığı 15° C’tır. 2.500 metrenin üstündeki yüksekliklerde, kış mevsiminde
donlar yaygındır ve bu alanlarda maksimum sıcaklıklar genellikle yaklaşık 21° C veya daha
düşüktür.
Benzersiz coğrafya ve tarım için uygunluk Doğu Afrika’yı, on dokuzuncu yüzyılda
Avrupa’nın araştırma, sömürme ve sömürgeleştirme için bir hedefi haline getirmiştir.
Afrika Boynuzu'nda, Amharca, Oromo, Tigrinya ve Somali gibi Afro-Asya dilleri
ağırlıklı olarak konuşulur. Luo, Kalenjin ve Maasai gibi Nilo-Sahra dilleri daha az sayıda
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konuşulmaktadır. Afrika Büyük Göller bölgesinde, en çok Kikuyu, Kinyarwanda, Kirundi,
Runyakitara ve Luganda gibi Bantu dilleri konuşulmaktadır;
En az 80 milyon kişi tarafından konuşulan (birinci veya ikinci dil olarak)
olan Swahili dili ise Büyük Göller bölgesinde önemli bir ticaret dili olup Tanzanya, Kenya ve
Uganda'da resmi dildir. İngilizce, Portekizce ve daha az konuşulan Fransızca gibi Avrupa
dilleri, daha büyük bölgelerin bazı alanlarındaki yüksek kurumlarda önemini korumaktadır
Yakın zamana kadar, Doğu Afrika ülkeleri siyasi darbeler, etnik şiddet ve baskıcı
diktatörlere karşı direnmiştir. Ancak bölge yine de sömürgeciliğin sona ermesinden bu yana
çeşitli çatışmalara maruz kalmaktadır.
Kuzey Doğu Afrika (Afrika Boynuzu)

Tarih

Etiyopya İç Savaşı
Eritre Kurtuluş Savaşı
Eritre-Etiyopyalı Savaş
Ogaden Savaşı
Somali İç Savaşı
Güney Sudan
İkinci Sudanlı Sivil Savaşı
İç Siyaset-Etnik Çatışma
Güney Sudanlı Sivil Savaşı
Güney Doğu Afrika (Güneydoğu Afrika)
Burundi İç Savaşı
Hutu Soykırımı
Tutsi soykırımı

1974-1991
1961-1991
1998-2000
1977-1978
1991-2009

Uganda-Tanzanya Savaşı
Uganda , Güney
Sudan ve Demokratik Kongo
Cumhuriyeti'nde Lord direniş Ordusu
isyancıları
Ruanda İç Savaşı ve Tutsis'in Ruanda
Soykırımı
Zanzibar Devrimi
Güneydoğu Afrika Dışında Fakat
Güneydoğu Afrika Katılımlı
İlk Kongo Savaşı
İkinci Kongo Savaşı

Kivu Çatışması

1983-2005
2011- devam ediyor
2013-2015
1993-2005
1972
1993
1978-1979
devam ediyor

1990-1993
1964

1996-1997
1998-2000
2004-2009 (1. Etap)
4 Nisan 2012 - 7 Kasım 2013 (2. Etap)
31 Ocak 2015 [7] - mevcut (3. Aşama)
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(13 yıl)
Tablo 7: Doğu Afrika’da Yakın Tarihte Gerçekleşen Çatışmalar
Kaynak Dünya Tarihinde Afrika
Demirkaya,2016, ISBN: 9786059125086

Erik

Gilbert, Jonathan

T.

Reynolds,

Çevirmen: Mehmet

Tabloda yer alan ülkeler dışındaki Doğu Afrika ülkelerinde de zaman zaman siyasi
çalkantılar olmuştur. Kenya nispeten istikrarlı bir siyasi tablo çizmişse de, siyaset, 1982 darbe
girişimi ve 2007 seçimlerinin de aralarında bulunduğu dönemlerde istikrarsızlık yaşamıştır.
Tanzanya , bağımsızlıktan bu yana istikrarlı bir siyaset izlemesine rağmen, 1964'te
Tanganika ve Zanzibar arasındaki politik birliktelikten kaynaklı önemli siyasi ve dini
gerginlikler yaşanmıştır. Zanzibar şimdi Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti'nde yarı özerk bir
devlettir. 1978-1979 yıllarında savaşan Tanzanya ve Uganda savaşı Uganda’nın despotik
lideri Idi Amin’in devrilmesine yol açmıştır. Cibuti , Puntland ve Somaliland bölgelerinin de
göreceli bir istikrar söz konusudur.
İkinci Sudan İç Savaşı bittikten altı buçuk yıl sonra 2011 yılında Sudan'dan
ayrılan Güney Sudan'da iç savaş yeniden baş göstermiştir. Ayrıca ülke 100 bin kişinin
açlıkla karşı karşıya olduğunu 1 milyon kişinin açlığın eşiğinde, 20 milyon kişinin ise
gelecek aylarda yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıya kalabileceğini ilan etmiştir.
Diğer taraftan Ruanda , Uganda ve Burundi ise bağımsızlıktan bu yana her biri istikrarsızlığa ve etnik çatışmaya, özellikle de 1994 Ruanda Soykırımı ve 1993 Burundi Soykırımı
ve ardından Burundi İç Savaşı'na maruz kalmışlardır . Ruanda ve Uganda , bölgedeki ilgili
çatışmalarla adını duyurmaya devam etmektedir.
Doğu Afrika ülkelerinin son zamanlarda yüz yüze geldikleri sorunlardan biri de
açlıktır. Doğu Afrika'da kuraklığın ve iç savaşın yol açtığı gıda krizi, kıtlık ve açlık kaynaklı
ölümlerin başlamasıyla yeni bir boyut kazanmıştır. Birleşmiş Milletler (BM) verilerine
göre, Somali, Güney Sudan, Etiyopya, Kenya, Cibuti, Sudan, Uganda ve Burundi gibi ülkelerde yaklaşık 23 milyon kişiye acil gıda yardımı yapılması gerekmektedir.

12.1. Geçiş Zonu
Doğu Afrika’nın kuzeyinde yer alan kesim kuzeyin İslam ülkeleri ve Sahra’nın
animist veya Hıristiyan inançlarına sahip ülkeleri arasında tam bir uyum noktası gibidir. Bu
bölgede Sudan Somali, Eritre, Cibuti ve Etiyopya yer alır. Bu ülkelerden Etiyopya, Somali, Eritre ve Cibuti'yi içine alan ve Afrika'nın doğu bölümünün Arap Yarımadası'nı
çevreleyen kısmına Afrika Boynuzu adı verilir.
Doğu Afrika’da yer alan Sudan, kuzeyden Mısır ve Libya, doğudan Kızıldeniz, Eritre
ve Etiyopya, güneyden Kenya, Uganda ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti güneybatıdan
Orta Afrika Cumhuriyeti ve batıdan Çad ile çevrilidir. 1.861.484 km2 yüzölçümüne sahip
olan ülke Afrika'nın en büyük dünyanın da 16. en büyük ülkesidir. 1 Ocak 1956 tarihinde
309

bağımsızlığına kavuşan Sudan toplamda 2,5 milyon km² yüzölçümüne sahipti. Ancak
bağımsızlığını kazandığı dönemden itibaren etnik ve dini farklılıklar ile siyasi kutuplaşma
nedenleriyle ülkede istikrarlı bir yönetim kurulamamış ve iç barış sağlanamamıştır. Genel
olarak Müslüman-Arap kuzeyliler ile Animist ve Hıristiyan güneyliler arasında anlaşmazlığın
yaşandığı ülke uzun yıllar boyunca iç savaş ve askeri darbelerle boğuşmuştur. 9 Temmuz
2011 tarihinde ise Güney Sudan Kuzey’den ayrılmış ve dünyanın yeni, Afrika’nın 54. ülkesi
olarak bağımsızlığını ilan etmiştir. Güney Sudan Cumhuriyeti'ni tanıyan ilk ülke ise Sudan
olmuştur. Günümüzde Sudan 1,8 milyon km², Güney Sudan 644.329 km² yüz ölçüme
sahiptir.
Sudan’ın batı kesiminde Çad sınırında kumul örtüleri ile kaplı volkanik bir masif yer
almaktadır. Kuzeye doğru kum çölleri ve Sahra’nın kaya çöllerine geçilir. Bu çıplak arazi Nil
nehri boyunca uzanan tarım alanları ile kesintiye uğrar. Kuzeydoğuda dar kıyı şeridinin
kenarlarından 2.000 m’ye kadar yükselen Kızıldeniz dağları uzanır. En yüksek kesimi Kinyeti
(3.187 m) dağıdır. Ülkenin orta ve güney kesiminde killi ovalık sahalar ve burada yükselen
ada tepeler(inselberg) görülür. Etiyopya yüksek alanlarından gelen Mavi Nil, güneyden gelen
Beyaz Nil ile başkent Hartum’da birleşir. Ülkenin güneyinde uzun yağışlı bir döneme sahip
ekvatoral bir iklim görülür. Kuzeyinde yağış miktarının azalmasına bağlı olarak yarı çöl ve
çöl koşulları hâkimdir. Orta bölümde ise yarı kurak koşulların hâkim olduğu savanlar dikkati
çeker. Burası dünyanın en sıcak ülkelerinden birisidir. Aylık ortalama sıcaklıklar yüksektir.
Hartum 33.60C’dir. Ülkede sık sık kum fırtınaları görülür.
36,729,501 kişilik nüfusa sahip olan Sudan, Güney Sudan’ın ayrılması ile nüfus
kaybetmiştir. Nüfus artış oranının % 1.69 olduğu ülkede, ölüm oranı binde 7.5, doğum oranı
binde 28.5 dür. Ortalama yaşam süresi 62.95 yıldır.
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Harita 39: Afrika kıtasında açlık sıkıntısı çeken ülkeler ve gıda yardımına
ihtiyaç duyan kişi sayısı
Ülkede etnik bakımdan çok farklı gruplar yaşar. Sudanlı Arap (yaklaşık% 70), Kürk,
Beja, Nuba, Fallata’lar başlıca grupları meydana getirir. Sünni Müslümanların çoğunlukta
olduğu ülkede Hristiyanlar azınlık durumundadır.
5.129.000 kişilik başkent Hartum dışında, Omdurman, Port Sudan en kalabalık ve
önemli şehirleridir. Sudan ekonomik bakımdan fakir ülkeler kapsamındadır. Özellikle uzun
süre devam eden iç savaş ekonominin bozulmasında büyük etken olmuştur.
Sudan, uzunca bir sosyal çatışma, iç savaş döneminin ardından Temmuz 2011'de
Güney Sudan'ın ayrılması nedeniyle petrol üretiminin dörtte üçünü kaybetti. Petrol sektörü
1999 yılından bu yana Sudan'ın GSYİH’nın artmasında oldukça etkili olmuştur. Yaklaşık on
yılda ekonomi, artan petrol üretimi, yüksek petrol fiyatları ve doğrudan yabancı yatırımların
önemli miktarda girişi ile büyük ilerleme kaydetmiştir. Sudan, Güney Sudan'ın ayrılmasının
ekonomik şokundan bu yana, ekonomisini istikrara kavuşturmak ve döviz kaybını telafi etmek
için mücadele etmektedir. Bir yıl boyunca Güney Sudan'da petrol üretiminin kesilmesi ve
bunun sonucunda petrol transit ücretleri kaybı, Sudan ekonomisinin kırılgan durumunu daha
da şiddetlendirdi. Güney Kordofan, Darfur ve Mavi Nil bölgesinde devam eden çatışmalar
ve geniş alanlarda temel altyapı eksikliği hala üst düzeydedir.
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Sudan oldukça
kapsamlı olarak ABD yaptırımlarına bağımlıdır.Harcamalarını
azaltmak için bir kemer sıkma programı yürütürken, altın madenciliği gibi petrol dışı gelir
kaynaklarını geliştirmeye çalışmaktadır. Dünyanın en büyük Arap zamkı ihracatçısı olan
Sudan, dünya toplam üretiminin% 75-80'ini üretir.
Sudan poundu olarak adlandırılan ve Güney Sudan'ın ayrılmasını takiben yeni bir para
birimi olarak kabul edilen para birimini kullanmaya başladı, ancak dövizin değeri
başlangıçtan bu yana düştü. Hartum, 2012 yılı Haziran ayında, yakıt sübvansiyonlarının
tedricen kaldırılmasını içeren kemer sıkma politikaları esnasında resmi olarak para birimini
devalüe etti. Kasım 2012'de yıllık % 47'ye ulaşan yüksek enflasyonla da karşı karşıyayken
2016-17 yıllarında bu rakam % 20'ye geriledi.
Ülkede 11 milyon çalışan vardır ve çalışan nüfusun %80’i tarım sektöründedir. Ancak
iklim koşulları tarıma elverişli alanları daraltır. Nitekim ekili –dikili alanların oranı sadece %
5’tir. Yıllık tahıl üretimi 3 milyon ton dolayında olmasına rağmen besin ihtiyacının ¼’’ünü
dış alımlarla karşılamak zorundadır. Ülkede yetiştirilen başlıca tarımsal ürünler Bahr- ül
Azrak üzerinde kurulan baraj ile sulama yapılarak yetiştirilen pamuk, Senar ve Kosti arasında
şekerkamışıdır. Ülkedeki geniş akasya ağaçlarından elde edilen ve dünyada ilk sırayı alan
Arap sakızı dışında yerfıstığı, sorghum, darı, buğday, kassara, mango,papaya, tatlı patates ve
susam yetiştirilir.
Daimi çayırlar veya mera alanlarının % 46 gibi bir orana sahip olduğu ülkede
hayvancılık bakımından Afrika’nın en önemli kesimlerinden biridir.
Sanayi ve ticaret sektöründe nüfusunun %10’unun çalıştığı Sudan’da tekstil ürünleri,
çimento, ayakkabı, pamuk çırçırlama, yemeklik yağ, şeker, sabun imalatı, silah yapımı, ecza
sanayi, petrol arıtma sanayi gelişmiştir. Ülkede yer alan birkaç maden kaynağı arasında
petrol, çok az miktarda demir cevheri, bakır, krom, tungsten, mika, gümüş, altın, çinko
sayılabilir.
Sudan'da ticari anlamda ciddi petrol rezervlerinin bulunması ve işletilmesi 1990'lı
yıllarda başlamıştır. Yaklaşık 5 milyar varil petrol rezervlerine sahip olan Sudan, Güney’in
ayrılmasıyla birlikte petrol rezervlerinin % 75’ini kaybetmiştir. Petrolün büyük çoğunluğunu
güney üretse de, rafineri, boru hattı ve liman gibi altyapılara sadece kuzey tarafı sahiptir. İki
ülke petrol gelirleri konusunda anlaşma sağlamışsa da, anlaşma henüz hayata
geçirilememiştir. İki ülke arasında görüşmeler devam etmektedir.
644,329 km²’lik yüz ölçüme sahip olan Güney Sudan, Sudan'ın güneyinde, Uganda
Kenya''nın kuzeyinde ve Etiyopya'nın batısında yer alır. Kuzey ve merkez ovaları Uganda ve
Kenya sınırı boyunca güney platolarına doğru yükselir; Orta Afrika yaylalarından akan Beyaz
Nil ise , ülkenin önemli bir coğrafi elemanıdır. Ülkenin merkezine hakim olan Beyaz Nil’in
suları tarafından beslenen, Sudd bataklığı 100.000 km² daha geniştir.
12,530,717 nüfusa sahip olan ise kuzey’in aksine animist, Hıristiyan inanç yaygındır.
Nüfus yine kuzeyin aksine Araplardan değil çeşitli Afrikalı (Dinka, Kakwa, Bari, Azande,
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Shilluk, Kuku, Mürle, Mandari, Didinga, Ndogo, Bviri, Lndi, Anuak, Bongo, Lango,
Dungotona, Acholi) kabilelerden oluşur.
On yıllardır süren iç savaş sonrasında Temmuz 2011'de Sudan'dan bağımsızlığını ilan
eden Güney Sudan dünyanın en yoksul ülkelerinden biridir ve birçok sosyo-ekonomik
kategoride en düşük sırada yer alır. Sudan ile petrol gelirleri ve kara sınırları üzerinde
sürmekte olan gerginlikler, hükümet güçleri ve isyancı gruplar arasında çıkan savaşlar ve halk
arasındaki şiddet, gibi sorunlar katlanarak artmaktadır. %80'den fazlası kırsal alanda yaşayan
halkın büyük çoğunluğu tarımla geçimini sağlarken, daha küçük bir kısmı hayvancılıkla
uğraşır. Dünyada anne ölüm oranının en yüksek olduğu ülkeler arasında yer alır. yolların
yetersiz olması, kadınların doğum kontrol yöntemleri kullanmasına engel olan kültürel
inançlar, ve erken yaşta yapılan evlilikler ve sonrasında genç yaşta çocuk sahibi olunması
anne ölüm oranlarının yüksek olmasının nedenleri arasındadır.
Eğitim düzeyi, okulların, nitelikli öğretmenlerin ve materyallerin bulunmaması
nedeniyle son derece zayıftır. Nüfusun üçte birinden azı okur yazardır (kadınlar arasında oran
daha düşüktür) ve nüfusun yarısı yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Aynı zamanda
öğretmenler ve öğrenciler eğitim dili olarak Arapça'dan İngilizce'ye geçişle uğraşmaktadırlar.
Birçok yetişkin, savaş ve yerlerinden edilme nedeniyle okula gitmemiştir.
2013'te çatışma başlamasından itibaren 900 binden fazla Güney Sudanlı komşu
ülkelere sığınmıştır. 2016 yılının başında meydana gelen şiddet olaylarından günümüze
yaklaşık 200 bin kişi ülke dışına kaçmış, 1.7 milyon Güney Sudanlı yerinden edilmiştir.
Güney Sudan'ın istikrarsızlığı ve altyapı eksikliği ve sosyal hizmetler eksikliğine rağmen
Sudan'daki savaştan kaçmak için 240.000'den fazla insan Güney Sudan'a kaçmıştır.
Sudan ile uzun yıllar süren iç savaş sonrasında, Güney Sudan'da endüstri ve altyapı
gelişmemiştir ve yoksulluk yaygındır. Tarım, nüfusun büyük çoğunluğunun tek geçim
kaynağıdır. Bağımsızlıktan sonra, Güney Sudan'ın merkez bankası eski para biriminin yerine
yeni bir para birimi olan Güney Sudan Pound'unu piyasaya sürdü.
Güney Sudan'ın altyapısı yetersizdir, sadece 200 kilometrelik yol standartlara
uygundur. Elektrik çoğunlukla pahalı dizel jeneratörler tarafından üretilir ve içilebilir su
miktarı da azdır. Ekonomisi Uganda, Kenya ve Sudan'dan gelen malların, hizmetlerin ve
sermayenin ithalatına bağlıdır.
Bununla birlikte, Güney Sudan'ın doğal kaynakları boldur. 2011 yılındaki
bağımsızlıktan önce Güney Sudan, eski Sudan'ın toplam petrol üretiminin yaklaşık dörtte
üçünü başka kelimelerle günde yaklaşık yarım milyon varil petrolünü üretiyordu.
Ocak 2012'de Güney Sudan, Sudan ile nakliye ücretleri üzerindeki anlaşmazlığından
ötürü petrol üretimini durdurdu. Bu askıya alma 15 ay sürdü ve 2012'de% 48 oranında düşen
GSYİH üzerinde yıkıcı bir etkisi oldu. Petrol akışlarının yeniden başlamasıyla birlikte
ekonomi, 2013 yılının ikinci yarısında güçlü bir toparlanma gösterdi. Bu, günde ortalama 222
bin varil petrol üretiminin 2011 yılına göre % 40 daha düşük olmasına rağmen
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gerçekleşti.. GSYİH 2013 yılında yaklaşık % 30 büyüdü. Ancak, 15 Aralık 2013'teki
çatışmanın patlak vermesi petrol üretiminin ve ihracatın daha da azalması ile birlikte,
yoksulluk ve gıda sıkıntısı arttıkça GSYİH 2014 ve 2015 yıllarında önemli ölçüde düştü.

Foto 25: Güney Sudan, 2011 yılında ayrılmasından bu yana, karşıt siyasi gruplar
arasında yaşanan bir iç savaş ile boğuşmaktadır.
Güney Sudan, verimli topraklar ve bol su kaynaklarıyla Afrika'nın en zengin tarım
bölgelerinden birine sahiptir. Şu anda bölge, 10-20 milyon baş sığır ile
desteklenmektedir. Yoksulluk ve gıda güvensizliği arttıkça GSYİH büyümesi oranı 2014 ve
2015 yıllarında önemli ölçüde düşmüştür.
Güney Sudan şu anda düşük petrol fiyatları, düşük üretim, artan askeri harcamalar ve
gelir düzeyi nedeniyle ciddi bir borç yükü altındadır. 2005 yılından beri büyük ölçüde
İngiltere, ABD, Norveç ve Hollanda'dan 4 milyar dolardan fazla dış yardım almıştır. Ekim
2016'da yıllık enflasyon % 800'ü aşmış durumdadır. Aralık 2015'te merkez bankasının sabit
döviz kurundan vazgeçmesi ve Güney Sudan Poundu'nun dalgalanmasına izin vermesi, kısa
vadede enflasyonu düşürmemiştir. Uzun vadeli zorluklar arasında resmi ekonominin
çeşitlendirilmesi, yoksulluğun azaltılması, makroekonomik istikrarın sağlanması, vergi
toplama ve mali yönetimin ve iş ortamının geliştirilmesi gibi konular dikkati çekmektedir.
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37.657 km2’lik yüzölçümüne sahip olan Somali Doğu Afrika’da kuzeyden Aden
körfezi, doğudan ve güneydoğudan Hint Okyanusu, kuzeybatıdan Cibuti, batıdan Etiyopya ve
Kenya ile çevrilidir.
Somali yüzey şekilleri bakımından iki doğal bölgeye ayrılır. Kuzeyde Hint
Okyanusuna doğru uzanan akarsularla yarılmış dağlık kütleler 2.000 m’den fazla yüksekliğe
sahiptir. Buradaki en yüksek nokta Shimbiris dağıdır. (2.416 m) Güneyde sahil ovalarına
doğru genişleyen alçak düzlükler bulunur. Ülkede Etiyopya yüksek alanlarından kaynağını
alarak Hint Okyanusuna dökülen akarsular vardır.
Ülkede kurak iklim koşulları hâkimdir. Yüksek sahalarda yıllık ortalama yağış 500
mm’ye ulaşır. Başkent Mogadişu’da yıllık ortalama sıcaklık 25-270C arasında değişir. Hint
okyanusundan gelen nemli havanın etkisine bağlı olarak (Muson etkisi) yazın ülkenin
güneyine yağış düşer. Kışın Arabistan’dan gelen kuru, fakat ılık rüzgarların etkisine maruz
kalır. Ülkenin kuzey kesimi ise kurak olup yıllık yağış ortalaması 200 mm dolayındadır. Aden
körfezi kıyılarında yağış 100 mm’ye kadar düşer.
1869-1916 yılları arasında kuzey bölgesi Osmanlı’nın parçası olan Somali, 1960
yılında İngiltere ve İtalya’dan bağımsızlığını kazanmıştır. 1969 yılında darbeyle iktidara gelen
Mohamed Siad Barre rejiminin 1991 yılında yıkılmasını müteakip Somali’de etkin bir
merkezi hükümet kurulamamış, aşiret kavgaları ekseninde şekillenen kargaşa ortamı ülkeye
uzun müddet egemen olmuştur.
Nüfusu 10,817,354 kişiden oluşan Somali’de etnik gruplar içinde Somalililerin oranı
%85’dir. 30.000 Araplar vardır. Nüfusun geri kalanını Bantu zencileri oluşturur. Sünni
Müslüman olan Somali’de Somali dili, Arapça, İngilizce, İtalyanca konuşulur. Somali, kötü
yönetişim, iç çatışma, azgelişmişlik, ekonomik düşüş, yoksulluk, sosyal ve toplumsal cinsiyet
eşitsizliği ve çevresel bozulmadan muzdarip birçok insanin barınmaya çalıştığı bir ülke
konumundadır.
İç savaş ve kıtlık gibi nedenlerle ölüm oranının artırmasına rağmen, Somali'nin yüksek
doğurganlık hızı ve üreme çağındaki insanların büyük bir kısmı hızlı nüfus artışını
sürdürmektedir. Somali nüfusunun % 60'ından fazlası 25 yaşın altındadır ve bir kadının
ortalama 6 çocuk dünyaya getirmesi ile doğurganlık oranı bakımından dünyanın en yüksek
olduğu ülkelerden biridir.
Eğitim ve iş imkanlarının eksikliği Somali'nin geniş gençlik grubu içinden pek çok
gencin aşırı dinci ve korsan gruplar tarafından ele geçirilmesine neden olmaktadır . Somali,
dünyanın en düşük ilkokul kayıt oranlarından birine sahiptir - çocukların sadece % 40'tan
fazlası okula gider, ülke aynı zamanda dünyanın en genç işsizlik oranlarına sahip ülkelerden
biridir. Yüksek bebek ve anne ölüm oranlarına sahip olan ülkelerden biri olan Somali’de –
tedavi edilebilen hastalıkların dahi yayılması, kötü sağlık koşulları, kronik malnutrisyon
(Malnutrisyon, esas olarak “kötü beslenme” anlamına gelmektedir. Yetersiz gıdanın yanı sıra
çok fazla ve yanlış türde gıdayla beslenmeyle ve vücudun, besin ögelerinin emilim bozukluğu
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veya besin ögelerinin doğru kullanılamamasıyla sonuçlanan çeşitli enfeksiyonlara verdiği
yanıt ) ve yetersiz sağlık hizmetleri nedeniyle yaşam süresi kısadır.
1991'de SIAD rejiminin çöküşünü takip eden 20 yıllık çatışma sırasında, yüz binlerce
Somalili evlerinden kaçmıştır. Bugün Suriye ve Afganistan'dan sonra en çok mülteci
gönderen üçüncü ülke Somali’dir. Güvensizlik, kuraklık, sel, gıda sıkıntısı ve ekonomik
sorunlar göçün en büyük nedenleri arasındadır.
2016 yılı itibariyle 1.1 milyondan fazla Somalili mülteci Kenya, Yemen, Mısır,
Etiyopya, Cibuti ve Uganda’da barınmaktadır. 2013'te Kenya, Somali ve Birleşmiş Milletler
Mülteciler Yüksek Komiserliği Bürosu arasında yapılan üçlü gönüllü geri dönüş anlaşmasının
uygulanmasından bu yana, yaklaşık 40.000 Somalili mülteci, -hala yaklaşık 260 bin
Somalili'ye ev sahipliği yapan- Kenya'nın Dadaab mülteci kampından evlerine geri
dönmüştür. Kenya hükümeti, Mayıs 2016'da yaptığı açıklamayla Somali ve Güney Sudan'dan
gelen 600 binden fazla mültecinin yaşadığı Dadaab kampının ülkedeki güvenlik problemleri
ve uluslararası toplumun sığınmacılara yeterli desteği vermediği gerekçesiyle kasım ayında
kapatılacağını duyurmuştu. Hükümet, sayıları 200 binden fazla olan Somalili sığınmacıların
ülkelerine insani şartlar altında geri dönebilmeleri için yaklaşık 10 milyon dolar bütçe
ayırdığını açıklamıştı. Ancak Kenya Yüksek Mahkemesi, dünyanın en büyük sığınmacı kampı
olarak bilinen Dadaab'ın kapatılması ve 200 binden fazla Somalili sığınmacının ülkelerine
gönderilmesiyle ilgili kararın yasalara uygun olmadığını açıklamıştır. Ayrıca Yemen'deki
çatışmalara rağmen, binlerce Somalili ve Afrika Boynuzu'ndaki diğer sığınmacılar Aden
Körfezi'nden geçerek Yemen'e ve ötesine (çoğunlukla Suudi Arabistan’a) ulaşmak için
hayatlarını tehlikeye atmaya devam ediyorlar

Foto 26: Dadaab’taki 50 km2 alana kurulu dünyanın en büyük mülteci kampı Ifo,
Dagahaley ve Hagadera adı verilen üç kamp bölgesinden oluşuyor;. Dadaab’taki mülteci
kampı kuraklık krizi ve son çatışmaların ardından gelen mültecilerle adeta bir kente
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dönüşmüş durumda. Çalılardan, kumaş parçalarından yapılmış derme çatma barınaklardan
oluşan bu dev çadır kent yoksulluğun ve çaresizliğin simgesi olmuş durumda
Somali dünyanın en fakir ve az gelişmiş ülkelerinden biridir. Doğal kaynakları
oldukça sınırlı gibi görünmekle birlikte henüz kullanılmayan çok geniş rezervlere sahiptir.
Ülkede ekilebilir arazi oranı %2, daimi çayırların oranı %69’dur. Bu nedenle ülke
ekonomisinin temeli tarıma dayanır. Nitekim 3.7 milyon dolayında çalışan nüfusun %71’i
tarım sektöründedir. Tarım özellikle göçebe hayvancılığa dayalıdır. Tarımsal ürünler muz,
sorghum, mısır, şekerkamışı, mango, susam, fasulyeden oluşur. Ancak üst üste gelen kuraklık
ve iç savaş nedeniyle ülkede büyük bir açlık sorunu yaşanır.
Sanayi ve genel hizmetler sektöründe nüfusun %29’nun çalıştığı ülkede genellikle,
hafif sanayi kolları gelişmiştir. Tarım ürünlerini işlemeye dayalı sanayi sektöründeki
makineler talan edilmiş, hurda metal olarak kullanılmaya başlanmıştır. Ülkede şeker üretimi,
tekstil ürünleri, çoğunlukla çalışmayan petrol rafineri dikkati çeker.
1.119.683 km2 alan kaplayan Etiyopya kuzeydoğudan Eritre, kuzeybatıdan ve batıdan
Sudan, güneyden Kenya, güneydoğudan ve doğudan Cibuti ile çevrilidir.
Etiyopya Doğu Afrika Rift vadisi tarafından yarılmış kütlesel bir plato üzerinde yer
alır. Kuzeyde uzanan dağlık alanlarda yüksek zirveler 4.500 m’yi aşar (Ras Dejen dağı 4620
m.) Başlıca yükseklikler bölgelere ayrılmış ve farklı seviyelerde bulunur. Büyük volkanik
masifler 1.000–2.000 m yüksekliğinde dar ve derin vadilerle kuşatılmıştır. 2.000–3.000 m
yüksekliğinde Bagember masifi ve Takkaze tepeleri, Eritre sınırı yakınında Tigre dorukları
3.000 m’yi geçen yüksekliklere sahiptir. Etiyopya’nın en yüksek kesimini oluşturan bu dağlar
Kızıldeniz’e başka bir deyişle doğuya doğru alçalırlar. Genelde dağlık bir ülke olan
Etiyopya’da başkent Addis Ababa 2.500 m yükseklikte kurulmuştur. Ülkenin kuzey
doğusundan başlayan ve merkezden güneybatıya doğru genişleyen Rift Vadisi ülkeyi iki
bölüme ayırmaktadır. Rift Vadisinin güney ve güneybatısında çok sayıda göl bulunmaktadır.
Kuzeybatıda Tana gölünden doğan Mavi Nil, buradaki dağlık alanları yararak önce
güneydoğuya ve sonra batıya doğru akar.
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Foto 27::Etiyopya’da Konso
Köyü Dünya Kültür Mirası
listesinde yer alır Etiyopya'nın
Konso yaylalarında taş duvarlarla
kaplı terasların üzerinde yer alan
55 km²'lik kurak bir alanda yer
alır. Bu yerleşme Kurak ortama
uyum sağlamış 21 nesil (400
yıldan fazla) geriye uzanan canlı
kültür geleneğinin muhteşem bir
örneğini sunar.
Bu yapılar
paylaşılan
değerlerin,
sosyal
bütünlüğün
ve
mühendislik
bilgisinin örneklerindendir.

Afrika’nın en eski bağımsız ülkelerinden biridir. Tarihi 4.yy da Hıristiyan olan Aksum
krallığına uzanır. Müslümanların ülkeye gelmesi ile Avrupa ile olan bağlantısı kesilmiştir.
1520 yılında ülkeye Portekizliler gelerek yerli halkı Müslümanlara karşı ayaklandırmıştır.
Eski adı Habeşistan olan ülke, 1936–41 yılları arasında İtalya işgali altında kalmıştır. 1941
yılında İtalyan işgali sona erdikten sonra 1950 yılında Eritre-Etiyopya Federal Devleti
kuruldu. Eritre ile 1999 yılında çıkan sınır savaşı 2000 yılı Aralık ayında barış anlaşmasının
imzalanması ile son buldu..
102,374,044 kişilik nüfusu ile Etiyopya, Nijerya’dan sonra Afrika’nın en kalabalık
ikinci ülkesi konumundadır. Ülke nüfusunun % 43.5’u Ortodoks, % 33.9’u Müslüman, %
18.6’sı Protestan, % 0. 7’si Katolik, % 2.6’si geleneksel dinler, % 0.7 diğerleri olmak üzere
ayrılmıştır. Son on yılda bebek, çocuk ve anne ölümleri keskin bir şekilde düştü, ancak
toplam doğurganlık oranı daha yavaş düşmektedir ve nüfus artmaya devam
etmektedir. Evlilik yaşının yükselmesi ve tek başına yaşayan kadın sayısının artması
doğurganlığın azaltılmasına katkıda bulunmuştur. Evli kadınlarda modern doğum kontrol
yöntemlerinin kullanımı 2000 yılında %6 iken 2012 yılında %27'ye yükselmişse de, genel
oran hala oldukça düşüktür.
Yoksulluk, kuraklık, siyasi baskı ve hükümetin yerleşik yaşama zorlaması,
Etiyopya'nın 1960'lardan bu yana iç ve dış göçünü zorlamıştır. 1974 devriminden önce
yalnızca az sayıda seçkin Etiyopyalı yurt dışına okumak için gitmiş ve sonra geri dönmüştür.
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Ancak acımasız Derg rejimi altında binlerce kişi başta mülteci olmak üzere ülkeyi terk
etti. 1982 ve 1991 yılları arasında, Batı'ya yeni göç dalgası oldu. 1991'de Derg'in
yenilgisinden bu yana, Etiyopyalılar ülkenin sayısız etnik gruplarının şiddetinden kaçmak ya
da ekonomik fırsatlar aramak için göç ettiler. Kadınların ve çocukların ev işleri ve fahişelik
için iç ve dış ticarette kullanılması giderek artan önemli bir sorundur.
Afrika'nın ikinci en kalabalık ülkesi olan Etiyopya, planlı bir ekonomiye sahip tek
partili bir devlettir. 2016'dan on yıl önce, Etiyopya, 188 IMF üyesi ülke arasında en hızlı
büyüyen devletlerden biri olarak yıllık % 8 ila % 11 arasında bir oranda büyümüştür. Bu
büyüme, hükümetin altyapı yatırımlarının yanı sıra tarım ve hizmet sektörlerinde sürekli
ilerleme şeklinde gerçekleşmiştir.
Etiyopya, Afrika'da gelir düzeyi eşitsizliğiyle dünyadaki en düşük gelir seviyesine
sahip ülkeler arasında yer alır. Yoksulluğun ortadan kaldırılmasına yönelik ilerlemelere
rağmen, hem hızlı nüfus artışı hem de başlangıç düzeyinin zayıf olması nedeniyle Etiyopya
dünyadaki en fakir ülkelerden biri olmayı sürdürmektedir. Dünya genelinde hava koşullarına
bağlı olarak yağış miktarındaki değişiklikler, 2015/2016'da son otuz yıldaki en büyük
kuraklığa neden olmuştur. Bu milyonlarca Etiyopyalı için gıda yetersizliği yaratmıştır.
Dünyanın ve Afrika’nın en fakir ülkelerinden olan Etiyopya’da ekonominin temelini
tarım oluşturur. İhracatının %90’ı çalışan nüfusun %85’ini tarım sektöründedir. Ancak tarım
sektörü şiddetli kuraklık ve ilkel tarım yöntemleri nedeniyle fazla gelişmemiştir. Bu nedenle
4.6 milyon insanın yiyecek gereksinimi vardır. Kahve Etiyopya ekonomisinin temelini
oluşturur. 105 ton kahve ihracatından 267 milyon dolar gelir sağlanmıştır. G.S.M.H’nın
%10’u kahve sektöründen sağlanır ve 15 milyondan fazla insan yaklaşık (nüfusun %25’i)
kahve sektöründe çalışır. Diğer ihracat ürünleri canlı hayvan, hayvan derisi ve altındır. 1999
yılında Etiyopya Sudan Cumhuriyeti ile büyük doğalgaz alanlarını geliştirmek için 1.4 milyon
dolarlık bir anlaşma imzaladı. Eritre ile olan savaş nedeniyle hükümet silah ve askeri güce
çok para harcadı. Savaş dolayısı ile çok sayıda yol ve bina yıkıldı, savaş bitmiş olmasına
rağmen kuraklık halen devam ediyor ve beraberinde getirdiği sorunlar bitmiş değildir. Ülke
yüksek oranda borcu olan fakir ülkeler kapsamındadır.
Afrika’da Kızıldeniz’e kıyısı olan, Cibuti ile Sudan arasında yer alan Eritre’nin
toplam yüzölçümü 121.300 km2 dir. Etiyopya platosunun bir devamı niteliğinde olan Eritre
nehirler tarafından parçalanmış bir görünüme sahiptir. Güneydoğu kısmı 70-80 km
genişliğinde bir kuşak biçiminde Kızıldeniz boyunca uzanır. Etiyopya sıradağlarının kuzeye
doğru devam ettiği kuzeybatı toprakları ise hem daha geniş hem de daha yüksektir. Ülke iklim
bakımından farklılıklar gösterir. Deniz sahiline yakın yerler, yüksekte olan ve içerilerde
bulunan yerlere göre daha sıcak ve nemlidir. Asmara çevresinde 500 mm civarında seyreden
yıllık yağış ortalaması sahilde 200 mm kadardır. Deniz seviyesinden 400 m yüksekliğe kadar
olan yerlerde otlaklar, daha yukarılarda yaprak dökmeyen ağaçlar yer alır.
Eritre 8. yy’a kadar Etiyopya devletinin bir parçasıydı. 16. yy.da Osmanlı Devletinin
etkisine girmiş ve yaklaşık 2 asır Osmanlı yönetiminde kalmıştır. İtalyanlar 1885 yılında
ülkenin sahil kesimini işgal ederek II. Dünya savaşına kadar ülkeye hâkim olmuşlardır. Eritre
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stratejik açıdan Afrika’nın Asya’ya en çok yakınlaştığı Babül Mendep boğazına kadar olan
kıyı boyunca uzanan bir ülkedir. Afrika boynuzunda binlerce yıldır ticari ve askeri olarak
önemli bir noktadadır. Eritre’yi elinde tutan güç Kızıldeniz’in güney girişini dolayısı ile
Akdeniz’den Hint Okyanusuna yapılan tüm çıkışları kontrol altına almış olur. Tüm bunların
dışında Eritre Etiyopya için bir anlamda denizlere açılan liman konumundadır.

Foto 28:1993’te başkent olan 580.000 kişilik nüfusa sahip olan Asmara ‘da çeşitli
sanayi tesisleri bulunur.
Eritre’nin sahip olduğu bu stratejik önem nedeniyle İngilizler II. Dünya savaşı
esnasında Amerika Birleşik Devletlerine Eritre’nin haberleşme üssünü kiralamıştır ve A.B.D
Etiyopya ile arasındaki bir savunma sözleşmesine dayanarak 25 yıl boyunca burayı
kullanmıştır. Burası dünyanın en önemli haberleşme üslerinden birisidir ve Kore savaşı
boyunca Washington’a haber akışında çok önemli rol oynamıştır. Mevcut stratejik öneminin
yanı sıra altın kaynakları, mineraller, olması muhtemel petrol ve doğal gaz kaynakları ( halen
Eritre Kızıldeniz’deki petrol arama çalışmalarına devem etmektedir.) belli odakların gözünde
Eritre’yi daha değerli hale getirmiştir.
5,869,869 kişilik nüfusa sahip olan Eritre, sosyo-ekonomik bakımdan ilerleme
kaydetmiş olmasına rağmen yoksul bir ülkedir. Eğitim ve iş tecrübesi ekonomik kalkınmayı
kolaylaştırmak ve yoksulluğun ortadan kaldırılması için planlanan ulusal önceliklerdir. Bu
amaçla, Eritre, yetişkin okur yazarlığını geliştirmede (son 20 yılda okuma yazma oranını iki
katına çıkarmak) büyük ilerleme kaydetmiştir. Genel okuma yazma oranının 2015'te % 74
olduğu tahmin edilmektedir; Göçebe ve kırsal topluluklar arasında kadın okur yazarlık ve
okula devam etme oranını yükseltmek için daha fazla çalışma yapılması
gerekmektedir. Tekrarlanan kuraklıklar, ekilebilir arazinin gittikçe gerilemesi, aşırı otlatma,
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toprak erozyonu ve zorunlu göç nedeniyle çiftçilerin yetersiz kalması Eritre'nin artan
nüfusunun ihtiyaçlarını karşılamayı başaramamaktadır.
Eritre, Etiyopya'dan bağımsızlık savaşı başladığında veya 1960'lardan bu yana önde
gelen mülteci gönderen ülkelerden biri olmuştur. 1993'te bağımsızlığını kazanmasından bu
yana, Eritreliler temel insan hakları veya siyasi özgürlük, eğitim ve iş olanakları eksikliği
yüzünden Sudan, Etiyopya, Yemen, Mısır veya İsrail'e göç etmeye devam etmişler veya
militarizm yüzünden sığınma talep etmişlerdir. Eritre'nin büyük diasporası, bağımsızlık
savaşını finanse eden ve bağımsızlığını kazandığından beri ülkenin GSYİH'sinin% 30'unu
sağlayan hayati bir kaynaktır.
Son birkaç yılda, Eritreliler, Bedeviler tarafından kaçırılarak organ kaçakçılığı,
tecavüz, gasp ve işkence kurbanı oldukları Sina Çölü'nde
rehin tutulmaya
başlamışlardır. Sudan ya da Etiyopya'ya illegal olarak sokulan Eritreli kaçakçılık kurbanları,
mülteci kamplarının içinden veya çevresinden veya Eritre'nin sınırlarını aşarken kaçırılırlar.
Bir danışmanlık firmasının 2013 yılına ait raporuna göre, 2009-2013 yılları arasında
25,000-30,000 kişilik Eritreli Sina trafiğinin kurbanlarının yaklaşık% 90'ını oluşturmuştur.
24 Mayıs 1993’te Etiyopya’dan bağımsızlığını kazandıktan sonra Eritre mali kaynak
yetersizliği ve kronik kuraklık gibi kısıtlayıcı ekonomik politikalar yüzünden ağırlaşan birçok
ekonomik sorunla karşı karşıya kalmıştır. Eritre'nin tek siyasi partisi olan Demokrasi ve
Adalet Cephesi'nin kontrolü altında olan bir ekonomisi vardır. Birçok Afrika ülkesinin
ekonomileri gibi, nüfusun büyük bir kısmı (Eritre'de yaklaşık% 80) geçime yönelik tarımla
uğraşır fakat ülkenin toplam üretiminin yalnızca küçük bir payını üretir.
2000 yılındaki Etiyopya-Eritre savaşının sona ermesinden bu yana, hükümet Başkanı
ISAIAS' kalkınma gündemini tamamlamak için askeri ve parti şirketlerinin kullanımını
genişletti. Hükümet, erişimi sınırlandırarak döviz kullanımını sıkı sıkıya kontrol etti; 2013'te
para piyasasını rahatlatmaya yönelik yeni düzenlemelerin ekonomik etkisi çok az
oldu. Eritre'de az sayıda büyük özel girişim vardır ve çoğu hükümet ortaklarıyla birlikte
çalışmaktadır. Bunlar 2013'te üretim yapmaya başlayan bir dizi büyük uluslararası maden
işletmeleridir.. Eritre hükümeti, 2015 yılının sonunda Nakfa adını alacak yeni bir para birimi
kullanmaya başladı ve bireylerin bankalardan çekebilecekleri aylık sabit para miktarını
kısıtladı.
Eritre'de güvenilir istatistikler elde etmek zordur, ancak istikrarsız yağışlar ve Kamu
sektöründe çalışan iş gücünün yüzdesi, tarımsal üretim ve ekonomik kalkınmaya müdahale
etmeye devam etmektedir. Eritre'nin tarımsal üretimi genelde ek tohum alımları olmaksızın
ülkenin gıda ihtiyaçlarını karşılayamaz. Bakır, potas ve altın üretimi önümüzdeki birkaç yıl
içinde ekonomik büyüme ve hükümet gelirlerini artırmaya devam edecek gibi görünmektedir.,
Ancak askeri harcamalar kalkınma ve yatırım planlarıyla rekabet etmeye devam edecektir.
Hafif sanayi kollarının geliştiği ülkede sanayi ve genel hizmetlerde çalışan nüfus oranı
%20’dir. Yerel üretim dış kaynaklı yardımlar ile arttırılmaya çalışılmaktadır. Hükümet
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uyguladığı ekonomik politikalarla kıyı balıkçılığı ve deniz turizmini geliştirmeyi
hedeflemektedir. Diğer taraftan Kızıldeniz’de petrol arama çalışmaları sürdürülmektedir. Ekili
–dikili alanların ülke topraklarının %12’sini kapladığı ülkede sorghum, mercimek, çeşitli
sebzeler, mısır, pamuk, tütün, kahve ve sisal yetiştirilir. Topraklarının %49’unu daimi çayırlar
veya mera alanlarının oluşturduğu ülkede en çok keçi yetiştirilir. Çalışan nüfusun %20’sini
sanayi ve resmi ve idari işlerde çalışanların oluşturduğu Eritre’de gıda, meşrubat, tekstil
sanayi oluşturur. Balıkçılık altın, potas, çinko, bakır, tuz muhtemelen doğalgaz ve petrol
başlıca doğal kaynaklarıdır.
1977’de bağımsızlığını kazanmış olan Cibuti Afrika’nın en küçük ülkelerinden biridir.
Aden körfezinden Kızıldeniz girişindeki Bâbülmendep Boğazı’nın batı kıyısını kapsayan
stratejik bakımdan son derece önemli bir alanda yer alır. Kuzeybatı, batı ve güneyinde
Etiyopya, doğusunda Aden körfezi, güneydoğusunda Somali Cumhuriyeti yer alır. Ülkenin
Tâcûrâ körfezinin kuzeyindeki kesimi dağlıktır, Güney ve güneybatısında ise volkanik
platolar yer alır. Tâcûrâ körfezini çevreleyen kıyı ovasının ülkenin 200 km kadar iç kısmına
sokulur. Ülkenin en yüksek noktası Tâcûrâ körfezinin kuzeyindeki dağlık alanda yer alan
Mûsâ Ali dağıdır(2063 m.) . bu kesim derin vadiler, dik uçurumlar ve yalçın kayaların yer
aldığı bir görünüme sahiptir. Doğal bitki örtüsü ise kurakçıl türlerden oluşan dikenli çalılardır.
Ülkenin genelinde bu kurakçıl yapı dikkati çeker. Ülkenin iç kısımları ile güneyinde volkanik
platolar, kayalıklar ve çöller görülür. İç taraftaki çöküntü ovaları, deniz seviyesinin 155 m.
altında kalan Asel gölü ile yazın sıcak aylarında suları kuruyan küçük ırmaklar kesintiye
uğratır. Volkanik kayalar ve geniş vadiler arasında çöllerle kumlu arazilerin yer aldığı bu
bölgede yükseklik 300-1500 m. arasında değişir.
Ülkenin kurak görüntüsü sıcak ve son derece az düşen yağışlardan kaynaklanır. Genel
olarak Hint Okyanusu’ndan ülkeye doğru esen ve yağmur yüklü bulutları getiren muson
rüzgârları ekim-nisan ayları arasında yağışlara sebep olurlar. Bu mevsimde sıcaklık
ortalaması 23 Cº-30 Cº arasında değişir. Kıyı bölgelerinde 125 mm olan yıllık yağış
ortalaması yüksek yerlerde iki katına kadar çıkar. Mayıstan Kasımın sonuna kadar ülke iyice
kuraktır. Yaz aylarında sıcaklık ortalaması 30 Cº – 45 Cº arasında değişir. 1200 metreden
yüksek yerlerde hava sıcaklığı kıyı bölgelerine oranla daha fazladır ve ayrıca kıyı
bölgelerinde görülen rutubetteki yoğunluk da iç bölgelerde azalmakta ve böylece yüksek
yerlerde kuru ve çok sıcak bir iklim hâkim olmaktadır.
Cibuti işsizlik ve çocukların yetersiz beslenmesi ile karakterize edilen, ağırlıklı olarak
kentsel nüfusun hakim olduğu fakir bir ülkedir. Nüfusun% 75'inden fazlası kentlerde ve
kasabalarda yaşar (ağırlıklı olarak başkent Cibuti'de). Kırsal nüfus esasen göçebe olarak
yaşar. Kuraklık ve sel baskınlarına karşı, ülkenin doğal kaynakları azdır ve gıda ihtiyacının %
80'inden fazlasını komşu ülkelerden veya Avrupa'dan ithal etmek zorundadır. Özellikle
başkentin dışındaki sağlık hizmetleri, zayıf altyapı, ekipman ve malzemelerin eksikliği ve
nitelikli personel eksikliği nedeniyle sınırlıdır. Sağlık hizmetleri personelinin üçte birinden
fazlası gezicidir ve bu hizmetler komşu ülkelere göre daha ileridir. Kadın sünnetinin, yaygın
olduğu Cibuti'de bu uygulama anne ve bebek ölümlerinin artmasına neden olur. Aslında
bu uygulamayı yasaklayan 1995 yasası ise hiç uygulanmamaktadır.
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Cibuti, siyasi istikrarı ve Doğu Afrika ile Körfez Devletleri'nin Aden Körfezi ve
Kızıldeniz'in birleştiği bölgedeki stratejik konumu nedeniyle, göçmenlerin ve sığınmacıların
Körfez Ülkelerine ve ötesine geçebilecekleri önemli bir geçiş noktasıdır. Her yıl Etiyopyalılar
ve bazı Somaliler başta olmak üzere yüz bin kişi Cibuti'den, genellikle Obock limanına gider
ve Yemen'e tehlikeli bir deniz yolculuğuyla girmeye çalışırlar. Bununla birlikte, fikir
ayrılığının Yemen'de gittikçe tırmanmasıyla Yemenililer, Mart 2015'te Cibuti'ye kaçmaya
başlamışlardır. Nitekim Nisan 2016'ya kadar 35.000'den fazla kişi gelmiştir. Çoğu Yemenli üç
mülteci kampından birine iltica etmek yerine Cibuti Şehrine giderek kayıt dışı yaşamaktadır.
Cibuti, ağırlıklı olarak Somali ve daha az sayıdaki Etiyopyalı ve Eritreli mülteci ve
sığınmacılara ev sahipliği yapmaktadır.
Ülke 846.687 kişilik nüfusa sahiptir. Nüfusun % 60’ını Somalililer, % 35’ini Afarlar
% 5’ni Fransız, Etiyopyalı Arap ve İtalyanlar oluşturur. Arap, Avrupalı, Hintli ve Yahudi
azınlıkların da bulunduğu Cibuti’de Afarlar, Somalililer ve Araplar Müslüman’dırlar.
Cibuti’nin nüfusunun dörtte üçü başkentte yaşar; nüfusun geri kalanı ise çoğunlukla göçebe
çobanlardır. Yağış miktarının azlığı ve % 4'ten az ekilebilir arazi, meyve ve sebze üretimini
sınırlar ve çoğu gıda ithal edilir.
Cibuti hem bölge için transit bir liman hem de uluslararası transit nakliye ve yakıt
ikmal merkezi olarak hizmet verir. Liman dünya deniz ulaşımında önemli bir uğrak yeridir.
İthalat, ihracat ve yeniden ihracat Cibuti konteyner terminalindeki liman faaliyetlerinin %
70'ini temsil etmektedir. Gemi onarımı tezgâhları ve ikmal depoları, transit geçiş yapan
gemilerden ülkenin döviz kazanmasına sebep olur. Etiyopya’nın başşehrine bağlı olan
demiryolları ticaretin büyük bir kısmının burada yapılmasını sağlar.
Cibuti çok az doğal kaynağa ve küçük bir endüstriye sahiptir. Dolayısıyla ödemeler
dengesini desteklemek ve kalkınma projelerini finanse etmek için ağır bir şekilde dış yardıma
bağımlıdır. Resmi işsizlik rakamı yaklaşık % 50 ile - genç işsizlik oranı % 80'e yakınken büyük bir sorun olmaya devam etmektedir.
Göçebelerin yaptığı hayvancılığın bir yan kolu olarak et ve balık kombinaları ile
konserve fabrikaları mevcuttur. Az da olsa kimyevî madde imalâtından söz edilebilen ülkede
sulanabilen az bir miktar arazide sebze ve hurma yetiştirilir. Hayvancılıkla uğraşan göçebe
halk genellikle koyun, keçi ve deve besler. Tuz göllerinden bol tuz üretilebilme imkânı
olmasına rağmen, ancak ülke ihtiyacı kadar üretilir. Kıyılarda balıkçılık ve inci avcılığı da
yapılmaktadır.
2015'in ortalarında Cibuti, enerji sektörünün serbestleştirilmesi için yeni bir mevzuat
oluşturdu. Hükümet ulaşım ve enerji için altyapıyı geliştirdi. Ülke - yabancı ortaklar, özellikle
Çin'in yardımıyla liman kapasitesini artırmaya ve modernleştirmeye başladı.

12.2. Asıl Doğu Afrika Alanı
Doğu Afrika yüksek alanları, platoları, savanları, kuzeye doğru yaklaştıkça artan
kuraklık nedeniyle steplere dönüşen bitki örtüsü ile Afrika’nın ayrı bir bölgesidir. Büyük rift
323

vadisinin kestiği platolar üzerinde volkanik dağların yükseldiği bu kısımda Kenya, Uganda
Tanzanya, Burundi ve Ruanda yer alır.
Kenya: Afrika’da yerleşmenin en eski olduğu ülkelerden biridir. 580.367 km2
yüzölçümüne sahip olan ülkenin kuzeyinde Etiyopya ve Sudan, doğusunda Somali, batısında
Uganda, güney doğusunda yaklaşık 480 km uzunluğunda Hint Okyanusu, güneyinde
Tanzanya yer alır.
0-100 km genişliğinde uzanan Rift vadisi tektonik çukurluğunun doğusunda Kenya
(5199 m.) ve batısında Elgon (4321 m.) dağları bulunur. Ekvatoral kuşakta yer alan ülkenin
iklimi yükseklik nedeniyle çeşitlilik gösterir. Kıyı kesimlerinde 20- 32ºC arasında olan
sıcaklıklar yüksek kesimlerde 7- 27ºC arasında değişir. Batıda yüksek kesimlerde yıllık
yağış miktarı ortalama 1.000-1.250 mm arasında değişirken, bu değer kuzeyde 250
milimetreye düşer. Toprakların % 30’unu tropikal ormanlar, geriye kalan kısmını step, savan
ve çöller oluşturur.

Harita 40:Asıl Doğu Afrika Ülkeleri
46.790.758 kişinin yaşadığı, Kenya, yüksek doğum oranının ve azalan ölüm hızının bir
sonucu olarak 20. yüzyılın ortalarından beri dramatik bir nüfus artışı
yaşamıştır. Kenyalıların% 40'ından fazlası 15 yaşın altında olup sürekli yüksek doğurganlık,
erken evlilik ve aile planlamasının yapılamaması gibi faktörler nedeniyle Kenyalıların %
40'ından fazlası 15 yaşın altındadır. Kenya'nın hızlı nüfus artışı, işgücü piyasasını, sosyal
hizmetleri, ekilebilir arazi ve doğal kaynakları zorlamaktadır. 1967'de Kenya, ülke çapında bir
aile planlaması programı başlatan ilk Sahra altı ülkesi olmasına rağmen, doğum oranını
düşürme konusundaki ilerleme, hükümetin aile planlaması konusundaki desteğini HIV
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salgınını önleme konusuna yöneltmesi nedeniyle azaltmış, hatta 1990'lı yıllardan bu yana
büyük oranda düşürmüştür
Kenya göçmenlerin kaynağı ve mülteciler için ev sahibi bir ülkedir. Kenyalılar,
1960'larda ve 1970'lerde sömürge bağları nedeniyle İngiltere'de yüksek eğitim gördüler ancak
İngiliz göçmenlik kuralları sıkılaştırıldığında, ABD, o zamanki adıyla Sovyetler Birliği ve
Kanada cazip çalışma yerleri haline geldi. Kenya'nın 1980 ve 1990 yıllarındaki durgun
ekonomisi ve siyasi sorunları, Batı ve Güney Afrika'da sürekli fırsatlar arayan Kenyalı
öğrencilerin ve profesyonellerin yurt dışına dağılmasına yol açtı. Bununla birlikte, Kenya'nın
1963'deki bağımsızlığından bu yana istikrar, komşu ülkelerdeki şiddetli çatışmalardan kaçan
yüz binlerce mülteciyi cezbetmiştir; Kenya’da şu an yaklaşık 400.000 Somalili mülteci
barınmaktadır.

Foto 29:Turkana Gölü'nün jeolojik bir harikası olan Nabuyatom Krateri bir yanardağ
kalıntısı olan kalderadır.. Hiç şüphe yok ki, dünyanın en büyük çöl gölü olan bu göl aynı
zamanda dünyanın en büyük alkalin gölündür. Bu gölün çevresi 150'den fazla kuş türü,
zürafa, zebralar ve manda gibi hayvan türlerinin barınma sahasıdır.
Kırktan fazla etnik grubun yaşadığı ülkede % 22, Kikuyu,% 14 Luhya, % 13 Luo, %12
Kalenjin, % 11 Kamba, % 6 Kisii, % 6 Meru, % 15 diğer Afrikalılar ve % 1Afrika dışındaki
bölgelerden gelenler (Asya, Avrupa ve Arap) oluşturur.
İngiliz Milletler Topluluğu (Commonwealth) üyesi olan Kenya’nın resmî dili İngilizce
ve Swahili’dir; ayrıca kırk civarında yerli dili konuşulur. % 15’i şehirlerde yaşayan nüfusun
çoğunluğu tarım, hayvancılık, balıkçılık, el sanatları ve ticaret alanlarında çalışmaktadır.
Resmî kayıtlarda ve Batılı kaynaklarda nüfusun % 53’ü Hıristiyan (Protestan% 47.7,
Katolik% 23.4, diğer Hıristiyan %11.9), ve % 11.2’si Müslümandır.
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Kenya, Doğu Afrika'nın ekonomik, finansal ve ulaşım merkezidir. Bu bakımdan Doğu
Afrika’daki en büyük ekonomiye sahiptir. Ancak son yıllarda önemli ölçüde ekonomik
büyüme gösteren Uganda ile piyasa ekonomisi yolunda ekonomik reformlara imza atan
Tanzanya ile rekabet halindedir. Doğu Afrika Topluluğu (EAC) üyesi bu üç ülke 1 Ocak 2005
tarihli gümrük birliği sonucunda birbirlerine her geçen gün daha da bağımlı hale gelmektedir.
Kenya'nın gerçek GSYİH büyümesi son sekiz yılda ortalama % 5'in üzerinde
olmuştur. 2014 yılından bu yana, kişi başı GSYİH'sı bir Dünya Bankası eşiğini aştığından,
Kenya düşük bir orta gelirli ülke olarak seçilmiştir. Kenya'nın büyüyen girişimci orta sınıfı ve
istikrarlı bir büyümesi olsa da, ekonomik ve kalkınma hızı zayıf yönetim ve yolsuzlukla
bozulabilir. Güvenilir sayıları bulmak zor olsa da, işsizlik ve istihdam düşüklüğü aşırı
derecede yüksektir ve nüfusun% 40'ında olabilir.
Tarım, Kenya ekonomisinin belkemiğini oluşturur ve GSYİH'nın üçte birine katkıda
bulunuyor. Fakat endüstri de önemli bir yer almaya başlamıştır Hayvancılık ve pastoral
faaliyetler de dahil olmak üzere Kenya'nın yaklaşık 44,2 milyonluk nüfusunun yaklaşık% 75'i
tarım sektöründe en azından yarı zamanlı çalışmaktadır. Toprağın sadece %25’i ekilebilir
özelliktedir.Tarımsal üretimin% 75'inden fazlası küçük ölçekli, yağmurla beslenen tarım veya
hayvancılık üretiminden kaynaklanmaktadır.
Şubat 1960 yılına kadar Afrikalılar sadece kendilerine ayrılmış toprağa sahiptirler,
Avrupalılar ise verimli toprakları işlerler. Bağımsızlığını kazandığı 1963 yılından itibaren
devlet, işletmelerin büyük kısmını sömürgecilerden yeniden satın aldı. Çay, kahve, mısır,
buğday, şeker kamışı, meyve, sebze başlıca yetiştirilen tarımsal ürünlerdir. Ticarete ait tarım
ürünleri, kahve, sisal, çay ve pamuk lifidir. Hayvancılık süt ve et için kuzeydeki göçebe
çobanlar tarafından büyük çiftliklerde yapılır.
Yetersiz altyapı, Kenya'nın yıllık büyümesini % 8-10 aralığında iyileştirme çabalarını
engelleyerek yoksulluğa ve işsizliğe destek vermektedir. Kenyatta yönetimi altyapıyı
geliştirmek için dış yatırım kurmada başarılı olmuştur. Uluslararası mali kuruluşlar ve
bağışçılar Kenya'nın ekonomik büyümesi ve gelişimi için hala önemlidir. Ancak Kenya,
küresel tahvil piyasasındaki sermayesini başarıyla yükseltti. Nairobi, Haziran 2017'de
tamamlanması beklenen Mombasa ve Nairobi'yi birbirine bağlayan yeni bir standart
demiryolu inşa etmek için bir Çinli şirketle anlaştı. 2013'te ülke, devlet gelirlerini ve
sorumluluklarını ilçelere devretme sürecindedir.
Turizm, Kenya ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. Somali merkezli el-Shabaab
adlı bir grup tarafından düzenlenen terörist saldırılar, 2013 yılında Nairobi kentinde
düzenlenen Westgate alışveriş merkezinde 67 kişinin ölümüne neden olan saldırılar
uluslararası turizmi azaltmıştır. Ancak sektör şimdi yeniden canlanmaya başlamıştır. 2016
yılında turist gelirleri % 17, turizm gelirleri ise % 37 oranında arttı.
Sanayiye ait üretim milli gelirin %20’si ile siyah Afrika’nın en yüksek yüzdelerinden
birine sahiptir. Un, bira, yağ, şeker fabrikaları, dokuma kimya, makine sanayine ait
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kuruluşlar, sisal lifi yapımı, deri tabaklama, sabun yapımı, otomobil montajı ve gemi tamiri
başlıca sanayi kuruluşları arasında sayılabilir.
Dünyanın en fakir ülkelerinden birisi olan Tanzanya Nisan 1964’te Tanganika ve
Zanzibar adlı iki bağımsız devletin birleşmesinden meydana gelmiştir. Zanzibar iç işlerinde
bağımsızdır ve kendine ait bir hükümet tarafından yönetilmektedir. Toplam 945.090 km²’ lik
yüzölçümüne sahip olan Tanzanya’yı oluşturan ülkelerden ana karadaki Tanganika kuzeyde
Kenya, Uganda, kuzeybatıda Ruanda ve Burundi, batıda Kongo, güneybatıda Zambiya,
güneyde Malawi ve Mozambik, doğuda Hint Okyanusu ile çevrilidir. Zanzibar ise
Tanganika’nın kuzey kıyısında 40 km uzaktaki Zanzibar ve Pemba adalarından oluşur.
Tanzanya’nın kuzeydoğusundaki dağlık bölgede Afrika’nın en yüksek noktasını oluşturan
Kilimanjoro Dağı (5.895 m.) ve Meru Dağı (4.566 m.) bulunmaktadır. Kıtadaki en büyük
göllerin üçü (Viktorya, Tanganika ve Nyasa gölleri) Tanzanya’da yer almaktadır.
Tanzanya’da yüzey şekilleri aslında son derece sadedir. Doğuda alçak kıyı ovaları ve
adalar, orta kısımda merkezî platolar ve kırık hatlarla (faylar) kuzey ve güney sınırlarında ise
yüksek dağlar yer alır. Kıyı ovaları ile 40 km kadar açıkta bulunan Zanzibar ve Pemba adaları
en alçak kesimleri oluşturur. Ülke topraklarının büyük bölümünü 900-1.500 m yükseltideki
merkezî platolar oluşturur. Doğu Afrika büyük fay sisteminin doğu ve batı kolları da bu
platoyu keser.
Fay sisteminin Malawi (Nyassa), Rukva ve Tanganika göllerini içine alan batı kolu
Orta Tanzanya boyunca uzanan ve Natron, Manyara ve Eyasi göllerini içine alan doğu
kolundan daha belirgindir. Ülkede volkanik kökenli yüzey şekilleri oldukça geniş yer kaplar.
Kuzeyde Kenya sınırındaki Meru (4630 m.) ve Afrika’nın en yüksek zirvesi olan
Kilimanjoro (5895 m.) dağları ile dünyanın en geniş kalderalarından (büyük krater çukuru)
Ngorongoro başlıca volkanik kökenli yer şekilleridir.
Nil, Kongo ve Zambezi gibi Afrika’nın üç büyük nehri Tanzanya’dan doğar.
Afrika’nın en büyük gölü Victoria (68.100 km²), ikinci büyük (31.900 km²) ve en derin (1435
m.) gölü Tanganika ve üçüncü büyük gölü (29.604 km²) Malawi Tanzanya’da yer alır.
Tanzanya’da sıcak ve nemli tropikal bir iklim hakimdir. Adalarda yılın her ayı
yağışlıdır. Ortalama yıllık yağış 1500 milimetreden fazladır. Kıyı kesimi aralıktan marta
kadar kuzeydoğu yönünden esen yaz ve mayıstan ekime kadar güneybatı yönünden esen kış
muson rüzgârlarının etkisi altındadır. Kuzeyde iki, güneyde uzun süren bir tek yağışlı mevsim
vardır. En fazla yağış kuzeye ve dağlık bölgelere, en az yağış güneye ve iç platoya (750
milimetreden az) düşer; merkezî yaylanın büyük bir bölümünde kuraklık hâkimdir. Aylık
ortalama sıcaklık 25 C° civarındadır. Ağaçlı savanlar ve ormanlık alanlar toprakların yaklaşık
yarısını kaplar; tarıma elverişli kısım ancak % 4’tür. Fauna ve flora bakımından çok zengin
olan ülkede 23.560 km² tutarında on bir millî park doğayı koruma bölgesi olarak ayrılmıştır.
52.482.726 nüfuslu Tanzanya halkının % 99’ını anakara da yaşar. Bu ülke için
tahminler açıkça AIDS nedeniyle ölüm oranının yüksek olduğunu göstermektedir. Bu
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ortalama yaşam süresinin kısalması, daha yüksek bebek ölüm oranı, daha yüksek ölüm hızı,
daha düşük nüfus artış hızı ve yaş ve cinsiyete göre nüfus dağılımında beklenin aksine
değişikliklere neden olabilir.
Tanzanya, Doğu Afrika'daki en büyük nüfusa ve en düşük nüfus yoğunluğuna; sahip
ülkedir. Nüfusun üçte biri kentlidir. Tanzanya'nın nüfusu gençtir.- nüfusun üçte ikisi 25 yaşın
altındadır. Bir kadın başına 4.8 çocuğun düştüğü yüksek doğurganlık oranından dolayı nüfus
çok hızlı büyür. Doğum oranının düşürülmesindeki çalışmalar yavaşlamış ve ülkenin yıllık
nüfus artışı yaklaşık% 3'lük oranını sürdürmektedir. Anne ölüm hızı 2000 yılından bu yana
artmıştır. Erken yaşta doğum yapma ve sık gebelikler, yetersiz anne sağlığı hizmetleri ve
eğitimli doğum görevlisi eksikliği - fakir ve kırsal kesimdeki kadınlar arasında çok daha
yüksek olmaktadır. Tanzanya, beş yaşın altındakiler ve bebek ölüm hızlarını azaltmak için
önemli adımlar atmıştır. ancak aşı yapmada yakın zamanda bir düşüşün olması çocuk
sağlığındaki elde edilen kazanımları tehdit etmektedir. Sıtma 5 yaşın altındaki çocukların
ölümündeki en önemli sebeptir.
Tanzanya'da, göçün büyük kısmını iç göçler oluşturur. Göçler genelde kırsal kesimden
kentlere yöneliktir. Ancak kasabalardan mevsimsel olarak hasat için plantasyon alanlarına
yönelik işgücü göçleri yaşanır. Tanzanya, son elli yılda başta Burundi olmak Büyük Göller
bölgesinden gelen yüz binlerce mülteciyi on yıllardır Afrika'nın en büyük mülteci barındıran
ülkesi olmuştur. Bununla birlikte, 2002'den 2014'e kadar on binlerce Burunduli mültecinin
ülkesine geri gönderilmesi ve vatandaşlığa kavuşturulması mülteci nüfusunu önemli ölçüde
azalttı. Tanzanya, güvenlik gerekçeleri ve / veya ekonomik fırsatlar nedeniyle Afrika
Boynuzu ve Büyük Göller bölgesinden Güney Afrika'ya giden kaçak göçmenler için giderek
daha da artan oranda transit geçiş yapılan bir ülke haline gelmektedir. Bu göçmenlerden
sadece az bir kısmı Tanzanya'ya yerleşmeyi seçmektedir..
Anakara’daki nüfus çoğunlukla Afrika’lı çeşitli (% 95 den fazla 130 boydan oluşan
Bantu zencileri) kabilelerden ve % 1 kadarı da Avrupalı, Asyalı ve Araplardan oluşur.
Zanzibar adasının nüfusu da Araplarla Afrikalıların karışmasından meydana gelir. Anakarada
yaşayanların % 35’i Müslüman, % 30’u Hıristiyan, kalanı putperest iken Zanzibar adasında
ise nüfusun %99’undan fazlası Müslüman’dır. İslamiyet Zanzibar ve Tanganika kıyısına
asırlar önce gelmiştir. On dokuzuncu yüzyılda iç kesimde yayılmıştır.
En önemli şehirleri siyasi başkent Dodoma; (nüfus 196.000) ve ticari başkent
Darüsselam(nüfus 3.207.000)’dır.
Tanzanya, kişi başına düşen gelir açısından dünyanın fakir ekonomilerinden birisine
sahiptir. Ancak geniş ölçüde doğal kaynak zenginliği ve turizmine dayalı yüksek büyüme
oranları yakalamıştır. 2009-16 döneminde GSYİH büyüme oranı yıllık ortalama% 6-7 olarak
gerçekleşmiştir. Küresel durgunluğun etkisini azaltmak için mali teşvik önlemleri ve daha
kolay para politikaları kullanmıştır. Tanzanya, telekomünikasyon, bankacılık, enerji ve
madencilik gibi sektörlerde yerini korumasına rağmen, piyasa ekonomisine geçişini büyük
oranda tamamlamıştır.
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Ekonomi, GSYİH'nın dörtte birinden fazlasını oluşturan, ihracatın% 85'ini sağlayan ve
iş gücünün yaklaşık % 65'ini istihdam eden tarıma bağımlıdır. Merkezi yaylada yetişen
başlıca tarımsal ürünler arasında buğday, akdarı, manyok ve mısır sayılabilir. Kıyıda ve
Zanzibar adasında ise pirinç yetiştirilir. Başlıca ticaret bitkileri sisal keneviri, pamuk, kahve,
çay ve tütündür. Zanzibar dünyanın ana karanfil kaynağıdır. Tanzanya'daki tüm araziler,
araziyi 99 yıla kadar kiralayan hükümete aittir. Arazi mülkiyetine, özellikle yabancı arazi
mülkiyetine izin vermek için önerilen reformlar, popüler olmamaya devam etmektedir.
Tanzanya'daki finans sektörü son yıllarda genişledi ve yabancı sermayeli bankalar
bankacılık sektörünün yaklaşık% 48'ini oluşturur. Yabancı ticari bankalar arasındaki rekabet,
finansal hizmetler verimliliğinde ve kalitesinde önemli gelişmeler sağlamıştır, ancak yüksek
dolandırıcılık riskini yansıtan faiz oranları hala nispeten yüksektir. Yakın zamandaki
bankacılık reformları özel sektörün büyümesini ve yatırımını artırmaya yardımcı olmuştur.
Dünya Bankası, IMF ve ikili bağışçılar Tanzanya'nın demiryolu ve liman dahil olmak
üzere yaşlanan altyapısını rehabilite etmek için önemli ticaret bağlantıları oluşturan fonlar
sağlamışlardır. .
2015'te seçilen yeni hükümet kapsamında Tanzanya, gelişmiş altyapı, finans erişimi ve
eğitim ilerlemesi yoluyla daha iyi bir iş ortamı yaratmaya odaklanan iddialı bir kalkınma
gündemi geliştirdi; ancak bütçelerin uygulanması hükümet için zorlu bir sınav oluşturur.
Tanzanya’da büyük miktarda ve ticari olarak kullanılabilir maden kaynakları
mevcuttur. Maden kaynaklarının belli başlıları içinde altın, elmas ve tanzanit yer almaktadır.
Toplam ihracatının yaklaşık % 45’ini altın ile elmas üretimi oluşturmaktadır. Malawi
sınırında uranyum yatakları bulunmaktadır. Bu bölgede hali hazırda bir miktar kömür üretimi
yapılmaktadır. Son yıllarda önemli miktarda nikel yatakları bulunmuş ve ayrıca
araştırmalarda büyük miktarda platinyum yatakları olabileceği tespit edilmiştir.Tanzanya’da
yapılan araştırmalar neticesinde büyük miktarda doğal gaz rezervleri olduğu da anlaşılmış,
ayrıca önemli miktarda petrol bulunduğu yönünde de kanaat oluşmuştur.
Ülkede 12 milli park ve 15 av sahası bulunmaktadır. Bu sahalardan Ngorongoro
koruma alanı, Serengeti milli parkı ve Seleous av alanı UNESCO dünya mirası listesinde yer
almıştır.
1962 yılında bağımsızlığını kazanmış olan Uganda ekvatorun hem kuzeyinde hem
güneyinde yer alır. Kuzeyde Sudan, doğuda Kenya, güneyde Tanzanya ve Ruanda, batıda
Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile komşudur. 241,038 km2 alan kaplayan ülke çok engebeli
bir görünüme sahiptir. Uganda’nın güneybatısında Kongo Demokratik Cumhuriyeti sınırında
bulunan Ruwenzori dağları üç dağ kütlesinden (Stanley, Speke ve Baker) meydana gelir.
birinci jeolojik zamandan önceye ait gnays ve granit gibi kayaçlardan meydana gelen,
üzerinde buzulların yer aldığı Ruwenzori dağlarında en yüksek kesim Stanley dağındaki
Margherita zirvesidir (5109 m.). Doğuda Kenya sınırında Elgon dağı (4322 m.) kalkan
şeklinde bazaltik bir volkandır ve kısmen Doğu Afrika büyük çöküntü sistemiyle ilişkilidir.
Victoria gölünün kuzeyindeki Afrika platosu Uganda’nın en önemli kısmıdır. Ülkenin orta
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kesiminde yükselti 1000-1500 m. civarındadır. Bu saha yer yer bataklıkların yer aldığı geniş
vadilerin bulunduğu bir görünüme sahiptir. Güney-kuzey doğrultulu tektonik çukurlar ülkenin
yüzey şekillerine asıl damgasını vurur.
Uganda’nın iklimini coğrafî konumu, yükseltisi ve topografik özellikleri belirler.
Ekvator yakınında her iki yarımküreden yaklaşan ve yükselen hava yıl boyunca bereketli
yağışların hakim olduğu ekvatoral alçak basınç alanını oluşturur. Alizelerin yaklaşım alanı
olan bu saha “Uganda”’da yağışın genel dağılışını belirler. Ülkenin büyük kesiminde yıllık
yağış 1000-1500 mm. arasında değişir. Ancak Ruwenzori ve Elgon dağlık alanlarında bu
miktar 2000 milimetreyi bulur. Yıllık sıcaklık değerleri dağlık alanlarda 18-20 C° Uganda’nın
kuzeyindeki düzlüklerle ülkenin doğusundaki alanlarda 25-30 C° arasındadır.
38.319.241 kişilik Uganda, dünyadaki en genç ve en hızlı büyümekte olan nüfusa
sahiptir; Toplam doğurganlık hızı kadın başına düşen 5.8 çocukla dünyanın en yüksek olduğu
ülkeler arasındadır. Kentsel alanlar haricinde, doğum kontrolü, aile planlaması için hükümet
desteğinin eksikliği ve kültürel tercihin büyük aileleri desteklemesi doğurganlık oranının
yüksek olmasının nedenleri arasındadır. Çok sayıda doğum, kısa aralıklarla yapılan doğum ve
doğumların erken yaşta gerçekleşmesi Uganda'da yüksek anne ölüm oranına sebep
olur. Cinsiyet eşitsizlikleri doğurganlığın artmasındaki önemli nedenlerdendir. Kadınlar daha
az eğitimlidir, ücretli ve sosyal güvenceli işlerde daha az çalıştırılırlar ve doğum oranı önemli
ölçüde azalmış olsa bile, çoğu zaman doğum konusunda söz sahibi değildirler.
Kontrolsüz, nüfus artışı ekilebilir arazilerin ve doğal kaynakların kullanılabilirliğini
daha da zorlaştırmakta ve ülkenin yiyecek, istihdam, eğitim, sağlık hizmetleri, konut ve temel
hizmetler sağlamak için sınırlı imkanlarını zorlamaktadır. Uzun süredir devam eden
çatışmaların (Uganda Bush Savaşı 1981-1986 ve Lord's Direniş Ordusu (LRA) ile Uganda
Hükümet güçleri arasında 20 yıldan uzun süredir devam eden çatışma) sonucu olarak ülkenin
kuzeyi ve kuzeydoğu kısmı ülkenin geri kalanına oranla daha da geride kalmıştır
Uganda hem mülteci alan hem de mülteci gönderen bir ülke statüsündedir. 1972'de
Başkan Idi Amın, , ülkedeki iş adamları ve bankacılar arasında büyük paya sahip olan Güney
Asya nüfusunu ülke dışına gönderdi. 1970'lerden beri, binlerce Ugandalı, güvenlik
nedenleriyle, yoksulluktan kaçmak, iş aramak ve doğal kaynaklara erişim için güney
Afrika’ya veya Batı'ya göç ettiler. Düşük ücret nedeniyle Ugandalı doktor ve hemşirelerin göç
etmesi ülkenin nitelikli sağlık personelinin yetersizliği göz önüne alındığında oldukça endişe
vericidir. Komşu ülkelerdeki çatışmalardan kaçan Afrikalılar 1950'lerden beri Uganda'ya
sığınmaktadırlar; Ülke şu anda Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Güney Sudan ve diğer yakın
ülkelerden on binlerce kişiyi ağırlamaya çalışır.
Uganda'nın verimli toprakları, düzenli yağışları, küçük miktarlardaki bakır, altın ve
diğer mineralleri son zamanlarda keşfedilen petrol gibi önemli doğal kaynaklara sahiptir.
Tarım, ekonominin en önemli sektörüdür ve iş gücünün üçte birinden fazlasını istihdam
etmektedir. Kahve, çay, pamuk ve tütünden oluşan tarımsal ürünler önemlidir. Kahve, ihracat
gelirlerinin büyük bölümünü oluşturur. XX. yüzyılın başlarından itibaren ülkede kahve
üretimi küçük tarım alanlarında yapılmaya başlanmıştır. Günümüzde yaklaşık yarım milyon
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ailenin en temel gelir kaynağıdır. Ülkede kahve ve çaydan sonra gelir getiren üçüncü ihraç
ürünü olan pamuk ilk kez 1903 yılında yetiştirilmeye başlanmıştır. Pamuk demiryollarının
kurulmasıyla Kenya üzerinden pazarlanmıştır. Günümüzde pamuk üretimi genellikle alt gelir
grubunu oluşturan 250.000 civarında ailenin yarım hektardan az olan tarlalarında yetiştirilir.
Göçebe olarak yürütülen hayvancılık bütün iyileştirme çabalarına karşılık geleneksel
koşullarda yürütülmektedir.
Uganda ağırlıklı olarak tarımsal ekonomiye bağlı olmakla birlikte petrol ve ekipman
gibi ithal girdilere bağımlı küçük bir sanayi sektörüne sahiptir. Altyapının yetersizliği ve
düşük özel yatırım miktarı nedeniyle yüksek maliyet gerektiren sanayi tesislerinin
kurulmasını ve endüstriyel büyümeyi engellemektedir.
1986 yılından bu yana hükümet - yabancı ülkelerin ve uluslararası kuruluşların
desteğiyle - para reformu üstlenmek, ihracat ürünlerine ilişkin üretici fiyatlarını artırmak,
petrol fiyatlarının yükseltilmesi ve kamu hizmet ücretlerini iyileştirmek suretiyle ekonomiyi
iyileştirmek ve istikrara kavuşturmak için harekete geçmiştir. Politika değişiklikleri özellikle
yabancı yatırımın üretim ve ihracat kazançlarını artırmaya teşvik ederken enflasyonu
düşürmeyi amaçlamıştır. Ülke, 1990'dan bu yana, ekonomik reformlar, altyapıya yapılan
yatırımlara, üretim ve ihracat için teşviklerin arttırılmasına, enflasyonun düşürülmesine ve iç
güvenlik düzeyinin yükselmesine dayanan sağlam bir ekonomik büyüme dönemine girmiştir.
2008'deki küresel ekonomik durgunluk Uganda'nın ihracatına zarar vermiştir; Bununla
birlikte, Uganda'nın GSYİH’nın büyümesi geçmişteki reformlar ve hızlı bir şekilde artan
kentsel tüketici nüfusu nedeniyle büyük oranda iyileşmiştir. Petrol gelirleri ve vergilerin,
önümüzdeki 5-10 yıl içinde üretimin başlamasıyla birlikte, hükümetin finansmanında daha
büyük bir kaynak haline gelmesi beklenmektedir. Bununla birlikte, 2014 yılından bu yana
düşen petrol fiyatları, Uganda hükümeti ile petrol şirketleri arasındaki uzun süren görüşmeler
ve hukuki uyuşmazlıklar, daha fazla arama ve geliştirme için engel teşkil edebilir.
Uganda birçok ekonomik zorluklarla karşı karşıyadır. Güney Sudan'daki istikrarsızlık,
Sudanlı mültecilerin hızla artmasına ve Uganda'nın ana ihracat pazarının bozulmasına neden
olmuştur. Yüksek enerji maliyetleri, ulaşımın yetersizliği ve enerji altyapısı, yetersiz bütçe
disiplini ve yolsuzluk ekonomik gelişim ve yatırımcı güvenini engellemektedir.. 2015 ve 2016
yılları arasında Uganda Şilin’i dolar karşısında% 50 değer kaybetmiştir.
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Uygulamalar
1.Doğu Afrika Birliğini oluşturan ülkeler hakkında araştrıma yapınız. Bu birliğin
birlik üyesi ülkelere faydaları ve tehlike oluşturabilecek yönlerini belirtiniz.
2.Doğu Afrika’yı tehdit eden sorunları araştırınız.
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Uygulama Soruları
1.Doğu Afrika topluluğunun hedefleri nelerrdir? araştırınız
2. Afrika’nın 1970’lere kadar kendi kendine yeten ülkeleri arasında yer alan
Somali’nin dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer almasının nedenleri araştırınız.
3. Doğu Afrika’da açlık sorunu ile karşı karşıya olan ülkeler hangileridir? Bu ülkelerin
açlık sorunun çözülmesi için ne gibi önlemler alınmalıdır? Araştırınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Son 60 yılda kuraklık yaşanan ülkeler ve iç savaşın kuraklığa etkileri dikkate
alındığında Doğu Afrika dikkat çekici bir konuma sahiptir. Etiyopya’da 1973’te yaşanan
kuraklık ve kıtlık döneminde İmparator Haile Selassie ile solcu gerillalar arasında iç savaş
1984’teki büyük kuraklıkta yine bağımsızlık isteyen Tigrayan Halk Kurtuluş Cephesi
gerillaları ile çatışma yaşandı yine 2008-2009 yılları arasında Etiyopya’nın Oramia ve
Ogaden bölgelerinde halk hem iç savaşla hem de kuraklıkla mücadele etmiştir..
Somali’de 1992’de diktatör Muhammed Barre’nin devrilmesi ile çıkan iç savaşa BM
müdahale etmek zorunda kaldığı sıralarda ülkede büyük bir kuraklık yaşanmaktaydı.. 20042005 yılları arasında Somali yönetimi ile İslam Mahkemeleri Birliği arasında yaşanan iç savaş
sırasında halk hem çatışmalardan hem de kuraklıktan kaçıyordu. Günümüzde Somali’de
halk yine kuraklıkla ve iç savaşla boğuşmaya devam ediyor.
Kenya’da 2007-2008 yıllarında yaşanan iç çatışmalar nedeniyle meydana gelen göç
hareketleri sırasında kurak geçen mevsim yüzünden zaten sıkıntı yaşanan ülkede su kuyuları
ve tarım alanları da tahribe uğramıştır.
Günümüzde kuraklığın en fazla etkilediği Somali’den Kenya’ya her gün mülteci akını
yaşanmaktadır. Kenya sınırındaki Dadaab Mülteci Kampı’na gelenlerin sayısı 400 bine
ulaşmış durumda ve günde yaklaşık 1.500 kişi Kenya sınırındaki kampa sığınmaya devam
etmektedir.
Afrika’nın sorunlarının çözümü birlik ve bütünlüğün sağlanmsı, aynı zamanda küresel
ekonomi ile bütünleşmesi bakımından da gereklidir. Afrika Ekonomik Topluluğu hedefi
yolundaki adımlardan biri .
2000 yılında Kenya, Tanzanya ve Uganda tarafından kurulan Doğu Afrika Topluluğu
(EAC),’dur.Bu birlik 2007 yılında Ruanda ve Burundi’nin katılımlarıyla birlikte genişlemiştir.
Yakın dönemde ise Sudan, Güney Sudan ve Somali gibi ülkelerin üyelik müracaatları, siyasi
ve güvenlik sorunları gerekçe gösterilerek veto edilmiştir.
Toplamda 140 milyona yaklaşan nüfusu ve 100 milyar doları aşan Gayri Safi Yurtiçi
Hâsılası ile Topluluğun başlıca hedefleri arasında bölgedeki ticaretin tümüyle
serbestleştirilmesi, sermayenin ve işgücünün serbest dolaşımı gibi hususlara yer
verilmektedir..
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Bölüm Soruları
1-Aşağıdaki ülkelerden hangisi uzun süren bir iç savaşın ardından kuzey ve güney
olmak üzere ikiye ayrılmıştır?
a)

Somali

b)

Etiyopya

c)

Sudan

d)

Eritre

e)

Cibuti

2)Aşağıdaki ülkelerden hangisi Sahel adı verilen geçiş bölgesi içinde yer alır?
a)

Eritre

b)

Tanzanya

c)

Kenya

d)

Uganda

e)

Ruanda

3-Aşağıdaki ülkelerden hangisi Afrika boynuzu olarak adlandırlan bölge içinde yer
almaz?
a)

Etiyopya,

b)

Somali,

c)

Ruanda

d)

Eritre

e)

Cibuti

4-Nijerya’dan sonra Afrika’nın en kalabalık ülkesi aşağıdakilerden hangidir?
a)

Kenya

b)

Tanzanya

c)

Sudan

d)

Somali
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e)

Etiyopya

5-Kıtadaki en büyük göllerinin üçü (Viktorya, Tanganika ve Nyasa gölleri) aşağıdaki
ülkelerden hangisinde yer alır?
a)

Etiyopya

b)

Kenya

c)

Uganda

d)

Tanzanya

e)

Ruanda

6) Doğu Afrika kıtasında yer alan ülkelerin adlarını yazınız.
7)Doğu Afrka geçiş bölgesinin özelliği nedir. Hangi ülkeler bu geçiş kuşağında yer
alır.
8)Somalinin ekonomik özellikleri hakkında bilgi veriniz.
9) Eritre’nin stratejik açıdan önemli olmasında etkili olan coğrafi faktörler nelerdir?
10)Kenya’nın ekonomik özellikleri hakkında bilgi veriniz.

Cevaplar
1)c, 2a, 3)c, 4)e, 5)d
6) Doğu Afrika kıtanın doğusunda, Cibuti, Eritre, Etiyopya, Kenya, Somali,
Tanzanya Uganda, Ruanda ve Burundi’yi içine alır.
7)Doğu Afrika’nın kuzeyinde yer alan kesim kuzeyin İslam ülkeleri ve Sahra’nın
animist veya Hıristiyan inançlarına sahip ülkeleri arasında tam bir uyum noktası gibidir. Bu
bölgede Sudan Somali, Eritre, Cibuti ve Etiyopya yer alır. Bu ülkelerden Etiyopya, Somali,
Eritre ve Cibuti'yi içine alan ve Afrika'nın doğu bölümünün Arap Yarımadası'nı çevreleyen
kısmına Afrika Boynuzu adı verilir.
8) Somali dünyanın en fakir ve az gelişmiş ülkelerinden biridir. Doğal kaynakları
oldukça sınırlı gibi görünmekle birlikte henüz kullanılmayan çok geniş rezervlere sahiptir.
Ülkede ekilebilir arazi oranı %2 , daimi çayırların oranı %69’dur. Bu nedenle ülke
ekonomisinin temeli tarıma dayanır. Nitekim 3.7 milyon dolayında çalışan nüfusun %71’i
tarım sektöründedir. Tarım özellikle göçebe hayvancılığa dayalıdır. Tarımsal ürünler muz,
sorghum, mısır, şekerkamışı, mango, susam, fasulyeden oluşur. Ancak üst üste gelen kuraklık
ve iç savaş nedeniyle ülkede büyük bir açlık sorunu yaşanır.
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9) Eritre stratejik açıdan Afrika’nın Asya’ya en çok yakınlaştığı Babül Mendep
boğazına kadar olan kıyı boyunca uzanan bir ülkedir. Afrika boynuzunda binlerce yıldır ticari
ve askeri olarak önemli bir noktadadır. Eritre’yi elinde tutan güç Kızıldeniz’in güney girişini
dolayısı ile Akdeniz’den Hint Okyanusuna yapılan tüm çıkışları kontrol altına almış olur.
Tüm bunların dışında Eritre Etiyopya için bir anlamda denizlere açılan liman konumundadır.
10) Tarım ekonominin en önemli sektörüdür. Fakat endüstri de önemli bir yer almaya
başlamıştır. Tarımsal faaliyetler nüfusun %75’ini kapsar. Toprağın sadece %25’i ekilebilir.
Şubat 1960 yılına kadar Afrikalılar sadece kendilerine ayrılmış toprağa sahiptirler ve
Avrupalılar ise verimli toprakları işlerler. Bağımsızlığını kazandığı 1963 yılından itibaren
devlet, işletmelerin büyük kısmını sömürgecilerden yeniden satın aldı. Çay, kahve, mısır,
buğday, şeker kamışı, meyve, sebze başlıca yetiştirilen tarımsal ürünlerdir. Ticarete ait tarım
ürünleri, kahve, sisal, çay ve pamuk lifidir. Hayvancılık süt ve et için kuzeydeki göçebe
çobanlar tarafından büyük çiftliklerde yapılır. Sanayiye ait üretim milli gelirin %20’si ile
siyah Afrika’nın en yüksek yüzdelerinden birine sahiptir. Sanayide un, bira, yağ, şeker
fabrikaları, dokuma kimya, makine sanayine ait kuruluşlar, sisal lifi yapımı, deri tabaklama,
sabun yapımı, otomobil montajı ve gemi tamiri sayılabilir.
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13. ORTA AFRİKA ÜLKELERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13.1.
13.2.
13.3.
13.4.

Geçiş Ülkesi: Çad
Demokratik Kongo Cumhuriyeti
Orta Afrika Cumhuriyeti
Diğer Orta Afrika Ülkeleri
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1. Afrika ‘da geçiş kuşağı olarak adlandırılan bölgeye bu adın verilmesinin nedeni
.......... kuzey ...... ve
çoğunlukla ............ ve .........inançların dikkati çektiği tropikal
Afrika’yı birbirinden ayırmasıdır.. Bu kuşakta yer alan ülkelerin kuzeyi ve güneyi de
Afrika’daki bu geçişi temsil ederler.
2. Afrika’nın tam ortasında denizlerden uzak konumda bir ülke olan dını bir zamanlar
Afrika'nın ikinci büyük gölü iken şimdi normal büyüklüğünün %10'una kadar küçülmüş
olan...... Gölü'nden alır.
3. .......... nüfusunun bir kısmını Müslümanların oluşturduğu az sayıdaki huzurlu birkaç
Afrika ülkesinden biridir.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Bölgesel Coğrafya

Bölgesel Coğrafya

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Afrika’nın ekvator
Gözenç,S (1995) Afrika
kesiminde yer alan ülkelerin Ülkeler Coğrafyası
fiziki ve beşeri özellikleri
Köksal, 1999,A. Afrika
hakkında bilgi sahibi
Genel ve Ülkeler
olacaksınız
Coğrafyası, Ankara,.
Özey, R. 2004. Dünya ve
Ülkeler Coğrafyası, Aktif
Yayınları (5.Baskı), İstanbul
Orta Afrika’nın geçiş
Gözenç,S (1995) Afrika
özelliği gösteren ülkelerinin Ülkeler Coğrafyası
genel özelliklerini öğrenecek Köksal, 1999,A. Afrika
Genel ve Ülkeler
Coğrafyası, Ankara,.
Özey, R. 2004. Dünya ve
Ülkeler Coğrafyası, Aktif
Yayınları (5.Baskı), İstanbul
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Anahtar Kavramlar
•

Chari Nehri'

•

Pic Marguerite

•

Kingwana

•

Mont Ngaoui

•

Pointe-Noire

•

Douala
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Giriş
Bu bölge Doğu Afrika gibi, ekvator çizgisinin iki yanında yer alır. Bu nedenle
Afrika’nın bu bölgesine Ekvatoral Afrika adı da verilir. Yüzey şekilleri bakımından da Doğu
Afrika’ya benzemekle birlikte yükselti Doğu Afrika’daki kadar fazla değildir. Ekvatoral
Afrika’da Zaire (Demokratik Kongo Cumhuriyeti), Kongo, Orta Afrika Cumhuriyeti, Gabon,
Kamerun, Ekvatoral Gine, ve bir geçiş ülkesi olan Çad yer alır.

Harita 41: Orta Afrika Ülkeleri
Orta Afrika'nın başlıca ekonomik faaliyetleri tarım, hayvancılık
ve
balıkçılıktır. Kuzey ve doğu Afrika'nın kırsal nüfusunun en az % 40'ı yoksulluk içinde
yaşamaktadır ve gıda sıkıntısı ile karşı karşıyadır. Yağışa bağlı olarak yürütülen tarımsal
faaliyetler yalnızca güney kuşakta sürdürülmektedir. Sel baskınlarının olduğu Çad Gölü
çevresinde ve nehrin sulak alanlarında tarım yapılır. Kısa yağışlı mevsimlerde göçebe
çobanlar hayvanları ile havzanın kuzey bölümündeki otlaklara göç ederler ve hayvanları
birkaç hafta boyunca, son derece besleyici otlarla yoğun olarak otlatırlar. Kurak mevsim
başladığı zaman, güneye geri dönerler, göller ve taşkın alanlarında ortaya çıkan otlaklarda
veya veya güneydeki savanlarda hayvanları otlatırlar.
2000’li yılların başlarında, Çad Gölü havzasında balıkçılık, yaklaşık 70 bin
tonluk bir hasatla, 10 milyondan fazla kişiye yiyecek ve gelir sağlamıştır. Balıkçılık
geleneksel olarak, her bir köyün, nehir, sulak alan veya gölün belirli bir kesimi üzerinde
kullanıma yönetmeliklerle izin verilmiştir, başka yerlerden gelen balıkçılar bu alanı
kullanmak için izin almak ve ücret ödemek zorundadır.
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Petrol, Orta ve Doğu Afrika'nın kuzey ve doğu ülkelerinin önemli bir ihracatıdır;
Özellikle Çad ve Güney Sudan'ın GSYİH'sının büyük bir bölümünü oluşturur.
Bantu Göçünün ardından , Orta Afrika’da öncelikle Bantu halkları ve Bantu
dilleri hakim olmuştur. Bunlara Mongo, Kongo ve Luba halkları dahildir. Orta Afrika'da
birçok Nilo-Sahara ve Nijer-Kongo Ubunyalı halkları bulunur: Kuzey Batı Orta Afrika'da ise
Nilo-Saharan Kanuri halkları hakimdir. Gbaya, Banda ve Zande, halkları gibi Afrika'da
Ubangian dili konuşanların (genellikle Nijer-Kongo ile gruplandırılmış) Orta Afrika'da
bulunur.

Halk
Dil Ailesi
Grubu
Nilo-Saharan,
Sara
Orta Sudanlı
Nijer-Kongo,
Gbaya Ubangian
Nijer-Kongo,
Zande Ubangian

Dil
Sara
Gbaya
Zande

Bulundukl
arı Bölge
Çad
Havzası
Çad
Havzası
Çad
Havzası

Yer Aldıkları Ülke
Çad, Kamerun,Orta Afrika
Cumhuriyeti
Orta Afrika Cumhuriyeti
Güney Sudan, Orta
Afrika Cumhuriyeti, Demokratik
Kongo Cumhuriyeti
Doğu Nijerya, Nijer, Kamerun, Çad

Nüfus
(milyon)
3.5
1.5
1-4

Nilo-Saharan, Kanuri Çad
10
Kanuri Batı Saharan
Havzası
Nijer-Kongo, Banda Çad
Orta Afrika Cumhuriyeti
1.5
Banda Ubangian
Havzası
Nijer-Kongo, Luba
Aşağı
Demokratik Kongo Cumhuriyeti
10-15
Luba
Bantu
Ekvator
Nijer-Kongo, Mong Aşağı
Demokratik Kongo Cumhuriyeti
10-15
Mongo Bantu
o
Ekvator
Nijer-Kongo, Kongo Aşağı
Demokratik Kongo Cumhuriyeti,
10
Kongo Bantu
Ekvator
Angola, Kongo Cumhuriyeti
Tablo 8: Orta Afrika Bölümünde Yer alan Afrika Halkları (kaynak: Marshall
Cavendish Peoples of Africa: Burkina Faso-Comoros.2003)
Orta Afrika'da Hıristiyanlık ve geleneksel Afrika dini egemendir. İslam dini Çad ve
Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki bazı bölgelerde yaygındır. Orta Afrika ‘da önemli bölgesel
kuruluşlar arasında Çad Gölü Havzası Komisyonu Ve Orta Afrika Devletleri Ekonomik
Topluluğu dikkati çeker.
Bu kuruluşlardan ekonomik nitelikli bir örgütlenme olan Orta Afrika Devletleri
Ekonomik Topluluğu (UDEAC) 8 Aralık 1964 yılında kurulmuştur. Örgüt Merkezi
Afrika'daki ülkeler arasındaki işbirliğinin sağlanmasını amaçlamaktadır. Örgüt 1966 yılında
faaliyete geçmiş, altyapı yatırımları ve ortak faaliyet yürütülmesi ve tek bir vergi sisteminin
uygulanması gibi olgular topluluğun hedefleri arasındadır. Bu hedef doğrultusunda 1973
yılında Orta Afrika Devletleri Bankası açılmıştır. 1985 yılında yürürlüğe giren bir anlaşma ile
UDEAC, Burundi, Rwanda, Sao Tome ve Principe, Zaire ve Angola ile birlikte "Gümrük
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Birliği" oluşturmuştur. Merkezi Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu adını alan (CEEAC)
bu kuruluşa bağlı bir de Kalkınma fonu kurulmuştur. Nisan 1968'de UDEAC'ın kurucu üyesi
olmasına rağmen Çad, örgütten ayrılarak Zaire ve Orta Afrika Cumhuriyeti ile "Merkezi
Afrika Devletleri Birliği" anlaşmasını imzalamıştır. Aralık 1968'de Orta Afrika Cumhuriyeti
birlikten ayrılarak yeniden UDEAC'a katılmış, Çad gözlemci statüsünde kalmıştır. Üye
ülkeler Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo, Gabon, Çad ve Ekvator Ginesi'dir. Örgüt
merkezi, Orta Afrika Cumhuriyeti'nin başkenti Bandui'dedir.
Orta Afrika ülkeleri arasındaki tarihsel süreçler ve demografik hareketlerin
benzerliğine bağlı olarak Bantuların Orta Güney Afrika'nın büyük bölümüne göçü öncesinde,
bölgede yer alan kültürler arasında birçok benzerlik ve karşılıklı ilişki olduğunu
kanıtlanmıştır.
Orta Afrika'da, müzik, dans, sanat, vücut süsü, kabul töreni ve evlilik ritüelleri de dahil
olmak üzere, yaygın olarak Nilo-Saharan veya Bantu halkları gibi ortak kökenlerden
kaynaklanan benzer kültürlerin uygulamaları dikkati çeker.
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13.1. Geçiş Ülkesi: Çad
Afrika’nın Sahra’nın güneyinde kalan, batıda Moritanya ve Senegal’den doğuda
Etiyopya ve Somali’ye kadar uzanan kesimi bir “geçiş kuşağı olarak adlandırılır Çünkü bu
kuşak Müslüman kuzey Afrika’yı, negroid nüfusun hakim olduğu çoğunlukla Hıristiyan ve
animist inançların dikkati çektiği tropikal Afrika’dan ayırır. Bu kuşakta yer alan ülkelerin
kuzeyi ve güneyi de Afrika’daki bu geçişi temsil ederler. Coğrafi konum olarak Orta
Afrika’da yer alan Çad da bu geçişin yaşandığı ülkelerden biridir.
Afrika’nın tam ortasında denizlerden uzak konumda bir ülke olan Çad adını bir
zamanlar Afrika'nın ikinci büyük gölü iken şimdi normal büyüklüğünün %10'una kadar
küçülmüş olan Çad Gölü'nden alır. 1.284 .000 km2’lik yüzölçümüne sahip olan ülke aynı adı
taşıyan gölden sonra yavaş bir eğimle yükselen eski temelli bir depresyonunun batı kısmı
üzerinde yer alır. Çanağın yükselmiş kenarlarını bir seri masif oluşturur. Kuzeyde Tibesti
Masifi üzerinde aynı zamanda ülkenin en yüksek dağı olan Emi Koussi dağı (3.415) yer alır.
Doğuda Ouaddai dağlık bölgesi, güneyinde ise Oubangui Platosu hep bu eski masiflerin derin
vadilerle yarılmış kesimlerini oluşturur.
Çad’da, enlem farkı yüzünden değişik iklim özellikleri görülür. Bu nedenle güneyden
kuzeye doğru gidildikçe çölün etkisiyle sıcaklık artar yağışlar azalır. Güney bölgesinde
tropikal iklim hakimdir. Mayıs-Ekim arasında düşen yağışlar 800-1200 mm arasındadır.Orta
kesimde yarı kurak bir iklim hakimdir. Yıllık yağış miktarı 300-800 mm arasındadır. Kuzeyde
ise az yağışlı sıcak bir iklim hüküm sürer. Yıllık sıcaklık ortalaması, 12°C ile 50°C arasında
değişir.
Stratejik öneme sahip bir ülke olan Çad’ta 11,852,462 kişi yaşar. Ülke çok farklı etnik
gruplara ayrılmıştır (Sara% 27.7, Arap% 12.3, Mayo-Kebbi% 11.5, Kanem-Bornou% 9,
Ouaddai% 8.7, Hadjarai% 6.7, Tandjile% 6.5, Gorane% 6.3, Fitri-Batha% 4.7, diğer% 6.4,
bilinmeyen% 0.3).
2003 yılında petrol üretimine başlamış olmasına rağmen, Çad nüfusunun % 40'ı
yoksulluk sınırının altında yaşar. Nüfus, ülkenin çok yüksek doğurganlık hızı ve büyük
miktardaki genç nüfus – nüfusun % 65'inden fazlası 25 yaşın altında -nedeniyle hızla
büyümeye devam edecektir. Ancak ölüm oranı yüksek ve yaşam süresi düşüktür. Çad,
dünyada anne ölüm oranının en yüksek olduğu üçüncü ülkedir. Anne ölüm oranının yüksek
olmasındaki birincil risk faktörleri arasında yoksulluk, anemi, kırsal yerleşim, yüksek
doğurganlık, yetersiz eğitim ve aile planlaması ve hamilelere bakımın eksikliği yer
almaktadır. Kırsal alanda yaşayan fakir, eğitimsiz gençler bu durumdan en çok etkilenen
grubu oluşturur. Kadınların üreme sağlığını iyileştirmek ve doğurganlığı azaltmak için Çad'ın
kadınların eğitim durumlarını, mesleğe katılımını ve aile planlaması konusundaki bilgi ve
becerilerini artırması gerekmektedir.
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Foto 30 (a): Batı Afrika'da, Kamerun ve Nijer sınırları yakınında, Çad Gölü'nün
bulunduğu bölgede bulunan Çad Gölü 1963 yılında Çad Gölü'nün yüzeyi 25.000 km bir alana
sahipti. Ancak havza son 50 yıl içinde adeta yok oldu. Resim 1972-2001 yılları arasında
gölün küçülen alanını göstermektedir

Foto 30(b):Yıllar içinde % 95 oranında hacmi küçülen gölün yüzeyi 1.350
km2 civarında ölçülmüştür . Birleşmiş Milletlerin "ekolojik bir felaket" olarak tanımladığı
Çad Gölü, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın görünür sonucu olarak örnek
gösterilmektedir.
11 Ağustos 1960 tarihinde Fransa’dan bağımsızlığını kazandıktan sonra ülkenin
güneybatısındaki Hıristiyan zenciler ile Müslümanlar arasında anlaşmazlık baş göstermiştir.
Bu iç karışıklıklar henüz tam anlamıyla ülkede çözülebilmiş değildir. Zengin kaynaklara
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rağmen ekonomik sıkıntılar yaşayan Çad komşuları Sudan ve Orta Afrika Cumhuriyetindeki
iç karışıklıklar ve kabile savaşları sebebiyle ciddi bir mülteci akınına uğramıştır. Mülteciler
Çad, Sudan ve Orta Afrika Cumhuriyetinin sınırlarının kesiştiği TİSSİ bölgesinde
yoğunluktadırlar. Sudan'dan gelen 300.000'den fazla mülteci ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nden
yaklaşık 70.000 mülteci Çad'ın sınırlı kaynaklarını zorlamaktadır ve ev sahibi ülke halkı
arasında gerginlik yaratmaktadır. Sudan'ın Darfur bölgesindeki şiddet olaylarından kaçmak
için 2013'te binlerce yeni mülteci Çad'a kaçmıştır. Büyük mülteci nüfusu istikrarsızlığın
devam etmesi nedeniyle kendi ülkelerine dönmekten çekinmektedir. Evlerini terk etmek
zorunda kalan 2,7 milyonu aşkın kişiyle Çad Gölü havzası, şu anda Afrika kıtasının en önemli
insanı krizlerden birini yaşamaktadır.
Çad, bölgedeki diğer devletlerle kıyaslandığında 2012 yılında nispeten istikrarlı idi,
ancak hükümet güçleri ve muhalefet grupları arasındaki geçmiş savaş ve ülke içi şiddet,
vatandaşlarının yaklaşık 60.000'inin ülkenin doğusundaki yerlerinden edilmesine yol açtı.
Bölge, Boko Haram adıyla da bilinen örgütün saldırıları ve şiddetini frenlemek için başlatılan
yoğun askeri faaliyetlerle kırılma noktasına gelmiş durumdadır.
Şari Nehri kabaca, kuzeydeki Müslümanları güneydeki Sahra zencilerinden ayırır.
Kuzeyde Müslüman olan gruplar hayvancılık yapan Araplar, Sudan sınırına yakın ve çiftçilik
yapan halklar ve çöldeki göçebe topluluklardan oluşur. Güneyde bulunan en büyük grup ise
çiftçilikle geçimini sağlayan Saralardır. Ülkede nüfusun büyük kısmı (%53.1), yedinci
yüzyılda hızla yayılan İslam dinini benimsemiştir. Ayrıca Katolik (%,20.1) Protestan (%14.2)
ve Animistler (% 7.3) vardır. Ülke nüfusunun %21.8’i şehirlerde yaşar. Başkent N'Djamena,
1.079 kişilik nüfusuyla Çad'ın başkenti ve en büyük şehridir. Şehir Chari Nehri'nin Logon
Nehri ile birleştiği yerde kurulmuştur.
Çad'ın denize kıyısı olmaması, ithal mallar için yüksek nakliye maliyetleri ve komşu
ülkelere bağımlılık getirir. Petrol ve tarım Çad ekonomisinin temel dayanaklarındandır. Petrol, ihracat gelirlerinin yaklaşık% 60'ını sağlarken, pamuk, sığır, hayvancılık ve arap
sakızı, Çad'ın petrol dışı ihracat kazançlarının çoğunu sağlar. Hizmetler sektörü GSYİH'nın
yaklaşık üçte birine katkıda bulunur ve çoğunlukla telekomünikasyon ve bankacılık yoluyla
yabancı yatırım çeker.
Çad, sahip olduğu büyük yer altı zenginliklerine rağmen dünyanın en fakir
ülkelerinden birisidir. Ülkede nüfusun %80’i yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Tarıma
dayalı bir ekonomisi olan Çad’da nüfusun %80’ bu sektörde çalışmaktadır. Ülkenin çöl ve
step bölgelerinde hayvancılık yapılır. Yetiştirilen başlıca ürünler pamuk, sorgum, darı, yer
fıstığı, pirinç, patates, manyok (tapyoka)’tır.
Çad'ın yakıtının neredeyse tamamı tek bir yerli rafinerisi tarafından sağlanmaktadır.
Ancak beklenmedik kapanmalar zaman zaman sıkıntıya neden olmaktadır. Ülke, yerli yakıt
fiyatını düzenleyerek karaborsa satışlarına engel olmaya çalışır.
Geçmişte yüksek petrol fiyatları ve güçlü hasat ekonomiyi desteklemesine rağmen,
düşük petrol fiyatları günümüzde Çad'ın mali pozisyonundaki zorlukları vurgular. Çad, kamu
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ve özel sektör yatırımlarının çoğunda dış yardım ve yabancı sermayeye
güvenmemektedir. Sınırlı altyapısı, eğitimli işçilerin olmaması, hükümet bürokrasisi ve
yolsuzluk nedeniyle Çad'a yatırım yapmak zordur Çad, 2014 yılında IMF'den üç yıl uzatılmış
bir kredi tesis etti. Nisan 2015'te Ağır Borçlu Yoksul Ülkeler kapsamında borçları hafifletildi.
Son dönemde ülkede akaryakıt sıkıntısı ortaya çıkmış olup, akaryakıt istasyonlarında
uzun kuyruklar oluşmuştur. Öte yandan, ülke genelinde enerji ve elektrik üretimi mazotla
çalışan yüksek kapasiteli jeneratörler aracılığıyla sağlandığı için, uzun süreli elektrik
kesintileri yaşanmaktadır. Gerek akaryakıt sorunu, gerekse elektrik üretiminin akaryakıta
bağlı olması neticesinde, ülkenin genel ekonomik durumu üzerinde petrol üretiminin etkisi
önemlidir. Ülke özelinde yaşanan akaryakıt sorununun yanısıra uluslararası petrol fiyatlarında
yaşanan düşüş neticesinde bütçe açığı önemli bir sorun teşkil etmektedir.
Nüfusun %20’sinin faaliyet gösterdiği imalat sanayisinde ise deri, tekstil, şeker, radyo,
bisiklet ve ayakkabı üretimi önemli bir yer tutar. Ayrıca ülke zengin petrol yataklarına
sahiptir. Iki ABD şirketi tarafından yönetilen bir konsorsiyum petrol rezervlerinin
geliştirilmesi için 3.7 milyar $ yatırım yapmıştır. Ülkenin toplam petrol rezervi 1,5 milyar
varil olduğu tahmin edilmektedir. Ülkede Çinli şirketler de arama çalışmalarını genişletmişler
ve 311 km boru hattı döşeyerek ülkenin ilk rafinerisini tamamlamışlardır. Petrol 2003
sonlarında işletmeye açılmış, ülke 2004 yılında petrol ihraç etmeye başlamıştır. Günlük
30.000 varil petrol üretim kapasitesine sahiptir. Başkentte bir de petrol rafinerisi
bulunmaktadır.
2017'de ekonomi politikası, durgunluğun ortadan kaldırılması ve kamu maliyesine ve
ihracata yapılan hasarın onarılması için 2016'da başlayan çabalarla sürdürülmeye
çalışılmaktadır. Hükümet petrol gelirindeki düşüşün dengelenmesi ve ekonominin
çeşitlendirilmesi için acil bir eylem planı hazırlamıştır. Afrika Kalkınma Bankası, AB ve
Dünya Bankası gibi çok uluslu ortaklar muhtemelen 2017'de bütçe desteğini sürdüreceklerdir,
ancak petrol gelirine bağımlılık ve sübvansiyonlar ve güvenlik harcamaları nedeniyle Çad
yüksek borç riski altında kalacaktır..

13.2. Demokratik Kongo Cumhuriyeti
Eski adı Zaire olan Demokratik Kongo Cumhuriyeti 2.344.858 km² yüzölçümü ile
Afrika'nın üçüncü büyük ülkesidir. Ülke bu yüzölçümü ile dünyanın da onbirinci büyük
ülkesidir. Büyük bölümü Kongo (Zaire) nehir havzasında yer alır. Kuzey orta kısmı alçak
yaylalarla kaplıdır. Bu arazi batıdan dağlık taraçalarla kuşatılmıştır. Güneyde ve güneybatıda
ovalara karışıp birleşen yaylalarla çevrilidir. Kuzeybatıda geniş otlaklar bulunur. Ülke
sınırlarının küçük bir parçası Atlas Okyanusuna bakar. En yüksek dağlar Kongo-Uganda
sınırında, Büyük Rift Vadisinin kuzey-güney hattı boyunca uzanır. Ruwenzari ve Virunga
sıradağları bölgedeki iki büyük dağ sırasıdır. Ülkenin en yüksek noktası olan Pic Marguerite
(Mount Stanley) 5.110 m yüksekliğindedir.
Demokratik Kongo Cumhuriyetinde tropikal, sıcak iklim görülür. Bütün ülkedeki
ortalama yıllık sıcaklık 27°C’ye yakındır. Ekvatorun ikiye böldüğü ülkenin kuzeyinde yağış
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esas olarak Ekim-Nisan arasında düşer, kurak mevsim Şubat-Aralık aylarındadır.. Ekvatorun
güneyinde yağış Mart-Kasım arasındadır. Kuru mevsim ise Nisan'dan Ekim'e kadardır.
Sahraaltı Afrika’nın 2,34 milyon km2 ile en büyük yüzölçümüne ve 81.331.050
nüfusuyla üçüncü kalabalık nüfusuna sahiptir. Ülkede halkın % 34.3’ü şehirlerde, geri kalanı
köylerde yaşar. Nüfus dağılımı düzensizdir. Bir kadının ortalama 4-5 çocuk dünyaya getirdiği
ülkede doğal nüfus artış oranı %2.54, doğum oranı binde 36.34, ölüm oranı binde 10.54’tür.
Toplam yaşam süresi 56 yaş ile sınırlıdır.
Bereketli topraklar, hidroelektrik potansiyel ve maden kaynakları açısından zengin
olan Demokratik Kongo Cumhuriyeti (DRC), yüksek orandaki bebek ve anne ölüm hızı, sık
ve genç yaşta doğum, yetersiz beslenme, yetersiz aşı, suya erişim zorluğu, kaynak ve sağlık
önlemleri eksikliği gibi birçok sosyo-ekonomik sorunla mücadele etmektedir. Halihazırda
istikrarsız olan gıda güvenliği durumu, yıllar süren silahlı çatışmalar sonucu çok sayıda
insanın yerlerinden edilmesi, ekinlerin ve geçim kaynaklarının yağmalanması ve insanların
zamanında ekim ve hasat yapamaması ile kötüye gitmektedir. Devam eden çatışma,
kaynakların yanlış idaresi ve yatırım eksikliği gıda sorunu ülkenin çözmeye çalıştığı diğer
problemlerdir. 5 yaşın altındaki çocukların neredeyse %30'u yetersiz beslenme ile karşı
karşıyadır. Temel kamu hizmetlerinin genel kapsamı- eğitim, sağlık, ve içilebilir su - çok
sınırlı, parça parça, bölgesel ve kırsal / kentsel farklılıklara sahiptir.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti mültecilerin kaynağı ve barındığı bir ülkedir. Ülke
çok sayıda mülteci ve yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapar. Bu insanlar arasında
yaklaşık 72.000 kişi, kendiliğinden oluşmuş kamplarda yaşamaktadır. Ülkede, büyük
çoğunluğu doğu bölgelerindeki isyancı grup ve Kongo silahlı kuvvetleri arasındaki şiddetten
kaçan insanlar ile Ruanda, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Burundi gibi komşu ülkelerden gelen
binlerce mülteci vardır.

Ülke Adı
Mülteci Sayısı
Angola
132.295
Ruanda
37.313
Burundi
17.777
Uganda
13.904
Sudan
6.181
Kongo Cumhuriyeti
5.243
1990’lı yılların ortalarından beri iç çatışma
1.400.000
nedeniyle yerinden edilmiş kişiler:
Tablo 9: Demokratik Kongo Cumhuriyetindeki mültecilerin geldikleri ülkeler ve
sayıları (kaynak: http://www.unhcr.org/turkey/home.php?content=461)
Ülkede 200’ün üzerinde etnik grubun çoğunluğunu Bantu zencilerinden olan dört
büyük kabile oluşturur. Nüfusun yaklaşık% 45’ini oluşturan Mangbetu-Azandler ise Hami
grubuna mensuptur. Çoğunlukla Bantu dilleri konuşulur. Ancak resmi dil Fransızca’dır.
Ayrıca ortak bir ticaret dili olarak da Lingala dili konuşulur. Kingwana (Kiswahili veya
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Swahili bir lehçesi), Kikongo, Tshiluba konuşulan diğer dillerdir. Halkın %70’i Hıristiyan, %
10’u Müslüman, kalanı animist inançlara sahiptir.
30 Haziran 1960’ta Belçika’dan bağımsızlığını kazanan ülkenin uzun bir süre devam
eden iç karışıklıklar nedeniyle istikrarsız bir siyasi hayatı vardır. 1998-2003 yılları arasında
süren iç savaşın ardından ikinci kez seçime giden Demokratik Kongo Cumhuriyetiyle ilgili
olarak İnsan hakları örgütleri artan şiddet olaylarına dikkat çekmektedir.
Ülke sahip olduğu kaynaklarla büyük bir gelişme potansiyeline sahiptir. Oysa
günümüzde ulaşım ve iletişimle ilgili sorunlarla, ulusal birliğin sağlanmasında yaşadığı
güçlüklerle, dış ticaretindeki açıklarla, gerilimli siyasi hayatı ve diktatör yöneticilerle
boğuşmaktadır.
8.798.000 kişilik nüfusa sahip olan başkent Kinşasa ve çevresi, Atlas Okyanusu
kenarındaki dar koridora sahip Matadi Limanı ülkenin en gelişmiş kesimidir.
Güneydoğusunda yer alan başta bakır olmak üzere oldukça zengin mineral kaynaklarına sahip
Lubumbaşi şehri de 1.543.000 milyonluk nüfusu ile ülkenin önemli ve kalabalık bir diğer
şehridir.
Demokratik Kongo Cumhuriyetinin ekonomisinin temeli dış satımının % 85’ini
meydana getiren madenciliğe dayanır. Petrol, bakır, altın, elmas, kobalt, tantalit, çinko, demir
gibi madenleri ve tarıma elverişli geniş toprakları bulunmaktadır. 2003’ten beri sürekli
büyümekte olan ülkede doğrudan yabancı yatırımlar artmaktadır. Bununla birlikte, yıllarca
süren istikrarsızlıklar ekonomik kalkınmaya engel olmuştur.
Ancak belirsiz yasalar, yolsuzluk ve hükümet politikasının şeffaf olmaması önce
madencilik sektörü için fakat daha geniş olarak tüm ekonomi için uzun vadeli sorunlardır.
Kişi başına düşen gelirin 300-400 dolar olduğu ülkede çalışan nüfusun % 44’ü tarımla
uğraşmaktadır. Ülkede yetiştirilen belli başlı bitkiler kahve, pamuk, pirinç, şekerkamışı, muz,
hindistancevizi, manyok, hintkirazı (monyo), çay, kakao ve hurmadır. Doğudaki yaylalarda
sığır yetiştirilmektedir. Yoksulluk sınırı altında yaşayan nüfusun %71 olduğu ülkede tekstil
sabun, kundura, yapı malzemeleri, sigara, boya, vernik, otomobil bisiklet malzemeleri ve
plastik fabrikaları mevcuttur. Ülke dışsatımında ise bakır, kobalt, manganez, elmas, kereste,
sebze yağları, kauçuk, hurma ve kahve önemlidir.

13.3. Orta Afrika Cumhuriyeti
Afrika’nın en az gelişmiş ülkelerinden birisi olan Orta Afrika Cumhuriyeti 622.984
km lik yüzölçümüne sahiptir. Afrika kıtasının iki büyük çöküntü alanı olan Çad ve Kongo
havzaları arasındaki büyük bir plato üzerinde yer alan ülkenin kuzeydoğu ve batı uçlarında
yükseklik 1.200 metreye ulaşır. Ülkenin en yüksek noktası ise 1.420 m yükseklikteki Mont
Ngaoui’dir.
2

Orta Afrika Cumhuriyetinde tropikal bir iklim hüküm sürer. Sıcak yazlar Mart’tan
Ekim’e kadar devam eden yağışlı mevsim, sıcak ve kurak kışlar bu iklim tipini belirler.
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Orta Afrika Cumhuriyeti Fransa’dan bağımsızlığını kazandığı 1960 yılından itibaren,
ilk beş yılını David Dacko’nun tek parti yönetimi ile geçirdi. Bu tarihten sonra ülkede sekiz
darbe gerçekleşti.
1965’te darbeyle başa gelen Jean-Bedel Bokassa önce kendini ömür boyu devlet
başkanı, sonra da imparator ilan etti. Ülkedeki Fransız askerlerinin de desteğiyle 1979’da
görevden alınan Bokassa,’nın yerine tekrar Dacko geldi. İki yıl sonra gerçekleşen askeri darbe
ile General Andre Kolingba yönetimi ele geçirdi.
1993’teki ilk kez yapılan çok partili seçimde başkan seçilen Ange-Felix Patasse’ye 10
yıl sonra darbe yapıldı ve bu kez Francois Bozize yönetimi ele geçirdi. 2004’te yeni bir
anayasa hazırlayan Bozize, Mart 2013’teki Seleka tarafından yapılan darbe ile görevden
alındı.
Darbelerle geçen elliyedi yılın ardından ülke, şimdilerde Müslüman ve Hristiyan
grupların silahlı çatışmalarına sahne olmaktadır. 24 Mart 2013’te Müslümanların hakim
olduğu Seleka grubu, Devlet Başkanı Francois Bozize'yi devirerek yönetime kendi
liderleri Michel Djotodia'yı getirmişlerdir. Yapılan darbe Seleka ve çoğunluğu Hristiyanların
teşkil ettiği anti-Balaka grubu arasındaki çatışmaları arttırmış ve tüm halkı derinden
etkilemiştir. Çatışmaların bir soykırıma dönüşmesinden endişe edilmesi üzerine Birleşmiş
Milletler, Afrika Birliği ve Fransa askerlerinin acilen ülkeye müdahale etmesine izin
vermiştir.
Ülkedeki mevcut 600 askerine ek olarak 5 Aralık 2013 günü 1,600 kişilik bir güç
daha gönderen Fransa, Afrika Birliği askerlerinin ve ABD Hava Kuvvetleri’nin lojistik
desteğini de aldı. Afrika Birliği, 2014 başında ülkede 3,600 asker daha göndermiştir.
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Foto 31: 1960 yılında bağımsızlığını kazandığı günden beri sürekli çatışmalarla, iç
savaşlarla, diktatörlükle, darbelerle boğuşan, dünyanın en mutsuz insanlarının yaşadığı Orta
Afrika Cumhuriyeti’nde cinayet, katliam, vahşette için kadın, erkek, çocuk ayrımı yoktur.
Şiddet herkesi kapsar.
5,507,257 bir nüfusa sâhip olan ülkede %39,1’i şehirlerde yaşar. Büyük nüfus
merkezleri Ubangi Nehri boyunca ve Çad sınırı yakınlarındadır. Başkent Bangui 740.000
kişilik nüfusuyla en kalabalık şehridir. Bir kadının ortalama 4-5 çocuk dünyaya getirdiği
ülkede nüfus artış oranı %2.14’tür. Doğum oranı binde 35,8, ölüm oranı binde 14.42’tır.
Ortalama yaşam süresi ise 50 yaş ile sınırlıdır. Ülkede sağlık hizmetleri çok düşük
düzeydedir. Bin kişiye 1 hastane yatağı ve beş doktor düşmektedir. Doğan her 100.000
çocuktan 890’ı ölmektedir. İnsani kriz, Mart 2013'teki darbeden sonra kötüleşmiştir. Ülkedeki
yüksek ölüm oranı ve kısa yaşam süresi, önlenebilir ve tedavi edilebilen hastalıkların (sıtma
ve malnutrisyon-Kötü beslenme- dahil) yüksek oranları, yetersiz bir sağlık sistemi, tehlikeli
boyutlardaki gıda yetersizliği ve silahlı çatışmalar ölüm hızının yüksek olmasının nedenleri
arasındadır.
Devletin elmas ticaretini kontrol altına alma girişimleri ve endüstriyel elmas
fiyatlarındaki düşüş ülkeyi daha da yoksullaştırmıştır. Çünkü Seleka grubu, darbenin hemen
ardından, ülkenin en büyük gelir kaynağı olan elmas madenlerinin tamamının kontrolünü ele
geçirmiştir. Ancak bu elmasların uluslararası satışı için bazı koşullar oluşmalıdır. Çoğunlukla
Kimberley Process (çatışma bölgelerinde yer alan elmasların ticaretinin önlenmesine yönelik
bir kontrol sisteminin oluşturulmasını ve ham elmas ithal ve ihracının kimberley süreci
353

sertifika sistemi denen bir sistem dahilinde yapılması amaçlayan süreç) adıyla bilinen çok
uluslu bir oluşum tarafından Afrika’dan dünyaya satılan elmaslar sertifikalanır. AB, ABD ve
Türkiye’nin de bulunduğu 47 ülke, darbe veya iç savaşın yaşandığı Afrika ülkelerinin elmas
ticaretini yasaklayabilir.
Nüfus üzerinde daha olumsuz bir etki, hükümet ve uluslararası yardım kuruluşlarının
son yıllarda sağlık finansmanını azaltmalarıdır. Zayıf eğitim sistemi ve okur yazar oranının
düşüklüğü ülkede sürmekte olan çatışmanın bir sonucudur. Okullar kapalı, nitelikli
öğretmenler kıt, altyapı, finansmanı eksiktir.
Aşırı yoksulluk, insan hakları ihlalleri, işsizlik, zayıf altyapı ve güvenlik, istikrar
eksikliği dahili ve harici olarak insanları göçe zorlamaktadır. Mart 2013 darbesinin Aralık
2012'de başlamasıyla sonuçlanan siyasi kriz yaklaşık 370 bin kişinin Çad'a, Kongo
Demokratik Cumhuriyeti'ne ve diğer komşu ülkelere kaçmasına neden olmuştur. Tahmini
olarak 385.000 kişi evlerinden ayrılmıştır. BM, ülkeleri, kanunsuzluğun artmasıyla birlikte,
Orta Afrikalı mültecileri sığındıkları ülkelerden geri gönderilmemesini istemektedir.
Ülke nüfusunu, iki yüz yıllık bir dönem süresince, esir tüccarlarından Afrika içlerine
kaçan etnik gruplar meydana getirmiştir. Ülkede çok farklı etnik gruplar yaşar. Baya (%33),
Banda (%27), Mandjia (%13), Sara (%10), Mboum (%7), M'Baka (%4), Yakoma (%4) ,bu
grupların başlıcalarıdır.
Ülkenin resmi dili Fransızcadır. Her tarafında konuşulan Sangho dili değişik etnik
gruplar arasında bir dil köprüsü görevi görür. Ülkede nüfusunun %35 animist inanca sahiptir.
Nüfus içinde Protestanlar (%25), Katolikler (%25), Müslümanlar (%15) da yer alır.
Çalışan nüfusun % 55.8’sinin tarımla uğraştığı Orta Afrika Cumhuriyeti, esas olarak
bir tarım ülkesidir. Topraklarının % 15’i tarıma elverişlidir. Başlıca yiyecek bitkileri manyok,
akdarı, süpürgedarısı ve mısırdır. Dış satımının büyük bir kısmını oluşturan ticari bitkiler ise
kahve ve pamuktur. Bu iki ürün kadar olmasa da yerfıstığı ve hurma da satılan ürünler
arasında yer alır. Ülkede sanayi gelişmemiştir. Meşrubat, plastik eşya ve sabun gibi imalat
sanayileri ve gıda sanayii gelişmiştir. Elmas çıkarımı da ülkenin önemli ekonomik
faaliyetlerinden biridir ve dış ticaretinde önemli yer tutar. Ancak denize kıyısının olmaması,
ulaşım sisteminin zayıflığı, eğitimsiz nüfus ve bitmek bilmeyen iç savaşlar yüzünden
dünyanın en geri kalmış ekonomilerinden birine sahiptir. Kişi başına düşen yıllık gelirin 700
ABD dolar olduğu ülke, gelir dağılımı eşitsizliğinde de dünya ikinci sıradadır. En büyük gelir
payı, elmas ticareti yapan az sayıda kişide toplanır.

13.4. Diğer Orta Afrika Ülkeleri
342.000 km2 yüzölçümüne sahip olan Kongo Cumhuriyeti az sayıda doğal kaynağa
sahip olmasına rağmen lokasyon bakımından önemli bir konumdadır. Kongo, Sahra altı
Afrika'nın orta-batı kesiminde, ekvator boyunca, 4 ° kuzey ile 5 ° güney enlemleri ile 11 ° ve
19 ° doğu boylamları arasındadır. Güneyinde ve doğusunda Demokratik Kongo Cumhuriyeti
yer alır. Ayrıca batıda Gabon, kuzeyde Kamerun ve Orta Afrika Cumhuriyeti, Cabinda
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(Angola) ile sınırlandırılmıştır. Atlas Okyanusuna kısa bir kıyısı vardır. Başkent Brazzaville,
ülkenin güneyinde Kongo Nehri kıyısında, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin başkenti
Kinşasa ise hemen karşısındadır. Ülkenin yüzey şekilleri güneybatısında, Kouilou-Niari
Nehrinin oluşturduğu bir kıyı ovası, iç kısmında güney ve kuzeydeki iki havzanın arasında
yer alan merkezi bir platodan oluşur.. Orman tahribi oldukça yaygındır.
Ülke ekvator çizgisinin üzerinde olmasından dolayı ekvator iklimi hüküm sürer.
Bulunduğu enlemden dolayı iklim yıl boyunca istikrarlı bir seyir izlemektedir ve gündüz
ortalama sıcaklık 24 ° C , gece genelde 16 ° C ve 21 ° C arasındadır. Yıllık yağış miktarı
güneydeki Niari Vadisi'nde 1.100 mm iken ülkenin orta kesiminde 2.000 mm’den daha
fazladır. Ülkede çoğunlukla biri Mart-Mayıs, diğeri Eylül-Kasım olmak üzere iki yağış
maksimumu vardır:, Kurak mevsim Haziran- Ağustos arasındadır.
2006-07 yıllarında, Vahşi Yaşamı Koruma Derneği'nden araştırmacılar, Sangha
Bölgesi'nin Ouesso alanında yoğun ormanlık bölgelerde bulunan goriller üzerinde
araştırmalar yapmışlardır. Kongo bataklık alanları insanlardan izole olarak yaşayan 125 bin
civarında gorile ev sahipliği yapmaktadır.
4.852.412 nüfusa sahip olan ülkede nüfus seyrek olarak dağılmıştır hatta kuzey
kesimdeki tropik ormanlar neredeyse tamamen insandan yoksundur. Nüfus ülkenin güneybatı
kesiminde yoğunlaşır. Bu nedenle, toplam nüfusunun% 70'i birkaç kentsel alanda
yoğunlaşmış olan Kongo, Afrika'nın en şehirleşmiş ülkelerinden biridir. Nitekim 1.888 bin
kişi Başkenti Brazzaville’de yaşar. Bu şehir Fransa’nın Ekvatoral Afrika’daki yönetim
merkeziydi
Günümüzde 969 bin kişilik nüfusa sahip olan Pointe-Noire ise geçmişte Brazzaville’in
başlıca limanı durumundaydı. Kırsal kesimlerde endüstri ve ticari faaliyetler hızla
gerilediğinden kırsal kesim ekonomisi devlet teşviğine ve desteğine muhtaç hale gelmiştir.
Etnolojik olarak , Kongo Cumhuriyeti büyük bir çeşitliliğe sahiptir. Ülkede 62 dil
konuşulmaktadır. Fakat üç büyük grup vardır. En büyük etnik grup nüfusun hemen hemen
yarısını oluşturan Kongo halkıdır. Kongo'nun en önemli alt grupları Brazaville ve Pool
bölgesindeki Laari ve Pointe-Noire çevresinde ve Atlantik kıyısında yaşayan Vili halkıdır.
İkinci büyük grup nüfusun% 17’sini oluşturan Brazzaville kuzeyinde yaşayan Teke halkı
ile nüfusun% 12'sini
meydana getiren
kuzeybatıda ve Brazzaville'de yaşayan
Boulangui (M'Boshi) halkı ve Kongo'nun nüfusunun% 2'sini oluşturan Pigmeler’dir.
1997 savaşından önce yaklaşık 9.000 Avrupalı ve Afrikalı olmayan halklar Kongo'da
yaşıyordu ; bunların çoğu Fransız’dı ; savaş sonrası bu sayı çok azalmıştır. Ülkede 300
civarında Amerika’lı göçmen vardır.
Kongo Cumhuriyeti
halkı
çoğunlukla
Katolikler (%33.1)’den
oluşur.
Ayrıca Luterianlar (% 22.3), diğer Protestanlar (% 19.9) ve %2'si ise 19.yy'da Almanya'da
ortaya çıkan bir Hristiyanlık mezhebi olan Yeni Apostolik Kilise'yi benimsemektedir.
Müslümanlar ise % 1.6'lık bir orana sahiptir ve bu yabancı işçilerin kent merkezlerine akın
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etmesinden kaynaklanmaktadır. Ülke nüfusunun geri kalan kısmı ise Animizm ve diğer
Afrika yerel dinlerine inanmaktadır
Ülkenin büyük bir nüfusunun açlık sınırının altında bir yaşam sürdürdüğü Kongo
Cumhuriyeti'nde, 2010 yılı verilerine göre GSYİH'nin sağlık giderlerine ayrılan payı %2,5
düzeyinde yer almıştır. Ülke genelinde ortalama yaşam 59,3 yaş düzeyinde olup, bu oran
erkeklerde 58.1, kadınlarda ise 60.6 seviyesindedir.
Kongo kültürü, Kuzey Niari sular altında kalmış ormanlarda savan ovalarından, büyük
Kongo Nehrine, engebeli dağlara ve Mayombe ormanına uzanan geniş bir yelpazede doğal
peyzajlardan ve Atlantik kıyısında 170 km'lik kumsallardan etkilenmiştir. . Bir zamanlar
(Kongo İmparatorluğu, Loango Kralı Krallığı Teke, Kuzey başkanlıkları) çeşitli etnik
grupların ve çeşitli siyasi yapıların varlığı, geleneksel kültürlerde ve birçok eski sanatsal
ifadelerde çok büyük bir çeşitlilik sağlamıştır.. Vili Nail putları, küçük boyutlarına rağmen
çok etkileyici Bembe heykelcikler, Punu ve Kwele'nin garip maskeleri, Kinabalu, Teke
putları, tuhaf mezarlıklar, anıt mezarları olan Lari ülkesi, bu kültürün birer
parçasıdır.. Kongo’da, bugün soylarının bir parçası olarak yeniden keşfedilen önemli sömürge
mimari mirası ve turistik başkentler vardır. En azından Brazzaville'de bu eserleri yeniden
kazanmak için büyük sıkıntılar çekilmektedir.
Kongo'da turizm çok marjinal bir kaynak olmayı sürdürmektedir Pointe-Noire ve
Brazzaville' merkezli tesisler, yeterli ve tutarlı bir iletişim ağının eksikliğini içlerinde
barındırmaktadır. Çoğu yeri ziyaret etmek zordur, ancak çelişkili bir şekilde, güney'in en
kalabalık ve gelişmiş yerlerinden bazıları çoğunlukla en az erişilebilir durumdadır. Örneğin,
büyük Chaillu Dağlarını ziyaret etmek neredeyse imkansızdır.
Ekonomi, geçim tarımı ve avcılık büyük oranda petrole dayalı sanayi sektöründen
oluşur. Kongo’da ekonominin temeli tarıma dayanır. Ancak halk tarıma elverişli toprakları
ilkel metotlarla işler temel tarım ürünleri manyok, şeker, pirinç, mısır, yerfıstığı, sebzeler,
kahve, kakao, ve çeşitli orman ürünleridir
Petrol, ormancılıkla birlikte ekonominin ana kaynağı haline gelmişti. ve hükümet
gelirlerinin ve ihracatının önemli bir bölümünü oluşturur. Petrol çıkarımı dışında, çimento,
kerestecilik, biracılık, şeker, palmiye yağı, sabun, un ve sigara üretimi diğer sanayi kolları
arasındadır. Kongo Cumhuriyeti, ihracat gelirinin %90’ını, bütçe gelirlerinin % 78’ini
petrolden sağlayan bir ülkedir. Üretimi 280.000 varil/gün düzeyinde olup, Nijerya, Angola ve
Ekvator Ginesi’nden sonra Sahraaltı Afrika’nın dördüncü büyük petrol üreticisidir.
Petrol dışındaki başlıca maden ve enerji kaynakları, kereste, potasyum, kurşun,
uranyum, bakır, çinko, fosfat, altın, magnezyum, doğal gaz ve hidroelektriktir. Doğal gaz,
enerji umutlarını büyük ölçüde artıran, bir enerji kaynağına dönüşmektedir. 2013 yılının
sonlarında üretime giren yeni madencilik projeleri, özellikle demir cevheri, yıllık hükümet
gelirine 1 milyar dolar kadar ek sağlamaktadır..
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Ülke 1990’lardaki iç savaştan sonra yeniden imarını gerçekleştirmeye çalışmaktadır.
Bu nedenle milli gelirinin %30’undan fazlası yatırıma ayrılmaktadır. Bu çerçevede
havaalanları, barajlar, yollar, limanlar, hükümet binaları, üniversite, hastaneler, toplu konut
projeleri gibi çok sayıda inşaat projesi tamamlanmış veya sürmekte, yeni projelerde ihaleye
çıkmayı beklenmektedir
Ekonomik reform çabaları, son zamanlarda imzalanan anlaşmalar dahil olmak üzere
uluslararası örgütlerin, özellikle Dünya Bankası ve IMF'nin desteğiyle geliştirilmektedir.
Mevcut yönetim, toparlanma ve yoksulluğun azaltılması gibi ekonomik zorluklarla karşı
karşıyadır. Petrol fiyatlarındaki düşüş hükümet harcamalarını kısıtlamıştır; Daha düşük petrol
fiyatları hükümeti planlı harcamaları (1 milyar dolardan daha fazla) kısıtlamasına neden oldu.
2015 yılında mali açıkGSYİH'nın % 18'ini aştı. Düşük petrol fiyatlarının ardından 2016'da
ciddi makroekonomik dengesizlikler sürmektedir.

Foto 32:Orta Afrika'nın ilk sakinlerinden biri olarak kabul edilen Pigmelar,1.5
metreyi aşmayan boylarıyla dikkati çeken bir halktır. Boylarının kısa olmasında büyüme
hormonunun az salgılanması sebep olarak gösterilmektedir..
Kongo Cumhuriyeti’nin batıdaki komşusu Gabon batıdan Atlas Okyanusu, kuzeyden
Ekvator Ginesi ve Kamerun, güneyden ve doğudan Kongo ile çevrilmiştir. Ekvator çizgisinin
ikiye böldüğü ülkenin yüzölçümü 267.667 km2’ dir.alan yaklaşık 800 km uzunluğundaki kıyı
kesimi kuzeye doğru genişleyen bir birikim ovası şeklindedir. Ülkenin büyük kısmı, kıyı
ovasının gerisinde yer alan prekambriyen temele ait gnays, granit, metamorfik şistler ve kum
taşlarından meydana gelen 300-600 m. yükseklikteki platolardan oluşur. Platoların üzerindeki
357

başlıca yükseltiler kuzeyde Cristal dağı (1200 m.), orta kesimde granitik bir kütle olan İbuci
(Iboudji) dağı (1375 m.)dır. Ülkenin kuzeyinden ve güneyinden gelen kolların birleşmesiyle
oluşan Ogue (Ogooué) ırmağı, Gabon’un en büyük kısmının sularını toplayarak okyanusa
dökülür. Alüvyonlarla kum taşlarından ve yer yer yüzeye çıkan kretase yaşlı kayaçlardan
oluşur. Kıyının güney ve orta kesimi ise, Benguela akıntısının sürüklediği materyalin
birikmesiyle oluşan lagünlerden meydana gelir. Eski masifin kıyıya ulaştığı kuzey kesimi ise
ria’lı kıyılara örnek oluşturur.
Gabon’da subekvatoral iklim hüküm sürer. Bu iklim birbirini takip eden ikisi yağışlı
(Ekim-Kasım, Şubat-Nisan) ve ikisi kurak (Mayıs-Eylül, Aralık-Ocak) iki mevsimden oluşur.
Kuzeybatı kıyılarına doğru daha da artmak üzere yıllık yağış miktarı 1600-3.000 mm arasında
değişir. Nem oranının çok yüksek olduğu ülkede ortalama sıcaklık 26 derece dolayındadır.
Sıcaklıklar yıl boyunca ancak 1-2 derece kadar oynar. Bu iklim şartları altında Gabon
topraklarının % 85 gibi büyük bir kısmını, bitki örtüsü bakımdan çok zengin olan ve okume
(Gabon maunu), akarju gibi kerestesi kıymetli ağaç türleri içeren, ekvatoral yağmur ormanları
kaplar.
1,738,541 nüfusunun bir kısmını Müslümanların oluşturduğu az sayıdaki huzurlu
birkaç Afrika ülkesinden biridir. Bağımsızlığını 17 Ağustos 1960 tarihinde Fransa'dan
kazanmıştır. Az nüfusu, yeterli tabii kaynakları ve yabancı yatırımlar Gabon'u bölgenin en
zengin ülkelerinden biri haline getirmiştir. Nüfusunu Bantu zencilerinin oluşturduğu ülke
halkı içinde kırk dolayındaki etnik gruptan önde gelenler dört kabileye (Fang, Eshira,
Bapounou, Bateke). ayrılmıştır: Afrikalı başka gruplar ve Avrupalıların sayısı ise 154 bin
civarındadır. Dil ve kültür alanında olduğu gibi dinî bakımdan da Fransa’nın etkisinde kalan
Gabon nüfusunun % 41.9’u Katolik, % 13.7’si Protestan, % 32.4’üdiğer Hıristiyan gruplara
mensuptur. Ayrıca ülkede % 6.4 oranında Müslüman vardır, geri kalanı ise yerel dinlere
inananlardan oluşur.
Ülke nüfusunun %87,2'si her biri birer ticaret ve yönetim merkezi olan şehirlerde
yaşar. Bu şehirlerin başlıcaları kıyıda başkent Libreville (707 bin kişi)ile Port Gentil, iç
kesimlerde de Franceville, Moanda ve Lambaréné’dir. Nüfusun geri kalan kısmı ise sayıları
yaklaşık 4000 kadar olan kırsal yerleşmelerde yaşar.. Fransa ile sıkı bir ekonomik, siyasî ve
kültürel ilişki içinde bulunan Gabon’un resmî dili Fransızca’dır. Bunun yanı sıra Bantu dil
ailesine giren çeşitli yerel diller de konuşulmaktadır.
Gabon Orta Afrika’nın en istikrarlı ve güvenli ülkelerinden biridir. Bu özelliğini
büyük ölçüde petrol geliriyle elde ettiği göreceli ekonomik refaha borçludur. 40’dan fazla
etnik kabileyi barındırmasına rağmen, diğer Afrika ülkelerinde sıklıkla rastlanılan kabileler
arası çatışma Gabon’da gözlenmemektedir
Petrol gelirleri nedeniyle , Gabon’un kişi başına düşen gelir düzeyi çoğu Sahra-altı
Afrika ülkesinin dört katıdır. Ancak gelir dağılımındaki eşitsizlik sebebiyle nüfusunun önemli
bir bölümünün (%30) yaşam standardı yoksulluk seviyesinin altındadır.
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İşsizlik, geniş genç nüfus içinde özellikle yaygındır; Nüfusun% 60'ından fazlası 25
yaşın altındadır. Doğurganlık oranı hala kadın başına 4'den fazla çocuk düştüğünden, genç
nüfus büyümeye devam edecektir.
Gabon, petrolün keşfi yanında, ülkenin siyasi istikrarı, kereste, mineral ve doğal gaz
kaynaklarının varlığı nedeniyle 1960'lardan itibaren komşu ülkelerden gelen göçmenleri
çekmiştir. Bununla birlikte, gelir eşitsizliği ve yüksek işsizlik başkent Libreville'de Senegal,
Nijerya, Kamerun, Benin, Togo ve Batı Afrika'nın başka ülkelerinden gelen, göçmen işçilerle
dolu gecekondular oluşturmuştur. 2011'de Gabon, 1997 ve 2003 yılları arasındaki Kongo
Cumhuriyeti iç savaşı sırasında sığınma hakkı tanıdığı Kongo vatandaşlarından kalan 9.500
Kongo uyruklu mültecinin statüsüne son verdiğini açıklamıştır. Bu mültecilerin yaklaşık
5.400'ü Gabon'da ikamet izni almıştır.
Ülkenin gelişmekte olan ekonomisinin temelini madencilik oluşturur. Dünyanın
dördüncü büyük manganez yataklarına sahip olan ülkede petrol ve uranyum yatakları da
ekonomiye çok büyük katkı sağlar. Madencilik ve petrol dışında diğer önemli faaliyet
keresteciliktir. Tarımsal üretim genellikle geçim amaçlıdır.
1970’lerde, petrol keşfedilene kadar kereste ve manganeze bağımlı bir ekonominin
hakim olduğu ülkede petrolün ekonomideki ağırlığı hâlihazırda %50 civarındadır. 2010-2016
yılları arasında petrol, Gabon'un ihracatının yaklaşık% 80'ini, GSYİH'sının% 45'ini ve devlet
bütçe gelirlerinin% 60'ını oluşturdu. Gabon petrol, kereste ve manganez ihracatı için dalgalı
fiyatlarla karşı karşıyadır. GSYİH, 2010-14 döneminde yılda yaklaşık% 6 oranında büyümüş,
ancak 2015 yılında petrol fiyatlarının düşmesi nedeniyle önemli ölçüde yavaşlamıştır. Düşük
petrol fiyatları da hükümet gelirlerini zayıflatmış ve ticaret ve cari hesap bakiyelerini olumsuz
etkilemiştir.
Gabon, ekonomik büyümesi çerçevesinde ortaya çıkan enerji ihtiyacını zengin su
kaynaklarını kullanabileceği hidroelektrik santrallerle karşılamak istemektedir. Önemli demir,
manganez (dünyadaki manganezin %45’i) ve maden yataklarına sahip olan ülkede, tarım ve
balıkçılık alanlarında da geniş potansiyel mevcuttur. Ülkede ayrıca, altın, uranyum ve demir
cevheri dahil bugüne kadar tespit edilen 400 kadar maden yatağı bulunmaktadır. Gabon, aynı
zamanda Orta Afrika Gümrük ve Ekonomi Birliği üyesidir. Önemli bir bölümü ormanlarla
kaplı ülkede ormancılık önemli bir sektör olarak yer almaktadır.
Ormancılığın yanında balıkçılık alanında da önemli bir potansiyel mevcuttur. 800 km
uzunluğundaki sahil ve 10.000 km2 büyüklüğündeki göl ve nehirlere sahip ülkede 240.000 ton
ağırlığında balık barındığı tahmin edilmektedir.
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Foto 33: 700 bin nüfusu ile Gabon 'un en şehri ve başkenti olan Libreville, Gine
Körfezi 'ne yakın bir konumda Komo Nehri kıyısında kurulmuştur. Şehir, gelişmiş gemi inşa
sanayi ve kereste endüstrisine ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca
yurtdışına
kauçuk , kakao , kereste gibi hammaddeleri ihraç eder.
Ekonomideki sektör çeşitliliğinin fazla olmadığı Gabon’da altyapı çalışmaları,
demiryolları, limanlar, petrol, doğalgaz, madencilik, hidroelektrik santraller, turizm, iletişim,
toplu konut projeleri önem verilen alanlar arasında yer almaktadır.
Gabon’un kuzeyinde yer alan 475.440 km2 yüzölçümüne sahip olan Kamerun’u
güneyden Ekvator Ginesi, Gabon ve Kongo; doğudan Kongo, Orta Afrika Cumhuriyeti ve
Çad; kuzeybatıdan Nijerya ve batıdan Gine Körfezi çevirir.
2 ve 13. kuzey paralelleri arasında yer alan ve bir üçgeni andıran Kamerun’un
güneyinde, tropikal ormanlar, kuzeyinde açık savanlar yer alır. Ülke yer şekilleri bakımından
kuzeyde “Benue ovası ile Çad gölü çöküntüsünün oluşturduğu kuzey düzlükleri”, orta kesimde
“Adamava kütlesi ve Nijerya sınırı boyunca uzanan dağlık bölge”, batıda “Gine körfezi
kıyısındaki ovalık kıyı bölgesi” ve güneyde “ormanlık plato bölgesi” olmak üzere dört
bölgeye ayrılır.
Güneydeki paltonun ortalama yüksekliği 300, Adamava kütlesininki 1000-1600 m.
kadardır. Batı Afrika’nın en yüksek dağlarından biri olan Kamerun dağı (4070 m.) ülkenin
güneybatısındadır.
Ülkede iklim yeryüzü şekillerine bağlı olarak değişiklik gösterir. Güneyde ormanlık
bölge ile güneybatıdaki kıyı bölgesinde nemli, sıcak ve bol yağışlı tropikal bir iklim
hakimdir. Ortalama yıllık yağış miktarının 4.000 mm olduğu bu bölgedeki Kamerun dağının
etekleri dünyanın en fazla yağmur alan yerlerindendir. Kuzeye doğru çıkıldıkça yağmurlar
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azalır ve Çad gölü çevresinde 500 milimetreye kadar düşer. Güneydeki yağışlı bölge, yaprak
dökmeyen ağaçların ve bitki türü çeşitliliğinin fazla olduğu ekvator ormanlarıyla kaplıdır.
Ülke topraklarının yarıdan fazlasını ormanlar, 1/5’ini savanlar oluşturur. Ülke akarsu ağı
bakımından da oldukça zengin bir görünüme sahiptir.
Kamerun tarih boyunca savaş, kuraklık, nüfus baskısı ve yayılma gibi sebeplerle
kuzey, doğu ve güneyden sürekli olarak göçmen akınlarına uğramıştır. Bu nedenle ülkede
200’e yakın etnik grup vardır. Ülkenin kuzey kesiminde beyaz ırka mensup Fulaniler Şüve
Arapları, Kanuriler ve Hevsalar yaşar. Bu etnik gruplar Müslümandır.
Güneyde ise başlıcaları Pigmeler, Bantular ve Bamilekeler olmak üzere çeşitli zenci
kabileleri yaşar. Etnik yapıdaki çeşitlilik dillerde de görülür ve 24 büyük Afrika dili grubu
dışında(kuzeyde Sudan, güneyde Bantu dilleri), İngilizce (% 22) Fransızca (% 78) resmi dil
olarak konuşulur.
Nüfusun %69.2’si Hıristiyan (% 38.4 Katolik, % 26.3 Protestan, diğer Hıristiyan
gruplar %4.5), % 20.9’ten fazlası Müslüman geri kalanı ise animisttir. Hıristiyanlık Fransız
(Katolik) ve İngiliz (Protestan) sömürgeciler ve misyonerlerle, Müslümanlık ise bölgeye
hâkim olan İslâm devletleri.) vasıtasıyla yayılmıştır.
Kamerun nüfusunun %60'ından fazlası 25 yaşın altındaki gençlerden oluşur.
Doğurganlık azalmaktadır, ancak özellikle fakir, kırsal kesimde yaşayan ve eğitimsiz kadınlar
arasında doğum kontrolü yetersiz kaldığından doğum oranı yüksek bir seviyededir. Yaşam
süresi, HIV taşıyıcılığı, AIDS’in yaygınlığı ve anne ölüm hızının artması nedeniyle 55 yaş ile
dünya ortalamasından düşüktür. Bu ölüm hızı 1990'dan beri dünya ortalamasından yüksektir.
Özellikle ülkenin kuzey bölgesi büyük ölçüde hükümetin yanlış yönetimi, yolsuzluk, yüksek
üretim maliyetleri, yetersiz altyapı ve doğal afetler gibi nedenlerle yetersiz gıda sorunu ile
karşı karşıyadır. Bazı bölgelerdeki ekonomik büyümeye rağmen, yoksulluk artmaktadır.
Özellikle kıtlık, düşük gelir, okul ve sağlık altyapısının yetersizliği, işsizlik, temiz su
eksikliği ve yetersiz hijyen ve sağlıklı koşulları, sosyal güvenlik ağlarındaki yetersiz
yatırımlar ve etkisiz kamu mali yönetimi, Kamerun'un yoksulluk oranının yüksek olmasına
katkıda bulunan nedenlerdir.
İşsizlik, yoksulluk, eğitim fırsatları arayışı ve yolsuzluklar Uluslararası göçe konu
oluşturan faktörlerdir. ABD ve Avrupa tercih edilen destinasyonlar olmakla birlikte, bu
ülkelerdeki daha sıkı göçmenlik kısıtlamaları genç Kamerunluları gittikçe daha çok Gabon,
Nijerya, Güney Afrika, Afrika'nın diğer kısımları ve Yakın ve Uzak Doğu gibi komşu
ülkelere yöneltmektedir. Kamerun'un sınırlı kaynakları, 300.000'den fazla mülteci ve
sığınmacıya ev sahipliği yapmak için BM desteğine bağımlıdır. Bu mülteciler ve sığınmacılar
öncelikle Orta Afrika Cumhuriyeti'nden ve daha yakın tarihte Nijerya'dan gelmişlerdir.
Kamerun 30.87 milyar ABD Dolarlık GSMH ile Orta Afrika’nın en büyük
ekonomilerindendir. Kamerun, 1994’te kurulan 6 ülkenin üye olduğu, Orta Afrika Ekonomik
ve Parasal Birliği’nin (CEMAC) en büyük ülkesidir. 6 ülke 1999’da, ortak para, ortak gümrük
tarifesi ve malların serbest dolaşımını sağlayan Gümrük Birliğine geçmiştir. Kamerun coğrafi
361

konumu itibarıyla Orta Afrika’nın giriş kapısıdır. Ülkenin yıllık ihracatı 5.5 Milyar ABD
Doları, ithalatı ise 6.63 Milyar ABD Doları olmak üzere toplam ticaret hacmi 12 Milyar
ABD Doları civarındadır. Bu bakımdan Batı Kamerun’un standartları, Orta Afrika ülkelerine
göre oldukça gelişmiştir.
Ancak ülkenin doğusu ile batısı arasındaki ekonomik zıtlık oldukça yüksektir. Batı
kesimde standartların yüksek olması zengin petrol rezervleri, çeşitli tarımsal ürünler, orman
ürünleri dışsatımı ve sanayi alanındaki gelişmelere bağlıdır

Foto 34:Kamerun'un en büyük şehri olan Douala Orta Afrika'nın büyük limanı ve
başlıca uluslararası havaalanı ev sahipliği yapar. benzin, kakao, kahve, kereste, metaller ve
meyveler gibi ülkenin ihracatının önemli bir kısmının ihracatının gerçekleştiği şehir
Kamerun'un ticari ve ekonomik başkenti olarak nitelendirilir.
2.440.462 kişilik nüfusa sahip olan başkent Yaounde ve bir limanı bulunan 2.446.945
kişilik nüfusa sahip eski başkent Douala da ülkenin bu kesiminde bulunur. Buna karşılık,
Doğu Kamerun daha geri kalmış bir yapıdadır.
Kamerun sahip olduğu petrol, doğal gaz, madenler, orman ve tarım ürünleri gibi yer
üstü ve altı kaynaklar açısından önemli potansiyele sahip bir ülkedir. Ülke ihracatının %90’ını
başta petrol olmak üzere kereste, kakao, kauçuk, pamuk ve alüminyum oluşturmaktadır. Petrol, Kamerun'daki ana ihraç ürünü olmaya devam eder ve küresel petrol fiyatlarının
düşmesine rağmen hala ihracatın yaklaşık% 40'ını oluşturur.
Kamerun’un ekonomisi genelde tarıma dayalıdır. Nitekim 9.612 milyon çalışan
nüfusun yaklaşık % 70’i tarım sektöründe faaliyet gösterir. Tarımı yapılan başlıca ürünler
kahve, kakao, pamuk, muz, kauçuk, palmiye yağı, şeker kamışı, pirinç, mısır, fasulye, yer
fıstığı ve darıdır Giderek artan kereste üretimi ve diğer orman ürünlerinin ekonomideki ayrı
bir yeri vardır. Modern sayılabilecek bir balıkçı filosu bulunan ülkenin hayvancılık sektörü
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yaklaşık 4,5 milyon baş sığıra sahiptir. Millî gelir içerisindeki payı % 21 olan sanayi
sektöründe aktif nüfusun % 13’ü çalışmaktadır.
Diğer taraftan, Kamerun diğer Afrika ülkelerinin karşı karşıya bulunduğu genel
sorunların çoğunu yaşamaktadır. Bu sorunları kötü yönetim, sivil hizmetlerin hantallığı,
yolsuzluk, rüşvet, bürokrasi, finans sektörünün gelişmemiş olması, yüksek vergi ve ticareti
kısıtlayıcı tedbirler olarak sıralamak mümkündür.
Kamerun, şu anda yapım aşamasında olan ve Kribi'de derin deniz limanı ve Lom
Pangar Hidroelektrik Santralı projesi de dahil olmak üzere birçok büyük altyapı projesine
önemli kaynak ayırmaktadır. Kamerun'un enerji sektörü, yakın zamanda doğal gazla çalışan
bir elektrik üretim tesisi açarak çeşitlenmeye devam etmektedir. Ancak yetersiz altyapısını
iyileştirmek, iş yaratmak ve ekonomik gücünü artırmak için yabancı yatırım aramaya devam
etmektedir. ancak olumsuz iş ortamı yabancı yatırım için önemli bir caydırıcılık
oluşturmaktadır.
Ekvator Ginesi, kıtasal Afrika'daki en küçük ve en az nüfuslu ülkelerden biridir ve
İspanyolca'nın resmi bir dil olduğu tek bağımsız Afrika ülkesidir. Anakara ve adalar olmak
üzere iki ayrı bölümden oluşan ülkenin anakara kısmı kuzeyde Kamerun, güneyde ve doğuda
Gabon ile çevrelidir. Batı kısmında ise Atlas Okyanusuna kıyısı vardır. Annovón, Bioko,
Corisco, Elobey Grande ve Elobey Chico adaları ülkeye aittir.
28.051 km² yüzölçümüne sahip olan ülkede tropikal iklim hüküm sürer. Yağışın en
fazla düştüğü dönem Ekim ayıdır. Anakara üzerinde ise çoğu zaman kuru, kapalı ve rüzgarlı
iklim hakimdir.
1990'lı yıllarda petrol üretimindeki bir patlamaya rağmen, otoriterlik, yolsuzluk ve
kaynak yetersizliği gelirin küçük bir elit sınıf içinde kalmasını sağlamıştır.. Bu uygulamalar,
eğitim ve sağlık alanındaki düşük kamu harcamaları gibi gelir eşitsizliğini ve dengesiz
gelişmeyi kalıcı kılmıştır. İşsizlik halen önemli, çünkü petrol ağırlıklı ekonomi vasıflı yabancı
işçilere bağımlı küçük bir işgücünü zorunlu kılmaktadır. Ekvator Ginesi'nin temel faaliyet
kolu olan tarım sektörü, yatırım eksikliği ve kırsal kesimdeki işçilerin kentsel alanlara
taşınması nedeniyle bozulmaya devam etmektedir. Nüfusun yaklaşık dörtte biri yoksulluk
sınırının altında yaşar..
Ekvator Ginesi' geniş bir genç nüfusa - yaklaşık% 60'ı 25 yaşın altında – sahiptir.
Ancak özellikle petrol dışı sektörlerde istihdam yaratmanın sınırlı olması ve gençlerin iş
ortamında ihtiyaç duyulan becerilere sahip olmamaları işsizlik oranını arttırmaktadır. Ekvator
Ginesi’nde çocuklar sıklıkla okula geç başlarlar, eğitim yetersizdir ve terk oranları
yüksektir. Binlerce Ekvator Gine vatandaşı, 1970'lerde Macıas Nguema diktatörlüğünden
kurtulmak için sınır boyunca Gabon'a kaçtı; O zamandan bu yana geçen on yıllarda daha
küçük sayılarla bu göç devam etti. Eşitsiz ekonomik büyüme ve gençler arasında yüksek
işsizlik oranının devam etmesi etnik ve bölgesel şiddet göçün devam etmesindeki en önemli
etkenlerdir.
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Foto 35:Gine körfezinde yer alan eski bir Portekiz sömürgesi olan. São Tomé ve
Príncipe adaları Afrika’nın Seyşeller’den sonra ikinci en küçük ülkesidir. Gabon’dan yaklaşık
250 km uzakta olan adalar 20. yüzyılın başlarında dünyanın en büyük kakao üreticisi olmuştur
bu nedenle dünyada an São Tomé ve Príncipe’nin ‘’Çikolata Adaları’’ adıyla tanınır.
759.451kişinin yaşadığı ülkede en büyük etnik grubu %85,7 ile nüfusun dörtte
üçünden daha fazlasını oluşturan Fanglar oluşturmaktadır. Fanglar'dan sonra en kalabalık
topluluğu Bubiler meydana getirir. Bioko adasında, dağlık iç kesimlerinde çoğu kolay
ulaşılamayan köylerde yaşayan Bantu grubuna dahil Bubiler, ülke nüfusunun %6,5'ini
meydana getirmektedir. Günümüzde bu bölgelerde de Fangların ağırlığının hissedilmesi ile
oranları gün geçtikçe düşen Bubiler, bir dönem ülkenin %20'sini oluşturmaktaydı. Özellikle
ülkeyi diktatör bir rejim ile yöneten Francisco Macías Nguemas döneminde Bubiler, etnik
kimliklerinden dolayı yaşadıkları sıkıntılar nedeniyle başka ülkelere göç etmişlerdir.
Ekvator Ginesi 190 yıl İspanya yönetiminde kaldıktan sonra 1968 yılında bağımsızlığa
kavuşmuştur. Ülke başkanlık sistemi ile yönetilmektedir. Şimdiki başkan Teodoro Obiang
Nguema Mbasago 1979’da bir askeri darbeyle iktidara gelmiştir.
1990’lı yıllarda keşfedilen petrol Ekvator Ginesi’ni Afrika kıtasının en hızlı büyüyen
ve en fazla yabancı sermaye çeken ekonomilerinden birine dönüştürmüştür. Petrol gelirlerinin
GSYİH içindeki payı %90’ı, ihracat gelirleri içindeki payı ise %97’yi aşmıştır. Ülkenin
ekonomik büyüme hızı 28,62 milyar ABD dolarına ulaşmış olup, kişi başına düşen gelir
26.800 ABD Doları civarındadır Artan petrol üretimi ve gelirleri genişleyici mali politikaların
izlenmesine olanak vermiş, kamu harcamalarının önemli ölçüde artırılmasını sağlamıştır.
Petrol gelirlerinin büyümeye katkısı %91 gibi önemli bir paya ulaştığından; temel
olarak ormancılık, çiftçilik ve balıkçılıktan oluşan petrol dışı sektörlerin büyümeye katkısı
gölgede kalmıştır.
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Sao Tome ve Príncipe Demokratik Cumhuriyeti ise Orta Batı Afrika'nın
Gine Körfezi açıklarında yer alan bir ada ülkesidir. Bu adalar 15. yüzyılda Portekizliler
tarafından keşfedildikten sonra yerleşime açılmış ve kölelerin çalıştırılmasıyla şeker
plantasyon alanlarına dönüştürülmüştür. 19. yüzyılda ürettiği kakao ve kahve üretimi ile
1908'de dünyanın en büyük kakao üreten ülkesi olmuştur. Kakao günümüzde ülke için en
önemli kaynak olma özelliğini korumaktadır.
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Uygulamalar
1.Orta Afrika Cumhuriyetindeki sorunların nedenlerini araştırınız.
2. Orta Afrika ekonomik ve gümrük birliğinin kuruluş amacı ve hedefleri hakkında
inceleme yapınız.
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Uygulama Soruları
1.Son zamanlardaki çatışmalara en yakın örnek olan elmas ve altın madenlerine
rağmen dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan ülke hangi Orta Afrika ülkesidir?
2. Çatışmalar dışında bölge ülkeleri ne gibi sorunlarla mücadele etmektedir?
3.Orta Afrika ülkeleri ve Türkiye ilişkileri hakkında araştırma yapınız.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Orta Afrika'nın büyük bir bölümü tropikal yağmur ormanlarıyla kaplıdır. Bu bölge
yılda 1000-5000 mm yağış alır. Sıcaklıklar bütün bir yıl boyunca yüksektir. Zaire Nehri
sisteminin (Eski adı Kongo) üzerinde baskın bir etkisi vardır. dünyanın beşinci en uzun nehri
olan Zaire Nehri, taşıdığı su miktarı bakımından Amazon Nehrii sırada yer alır.Ekvatoral
yağmur ormanları dışında kalan yerler burada da Afrika'nın geri kalan alanlarında olduğu
gibi savanlarla kaplıdır.
Ekvator Afrika yoğun nüfuslu değildir. Nüfusun en büyük toplanma alanlarından biri
Kongo nehrinin iki kıyısı boyuncadır. Diğer bir nüfus toplanma bölgesi Kongo Demokratik
Cumhuriyeti'nin güney kesiminde yer alan Lubumbashi şehridir. Burada nüfus toplanmasının
en büyük nedeni bakır madenleridir. Birçok bakır madenleri bulunmaktadır Ayrıca bu
madenlerde çalışmak için başka ülkelerden gelenler de vardır
Tarımın modern yöntemlerle yapıldığı alanlar vardır. Ancak çoğunlukla geleneksel
tarım yöntemleri uygulanır. Tarım alanı açmak için orman alanalrının yakılması ciddi bir
toprak erozyonunu gündeme getirmiştir. Kamerun elverişli tarım koşulları ile dikkat çeken
bir ülkedir. Tarım ve ormancılık Orta Afrika Cumhuriyetinde ekonominin belkemiğidir.
Bu bölgede farklı etnik gurpların varlığı geniş bir dil yelpazesinin oluşmasına imkan
verir. Ayrıca geleneksel afrika dinleri yanında Müslümanlık ve Hristiyanlık bölgede
yaygındır. Hristiyanalrın sayısı Müslümanlardan fazladır.
Orta Afrika'da çeşitli kültürel gruplar arasında silahlı çatışmalara sık sık rastlanır. Son
zamanlarda Orta Afrika Cumhuriyetindeki çatışmalar buna en yakın örnektir. Orta Afrika
Cumhuriyeti sahip olduğu zengin elmas ve altın madenlerine rağmen dünyanın en fakir
ülkelerinden biridir. Uzun zaman Fransız sömürgesi altında kalan Orta Afrika
Cumhuriyeti’nde Müslümanlara yönelik bir etnik kıyım sürmektedir. Orta Afrika Cumhuriyeti
geçen yıl, içinde Hristiyan, Müslüman ve yerel din mensubu olan 5 değişik silahlı grubun bir
araya gelmesi ile oluşan Seleka isyancılarının yönetimi ele geçirmesinin ardından büyük bir
çatışma ortamına sürüklendi. Seleka isyancıları Hıristiyan halka vahşice saldırmaya
başladılar. Bu kez ayaklanan halkın Seleka’ya olan öfkesi, başkent ve çevresinde yaşayan
savunmasız, masum Müslüman azınlığa yöneldi. Seleka mensupları ise başkenti terk etmek
zorunda kaldılar.
BM rakamlarına göre, bu güne kadar en az 2 bin kişinin karşılıklı çatışmalarda
hayatını kaybetmiş, bir milyon kişi göç etmek zorunda kalmıştır. Orta Afrika
Cumhuriyeti’nde şu anda 6000 Afrikalı ve 1600 Fransız barış gücü askeri görev yapmaktadır.
Ancak soykırım uyarısı yapan uluslararası gözlemciler, BM’yi krize müdahale etmeye
çağırmaktadır. Bölge ülkeleri, en az 10 bin barış gücü askerine daha ihtiyaç olduğunu
belirtmektedirler
Çatışmalar dışında bölge ülkeleri uyku hastalığı, sıtma, sarı humma, şistozomiazis,
AIDS ve Ebola, Kolera gibi hastalıklarla mücadele etmektedir. Bu hastalıkların büyük kısmı
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ABD’de tedavi edilebildiği halde yetersiz beslenme ve sağlık koşulları nedeniyle Orta
Afrika’da binlerce kişi hayatını kaybetmektedir.aktadır. Özellikle HIV virüsü ve AIDS Orta
Afrika bölgesini etkileyen ciddi bir sorundur. Bu bölgede her 23 kişiden birinin HIV virüsü
taşıdığı tahmin edilmektedir. Bu sorunlar nedeniyle Ekvator Afrika bölgesi Dünya Sağlık
Örgütü tarafından dikkatle incelenmektedir.
Orta Afrika'da zengin ve çeşitli maden yatakları birçok Avrupa ülkesinin bu bölgesi
sömürge olarak ele geçirmesinin en önemli nedenidir. Bugün bile bu bölgede maden ihracat
gelirlerinin büyük bir kısmı Avrupalı şirketlere akmaktadır. Ekolojik açıdan ekvatoral yağmur
oranlarının kesilmesi öenmli bir çevresel sorun oluşturmaktaysa da kereste ihracatı hala
önemlidir. Çoğunlukla tarım geçim amaçlı olmasına rağmen, Kamerun ve Ekvator
Ginesi’nde ticari tarım ürünleri yetiştirir. Bu ürünlerin başlıcalarını kakao, kahve ve hurma
yağı oluşturur. Aslında Orta Afrika ülkelerinin temel sorunu kaynak eksikliği değil, gerekli
altyapı eksikliğidir.
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Bölüm Soruları
1-Aşağıdakilerden Orta Afrika ülkelerinden hangisi bir geçiş ülkesi özelliği gösterir?
a)

Demokratik Kongo Cumhuriyeti

b)

Orta Afrika Cumhuriyeti

c)

Gabon

d)

Kamerun

e)

Çad

2-Aşağıdaki Orta Afrika ülkelerinden hangisi yüzölçümü bakımından büyüktür?
a)

Kamerun

b)

Gabom

c)

Orta Afrika Cumhuriyeti

d)

Demokratik Kongo Cumhuriyeti

e)

Çad

3-Potasyum çıkarımında dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alan Orta Afrika
ülkesi hangisidir?
a)

Gabon

b)

Kamerun

c)

Kongo Cumhuriyeti

d)

Demokratik Kongo Cumhuriyeti

e)

Çad

4-Dünyanın dördüncü büyük manganez yataklarına sahip olan Orta Afrika ülkesi
hangisidir?
a)

Gabon

b)

Kamerun

c)

Çad

d)

Kongo Cumhuriyeti
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e)

Demokratik Kongo Cumhuriyeti

5-Doğusu ve batısı ekonomik bakımdan birbirinden farklı olan Orta Afrika ülkesi
hangisidir?
a) Kongo Cumhuriyeti
b) Demokratik Kongo Cumhuriyeti
c) Gabon
d) Kamerun
e) Çad
6)Çad’ın sosyo-ekonomik durumu hakkında bilgi veriniz.
7)Demokratik Kongo Cumhuriyetinin ekonomik özellikleri hakkında bilgi veriniz.
8) Orta Afrika Cumhuriyetinin ekonomik özellikleri hakkında bilgi veriniz
9) Gabon ekonomisinin temeli hangi sektöre dayanır?
10)Kamerun’un batısının diğer Orta Afrika ülkelerine oranla gelişmiş olmasının
nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Cevaplar
1)e, 2)d,3)c, 4)a,5)d
6)Çad, sahip olduğu büyük yer altı zenginliklerine rağmen dünyanın en fakir
ülkelerinden birisidir. Ülkede nüfusun %80’i yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Tarıma
dayalı bir ekonomisi olan Çad’da nüfusun %80’ bu sektörde çalışmaktadır. Ülkenin çöl ve
step bölgelerinde hayvancılık yapılır. Ülkede yetiştirilen başlıca ürünler pamuk, sorgum, darı,
yer fıstığı, pirinç, patates, manyok (tapyoka)’tır.
7) Demokratik Kongo Cumhuriyetinin ekonomisinin temeli dış satımının % 85’ini
meydana getiren madenciliğe dayanır. Ancak belirsiz yasallar, yolsuzluk ve hükümet
politikasının şeffaf olmaması önce madencilik sektörü için fakat daha geniş olarak tüm
ekonomi için uzun vadeli sorunlardır. Kişi başına düşen gelirin 300-400 dolar olduğu ülkede
çalışan nüfusun % 44’ü tarımla uğraşmaktadır. Ülkede yetiştirilen belli başlı bitkiler kahve,
pamuk, pirinç, şekerkamışı, muz, hindistancevizi, manyok, hintkirazı (monyo), çay, kakao ve
hurmadır. Doğudaki yaylalarda sığır yetiştirilmektedir. Yoksulluk sınırı altında yaşayan
nüfusun %71 olduğu ülkede tekstil sabun, kundura, yapı malzemeleri, sigara, boya, vernik,
otomobil bisiklet malzemeleri ve plastik fabrikaları mevcuttur. Ülke dışsatımında ise bakır,
kobalt, manganez, elmas, kereste, sebze yağları, kauçuk, hurma ve kahve önemlidir.
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8) Çalışan nüfûsun % 55.8’sinin tarımla uğraştığı Orta Afrika Cumhuriyeti, esas
olarak bir tarım ülkesidir. Topraklarının % 15’i tarıma elverişlidir. Başlıca yiyecek bitkileri
manyok, akdarı, süpürgedarısı ve mısırdır. Dış satımının büyük bir kısmını oluşturan ticari
bitkiler ise kahve ve pamuktur. Bu iki ürün kadar olmasa da yerfıstığı ve hurma da satılan
ürünler arasında yer alır. Ülkede sanayi gelişmemiştir. Meşrubat, plastik eşya ve sabun gibi
imalat sanayileri ve gıda sanayii gelişmiştir. Elmas çıkarımı da ülkenin önemli ekonomik
faaliyetlerinden biridir ve dış ticaretinde önemli yer tutar.
9) Ülkenin gelişmekte olan ekonomisinin temelini madencilik oluşturur. Dünyanın
dördüncü büyük manganez yataklarına sahip olan ülkede petrol ve uranyum yatakları da
ekonomiye çok büyük katkı sağlar.
10) Kamerun’un batısının standartları, Orta Afrika ülkelerine göre oldukça gelişmiştir.
Batı kesimde standartların yüksek olması zengin petrol rezervleri, çeşitli tarımsal ürünler,
orman ürünleri dışsatımı ve sanayi alanındaki gelişmelere bağlıdır..
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14. GÜNEY AFRİKA ÜLKELERİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14.1. Güney Afrika’nın Kuzey Kesiminde Yer Alan Ülkeler
14.2. Güney Afrika’nın Güney Kesiminde Yer Alan Ülkeler
14.3. .Adalar
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1.Güney Afrika’nın kuzey kesiminde yer alan ülkelerin özellikleri hakkında bilgi
veriniz.
2.Güney Afrika’nın güney kesiminde yer alan ülkeler hangileridir? Bu ülkeler içinde
en gelişmiş olanlarını inceleyiniz.
3. Afrika’nın Hint Okyanusu açıklarında yer alan adaların coğrafi özelliklerini
araştırınız ve bunların ekonomik potansiyelleri hakkında bilgi edininiz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Bölgesel Coğrafya

Güney Afrika’nın kuzey
bölümünde yer alan ülkelerin
fiziki ve beşeri özellikleri
hakkında bilgi sahibi olacak

Bölgesel Coğrafya

Güney Afrika’nın kuzey
bölümünde yer alan ülkelerin
fiziki ve beşeri özellikleri
hakkında bilgi sahibi olacak

Bölgesel Coğrafya

Afrika’nın Hint Okyanusu
açıklarında yer alan ülkelerin
fiziki ve beşeri özelliklerini
öğreneceksiniz

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği
veya
geliştirileceği
Gözenç,S (1995) Afrika
Ülkeler Coğrafyası
Köksal, 1999,A. Afrika
Genel ve Ülkeler
Coğrafyası, Ankara,.
Özey, R. 2004. Dünya ve
Ülkeler Coğrafyası, Aktif
Yayınları (5.Baskı), İstanbul
Gözenç,S (1995) Afrika
Ülkeler Coğrafyası
Köksal, 1999,A. Afrika
Genel ve Ülkeler
Coğrafyası, Ankara,.
Özey, R. 2004. Dünya ve
Ülkeler Coğrafyası, Aktif
Yayınları (5.Baskı), İstanbul
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Ülkeler Coğrafyası
Köksal, 1999,A. Afrika
Genel ve Ülkeler
Coğrafyası, Ankara,.
Özey, R. 2004. Dünya ve
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Anahtar Kavramlar
•

Mauritus

•

Seychell ve Réunion

•

Kabinda

•

Bemba

•

Tonga

•

Chewa

•

Lozi

•

Nsenga

•

Tumbuka

•

Ngon

•

Lala

•

Kaonde

•

Lunda

•

Apartheid

•

Commonwealth

•

Boer

•

Maromokotro

•

Cotiers,
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Giriş
Güney Afrika ülkeleri Afrika'nın güney bölgesinde yer alan ülkeleri kapsar. Bu bölüm
coğrafi ve jeopolitik bakımdan büyük bir çeşitliliğe sahiptir. Ekvatoral Afrika’da Kongo
Demokratik Cumhuriyeti ve Doğu Afrika’da Tanzanya’nın güneyinde bulunan alanı
kapsayan bu bölge kuzeyde Angola, Zambiya, Malavi ve Mozambik, güneyinde de
Zimbabwe, Namibya, Bostvana, Svaziland, Lesotho ve Güney Afrika Cumhuriyetini kapsar.
Madagaskar, Komor adaları, Mauritus, Seychell ve Réunion gibi – Afrika ana karasının
doğusunda Hint Okyanusu'nda yer alan küçük adalar da Güney Afrika bölümüne dahil
edilebilir.

Harita 42:Afrika’nın güney bölümünde yer alan ülkeler

Güney Afrika'nın arazisi, ormanlık alanlardan çayırlıklara ve çöllere kadar oldukça
çeşitlidir. Bölgede hem alçak kıyı alanları hem de dağlar geniş yer kaplar. Doğal kaynaklar
bakımından bölge, platin ve platin grubu elementler, krom, vanadyum ve kobaltın yanı sıra
uranyum, altın, titanyum, demir ve elmas gibi dünyanın en büyük kaynaklarına sahiptir.
Bölge, platin, pırlanta, altın ve uranyum gibi zengin maden kaynaklarına sahip olması ve
ihracatında bu ürünlerin önemli yer tutmasıyla Afrika'nın geri kalan bölgelerinden farklıdır.
Ancak kıtanın geri kalanında yaşanan sorunlar açısından benzerdir.
Sömürgecilik bölgenin tarihsel gelişimine, işaretini bırakmasına rağmen, bugün ise
yoksulluk, yolsuzluk ve HIV / AIDS ekonomik büyümeyi engelleyen en büyük faktörlerden
bazılarıdır. Ekonomik ve siyasi istikrarın olması, bölgenin hedeflerinin önemli bir parçasıdır.
Ekonomik güç açısından Güney Afrika bölgenin en büyük gücüdür. Güney Afrika'nın geniş
otlak çalılık, kurak yaylalar, savanlar ve kıyı bölgeleri gibi ekolojik bakımdan büyük bir
çeşitliliğe sahiptir. Bazı bölgelerde, aşırı nüfus artışı veya ihracat odaklı gelişme nedeniyle
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önemli ölçüde bir tehdit meydana gelmesine rağmen, beyaz gergedan, aslan, leopar, impala,
kudu, Afrika antilobu, yeşil maymun ve fil olmak üzere zengin bir yaban hayatı kaynağına
sahiptir. Güney Afrika sınırı boyunca devasa dağ yapıları oluşturan karmaşık platolar vardır.
Güney Afrika' hava kirliliği ve çölleşme gibi birçok çevresel sorunu yaşamaktadır.
Güney Afrika birçok kültür ve insana ev sahipliği yapmaktadır. Bir zamanlar San,
Hotanto ve Pigmeler gibi yerli toplulukları yoğun bir şekilde dağınık kümeler halinde
toplanmışlardır. Önceki halkları bölgenin daha uzak bölgelerine sürükleyen Bantu göçleri
nedeniyle, Zulu, Tsonga, Xhosa, Swazi, Kuzey Ndebele, Güney Ndebele, Tswana, Sotho ve
Shona da dahil olmak üzere bu bölgedeki etnik grupların çoğunluğu BaLunda, Mbundu,
Ovimbundu, Chaga ve Sukuma, Bantu dillerini konuşurlar.
Sömürge dönemi ve yerleşme süreci birçok Güney Afrika ülkesinde önemli bir
Avrupalı nüfusun (Afrikaner, İngiliz, Portekiz Afrikalılar vs.) ve Asyalıların (Malay, Hint,)
yerleşmesi ile sonuçlanmıştır.

14.1. Güney Afrika’nın Kuzey Kesiminde Yer Alan Ülkeler
Güney Afrika’nın kuzey kesiminde dört ülke -Angola, Zambiya, Malawi ve
Mozambik- yer alır. Diğer pek çok Afrika ülkesi gibi bu ülkeler de çeşitli sorunlarla karşı
karşıyadır. Bu ülkelerden Angola 1.246.700 km2 yüzölçümüne sahiptir. Batısında Atlas
Okyanusu, güneyinde Namibya, güney doğusunda Zambiya, kuzeyinde ve doğusunda ise
Demokratik Kongo Cumhuriyeti yer alır. Sınırları dışında yer alan Kabinda (Cabinda) bölgesi
de Angola’ya aittir. Ülkede kıyıdan başlayan dar ovalar iç kısımlara gidildikçe yerlerini geniş
platolara bırakır. Ülkenin 2/3’ü platolarla kaplıdır. Ortalama yüksekliğin 1.050 – 1.350 m
arasında değiştiği ülkenin en yüksek noktası 2.620 m yüksekliğindeki Moco Dağı’dır.
Angola’nın güneyi ve Luanda sahil şeridi boyunca kuru bir iklim hâkimdir; kuzeyde Mayıs Ekim ayları arasında serin ve kuru, Kasım - Nisan ayları arasında sıcak ve yağmurlu bir
mevsim hüküm sürmektedir.

Foto 35: Angola’nın başkenti Luanda iç savaş zamanında hasar görmüş olmasına
rağmen hala ülkenin en önemli ve kalabalık şehri olma özelliğini sürdürmektedir. Dünyada
Portekizce konuşulan şehirler arasında en kalabalık olanıdır.
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Bağımsızlığını kazandığı 11 Kasım 1975 yılından 2002 yılına kadar, Angola’nın
Bağımsızlığı İçin Halk Hareketi Partisi (MPLA) ile Angola’nın Tam Bağımsızlığı için Ulusal
Birlik Partisi’ne (UNITA) bağlı güçler arasında süren bir iç savaş yaşanmıştır. 2002 yılından
itibaren ülkede istikrar ve huzur büyük ölçüde sağlanmıştır.
20,172,332 kişinin yaşadığı ülke Afrika kıtasında Portekizce konuşan ülkeler arasında
en büyüğüdür. Nüfusun % 59,2’sinin kentlerde yaşadığı ülkede en büyük kent 5.068.000
kişilik nüfusa sahip olan Luanda’dadır.
Angola 27 yıllık iç savaşının bitmesinden on yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen
hala yoksulluk, yüksek anne ve çocuk ölümleri ve okur yazar olmayan nüfusun fazla olması
gibi çeşitli sosyo-ekonomik sorunlarla karşı karşıyadır. Ülkenin petrol üretimine dayalı hızlı
ekonomik büyümesine rağmen Angolalıların %40'tan fazlası yoksulluk sınırının altında yaşar
ve özellikle genç nüfus arasında işsizlik oldukça yaygındır. Nüfusun sadece% 70'i okur
yazardır bu oran ve kadınlar için % 60'a kadar düşer.. Nüfusun yaklaşık% 45'i 15 yaşın
altındadır. Kadın başına 5 çocuğun düştüğü ülkede yüksek doğurganlık oranı ve doğum
kontrolünün düşük olması ve bu artışın devam edeceğini göstermektedir. Kadınların
yarısından azı bebeklerini eğitimli sağlık personeli yardımı ile doğurmaktadır bu nedenle
Angola'nın anne ölüm oranı yüksektir.
İç savaştan önce vatanlarını terk etmiş 550 bin Angolalı'nın çoğu 2002 yılından bu
yana evlerine geri dönmüştür. BM, 2012'de Angola'daki koşulların birkaç yıldır istikrarlı
olduğunu
ve
Angolalılar
için
mülteci
statüsünün
kaldırılması
gerektiğini
değerlendirmektedir. Bu hükmü takiben, sürgünde olanlar halihazırda gönüllü olarak BM geri
gönderme programları vasıtasıyla evlerine döndüler. Ve diğerleri ev sahibi ülkelere entegre
edildiler. Ağustos 2014 itibarıyla yaklaşık 73 bin Angolalı Kongo Demokratik Cumhuriyeti,
Zambiya, Namibya, Kongo Cumhuriyeti ve diğer ülkelerde yaşamaktadır.
Angola ekonomisinin temeli petrole dayanır. Angola, Nijerya’dan sonra Afrika’nın en
fazla ham petrol üreten ülkesidir. Petrol rezervlerinin % 65’i ülke sınırları dışında yer alan
Kabinda bölgesindedir. Büyük oranda kıyı şeridinde çıkartılan petrol yeni sahaların
bulunmasıyla Angola’yı Afrika’nın en fazla petrol üreten ülkesi yapacaktır. Angola, dünyada,
ekonomisi petrole bağımlı olması açısından Libya’dan sonra ikinci ülkedir. Hükümet, ülke
ekonomisinin petrole olan bağımlılığını azaltmak için çalışmalar yürütmektedir. Petrolden
sonra ülkenin en önemli ihracat ürünü elmastır. Ülkede, yılda 6 milyon karat elmas
üretilmektedir. Nitekim ülke olarak gelirinin büyük bölümünü petrol (3 milyar $), elmas (188
milyon $) ve rafine edilmiş petrol (87 milyon $) ihracatından kazanmaktadır.
27 yıl süren iç savaş nedeniyle tamamen yıkılan ülkede inşa çalışmaları devam
etmektedir. Başta, muz, şekerkamışı, kahve, sisal, mısır, pamuk, manyok (manyok), tütün,
çeşitli sebzeler yetiştirilir. Ülkede yaşanan, iç savaş nedeniyle altyapı yok olmuş, nüfus
büyük oranda yer değiştirmiş ve tarımsal alanların yerine maden sahaları ortaya çıkmıştır. Bu
nedenle, tarımsal üretim çok az miktarda ve verimsiz bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Buna
rağmen nüfusun %85’i tarım sektöründe çalışır.
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Güneydoğu Afrika’da, 799.380 km2’lik yüzölçüme sahip olan Mozambik kuzey, batı
ve güneyden Tanzanya, Malavi, Zambiya, Güney Afrika Cumhuriyeti ve Swaziland ile
çevrilidir. Ülkenin doğusunda Hint okyanusu ve Mozambik kanalı yer alır. Güneydoğu
kıyıları boyunca 10-260 güney enlemleri arasında kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda kabaca
1.500 km uzunluk doğu-batı doğrultusunda 400 km genişliktedir. Mozambik ortalama
yükseltisi fazla olmayan, hafif tepelik ve düzlük alçak ovaları ile dikkati çeken bir ülkedir.
Kuzeydoğu- güneybatı doğrultulu uzanan kıyı ovaları güneye doğru genişler. Güneydeki bu
kıyı ovası, kıyıya dik olarak gelen Limpopo, Save ve Chimoio nehirlerinin alüvyal dolgu
sahaları ile birleşir ve geniş kumluk alanlar meydana getirir. Bu geniş kıyı düzlüklerinden iç
kısımlara geçiş Pleistosen ve Kuaternere ait yükseltisi 200 m’yi bulan hafif tepelik alan ile
olur. Ülkenin batısı ise Prekambriyen ve Kreatase temel arazisinden oluşan Zimbabwe
Transval platosunun doğu kenarına karşılık gelir. Ülkenin orta kesimi Zambezi çöküntü
havzası ve alüvyal dolgu sahasından oluşur. Burası doğu Afrika büyük çukurluğunun en
güney ucunu oluşturur. Hemen kuzeyinde ise Malawi çöküntü alanı ve gölü yer alır. Her iki
çöküntü havzası da aynı jeolojik devirde meydana gelmiştir. Çöküntü havzasının çevresi
prekambriyen arazisi ve onun üzerinde yer alan tortul kütlelerden meydana gelir.
Kuzeyde Zambezi nehri ile Tanzanya arasında sınır oluşturan Rovuma nehri arasında
kalan saha değişik görünümü ile dikkati çeker. Burası gnays, granit, mikaşist ve şistlerden
oluşmuş eski temeden meydana gelmiş bir plato görünümündedir. Yer yer görülen aşınım
yüzeyleri Malawi gölünden kıyıya doğru eğimlidir. Platonun yükseltisi 1.200-700 m arasında
değişir. Batı ve güneybatıda görülen granitlerin teşkil ettiği tepelerde yükselti 2.500 m’yi
bulur.
Mozambik’te tropikal şartların geçerli olduğu bir iklim hüküm sürer. Kıyı ovaları çok
sıcak nemli olurken iç kesimler daha ılımandır. Kıyıdaki Mozambik sıcak su akıntısı yıllık
ortalama sıcaklıkları yükseltir. Kasım-Mart arasındaki devre çok yağışlıdır. Ülkenin kıyı
kesimleri fazla yağış alır. Güneye ve iç kısımlara doğru yağışta bir azalma görülür. Ancak
dağlık yamaçlarda ve yükseklerde değerler yine artar. Bu bakımdan kıyı istasyonlarında yıllık
değerler 1.000 mm üzerinde iken iç kesimlerde 400-600 mm, yüksek kesimlerde batıda 1.2001.500 mm’yi bulur.
Ülkedeki doğal bitki örtüsü klimatik koşullara uygundur. Genelde tropikal türler
çoğunluktadır. Yüksek iç kesimlerde iyi korunmuş tropikal ormanlar dikkati çeker.
Ormanların tahrip edildikleri yerlerde ve alçak alanlarda çayırlar Savanlar ile bunların içinde
ünlü Boabab ağaçları görülür. Orta bölümde Zambezi vadisinin aşağı çığırı ve kıyı bölgesinde
kâşif bataklık ormanları Mangrow sahaları dikkati çeker.
Afrika kıtasının güneydoğu kıyıları batılılar tarafından keşfedilmeden önce IX.ve X
yüzyıllarda Arap ve İranlı denizciler güney Asya ile bu kıyıların ticaretini sağlamaktaydılar.
Avrupalıların buraya gelişleri 1498 yılında Vascode Gama’nın Hint seyahati sırasında
olmuştur. İlk gelenler Portekizlilerdir. Kıyılardan içerlere giriş 16. Yüzyıl sonlarına doğru
olmuştur. Portekizlilerin bu kesimde başlıca rakipleri olan Hollandalılar ile Asyalı Arapları
uzaklaştırmaları hayli zor olmuştur. Uzun yıllar Mozambik kıyıları esir ticaretinin en yoğun
olduğu bölgeyi oluşturmuştur. XIX yüzyılda Portekizliler kıtanın batısındaki hakim oldukları
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Angola’yı burası ile birleştirmek ve geniş bir sömürge alanı kurmak istemişlerse de bunda
İngilizlerin müdahalesi ile başarılı olamamışlardır. Daha sonraki yıllarda Portekiz’in deniz
aşırı eyaleti konumuna gelen Mozambik, İkinci Dünya Savaşı ve sonrasında büyük
karışıklıklar geçirdi .
Büyük ölçekli göç, Güney Afrika'ya ekonomik bağımlılık, şiddetli kuraklık ve uzun
süren bir iç savaş, 1990'lı yılların ortalarına kadar ülkenin kalkınmasını engellemiştir. Ülke
Portekizlilere karşı 1964 yılında başlayan ve 1975 yılında sona eren zorlu bir savaşın ardından
bağımsızlığını kazanmıştır. Ancak bağımsızlık ülkeye huzur getirmemiştir. Çünkü bu kez
FRELIMO (Mozambik Özgürlük Cephesi) ile RENAMO (Mozambik Ulusal Direnişi)
arasında 1992 yılında sona eren şiddetli bir iç savaş dönemi yaşamıştır. Joaquim CHISSANO,
18 yılın ardından görevden istifa edince, 2004 yılında Mozambik hassas bir süreç geçirmiştir.
25.930.150 kişilik nüfusa sahip olan ülkede nüfusun %99.66’sını Afrikalı kabileler
meydana getirir. (Makhuwa, Tsonga, Lomwe, Sena, ve diğerleri), Nüfusun geri kalanını ise
%0.06 Avrupalı, % 0.2’sini doğu Afrikalı ve diğer yerli grupları % 0.08 oluşturur. Ülkede
nüfusun %56’sı Hıristiyan’dır (Katolik %28.4, Protestan %27.7). Genellikle ülkenin kuzey
bölgesinde toplanmış olan Müslümanların oranı ise %17.9’dur.
Mozambik, yüksek doğurganlık ve ölüm oranları ile hızla büyüyen genç nüfusu olan
yoksul, seyrek nüfuslu bir ülkedir. Nüfusun% 45'i 15 yaşından daha küçüktür. Mozambik’te
yüksek yoksulluk oranı, doğal afetler, hastalık, yüksek nüfus artışı düşük tarımsal üretim ve
eşitsiz gelir dağılımı devam etmektedir. Kadın başına 5'den fazla çocuğun( ve kırsal alanlarda
daha yüksek) düşmesi ile en azından son otuz yıldır dünyanın en yüksek, doğum oranlarına
sahip ülkeleri arasında yer alır. Sürekli yüksek doğurganlık seviyesinin oluşmasında cinsiyet
eşitsizliği, düşük doğum kontrolü, erken evlilik ve doğum, özellikle kadınlarda eğitim
eksikliği önemlidir. Yüksek nüfus artışı oranını yüksek HIV / AIDS oranı biraz
engellenmiştir.
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Foto 36: 1850'den beri Mozambik'in başkenti olan Maputo, Mozambik'in en büyük
şehri ve ülkenin en önemli limanıdır. Güney doğu sınırına 90 km uzaklıkta, güneydeki Santo
Nehri ağzında yer almaktadır .
Dünya’nın düşük gelirli ülkelerinden olan Mozambik, aynı zamanda zengin doğal
kaynaklara sahiptir. Mozambik, 1990 yılında yapılan Anayasa değişikliği ile pazar
ekonomisini benimsemiş, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve ekonomik altyapısının yeniden
inşası içerisine girmiştir. Bunların sonucu olarak, Mozambik ekonomisi hızla büyümekte
olup, geçen on yılda ortalama % 8 büyüme hızını yakalamıştır.
Ülke nüfusunun %68,8’i kırsal kesimde yaşar. Nitekim nüfusun %81’i geçimini
tarımdan sağlamaktadır. Tarıma elverişli geniş bir araziye sahip Mozambik’in ekilebilir
topraklarının sadece % 10-15’inde tarım yapılmaktadır. Dolayısıyla tarımsal alanda yatırıma
ve modernizasyona ihtiyaç duyulmaktadır Yetiştirilen başlıca ürünler arasında pamuk, kaju
fıstığı, şekerkamışı, çay, manyok (tapyoka), mısır, hindistancevizi, sisal, narenciye ve tropikal
meyve, patates, ayçiçeği sayılabilir.
Mozambik tarihsel olarak da, limanlarıyla Zambiya, Zimbabee, Botswana ve hatta
Güney Afrika Cumhuriyetinin kuzey kısmının denizle bağlantısını sağlayan bir ülke
konumundadır. Bu nedenle, ülkede bulunan limanlar, ekonomik bakımdan büyük önem
taşımaktadır.
Mozambik doğal kaynaklar açısından zengin bir ülkedir. Kömür, doğalgaz ve mineral
kum başlıca doğal zenginlikleridir. Özellikle Tete yakınları dünyanın işletilmeyen en büyük
kömür yataklarına sahiptir. Ayrıca, Songo’da bulunan Afrika’nın en güçlü hidroelektrik
santrali ile Mozambik önemli hidroelektrik potansiyeline sahip bulunmaktadır. Ülke 127,4
milyar metreküp doğalgaz rezervine sahiptir. Bir enerji firması olan Eni SPA Mamba
açıklarında bulunan gaz rezervlerinin 212,4 milyar metreküp potansiyele sahip olduğunu
hesaplanmaktadır. Ancak tüm bu doğal kaynaklara rağmen ülke nüfusunun %52’si yoksulluk
sınırının altında yaşar.
752,618 km2 yüzölçümüne sahip olan Zambiya kuzeyde Zaire; doğuda Tanzanya,
Malawi, Mozambik; güneyde Zimbabwe, Namibya, batıda Angola ile çevrilidir. Yüzey
şekilleri bakımından plato görünümünde olan ülkede yükselti 915 m ila 1525 m arasında
değişmektedir. En yüksek noktası Mafinga Tepesidir (2.301 m).
İngiliz Cecil John Rohdes 1888’de Zambiya topraklarındaki madenleri işlemek için
İngiliz Güney Afrika şirketini kurdu. 1924’e kadar ülkeyi bu şirket yönetti. 1924’te İngiliz
hükûmeti, Kuzey Rodezya devletini kurarak madenlerin işletilmesini üzerine aldı. 1953’te
Kuzey Rodezya (şimdiki Zambiya), Güney Rodezya (şimdiki -Zimbabwe) ve Nyasaland
(şimdiki Malawi) Rodezya ve Nyasaland federasyonunu kurdular. Afrikalıların çoğunluğu,
yönetim beyazların elinde olduğundan çeşitli isyanlar çıkardı ve bu federasyon 1963 yılında
dağıldı. Zambiya 24 Ekim 1964’de kuruldu.
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15,510,711 kişinin yaşadığı Zambiya’da nüfusun % 99.5’i çeşitli kabilelere mensup
Afrikalılar oluşturur. (Bemba, Tonga, Chewa, Lozi, Nsenga, Tumbuka, Ngoni, Lala, Kaonde,
Lunda ve diğer Afrika grupları) ve geri kalan % 0.5 ise diğer nüfus gruplarını (Avrupalılar,
Asyalılar ve Amerikalılar) içerir. Ülkenin genelinde var olan en önemli grup Afrikalı nüfusun
%34'ünü oluşturan Bemba’lardır. Zambiya'da görev yapan birçok siyaset ve ticaret ile uğraşan
kişiler bu etnik grubun üyesidir. Ülkenin güneyinde yer alan Tonga grubu ise %16'lık bir
orana sahiptir.
Ülkede %50-%75 arasında değişen oranda olan Hristiyanlar çoğunluktadır., Müslüman
ve Hinduların oranı %24-%49 arasında değişir, yerel inançların oranı ise sadece %1’dir.
Zambiya'nın fakir ve genç nüfusunu, asıl olarak 70 farklı etnik kökeni temsil eden Bantu dii
konuşan gruplardan oluşur. Zambiya'nın yüksek doğurganlık hızı, 2000 ve 2010 yılları
arasında yılda ortalama %3 ile hızlı artışına devam etmektedir. Ülkenin toplam doğurganlık
oranı son 30 yılda kadın başına 1.5 çocuk daha azalmıştır, fakat hala kadın başına düşen 6
çocuk sayısı ile hala dünyanın en yüksek doğum artışının görüldüğü ülkelerdendir Bunun
nedeni, ülkenin aile planlaması ve kızlara yönelik eğitim hizmetlerinin eksikliği ve çalışan
kadın sayısının eksikliğidir.
Zambiya’da kırsal veya kentsel yerleşim, eğitim ve gelir düzeyine bağlı olarak
doğurganlık oranı büyük farklılıklar göstermektedir. Kırsal alanlardan gelen yoksul, eğitimsiz
kadınların, genç yaşta evlenme, erken doğum yapma ve daha fazla çocuğa sahip olma
ihtimali daha yüksektir, Çocukları prestij işareti olarak görmek bir gelenektir ve tüm
çocuklarının yetişkinliğe kadar yaşayamayacaklarını ise kabullenmişlerdir.. HIV / AIDS,
Zambiya'da yaygındır ve yaşam beklentisinin düşük olmasında önemli bir etkendir.
Zambiya’da göç diğer birçok Afrika ülkesine kıyasla düşüktür ve ağırlıklı olarak
eğitimli kişilerden oluşmaktadır. Bu nedenle az miktarda bile olsa beyin göçü, Zambiya'da
büyük bir etkiye sahiptir. Örneğin, Zambiya'da doktorlar, hemşireler ve diğer sağlık
çalışanlarının eğitimi için birkaç okul bulunmaktadır. Eğitimle ilgili harcamaları diğer Sahra
altı ülkelere kıyasla düşüktür.
Zambiya’da çalışan nüfusun % 85’i tarımla, % 15’i sanayi ve ticaretle uğraşır. Ülkenin
belli başlı tarım ürünleri mısır, sorgum, pirinç, yer fıstığı, ayçiçeği tohumu, sebze, çiçek,
tütün, pamuk, şeker kamışı, manyok (tapyoka) ve kahvedir. Tekstil, lastik, boru, patlayıcı
madde ve tütün sanayileri gelişmiş durumdadır. Önceleri yabancı sermayenin elinde olan
maden işletmesi, 1969’dan itibaren yavaş yavaş devletleştirilmiştir. Kauçuk ve fildişi ülkenin
önemli zenginlik kaynaklarındandır.
Zambiya özellikle bakır, kobalt, çinko ve kurşun gibi maden kaynakları bakımından
zengindir. Zambiya’daki bakır yataklarının öneminden dolayı ülkenin bir bölgesine Copper
belt (bakır kuşağı) adı verilmiştir. İlk defa 1895’te Batılı sömürgeler tarafından işletilmeye
başlanan bakır madeni yatakları 1924’te İngilizlerin yönetimine geçmiştir.. Siyasî
gelişmelerden sonra 1970’lerde yeni demiryolunun yapılmasıyla işlenmemiş ham ürünlerin
ihracında büyük artış olmuş, bakırın katkısıyla imalât sanayiinde ve ulaşımda Zambiya bir
merkez durumuna gelmiştir. Aynı dönemde dünya piyasalarındaki gelişmelerin bir sonucu da
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bakır madeninin büyük bir gelişmeye öncülük etmesidir. 300 milyon ton civarında bakırın
üretildiği Zambiya’da 250 milyon ton dolayında kömür ve 180 ton dolayında altın madeni
çıkartılmaktadır. Bunun yanında değerli taşların üretimi de yapılmaktadır. Zambiya’da Kabwe
ve Copperbelt belli başlı madencilik alanlarıdır ve ağır metaller büyük ölçüde akarsularla
taşınır.

Şekil 42:Zambiya’nın Bakır Madeni Alanları
Zambiya’nın belli başlı ihraç malları bakır, kurşun, çinko ve tütündür. Bakır ana ihraç
malı olduğundan dünya piyasasında bakır fiyatlarının düşmesi Zambiya’yı olumsuz olarak
etkiler. Düşen bakır fiyatları, düşük enerji üretimi nedeniyle 2015 ve 2016'da GSYİH % 3'ün
biraz altına inmiştir. Gerçekte ise GSYİH’nın büyüme hızı yılda yaklaşık% 6.7’dir. Bu oran
ile dünyada son on yılın en hızlı büyüyen ekonomilerinden birine sahip olmuştur.,
Zambiya'nın ekonomik çeşitlilik eksikliği ve bakıra bağımlılığı ve en büyük ihracat
ürününün bakır olması ülkeyi dünya pazarlarındaki dalgalanmalara karşı savunmasız hale
getirmiştir ve Çin'den gelen talebin düşmesi nedeniyle 2015 yılında fiyatlar azalmış ve
Demokratik Kongo Cumhuriyeti Zambiya’yı, Afrika'nın en büyük bakır üreticisi olarak geride
bırakmıştır. Zambiya, 2012, 2014 ve 2015 yıllarında ayrı ayrı tahvil ihraç ederek, uluslararası
yatırımcılardan 7 milyar dolar kazandı. Bu ülkenin kamu borç yükünü azalttı .Hükümet borç
maliyetlerini düşürmek için 2017'de 2,8 milyar dolarlık Eurobond'u yeniden finanse etmeyi
planlamaktadır.
Su kaynaklarının yetersiz yönetimi, endüstriyel üretkenliği engelleyen ve 2016 yılında
yıllık enflasyonda% 20'den fazla artışa neden olan bir enerji üretim eksikliğine katkıda
bulunmuştur. Zambiya'nın para birimi olan kwacha, 2015-16 yılları arasında dolar karşısında
çok ani değer kaybetti ve böylece merkez bankası borç vermeyi kısıtladı. Son yıllarda artan
harcamalar, 2015 yılında% 8'in üzerinde olan mali açığı artırdı ve hükümeti, açığı finanse
etmek için IMF'den dış finansman aramaya zorladı.
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14.2. Güney Afrika’nın Güney Kesiminde Yer Alan Ülkeler
Güney Afrika’nın güney kesiminde altı ülke -Zimbabwe, Namibya, Bostwana,
Swaziland, Lesotho ve Güney Afrika Cumhuriyeti- yer alır. Bu ülkeler içinde en gelişmiş
olanı Güney Afrika Cumhuriyeti’dir. Güney Afrika'da, Afrika kıtasının güney
kısmında Atlas Okyanusu ile Hint Okyanusuna kıyısı olan üç tarafı denizlerle çevrili bir
yarımada konumundadır. 1.219.090 km² yüzölçümüne sahip olan Güney Afrika
Cumhuriyeti'nin doğu bölümü dağlıktır. Bu kesimdeki en yüksek dağ Njesuthi 3,408 m’dir.
Ülke topraklarının iç kısımda geniş platolar engebeli tepeler ve kıyılarda ise dar kıyı ovaları
yüzey şekillerini belirler. Önemli akarsuların yer aldığı ülkede Namibya ile Güney Afrika
sınırını çizerek denize dökülen Oranj nehri, Zimbabwe ve Botswana ile sınır çizen Limpopo
bu nehirlerin başlıcalarıdır. Çoğunlukla yarı çöl ikliminin görüldüğü ülkenin doğu kıyısında
subtropikal iklim koşulları hakimdir. Kar yağışı oldukça ender ve sadece en yüksek
bölgelerde görülebilmektedir. Ülke zaman zaman kuraklıkla savaşmak zorundadır.
Güney Afrika Cumhuriyetine önce Bantu kabilesinden olan Afrikalılar yerleşmiştir.
Ülkenin Avrupalılar tarafından keşfi ise 1488 yılında Portekizli kaşif Bartholomeu Dias’ın
Cape bölgesini dolaşması ile başlamıştır. Ardından Vasko de Gama da Hindistan’dan Cape’e
ulaşmıştır. İlk Avrupalı koloni ise 1652 yılında Hollandalılar tarafından kurulmuştur. Ülkede
yaşayan Hollandalılara Boer veya Afrikaneer adı verilir. Bölge 1795 yılında İngilizlerin
kontrolüne geçmiştir. İç kesimlere yerleşen Boerlerle İngilizler arasında ilk zamanlar mevcut
olan ılımlılık, çıkar çatışmaları yüzünden zamanla savaşa dönüştü. Bu savaş 1902’de
İngilizlerin kesin galibiyeti ile son bulmuştur. İngiltere Boerlerin yaşadığı bu bölgeleri iç
işlerinde bağımsız birer sömürge olarak ilan etti ve onları savaş tazminatı ödemeğe mahkum
etti. İki İngiliz sömürgesine (Orange ve Transvaal) iç işlerinde bağımsız iki Boer devleti
katıldı ve 31 Mayıs 1910, Güney Afrika Birliği kuruldu. Ülkede 31 Mayıs 1961’de
Cumhuriyet ilan edildi.
Ülkenin en belirgin özelliği ise Birinci Dünya Savaşından sonra ırkçılığın devlet
politikası haline dönüşmesi ve 1924’te başa geçen General Herzog’un zamanında kanunlarla
meşru hale getirilen ırkçılığın 1948’de Dr. Molan’ın iktidara gelmesi ile had safhaya
ulaşmasıdır. Ülkede çoğunluğu oluşturan zenci nüfusun tüm haklarının elinden alındığı
Apartheid (Afrika dilinde "ayrılık" anlamına gelmektedir), adı verilen bu sistem Güney Afrika
Cumhuriyeti'nde 1948 - 1994 yılları arasında, şiddetle uygulanmıştır. Apartheid sistemi,
insanların derilerinin renklerine göre sınıflandırılmaları sonucu, beyaz azınlık dışında
kalanların vatandaşlık hizmetlerinden, devletin sağladığı sağlık hizmetleri, eğitim vb.
hizmetlerden daha az yararlanmaları ve beyazların kullandığı kurum ve kuruluşları
kullanamamaları gibi temellere dayandırılmıştır. Ülke çeşitli dünya ülkelerinden yapılan
baskılara rağmen, iktidarlar, ırkçı politikadan vazgeçmemişler hatta 1961’de Commonwealth
İngiliz Milletler Topluluğundan ayrılmaktan dahi çekinmemişlerdir.
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Foto 37:Afrika’nın Avrupa kıtasına en uzak noktasında yer alan Cape Town Güney
Afrika Cumhuriyeti’nin yasama başkentidir. Atlas ve Hint Okyanusunun birleştiği noktada
yer alan şehir İngiliz ve Hollanda kültürünün birleşimini yansıtır.
Güney Afrika'da Apartheid'a karşı Anti-Apartheid Hareket Nelson Mandela
önderliğinde gelişmiş ve Nelson Mandela’nın 27 yıl süren hapsine son verilmesi ile ırkçılık
politikası 27 Nisan 1994’te ülkede resmen bitmiştir.
Güney Afrika Cumhuriyeti 48.601.098 kişiden oluşur. Güney Afrika nüfusu, dört
farklı etnik gruptan meydana gelmektedir. Zenciler % 79 ile en kalabalık grubunu teşkil
ederler. Beyazlar % 9,6, Melezler % 8,9 ve Hintliler ise %2,5 ile nüfusun kalan bölümünü
meydana getirirler. Beyazlar Hollanda, İngiliz, Fransız ve Alman kökenlidir. Cape Town
bölgesinde yoğun olan zenciler çeşitli Afrika yerlilerinin karışımından meydana gelmişlerdir.
Hint menşeili olan Asyalılar 19. yüzyılda plantasyon alanlarında çalıştırılmak üzere buraya
getirilmişlerdir.
Nüfusun %62’sinin kentlerde yaşadığı ülkede üç tane başkent yer alır.
Bunlar 1.404.000 kişilik nüfusa sahip idari başkent Pretoria, yasama başkenti Cape Town, ve
adli başkent Bloemfontein’dir. Ülkenin en büyük ve önemli şehirleri ise Johannesburg
(3.607.000), Cape Town (3.353000); Ekurhuleni (East Rand) (3.144.000) ve Durban
(2.837.000)’dır.
Güney Afrika'da maden bakımından dünyanın en zengin ülkeleri arasında yer alır.
Başlıca madenleri; platin, altın, bakır, elmas, kömür, vanadyum, uranyum, manganez, krom,
demir cevheri, asbest, antimon, kalay, tungsten, mika ve nikeldir. Bunların haricinde 35
değişik maden de bulunmakta, turizm sezonlarında platin ve altının yanı sıra yarı-değerli
taşlar ametist ve tanzanitten yapılmış takı eşyaları da dünya çapında büyük ilgi görmektedir.
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Ülke topraklarının ancak % 10’u tarıma elverişlidir. Ülke nüfusunun % 9’unun tarım
sektöründe çalıştığı ülkede temel ziraat ürünlerini mısır, yerfıstığı, patates buğday şeker
kamışı, meyve ve sebze oluşturur. Tropikal meyveler ve turunçgiller de yetiştirilir. Ayrıca
önemli ölçüde üzüm yetiştirilir. Tarım ürünlerden şeker, tütün ve çiçek dış satımı yapılır.
Güney Afrika Cumhuriyeti Afrika’nın sanayide en gelişmiş ülkesidir. Yılda beş
milyon ton üretim yapan demir çelik tesisleri, modern kimya sanayii, gıda sanayii
(konservecilik, şeker, et ve balık), yünlü ve pamuklu dokumacılık sanayii bu yöndeki en
önemli tesisleridir. İmalat sektörü dört yerde yoğunlaşmıştır.
Güney Afrika’nın orta kesiminde 17-270 güney paralelleri arasında yer alan
Botswana Namibya, Zambiya, Zimbabwe ve Güney Afrika Cumhuriyeti ile çevrili olup
581.730 km2 alan kaplar. Kıta toprak genişliği bakımından orta büyüklükteki ülkeler arasında
yer alır. Geniş Güney Afrika platosunun parçası üzerindedir. Ortalama yükseltisi 1.000 m
olan platoda yer yer 1.400 m’yi bulan yükseltiler görülürken, yer yer de daha alçak
depresyonlar ile çeşitli akarsuların vadileri ile karşılaşır. Ayrıca platonun batı kesiminde
oldukça geniş alan kaplayan Kalahari çölü ile kuzeybatıda Okavanga bataklığı ve
Makgadigadi tuzlu playa tabanları dikkati çeker. Prekambrien yaştaki paltonun kuzeykuzeybatı kesimlerinde Angola, Zambiya sınırları yakınlarında geniş kırık hatları yer alır. Bu
kırıklar içine Kongo ve Zambezi nehirlerinin kolları olan Chobe ve Okavanga ırmakları
yerleşmiştir. Kalahari çölü ve yakın çevresi büyük ölçüde sarımtırak kırmızımsı kumlar ile
örtülüdür. Alçak depresyonlar bataklık ve bozulmuş drenaj havzaları şeklinde olup
birbirlerinden fazla yüksek olmayan eşikler ile ayrılmışlardır, bu nedenle de yağışların bol
olduğu yıllarda sular taşar.
Ülkede iklim bakımından kurak-sıcak şartlar hakimdir. Yıllık yağış tutarları kuzeykuzeydoğuda 650 mm iken güneybatıda 250 mm Kalahari çevresinde ise 125 mm’ye düşer.
Temmuz ayı ortalama sıcaklıkları genelde 260C olurken Ocak ayı ortalama sıcaklıkları 130C
kadardır. Ancak günlük sıcaklık farkları ülkenin büyük bölümünde yüksek değerler gösterir.
Ekim-Mart arasında 380C’a kadar çıkan sıcaklıklar Nisan –Eylül arasında 00C’ye kadar
inebilir. Ülkede yağışların düzensiz oluşu yıldan yıla şiddetli kurak geçen yıllarda kıtlıkların
ortaya çıkmasına neden olur.
Geniş ölçüde iklim koşullarına bağlı olarak gelişme gösteren doğal bitki örtüsü ise
kurak şartlara uygun bir ortama göre kendini gösterir. Ülkenin 2/3’lük bir bölümünde seyrek
ağaçlı savanlar hakimdir. Güney, güneybatı ve batıdaki ağaçsızlık, kuzeydoğuda Chobe
vadisinde yerini gerçek ormanlara bırakır. Ülkede dikenli çalılar ile ağaççıklar ve akasyalar
asli doğal örtünün ağaççık katını meydana getirirler. Ayrıca yabani hayvanları korumak
amacıyla oluşturulan Milli parklarda çeşitli yabani hayvanlar ile doğal bitki örtüsünün
korunduğu alanlar turistik açıdan değerlendirilir.
Onbeşinci yüzyıla kadar kıtanın bilinmeyen bu kısımlarında göçebe olarak yaşayan
hayvancılık ile geçinen az sayıda yerlinin varlığından sözedilir. Batılıların bu sahaları
keşfetmeleri ise 17. Yüzyılda olmuştur. İlk gelenler İngilizlerdir. 18.ve 19.yüzyılları yerli –
beyaz çekişmesi ve karışıklıklar içinde geçiren ülke topraklarında nihayet 1884’te İngilizler
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biryönetim oluşturdular, daha sonra 1895’te bu saha doğrudan Kap kolaonisine bağlandı.
Birinci ve ikinci Dünya savaşlarını sorunsuz geçiren ülke 1965’te iç işlerinde özerkliğe
kavuşmuştur. 30 Eylül 1966’da Cumhuriyet yönetimi benimsenmiştir.
2.209.208 kişilik nüfusa sahip olan Botswana, nüfus yoğunluğunun seyrek olduğu
ülkelerden biridir. Ülke genelinde 2016 tahmini verilerine göre ortalama yıllık nüfus
artışı %1,19 seviyesindedir
Ülkede nüfusun büyük kısmını Tsvana etnik grubu oluşturur. Kalangalar (%11)
ve Boşimanlar (%3) diğer azınlık etnik grupları oluştururken %7düzeyinde beyazlar diğer
küçük etnik grubu oluşturur.
Botswana, Sahra altı Afrika'da doğurganlık oranının en hızlı düşüşlerden birini
yaşamaktadır. 1980'lerin ortasında bir kadın ortalama beşten fazla çocuk doğururken, 2013'de
bu değer yaklaşık 2.4'e düşmüştür. Doğurganlık azalması, kadınlar arasındaki yüksek eğitim
düzeyi, kadınların çalışma hayatına daha fazla katılımı doğum kontrol yöntemlerinin artması,
doğum yaşının daha ileri yaşlara kayması ve güçlü bir ulusal aile planlaması programına bağlı
olarak gerçekleşmiştir.. Botsvana, 1990'lı yıllarda HIV / AIDS salgını ile çok sayıda kişiyi
kaybetmesine rağmen, bebek ve çocuk ölüm hızı düşüş göstermiştir.
Günümüzde Botswana’da, HIV / AIDS oranı yaklaşık % 22'dir.Ancak kapsamlı ve
etkili tedavi programları HIV / AIDS'e bağlı ölümleri azaltmıştır. HIV / AIDS yüzünden
azalan doğurganlık ve ölüm oranlarının kombinasyonu, en genç yaş gruplarının daralması ve
en yaşlı yaş grubunun biraz daha genişlemesi ile nüfusun yaşlanma sürecini
yavaşlatmaktadır. Bununla birlikte, işgücünün sağlıklı, eğitimli ve üretken istihdam edilmesi
durumunda nüfusunun büyük bir kısmının (% 60'ı) çalışma yaşına girmesi yalnızca ekonomik
yararlar sağlayacaktır.
Botswana, 19. yüzyıldan beri Güney Afrika'da sözleşmeli madenciler
çalıştırır. 1966'da bağımsızlıktan sonra elmas ve diğer minerallerin bulunmasıyla Botswana
ekonomisi kısa süre sonra gelişti ancak yoksulluk oranının düşüklüğü ve iş olanakları
bulunmaması, işçileri güney Afrika ülkelerinde maden arama çalışmalarına yönlendirmeye
devam etti. 1970'lerin başında, Botswana'nın erkek iş gücünün yaklaşık üçte biri Güney
Afrika'da çalışmıştır (daha az sayıdaki nüfus Namibya ve Zimbabwe'ye gitti). Güney Afrika
madencilik şirketlerinin yabancı işçilerin alımlarını azalttığı 1980 ve 1990 yıllarından sonra
Botswana'nın ekonomik beklentileri de iyileşmiş ve giderek ülke içinde iş olanakları
bulabilmişlerdir.
Çoğu Botswana vatandaşı kendi ülkelerinde yaşamayı tercih eder ve yalnızca çalışma,
alışveriş, aile ziyareti veya turizm amaçlı olarak sınır ötesine geçer. 1970'lerden beri
Botswana, nitelikli iş gücü sıkıntısını gidermek için binlerce yabancı işçi almaya olanak
sağlayan açık bir göç politikası izlemiştir. 1990'ların sonunda, Botswana'nın refahı ve siyasi
istikrarı yalnızca vasıflı işçileri değil, komşu Angola, Namibya ve Zimbabwe'den gelen az
sayıdaki mülteciyi de kendine çekmiştir.
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Küresel durgunluğa kadar Botswana, 1966'daki bağımsızlıktan bu yana dünyanın en
yüksek ekonomik büyüme oranlarından birine sahiptir. Elmas madenciliği, ekonomik
gelişmeyi büyük ölçüde hızlandırdı. Elmas günümüzde ihracat gelirlerinin yaklaşık% 85'ini
ve GSYİH'nın ¼’ünü ve hükümetin gelirlerinin yaklaşık 1/3’ünü oluşturur. Turizm, dövizin
ikincil kaynağıdır ve birçok Botswanalı geçim için tarım ve sığır yetiştiriciliği yapar

Foto 38: Botswana nüfusunun yaklaşık olarak yarısının yaşadığı başkent Gabarone’de
Günümüzde de Afrika'nın en hızlı büyüyen şehirlerinden biridir.. Her yıl, ülke bütçesinin
önemli bir bölümü başkent Gaborone'nin yollarını, kamu binalarını ve altyapı hizmetlerini
geliştirmek için kullanılır.
Botswana dünyadaki en yoksul ülkelerden biri iken mali disiplin ve sağlam yönetim
sayesinde, 2016 yılında kişi başına düşen yaklaşık 16.900 dolar GSYİH'sı ile orta gelirli bir
ülkeye dönüşmüştür.
Botswana, ekonomisinin tek bir ürünün ihracatına olan güçlü bağlılığından dolayı
küresel ekonomik eğilimleri yakından takip etmektedir. Resmi hükümet istatistiklerine göre,
işsizlik %20 civarındadır, ancak gayri resmi tahminler daha yüksek bir değer
göstermektedir. Büyük uluslararası bir elmas şirketi De Beers, 2012 yılında Botswana ile 10
yıllık bir anlaşma imzaladı ve kaba taş toplama ve ticaret bölümünü 2013 yılında Londra'dan
Botswana’nın başkenti Gaborone'a taşıdı. Bu durum, Botswana'nın doğmakta olan altın
elmas sektörünün gelişimini desteklemek içindir.
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Botswana ekonomisi 2008'deki küresel durgunluktan 2010'dan itibaren kurtulmaya
başladı. Ancak o zamandan beri mütevazi bir şekilde büyümektedir. HIV / AIDS'in yaygınlığı
bakımından dünyada ikinci sırada olması ülkenin ekonomik kazançlarını tehdit etmektedir
Kuraklığın dördüncü yılını yaşayan Botswana'nın küçük, fakat hayati tarım sektörü bu
durumdan zarar görmektedir. Elmas ihracatı, ekonomik büyümeyi destekleyerek 2013'ten
beri en yüksek seviyesine çıkmıştır. Sonuç olarak, ekonomi 2016 yılında% 2.9 büyümüştür.
Turizm gelirleri de ülke için önem arz etmektedir. Botswana'nın sahip olduğu önemli
ulusal parklar turistlerin bu ülkeyi ziyaret etmesinde öncelikli nedenlerden biridir.. Ülkede
Chobe Ulusal Parkı Gemsbok Ulusal Parkı, (Kgalagadi Transfrontier Ulusal Parkın bir
parçası) Makgadikgadi Pans Ulusal Parkı Nxai Pan Ulusal Parkı ulusal parkları yer alır.

Foto 39.: Okavango Deltası, Botsvana'daki 6 ila 15 000 km2'lik Kalahari Çölü'nde yer
alır. Varlığını Angolan dağlarından doğan Namibya Caprivi Şeridi boyunca ve Kalahari
Çölü'ne akan Okavango (Kavango) Nehri'ne borçludur.. Her yıl Okavango Nehri Okavango
Deltası'na yaklaşık 11 km3(1.1 x 10³³ litre) su boşaltmaktadır. Bu suyun büyük kısmını
bitkiler (% 60) kullanır ve buharlaşmayla (% 36) kaybedilir ve sadece% 2'si akifer sistemine
sızar ve geri kalanı Ngami Gölüne akar. 2014'te, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne
kaydedilen 1000. Yerdir. Botsvana'daki safari endüstrisinin merkezinde yer alan Okavango
Deltası , Ker & Downey Botsvana tarafından işletilen Wilderness Safaris
ve Kanana tarafından işletilen Mombo Kampı dahil Afrika'nın önde gelen kamp alanlarından
biridir

390,757 km2 yüzölçümüne sahip olan Zimbabwe yüksek platolar ve dağlarla
çevrilidir. Ülke genelde ortalama yükseltisi 1.200 m olan plato görünümündedir. Bu platonun
doğusunda yükseltisi 2.600 m’yi bulan ve Mozambik ile sınır oluşturan dağlık kütle yer alır.
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Ülkenin doğu kesiminde Mutare şehrinin kuzeyinde, Mozambik sınırına yakın bir konumda
bulunan bu dağ Nyangani dağıdır (2592 m). Plato Prekambriyende oluşmuş yer yer kristalen
şist, granit, gnays ve serpantinler içerir. Kömür bakımından zengin sediment depoları içeren
plato, batı kuzeybatıya doğru eğimli olup, kuzeyde Zambezi, güneyde Limpopo nehirlerinin
kolları tarafından derin bir biçimde yarılmıştır. Bu bakımdan Zimbabwe kıtanın geniş akarsu
ağına sahip ülkeleri arasında yer alır. Kuzeyde Zambiya ırmağı büyük bir kırık hattına
yerleşmiş durumdadır. Burada Zambiya sınırında yer alan baraj üzerindeki Kariba gölü
yeryüzünün en büyük yapay göllerindendir. Kuzeyde Zambiya ırmağı büyük bir kırık hattına
yerleşmiş durumdadır. Platonun üzerinde ayrıca güneybatı, kuzeydoğu doğrultusunda
volkanik yapıda uzunluğu 650 km’yi bulan hemen hemen ülkeyi boydan boya kat eden
genişliği 5-10 km arasında değişen yükseltisi 1.500 m’yi bulan Highveld adı ile anılan bir sırt
uzanır.
Su kaynakları açısından zengin olan Zimbabwe’nin güneyinde Limpopo nehri bulunur.
Kuzeyinde yer alan Zambezi Nehri ise Zambiya ile doğal sınır oluşturur. Zambezi nehri
üzerinde bulunan Viktorya şelalesi dünyanın en büyük şelalesidir.
Ülke tropikal özellikler gösteren bir iklime sahiptir. Zimbabwe’de yıl sıcak-kurak ve
serin yağışlı olmak üzere iki devreye ayrılmıştır. Temmuz-Ekim dönemi sıcak kurak devre
olarak bilinir. Nisan-Ağustos arası serin kış devresidir. Yağışların büyük bölümü kurak devre
sonu ile serin devre başındadır. Bu dönemde Hint Okyanusundan gelen Muson rüzgârları
etkili olur. Ve yağış getirir. Ülke genelinde ortalama yıllık yağış 500 mm civarındadır. Ancak
doğu kesimde bu değerler daha yükselir. Yer yer 1.000 mm’yi bulur. Yıllık ortalama
sıcaklıklar ise 16-21.50C arasında değişir.
Ülkenin doğal bitki örtüsü genelde savanlardır. Ancak doğu kesimde yükseklerde ve
vadi içlerinde her zaman yeşilliğini koruyan tropikal karakterli ormanlara rastlanır. Buralarda
özellikle kerestesi değerli olan ağaç türleri yer alır. Bunun dışında sırt üzerinde ve
kuzeybatıda savanlar arasında sert odunlu ağaçlar ile baobablar ve mopani ağaç türleri ile
karşılaşılır.
Kıtanın bu kesimleri batılılarca kıyılardan çok daha sonra keşfedilmeye başlamıştır.
1885 tarihinde İskoçyalı kaşif Livingston tarafından batılılara tanıtılan bu sahalar önceleri
Bantu yerlilerinin ana yurdu olarak bilinir. Bantuların dış dünya ile ilişkileri ise Mozambik
kıyılarındaki Arap tüccarlar ile olmuştur. Daha sonra bu kıyılara sahip olan Portekizliler ve
güneyden de İngilizlerin iç kısımlara ilerlemeleri sayesinde batılılar ile tanışan yerliler,
kendilerini beyazların kolonileri içinde buldular. 1885-90 yılları arasında sahada bulunan
zengin maden yatakları ile İngilizlerin burada egemen olmuşlardır. İngilizlerin bu tarihlerde
inşa ettikleri demiryolu ülke içi ulaşımı sağladığından beyaz nüfus hızlı bir biçimde artmıştır.
Ülke 1911’de kuzey ve güney olarak ikiye ayrılmıştır. 1923’ten itibaren güney kesim
iç işlerinde serbest dış işlerinde İngiltere’ye bağlı bir sömürge haline gelmiştir. Kuzey ise iç
ve dış işlerinde yine İngiltere’ye bağlı bir topluluk olarak kalmıştır. 1953’te bu sahada komşu
Nysaaland ile birlikte bir federasyon kurulmuştur. 1964’te Nyassaland, Malawi adı altında
bağımsız bir devlet olarak ayrılmış ve federasyon dağılmıştır. Bu devrede güney Rodezya da
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bağımsızlığını Rodezya adı altında ilan etmiş ve İngiltere’den ayrılmıştır. Ancak çıkan siyasi
karışıklıklar bir süre sonra topluma da yansıdı ve ülke uzun süre devam edecek olan bir
karmaşanın içine girdi. Bu defa komşu ülkelerde üs kuran gerilla örgütlerinden Zanu ve Zagu
örgütleri güvenlik güçlerine saldırı düzenlediler eylemlerinin şiddetini arttırdılar ve
karışıklıklar uzun süre devam etti. Sonunda siyah çoğunluk yönetimi ele geçirdi ve Eski adı
Güney Rodezya olan, Zimbabve Cumhuriyeti 18 Eylül 1980 yılında İngiltere’den
bağımsızlığını kazandı. Ülkede 1987 yılında silahlı çatışmalara son verildi.
14,546,961 kişinin yaşadığı ülkede nüfusun Afrika% 99.4, diğer% 0.4, diğer %
0.2 melez Asyalıların ve beyazların oranı ise ise % 0.6'dır. Siyahlar Bantu dillerini konuşan
iki büyük gruba ayrılır. Bunlar, ülkenin doğusunda yaşayan Şhonalar ile genelde güney ve
batı bölgelerinde toplanmış olan Ndebeleler’dir. Halkın %82.7’si Protestan (%41.8’si
Apostolic, %25.2’si Pentecostal, diğeleri %15.7), Katolikler %6.7, diğer Hıristiyan grupları %
4.6’dır., Zimbabve’deki geleneksel dinlere mensup olanların oranı %0.6’dır. Ayrıca ülkede
%0.4 oranında Müslüman, % 0.1 diğer dinler ve % 4.9 hiçbir dine mensup olmayan kişiler
vardır.
Ülkede kentleşme oranı oldukça düşüktür. Halkın %38,6’sı şehirlerde yaşar. Başkent
Harare 1.606.000 kişilik nüfusu ile en büyük şehirdir. Bulawayo ise hala endüstriyel ve ticari
başkent olarak kabul edilir.
Zimbabwe'nin üreme, anne sağlığı ve çocuk sağlığı alanındaki ilerlemesi son yıllarda
durdu. 2010 Nüfus ve Sağlık Araştırması'na göre, doğum kontrolü, doğum sayısı ve çocuk
ölümleri, 2000'li yılların ortalarından beri durmuş veya bir şekilde geriye gitmiştir.
Zimbabwe'nin toplam doğurganlık oranı, son yirmi yılda kadın başına yaklaşık 4 çocukta
oldukça istikrarlı bir seviyede kalmasına rağmen, son yıllarda kentsel doğum oranındaki
yükseliş ülkenin toplam doğurganlık hızında hafif bir artışa neden olmuştur. Zimbabwe'nin
HIV yaygınlık oranı 1997'den bu yana yaklaşık% 29'dan % 15'e düşmüştür, ancak dünyada
hala HIV oranı en yüksek ülke konumundadır ve HIV ülkenin ortalama yaşam süresini
kısaltmaya devam etmektedir. HIV / AIDS konusunda
bilgilendirme ve önleme
programlarının yaygınlaşması ve hastalığa yakalanan ya da ölmekte olanlar ile kişisel
deneyim cinsel davranışı değiştirmek ve salgını azaltmak konusunda yardımcı olmaktadır.
Tarihsel olarak, Zimbabwe'nin göçünün büyük bir kısmı kırsal alandan kentlere
yönelik olan iç göç biçimindedir. Önce göç alan bir ülkeyken 40 yıl içinde zamanla değişerek
bir geçiş ülkesi haline gelmiş ve doğu Afrikalı yasadışı mültecilerin güney Afrika’ya geçiş
yeri olmuştur.
İngiliz sömürgesi olarak, Zimbabwe, İngiltere ve diğer Avrupa ülkelerinden önemli
sayıda kalıcı göçmen ve Malawi, Mozambik ve Zambiya'dan geçici göçmenler almıştır.
Zimbabweliler 20. yüzyılın başından beri madenlerde çalışmak için Güney Afrika'ya göç
etmişlerseler de, ilk büyük göç 1980'den itibaren bağımsızlık öncesi ve sonrası yıllarda
yaşanmıştır. Bu göç yeni siyahi çoğunluk hükümetinin yönetimi altında yaşamaktan ülkeden
ayrılmayı tercih eden çok sayıdaki Avrupa kökenli beyaz nüfusun politik ve ırk ayrımcılığına
dayalı göç hareketidir.
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1990'lı ve 2000'li yıllarda ekonomik yanlış yönetim ve aşırı enflasyon, daha farklı bir
ikinci göç dalgasına yol açtı. Bu büyük dış göç - başta diğer Güney Afrika ülkeleri, Birleşik
Krallık ve ABD olmak üzere- beyin göçü, yasadışı göç, insan kaçakçılığı ve kaçakçılık gibiçeşitli zorluklar yarattı. Vasıflı işçiler yurtdışına, işsizlik, düşük ücret, kaynak yetersizliği ve
kariyer için göç etmişlerdir.
Zimbabwe'nin ekonomisi devam eden siyasi belirsizliğe rağmen büyümektedir. 19982008 tarihlerinde zayıf hasat ve düşük elmas gelirleri nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşamıştır.
Ancak 2009-2012 yılları arasında ortalama % 7,5 büyüyen ekonomi, 2013-2014 yılları
arasında düşüş göstererek ortalama % 4 büyüme göstermiş, 2015 yılında ise sadece % 1,4
büyümüştür.
Zimbabve hükümeti hala altyapı ve düzenleme eksiklikleri, devam eden, politik
belirsizlik, büyük bir dış borç yükü ve yetersiz kayıtlı istihdam gibi bir dizi ekonomik sorunla
karşı karşıyadır. Zimbabwe ekonomisi tarım sektörüne dayalıdır. Mısır, pamuk, tütün,
buğday, kahve, şeker kamışı, yer fıstığı en önemli tarımsal ürünlerdir. Ülkede madencilik
(kömür, altın, platin, bakır, nikel, kalay, elmas, kil, çok sayıda metalik ve metalik olmayan
maden cevherleri), çelik, ağaç ürünleri, çimento, kimyasallar, gübre, giyim, ayakkabı, gıda ve
içecek sanayi ülkede gelişme gösteren ekonomik faaliyetlerdir.
Zimbabwe Merkez Bankası’nın bütçe açığını kapatmak için 2009 yılına kadar düzenli
olarak para basmaya devam etmesi sonucunda ülkede hiperenflasyon yaşanmıştır. 2009
başında yapılan düzenlemeyle Zimbabve Doları tedavülden kaldırılmış ve Zimbabwe’de
çoğunlukla ABD Doları olmak üzere Güney Afrika Rand’ı ve Botsvana Pula’sının
kullanılmasına izin verilmiştir.
Zimbabwe ekonomisi, yapısal problemler (altyapı eksiklikleri, elektrik kesintileri ve
yolsuzluk), düzenleyici eksiklikler, büyük oranda sanayinin olmayışı ve kullanılan eski
teknoloji, sürdürülemeyen dış borç yükü, likidite zorlukları ve siyasi belirsizlik gibi
nedenlerle kırılgan bir yapıya sahiptir.
Zimbabwe içinde bulunduğu ekonomik ve mali sorunlar sebebiyle uzun yıllardan beri
IMF’nin programlarını takip etmektedir. Yabancı yatırım çok sınırlı kalmaktadır. 2007’de
çıkartılan Yerlileştirme Yasası (Indigenisation and Economic Empowernment Act) yabancı
kökenli firmaların % 51’ini yerli Zimbabweliler’e devrini öngörmektedir. 500 bin dolardan
fazla sermayesi bulunan firmaların tabi olduğu söz konusu yasanın getirdiği kısıtlamalar pek
çok yabancı firmayı ülkeye yatırım yapmaktan alıkoymaktadır.
823.145 km2 alan kaplayan Namibya Oğlak dönencesinin her iki tarafında yer alır.
Ülkenin batısında Atlas Okyanusu yer alırken, kuzey, doğu ve güneyden Angola, Botswana,
Güney Afrika Cumhuriyeti ile çevrilidir. Ülkenin kuzeyinde Kuene nehri ağzından başlayan
Atlas Okyanusu kıyı şeridi güneyde Oranj nehri ağzına kadar 1.350 km’yi bulur. Ülkenin
batı-doğu yönündeki genişliği ise 270 km uzunluğu bulan Angola, Botswana arasında uzanan
Cagrivi şeridi haricinde 610 km’dir.
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Namibya jeomorfolojik olarak üç bölgeye ayrılır. Genişliği 20-140 km arasında
değişen Atlas Okyanusu kıyısı boyunca uzanan kıyı düzlükleri genel olarak kumullarla kaplı
olduğundan Namib çölü olarak anılır. Kumulların doğuya doğru olan devamı çakıllar ve
kayalık halindedir. Bu sahanın gerisinde yine kuzey- güney yönünde uzanan eğimli yamaç ile
onun devamı olan engebeli diklik ve dağlık alanlar ise ikinci bölgeyi oluşturur. Bu dağlık
alanın doğuya doğru olan devamı geniş yüksek platolar sahasıdır. Kuzeyde Damaraland
güneyde Namalan adı ile bu ünite 1.000-1.700 m yükseltidedir. Yer yer plato üzerinde orta ve
kuzey kesimde 2.500, 2.400 m’leri bulan tepeler dikkati çeker. Üçüncü ünite ise platonun
doğuya devamında hafif eğimler ile alçalan yamaçlar ve Kalahari çölünden oluşur.
Ülkede sulama ve hidroelektrik enerji sağlamasında dikkati çeken üç akarsu vardır.
Bunlardan Kuenene ve Okavanga kuzeyde yer alırken, Oranj ise güneydedir.
Kuzeydekilerden Kunene Atlas Okyanusuna dökülür. Okavanga ise Cagviri koridorunu
geçerek Kalahari çölünde geniş bir bataklık alan meydana getirerek kaybolur.
Namibya’da sıcak ve kurak şartların hakim olduğu bir iklim görülür. Tropikal yüksek
basınç kuşağı üzerinde bulunan ülkede yıllık ortalama sıcaklık değerleri oldukça yüksektir. İç
kesimlerde 20-220C olan yıllık ortalamalar, kıyı kesimlerde batıda 160C’dir. Yaz aylarında
(Kasım-Nisan arası) sıcaklık değerlerinin ülkenin çöl sahalarında zaman zaman 490C’a kadar
çıktığı görülür.
Yağışlar ülkede son derece düzensizdir. Batıda Namib çölünde gerek tropik yüksek
basınç kuşağının gerekse Atlas Okyanusundaki soğuk su akıntısı nedeniyle yıllık yağış
tutarları 100-125mm arasında değişir. Kuzeydoğu kesimde yağışların arttığı ve 600 mm’yi
bulduğu görülür.
Klimatik şartlara bağlı olarak gelişen doğal bitki örtüsü genellikle kurakçıl
karakterdedir. Ancak ülkenin kuzey ve kuzeydoğu kesiminde akarsu boylarında galeri
ormanlarına rastlanır. Teak ve Maun gibi sert odunlu ağaçların yer aldığı ormanlar ayrıca
fauna bakımından da zengindir. Etobur, otobur hayvan türleri ile çeşitli kuşların yer aldığı
bölgede Etoşa Ulusal Parkı dikkati çeker.
XV. yüzyılda (1489) batılılar tarafından keşfedilmeden önce Hotanto ve Boşimanların
yerleşim alanı olan ülke iklim koşullarının elverişsiz olması nedeniyle batılılar tarafından pek
ilgi görmemiştir. Ancak 18.yüzyıl sonu ile 19.yüzyıl başlarında Hollandalılar ve İngilizlerin
ilgisini çekmiş, kıyı şeridinde bazı küçük yerleşme noktaları kurulmuştur. Bu yerleşme
noktaları fok ve balina avcılığı merkezi olmuştur. Aynı dönemlerde iç kesimlere keşif
seyahatleri yapılmaya başlanmıştır. 1840’lı yıllarda sahaya Alman kolonistler gelmeye
başlamışlardır.1884 tarihinde bu sahada Almanlar Bismarc’ın girişimleri ile aktif bir politika
izlemeye başlamışlardır. Almanlar yerliler ile savaşmışlar ve çok sayıda yerliyi
öldürmüşlerdir. I. Dünya savaşında Almanların yenilgiye uğraması ile bu topraklar Güney
Afrika’nın manda yönetimine girmiştir. Daha sonraki yıllarda ve ikinci dünya savaşını
karışıklıklar içinde geçiren ülkede 1969 yılında Güvenlik Konseyi ve adalet divanlarının
kararları ile bu topraklarda işgalin kaldırılması istenmiştir. 1978’de yapılan serbest seçimler
yeniden çıkan karışıklıklar nedeniyle hiçbir sonuç vermemiştir. 1985’te bir hükümet
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oluşturulmuş, bunun ömrü de çok kısa olmuştur. 1989’da Birleşmiş Milletler tarafından
hazırlanan bağımsızlığa geçiş planı ile ülke 21 mart 1990’da bağımsızlığına kavuşmuştur.
Çoğunluğu zencilerden oluşan Namibya 2.436.469 kişilik bir nüfusa sahiptir. Nüfusun
%87.5’luk kısmını zenciler, %6’sını beyazlar, %6.5 kadarını melezler meydana getirir.
Ülkede nüfusun %46.7’si kentlerde yaşar. Nüfusu 100 bini aşan tek şehir başkent
Windhoek’tir( 368 bin). Ülkede nüfus genelde merkezi plato üzerinde toplanmıştır. Batı
kıyıları Namib çölü ve doğu kesimi Kalahari çölüne yakın çevreler boştur. Yıllık nüfus
artışının %1.98 olduğu ülkede doğurganlık hızı bir kadın için ortalama 3.36 çocuktur. Bantu
dili ve Hıristiyanlığın yaygın olduğu ülkede en kalabalık etnik grup nüfusun yaklaşık olarak
%50’sini oluşturan Ovambo grubuna aittir. Kavangos (%9) Herero(%7), Damara(%7),
Nama(%5), Caprivian(%4), San(%3), Baster (%2), Tswana (%0.5) diğer etnik gruplardır.
Güneyde yaşayan önemli topluluk ise Damaralar’dır. Ülke toplam nüfusunun %6’lık
bölümünü oluşturan beyazlar ise büyük kentlerde yaşarlar.
Namibyalıların 1/3’ü ülkenin başkentinin bulunduğu orta kısımlarda yaşamakta olup,
ülkenin güney topraklarında nüfusun sadece %7'si ikamet etmektedir. Ülkenin liman şehirleri
hariç batısı ve Namib çölü civarlarında yaşayan nüfus neredeyse yok denecek kadar azdır.
Planlama yetkilileri son on yılda ülkenin ekonomik büyümesine bağlı olarak
Namibya'nın nüfus artış oranı düşüktür. 1990'da bağımsızlıktan önce, Namibya'nın nispeten
küçük nüfusu yılda yaklaşık % 3 oranında büyümüş ancak doğurganlığın azalması ve HIV /
AIDS'in etkisi bu büyümeyi 2011'de% 1.4 oranında yavaşlatarak 2016'ya kadar % 2'ye
geriletmiştir. Doğurganlık oranı, doğum kontrolünün artması, kadınlar arasında eğitim
seviyesinin yükselmesi ve işgücüne kadın katılımının artması nedeniyle, son yirmi yılda,
(1996'da kadın başına yaklaşık 4.5 çocuk 2016'da 3.4) düşmüştür. İlk doğum yaş ortalaması
oldukça değişmekle birlikte, ilk evlilik yaşı artmaya devam etmekte, bu da evlilik öncesi
doğum oranının arttığına işaret etmektedir.
Tarihsel olarak erkek egemen olan göç genellikle kuzey alanlarından - siyahların
apartheid sistemi altında tutulduğu tarım dışı araziler - merkez ve güneydeki tarım,
madencilik ve üretim merkezlerine yönelik olmuştur. Güney Afrika'dan bağımsızlığını
kazandıktan sonra iç göçlere getirilen kısıtlamalar hafifletildi ve kırsal alanlardan kentlere
olan göç artarak kentsel büyümeyi güçlendirdi. Genellikle daha iyi eğitimli, varlıklı ve kentsel
alanlarda yaşayan bazı Namibyalılar ailelerini ve arkadaşlarını ziyaret etmek için veya daha
seyrek olarak yüksek öğrenim veya daha iyi ekonomik fırsatlar için Güney Afrika'ya
gitmektedirler.
Namibya ekonomisi ağırlıklı olarak ihracat için minerallerin çıkarılması ve işletmesine
bağlıdır. Madencilik GSYİH'nın % 11.5'unu oluşturur, ancak döviz kazancının% 50'sinden
fazlasını sağlar. Zengin alüvyonlu elmas yatakları, Namibya'yı mücevher kalitesinde elmaslar
için birinci derecede kaynak yapar.
Namibya’da elmas üretimi başta olmak üzere yeraltı zenginliklerinden elde edilen
gelirler, ülke ekonomisinin yapıtaşlarından birini oluşturmaktadır. Namibya toplam
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ihracatının % 65’ini de oluşturan maden ürünleri içerisinde elmas, maden ihracatının % 70’ini
teşkil etmektedir. Nüfusun %3’ü madencilik sektöründe çalışmaktadır.

Foto 40: Her üç tarafı da dağlarla çevrili olan Namibya’nın başkenti Windhoek,
Avrupa ve Afrika kültürünün güzel birleşimini sergiler. Afrika'nın iç kesimlerinde
bulunmakla birlikte, Windhoek tüm modern imkânlara sahiptir ve aynı zamanda en temiz
Afrika şehirlerinden biri olarak kabul edilir. Ayrıca Windhoek, tüm Afrika kıtasındaki en iyi
turistik yerlerden biridir.
Elmas üretiminde ve ihracatında, Belçika menşeili De Beers Centenary AG firması ile
Namibya Hükümeti tarafından ortaklaşa kurulan Namdeb Diamond Company isimli şirket
piyasayı kontrol etmektedir. Elmas üretiminin büyük bir bölümü, ülkenin sahil kesimi
boyunca yer alan madenlerde ve off-shore yataklarda gerçekleştirilmektedir.
Bu çerçevede, Gayrı Safi Milli Hasıla’nin % 12’sini oluşturan elmas madenlerinin
işletmelerinde, Namibya hükümetinin ciddi bir kontrolü bulunmaktadır. Bu durumu
desteklemek amacıyla çıkarılan madencilik yasaları da, devletin sektör üzerindeki kontrolünü
güçlendirmektedir. Nitekim Hükümet, 2010 yılının Nisan ayında alınan bir kararla, elmas
başta olmak üzere yer altı kaynaklarının işletmelerinde devletin payının artırılacağı ve gerekli
görülen stratejik enerji sektörlerinde de kamulaştırma yoluna gidileceğini açıklamıştır.
Dünyada gerçekleştirilen yıllık üretimin yaklaşık olarak % 10’una tekabül eden
uranyum üretimi, ülkenin batısında yer alan Swakopmund Bölgesi’nde yoğunlaşmıştır..
Namibya dünyanın beşinci büyük uranyum üreticisidir. Çinlilerin sahip olduğu Husab
şirketinin uranyum madenini 2017 yılında üretmeye başlaması beklenmektedir. Husab
madeninin tam kapasiteyle çalışması üzerine Namibya'nın dünyanın ikinci büyük uranyum
üreticisi olması beklenmektedir. Namibya ayrıca büyük miktarlarda çinko üretir ve ayrıca
daha küçük miktarlarda altın ve bakır üretir. Tüm bunlara rağmen Namibya ekonomisi
dünyadaki fiyat dalgalanmaları ve kuraklıktan etkilenmeye devam etmektedir.
Ülkenin sadece yüzde 1'lik bölümü tarıma uygun olmasına rağmen nüfusunun yaklaşık
yarısı geçimini sağlamak için tarım yapmakta ve buna rağmen Namibya tarımı kendi
kendisine yetmemekte, bazı ürünler ithal edilmektedir. Namibya normalde hububat
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gereksinimlerinin yaklaşık% 50'sini alır; Kuraklık yıllarında kırsal alanlarda gıda sıkıntısı
yaşanır
Namibya’da ticari balıkçılık ve balık ürünlerinin işlenmesi istihdam, ihracat gelirleri
ve GSYİH’ya katkı açılarından ekonomisinin en hızlı büyüme kaydeden sektörleri arasında
yer almaktadır. Ülkenin kıyılarındaki temiz ve soğuk Güney Atlantik denizi suları dünyadaki
en zengin balık yataklarından birini teşkil etmekte olup, yılda 1.5 milyon metrik ton civarında
ürün elde edilebilme potansiyelini sunmaktadır.
Ülkedeki siyasi istikrar ve uygulanan istikrarlı makroekonomik politikalar sonucu
milli geliri bağımsızlığın kazanıldığı 1990 yılından 2009 mali krizine kadar olan süreçte yılda
ortalama %4,3 oranında büyümüştür. 2014 yılında kıtlığın ardından toparlanan tarım sektörü
ile 2013 sonunda başlatılan toplu konut projesi çerçevesinde, inşaat ve ayrıca perakende
sektörlerinde yaşanan canlılık ve artan altyapı yatırımlarının da etkisiyle, %5.3 oranında
büyüme kaydetmiştir.
Ancak büyük oranda maden üretimine bağımlı olan ülke ekonomisi hammadde
fiyatlarındaki kestirilemeyen ve beklenmedik dalgalanmalara açık hale gelmekte ve ciddi
düzeyde kırılgan bir yapı sergilemektedir.
Güney Afrika Cumhuriyeti toprakları içinde yer alan Lesotho 30.355 km2 alan
kaplar. Kıtanın toprak bütünlüğü bakımından küçük ülkeler içinde yer alır. Ortalama
yükseltisi 3.000 m’yi bulan ülke, Drakensberg dağları üzerinde yer alır. Ülkenin batı kesimi
kıtanın iç kesiminde dikkati çeken Karoo adı verilen yüksek platonun doğudaki devamıdır.
Kalın bazalt örtüsünden meydana gelen plato Oranj nehrinin yukarı çığırında yer alan kolları
tarafından parçalanmıştır. Doğu kesimde dikkati çeken Drakensberglerin zirvelerinde yükselti
3.480 M2yi bulur. Kiburası Güney Afrika’nın en yüksek noktasıdır. Güney Afrika’nın önemli
ırmaklarından Oranj ve Tugela bu ülkeden doğarlar.
300 enlemi üzerinde yer alan ülkede ortalama yükseltinin fazla olması nedeniyle
ılıman bir iklim görülür. Yıllık yağış ortalamalarının 800-1.600 mm arasında olduğu
Lesotho’da sıcaklıklar da yüksektir. Yaz aylarında 250C’yi bulan sıcaklıklar kış aylarında
150C’tır. Ülkenin doğusu daha fazla yağış alır. doğu kesimdeki yaylalarda yaz, kış arasında
sıcaklık farklarının büyük olması yanında donlu gün sayısı da fazladır. Yeşilin fazla alan
kapladığı gür bir ot örtüsü dikkati çeker.
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Foto 41:Lesotho'nun başkenti ve en büyük şehri olan Maseru 1869'da
İngiliz himayesi-ne girdikten sonra başkent olmuştur.. 1966'da ülke bağımsızlığını
kazandığında Maseru, sermaye statüsünü korudu. Şehrin adı, "kırmızı kumtaşı" anlamına
gelen Sesotho kelimesinden türemiştir.
19 yüzyıl başlarına kadar(1843) çeşitli yerli kabilelerin yaşadığı topraklar üzerinde bu
tarihten sonra artan Boer saldırıları karşısında İngilizler sahayı kontrolleri altına almışlardır.
Zulu Krallığının hükümranlığı altında bulunan bu topraklar üzerinde İngilizler yerli kabilelere
zamanla geniş özgürlük tanımışlardır. Bu nedenle 1909 yılında kurulan Güney Afrika
Birliğine Lesotho katılmamıştır. Daha sonraki yıllarda da İngiltere’nin himayesinde kalan
ülke 1966 tarihinde bağımsız krallık olmuştur fakat İngiliz Uluslar topluluğuna katılmıştır.
1.953.070 kişinin yaşadığı Lesotho’da yaşayan en büyük etnik grup % 99.7ile
Sotholardır. Ayrıca , % 0.3 oran ile Zulu, Xhosa gibi etnik grupları ile Avrupalılar ve
Asyalılar yaşamaktadır.
Lesotho büyük sosyoekonomik zorluklarla karşı karşıyadır. Nüfusunun yarısından
fazlası yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. Ülke HIV / AIDS yaygınlık oranı
bakımından dünyada ikinci sıradadır. Buna ek olarak, Lesotho küçük, dağlık, denize kıyısı
olmayan , tarıma elverişli az arazisi olan coğrafi faktörler nedeniyle gıda yetersizliği ile karşı
karşıyadır. Bu nedenle gıda ihtiyacı için dışaraya bağımlı bir ülkedir. Son iki yılın demografik
ve sağlık araştırmalarına göre Lesotho'nun bebek, çocuk ve anne ölüm hızı, son on yılda
sürekli olarak artmaktadır. Bu önemli eksikliklere rağmen, Lesotho eğitim alanında ilerleme
kaydetmiştir. Evrensel ilköğretime ulaşma yolunda ilerlemektedir. Afrika'da yetişkin okur
yazarlık oranlarının en yüksek olduğu ülkelerden biridir. Ülke nüfusunun %70 gibi çok büyük
bir kısmı ülke ortalamasına göre daha düşük bir yükseltiye sahip ve daha verimli toprakların
bulunduğu batı bölgelerinde yaşar. Toplam nüfusun % 27.3'ü kentlerde toplanmıştır.
Kentleşme oranının yıllık % 3.05 olduğu ülkede en kalabalık nüfusa sahip olan şehir 267 bin
kişilik nüfusu ile başkent Maseru’dur.
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Lesotho'nun göç tarihi coğrafyasıyla bağlantılıdır; Ülke dil ve kültür özelliklerini
paylaştığı Güney Afrika ile çevrilidir. Bir zamanlar Lesotho’nun, istihdam işgücü , sınırları
dışındaki ülkelerde daha fazlaydı. Günümüzde yurt dışında çalışanların gönderileri
GSYİH'nın yaklaşık% 17'sine eşittir. Ülkede az sayıdaki iş olanağı, yüksek oranda yoksulluk
ve sınır ötesi ülkelerde ücretlerin yüksek olması , tarımın, başlıca gelir kaynağı olduğu
Bantular arasında Güney Afrika'ya yönelik işgücü göçünü hızlandırdı..
Bantu göçmenlerin çoğunluğu Güney Afrika'da altın madenlerinde çalışmak üzere
giden sözleşmeli bekar erkeklerdi. Bununla birlikte, göç eğilimleri 1990'lı yıllarda değişti,
düşen altın fiyatları, daha katı göç politikaları ve Güney Afrika’lı işçilerin Güney Afrika'da
madenlerinde çalıştırılmak için tercih edilmesi daha az erkek göçmenin ülke dışına göç
etmesine neden oldu..
Erkekler hâlâ ülke dışındaki işgücü göçüne hâkim olsa da, dul olan veya kocaları işsiz
olan kadınlar çoğunlukla Güney Afrika'da, hizmetçi olarak çalışmaktadır. Ülke içinde ise
kırsal alanlardan şehirlere göç hareketine, konfeksiyon endüstrisinde çalışmak ya da HIV /
AIDS'li sevdiklerine bakmak için kadınların daha fazla katıldıkları görülür.
Küçük, dağlık ve tamamen Güney Afrika tarafından kuşatılmış olan Lesotho, tekstil
imalatı, tarım, ithalat işlemleri ve bölgesel gümrük gelirinden oluşan dar bir ekonomik tabanı
vardır.. Halkın dörtte üçü kırsal alanlarda yaşar ve hayvancılık ve geçim için tarım yapar
ancak Lesotho, ülkenin gıda talebinin sadece % 20'sini karşılayabilir. Çünkü tarım iklime
bağlı olduğundan hava değişikliklerine karşı savunmasızdır.
Lesotho’nun, ekonomik faaliyetlerinin çoğu Güney Afrika'ya dayanır; Lesotho,
tükettiği malların% 90'ını tarımsal girdiler de dahil olmak üzere Güney Afrika’dan, ithal
eder. Güney Afrika'da madencilik istihdamı 1990'lı yıllardan beri önemli ölçüde azalmasına
rağmen aile üyelerinden madenlerde, çiftliklerde çalışan veya hizmetçilik yapanların
gönderdikleri gelirlere büyük oranda bağımlıdır. Lesotho, Güney Afrika Gümrük Birliği'ne
(SACU) üyedir ve 2014'de SACU gelirleri toplam hükümet gelirinin yaklaşık% 44'ünü
oluşturmuştur.
Ülkenin yüksek kesimlerinde kaynağından çıkan birçok nehir, ırmak bulunduğu için,
su yönünden zengin olan ülke, bu kaynaklarını Lesotho Highland Water Project adını
verdikleri baraj oluşumları ile elektriğe dönüştürmekte ve böylece ülkenin çok büyük oranda
elektrik ihtiyacını karşılamaktadır. Burada elde edilen elektriğin ve suyun yine büyük bir
bölümü de komşu ülke Güney Afrika Cumhuriyeti'ne satılmaktadır
Afrika Cumhuriyeti topraklarının kuzeydoğu kesiminde Mozambik’in güney ucunda
yer alan 17.400 km2’lik yüzölçümüne sahip olan Swaziland Afrika kıtasının en küçük
ülkelerinden biridir. Svaziland’ın batı kesimi yüksek Drakensberg dağlarının kuzey ucunda
yer aldığından, dağlık görünümlüdür. Doğusu ise Hint Okyanusu kıyılarına Güney Mozambik
ovasına doğru hafif eğimlerle inen alçak yamaçlardan oluşur. Akarsular tarafından geniş bir
şekilde parçalanmış olan ülke arazisinde en yüksek nokta batıda 1.860 m ile Emlembe
tepesidir.
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Ilıman bir iklimin görüldüğü Swaziland’da yıllık yağış tutarları 750- 1200 mm
arasında değişir. Batı kesimde yıllık 150C olan ortalama sıcaklık doğuda 220C’dır. Ülkenin
batı kesiminde yükseklerde çayırlar hakim doğal bitki örtüsünü oluştururken, doğu kesimde
yamaçlar ve düzlük alanlar, tarım alanları dışında ağaçlı savan örtüsü ile kaplıdır.
Batılı ülkelerce XIX.yüzyıl içinde tanınmaya başlayan ülke Güney Afrika’da Swazi
Bantuları olarak anılan zenci grubunun vatanıdır. Temelde hayvancılık ve tarımsal uğraşılar
içinde olan bu grupta erkekler kadar kadınlar da siyasal, ekonomik, ve dinsel yetkilere
sahiptir. XIX.yüzyılda (1800’lü yılların başında) Svazi bu sahada bağımsız bir krallık
kurmuştur. Bantuları1836-1868 yılları arasında Kral Mswati zamanında en parlak devirlerini
yaşayan krallık daha sonraki yıllarda Güney Afrika’daki Boer savaşı sırasında Transvaal’in,
dolayısıyla İngiltere’nin himayesine girmiştir. 50 yıl kadar İngiltere’nin yönetiminde kalan
ülke 1966’da özerk bir idareye kavuşmuştur.
6 Eylül 1968 tarihinde bağımsızlığını kazanan Svaziland, dünyada mutlak monarşiyle
yönetilen birkaç ülkeden biridir. Ülke, Kral ve Ana Kraliçe tarafından müştereken
yönetilmektedir. Kral ve Ana Kraliçe’nin yetkileri, geleneksel bazı denetleme
mekanizmalarına tabi olmakla birlikte, bunlar demokratik anlamda bir kontrol mekanizması
oluşturmamaktadırlar. Kral ve Ana Kraliçenin yetkileri arasında, Başbakan’ı atamak,
Bakanlar Kurulu üyelerini onaylamak, Millet Meclisi’nin 10, Senato’nun ise 20 üyesini
seçmek, kanunları veto etmek, Parlamento’yu feshederek yeni seçimlerin tarihini belirlemek,
hakimleri ve Yüksek Hakimler Kurulu üyelerini atamak bulunmaktadır.
1.451.428 kişilik nüfusa sahip olan Güney Afrika ve Mozambik'le çevrili bu küçük
ülke kırsal nüfus ağırlıklıdır. Ciddi bir yoksulluk sorunu ve dünyanın en yüksek HIV / AIDS
oranına sahip olmasıyla dikkati çeker. Zayıf ve kötüleşen bir ekonomisi, yüksek işsizlik, hızlı
nüfus artışı ve kaynakların eşitsiz dağılımı, özellikle kırsal alanlarda yoksullukla mücadelede
ve gıda yetersizliği ülkenin en önemli ekonomik sorunlarıdır. Düzensiz hava koşulları (sık sık
kuraklık ve aralıklı şiddetli yağışlar ve taşkınlar), parçalanmış olan arazinin aşırı kullanımı,
aşırı otlatma ve geleneksel tarım uygulamaları, ürün verimini düşürmekte Swaziland'ın
yoksulluk ve geçim sorunlarını arttırmaktadır. Son derece yüksek HIV/AIDS oranı –
yetişkinlerin % 28'inden fazlasında - yüzünden tarımsal üretim azalmıştır.
Ülke nüfusunun % 97’sini Afrikalılar, % 3’ünü Avrupalılar oluşturur. Bu nüfusun
%90'ı Bantu etnik grubunun güney grubu üyesi olan Svazilerdir. Svaziler dışında ülkede çok
az da olsa Sotho, Zulu, Tsonga etnik grubuna dahil üyeler ile beyazlar ve melezler vardır.
Swaziland, ihracatının %60'ı ve ithalatının %90'ından fazlası için Güney Afrika'ya
güvenir. Hükümet, gelirinin %49'u Güney Afrika Gümrük Birliği'nin (SACU) gümrük
vergilerine bağımlıdır; Swaziland düşük gelirli bir ülkedir. Ancak nüfusun yaklaşık% 20'si
ulusal servetin % 80'ini kontrol eder ve bu nedenle gelir dağılımı oldukça çarpıktır.
Nüfusun yaklaşık% 70'i tarım sektöründe faaliyet gösterir. İmalat sanayii 1980'li ve
1990'lı yıllarda çeşitlilik kazanmıştır. Ancak imalat son on yılda az bir artış
göstermiştir. Şeker ve meşrubat konsantresi en büyük döviz kazancısıdır. Madencilik son
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yıllarda önemini yitirmiştir. Kömür, altın, elmas ve taş madenleri küçük ölçeklidir ve 2014
yılında tek demir cevheri madeni kapatılmıştır.
Tahmini % 28'lik işsizlik oranına sahip olan Swaziland'ın küçük ve orta ölçekli
işletmelerin sayısını ve büyüklüğünü artırması ve doğrudan yabancı yatırımları çekmesi için
acil önlemler almalıdır. 1 Ocak 2015'te Swaziland, işçi haklarına ilişkin düzenlemeleri
yapmadığı için Afrika Büyüme ve Fırsat Yasası (AGOA) kapsamındaki yardımlar için uygun
ülke olma özelliğini kaybetmiştir.

14.3. Adalar
Afrika’nın Hint Okyanusu açıklarında yer alan adaların en büyüğü Madagaskar’dır.
Diğer adalar Réunion, Mauritius ve Seycheller ve Komor adalarıdır. Bunlardan Madagaskar
adası Hint Okyanusu’nun güneybatısında yer alır. 587,041 km2 yüzölçümü ile dünyanın
4.büyük adası olan Madagaskar 4.828 km uzunluğunda kıyı şeridine sahiptir. Dar kıyı ovası,
yüksek platolar, merkezde dağların yer aldığı adada en yüksek nokta Maromokotro (2,876 m)
tepesidir. Sahil boyunca tropikal, iç kısımlarda ılıman, güneyde kuru iklim tipi görülür.
Ülkede, Aralık-Nisan dönemi yağmurlu ve Mayıs-Kasım dönemi ise kurak olmak üzere iki
mevsim yaşanmaktadır.
24.430.325 nüfuslu Madagaskar’ın etnik yapısını Malaya-Endonezyalı (Merina ve
Betsileo'yu kapsamaktadır), Cotiers (Afrikalılar, Malaya-Endonezyalı ve Arapların
karışımından ortaya çıkmış olan soy - Betsimisaraka, Tsimihety, Antaisaka, Sakalava),
Fransız, Hint, Creole ve Comoran’lar oluşturur. Nüfusunun %32,6’nın şehirde yaşadığı
ülkede en önemli şehir 1.816 kişinin yaşadığı başkent Antananarivo’dur.
Madagaskar'ın nüfusunun-% 60'ı - 25 yaşın altındadır. Bir kadın 4'den fazla çocuk
dünyaya getirir bu yüksek doğurganlık oranı, nüfusunun yakın gelecekte hızlı büyümeyi
sürdüreceğini göstermektedir. Nüfus kırsal ağırlıklı ve fakirdir. Bir sürü genç kız okuldan
çekilir, erkenden evlenir (çoğunlukla ebeveynleri tarafından bunun için baskı yapılır) ve
çocuk sahibi olmaya başlar. Erken yaşta çocuk doğurma, yoksulluk ve doğum sırasında
nitelikli sağlık hizmetleri, genç anneler ve bebekleri için ölüm riskini arttırır.
20 ila 24 yaşlarındaki kadınlarının %40'ından fazlası evlidir ve üçte birinden fazlası 18
yaşına kadar doğum yapmış durumdadır Evliliğin yasal yaşı 18 olmasına rağmen, erken
evlilikler için ebeveynler sık sık onay verir veya özellikle ülkenin yaklaşık% 65'ini oluşturan
kırsal alanlarda bu yasalar uygulanmaz . Genç kızların, yaşlı insanlarla, sığır ya da para
karşılığında evlenmeleri bir gelenek haline gelmiştir,.
Madagaskar'ın nüfusu, Malagasi dilini konuşan 18 ana etnik gruptan oluşur. Etnik
çeşitliliğin fazla olması, adaya tarih boyunca çok farklı yerleşimcilerin geldiğini gösterir.
Madagaskar'ın köleliği (16. - 19. yüzyıla ait Merina Krallığı) uygulayan hiyerarşik toplum
düzeninin günümüze ulaşan mirası, bazı etnik grupların kast sistemini korumalarıyla oluşan
sınıfsal gerilimlerdir. Madagaskar ücretsiz zorunlu ilköğretimin anayasal güvencesine ve
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çeşitli insan hakları sözleşmelerine taraf olmasına rağmen, kölelerin torunları eğitim ve iş
olanaklarından eşit olarak yararlanamazlar.
1895 yılında Fransa’nın egemenliği altına giren 1960’da ise Fransa’dan bağımsızlığını
ilan eden Madagaskar’ın aralarında elmas, yarı değerli taşlar ve petrolün de olduğu önemli
yeraltı zenginlikleri bulunduğu sanılmaktadır. Ülkenin en önemli gelir kaynakları, madencilik,
turizm, tekstil ve tarımdır
Tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörlerinden edinilen gelirler ülke için önemli bir
gelir ve istihdam kaynağıdır. Kahve, vanilya, şekerkamışı, karanfil, kakao, pirinç, manyok,
fasulye, muz yetiştirilen başlıca ürünlerdir. Ülkenin geleneksel ihracat ürünleri kabuklu deniz
ürünleri, vanilya ve kahvedir. Tekstil ürünleri ihracatı da ülke ekonomisi içinde önemli bir
paya sahip olup, 2002 yılından itibaren artış göstermiştir.
Madagaskar dışındaki adalar genelde dağlık, sık ormanlarla kaplı fakat kıyılarında
bozulmamış plajlar ve mercan resifleri bulunan adalardır.
Madagaskar’ın yaklaşık 800 km doğusundaki volkanik ada Mauritius 2,040 km2 alan
kaplar, ada kuzey-güney doğrultusunda 60 km ve doğu-batı doğrultusunda 45 km
uzunluğundadır. Tamamen volkanik yapıda olan ada oldukça heybetli bir görünüme sahiptir.
Adanın en yüksek noktası Mont Piton 828 m yüksekliktedir.
Toplamda dört takımadadan oluşan Mauritius’un diğer adaları Rodrigues, Agelega ve
Cargados Adalarıdır. 560 km doğusundaki Rodrigues ve bunun yanındaki adacıkların toplam
119 km2lik bir yüzölçümü vardır. İki alçak adadan Agelega Adaları Mauritius’un 930 km
kuzeyinde bulunmakta olup, toplam olarak 27 km2lik bir alana sahiptir.
Jeolojik bakımdan volkanik faaliyetler üç evrededir. İlk evrede çok akıcı olan bazalt
lavları en eski olanıdır. Bu devrede Hawai tipi patlama ile geniş bir koloni meydana gelmiştir.
bu patlama Kreatase sonu ile Tersiyer başlangıcında olmuştur.
Volkanik faaliyetlerin ikinci aşaması Tersiyer sonlarındadır. Söz konusu olan bazalt
lavları, taban konglomeralarını örtmüştür. Erozyondan sonra, üçüncü volkanizma devresi
Tersiyer sonu ve kuaternerde meydana gelmiştir. Bu devrede bazalt lav akıntıları eski
volkanların duvarlarını yıkma sonucunda eski birçok depresyonları dolduran ve bugün kıyı
ovalarını oluşturan kısım arasında geniş bir şekilde yayılmıştır.
Adada reliefin geniş sahalar oluşturması ve yüksekliğinin az olması önemli tarım
alanlarının bulunmasını kolaylaştırır. Ayrıca ada birkaç km genişliğinde ve kıyıya dar bir şerit
şeklinde bir resife sahiptir. Bu resif adanın doğu kıyısındaki alize rüzgarlarının hakim olduğu
kesimde oluşmuştur, resiflerin 20 metre civarında bir yüksekliği vardır. Güney kıyısı
dışındaki bütün kıyıları sığ kayalıklar ve mercanlarla çevrilidir. Ova halindeki kuzey
bölgesini, yüksekliği 670 metreye ulaşan orta kesimdeki plato dikkati çeker. Yayla üzerindeki
birçok dağ silsileleri ve tek tek tepeler 900 m’nin altında bir yüksekliğe erişir.
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Yarı tropikal bir iklimin hakim olduğu ülkede. Sıcaklıklar ortalama olarak kıyıda
23°C, platoda 19°C’dir. Kasım- Nisan arasında , güneydoğu alizeleri dağlara ve yaylaya bol
yağmur getirir. Bazı yamaçlar yılda 5000 mm’lik yağış alırken, dağların rüzgar almayan
taraflarında ise 900 mm yağış düşer. Ara sıra esen kuvvetli kasırgalar adada büyük ölçüde
yıkımlara neden olur.
1810’a kadar Fransız sömürgesi iken, o tarihte İngilizlere geçmiş, 12 Mart 1968’de
bağımsızlığını ilan etmiştir.
1,348.242 kişilik nüfusu olan Mauritius yüzölçümüne oranla dünyanın en yoğun
nüfuslu ülkelerden biridir ve olan km2ye 444 kişi düşer ve aşırı nüfus artışı devlet için önemli
bir sorundur. Yerli bir nüfusa sahip olmayan Mauritius'un etnik karışımı, iki yüzyılın
üzerindeki Avrupa sömürgeciliğinin ve uluslararası emek göçünün bir sonucudur. Şeker
üretimi çoğunlukla Madagaskar, Mozambik ve Doğu Afrika'dan gelen köle işçilere
bağlıdır. 1830'ların sonu ile 1860'ların başları arasında en yüksek işgücü akışına sahne olan
ülkenin nüfusu yılda %7'den fazla bir artış göstererek adanın sosyal ve kültürel
kompozisyonunu yeniden şekillendirmiştir.. Hintliler 1837'de Mauritius nüfusunun yaklaşık%
12'sini temsil ederken, onlar ve onların torunları 19. yüzyılın sonuna kadar kabaca nüfusun
2/3’ünü oluşturmaktaydı. Günümüzde adada beş farklı nüfus grubu dikkati çeker Nüfusun
yaklaşık 1/3’ünü Hindistan’dan göç edenlerin soyundan gelenler oluşturur. Bunlar Hindular
(nüfusun % 53’ü) ve Müslümanlar (nüfusun % 16’sı) olmak üzere iki gruba ayrılır. AfrikalıAvrupalı, Afrikalı-Asyalı karışımından meydana gelen melezler nüfusun % 27’sini, Çin
asıllılar nüfusun % 3’ünü, ve Fransız asıllılar nüfusun ancak % 1’ini oluşturur.
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Foto 42: 7 ülke 7 toprak 7 ayrı renk görmeniz mümkün kültürlerin, dinlerin ve dillerin
bileşkesi olan Mauritius’ta. Barındırdığı farklı elementlerden dolayı içinde renk geçişleri olan
7 renkli toprağı volkanik bir oluşumun eseri
Ülkenin resmi dili İngilizce olmasına rağmen çok küçük azınlık tarafından konuşulur.
Fransızca, Fransız asıllılar ve melezler tarafından konuşulur ayrıca Afrika dillerinden
kelimelerin karışması ile basitleştirilmiş bir Fransızcada konuşulan dilller arasındadır.
Hintlilerin konuştuğu Hintçe, Müslümanlarca konuşulan Urdu dili, Çinlilerin konuştuğu
Çince diğer dillerdir.
Maritius Adasında en yaygın din Hinduizm’dir. Hıristiyanlık ve İslamiyet de diğer
dinlerdir. Nüfusun yaklaşık %39.7’si şehirlerde yaşar. Kuzeybatı kıyısındaki Port-Louis
135.000’lik nüfusu ile ülkenin başkenti , en büyük şehri ve limanıdır. Diğer şehir merkezleri
yüksek arazilerde yer alır.
Mauritius ekonomik alanda Afrika’da örnek gösterilebilecek bir ülke durumundadır.
Ticaretin gelişmesinde atılan kararlı adımlar, hukukun üstünlüğüne dayanan istikrarlı bir
demokratik düzen, etnik hoşgörü, makroekonomik istikrar, toplumsal adalet ve önemli
sektörlere özel teşvik uygulamaları, Mauritius’un ekonomik alanda sağladığı başarıları
etkileyen temel faktörlerdir.
Zengin madenlere ve verimli topraklara sahip değildir. Ekonomi halen şeker, turizm,
tekstil ve konfeksiyon ile finansal hizmetler üzerine balık işleme, bilgi ve iletişim teknolojisi,
turizme dayanır.. Bununla beraber, bol yağış ve gübre kullanılan arazi, şekerkamışı üretimine
imkan verir. Ada topraklarının yarısına ekilmiş olan şekerkamışı ülkede şeker üretiminin
temel sanayi olmasını sağlamıştır.
Şeker kamışı arazinin yaklaşık% 90'ında yetiştirilir ve ihracat gelirlerinin% 15'ini
oluşturur. Bu bitkinin yetişmesine elverişli olmayan topraklarda, çay ve tütün
yetiştirilmektedir Mauritius, Hindistan, Güney Afrika ve Çin'de ticareti amaçlayan 32.000'den
fazla offshore kuruluşu cezbetmiştir. Sadece bankacılık sektörüne yapılan yatırım 1 milyar
doları aşmıştır. Mauritius'un tekstil sektörü, ABD pazarına gümrüksüz erişim imkânı sağlayan
Afrika Büyüme ve Fırsat Yasası'ndan yararlanmıştır.
Ülke ekonomisinde en önemli hizmet sektörü turizmdir. Mauritius’un iklimi, sahilleri,
mercan kayalıkları turizm açısından çekicilik sağlamaktadır.
Afrika anakarası ile Madagaskar arasında yer alan Komor Adaları ise Mayotte,
Moheli, Anjouan ve Büyük Komor ismini alan dört küçük adadan oluşur. Mozambik
Kanalının kuzeyinde bulunan takım adalar üzerinde yer alan ülke, ilk defa 10. yüzyılda
Müslüman denizciler tarafından keşfedilmiştir. Buranın yerlileri arasında İslamiyet hızla
yayılarak adaların resmi dini olmuştur.
On altıncı yüzyılda Portekizli denizcilerin buraya yerleşmesi ile Hıristiyanlığın
yayılması için uğraşmışlar. Fakat adaları daha sonra Fransızlar, işgal etmiştir. Fransızlar
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1841’de Mayotte’yi, diğer adaları ise 1866 ile 1909 yılları arasında işgal etmişler ve 1912’de
ise bütün adalar Fransızların eline geçmiştir.

Foto 43: Tropik ve volkanik bir ada olan Mauritius, bembeyaz kumsalları, dünyadaki
sayılı bozulmamış mercan kayalıkları, binden fazla balık çeşidi, egzotik meyveleri ve palmiye
ağaçlarıyla küçük bir cennet modelidir.
1914’te Madagaskar’daki Fransız hükumetinin yönetimi altına girmiş, 1947’ye kadar
Madagaskar’a bağlı kalmış, 1958 referandumu ile denizaşırı ülke konumuna gelmiştir.
1961’de iç işlerinde bağımsız olan Komor halkı 1974 yılında, bağımsızlık için oylama
yapmıştır. 6 Ocak 1975’te Komor parlamentosu bağımsızlığını ilan etti. 3 Ağustos 1975’te
Mao taraftarı Marksist Ali Salih yaptığı darbenin ardından camileri kapatmış, Müslümanlara
çok zulüm yapmıştır.. 12-13 Mayıs 1978’de devrilen Ali Salih’in yerine gelen ve Ahmed
Abdullah Abdurrahman İslama dayalı devlet kurmuştur.. 26-27 Kasım 1989’da Başkan
Ahmet Abdullah öldürüldü. Fransa’nın müdahalesi ile 1990 Martında Yüksek Mahkeme
Başkanı Said Muhammed devlet başkanlığına seçildi. Görüldüğü gibi ülke bağımsızlık
tarihinden günümüze kadar geçen süre içinde 20’den fazla darbe girişimi yaşamıştır.
Komorlar Birliği’nde 2008’de yapılan çokuluslu askeri müdahalenin ardından,
2009’da ülkenin idari sisteminde değişiklik yapılmasını öngören anayasa değişikliği teklifi
halkoyuna sunulmuş ve Cumhurbaşkanlığının her seçimde üç ada arasında sırayla el
değiştirmesini öngören bir sistem benimsenmiştir. 7 Kasım ve 26 Aralık 2010 tarihlerinde iki
turlu olarak yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Dr. Ikililou Dhoinine, ülkenin
Moheli adasından çıkan ilk Cumhurbaşkanı olmuş ve 26 Mayıs 2011’de görevi selefi Ahmed
Abdallah Mohamed Sambi’den devralmıştır.
Ülkede son genel ve yerel seçimler 2015 yılı Ocak ve Şubat aylarında düzenlenmiştir.
Diğer yandan Cumhurbaşkanı Dhoinine, kendi döneminin III. Hükümetini yine aynı yılın
Nisan ayında kurmuştur.
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752.288 kişilik nüfusa sahip takımadaların Afrikalı, Arap, Hintli, Malay, Çinli ve
Avrupalılardan oluşan karmaşık bir nüfus yapısı vardır. Nüfusun %98’inin Müslüman olduğu
adanın sanayisi hiç gelişmemiştir.
Dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan Komorlar yetersiz ulaşım bağlantıları, genç
ve hızla artan bir nüfus ve az sayıda doğal kaynaktan oluşan üç adadan oluşur. Avcılık, ve
ormancılık da dahil olmak üzere tarım, GSYİH'nın % 50'sini oluşturur, işgücünün% 80'ini
istihdam eder ve ihracatın çoğunu sağlar. İhracat geliri, vanilya, karanfil ve ylang ylang'tan
(parfüm özü) oluşan üç ana ürüne büyük ölçüde bağımlıdır; Komorların ihracat kazançları,
yangınlar ve şiddetli hava olayları gibi felaketler nedeniyle kolayca bozulmaktadır. Tarımın
ekonomi için önemine rağmen, ülke gıda miktarının yaklaşık % 70'ini ithal eder; Pirinç,
elyaf, i thalatın büyük kısmını hesaplar. Yaklaşık 300.000 Komorlu’dan gelen döviz , ülkenin
GSYİH'sinin yaklaşık% 25'ine katkıda bulunur.
2016 yılının ortalarında seçilen yeni hükümet, temel hizmetler, eğitim ve teknik
eğitimin yükseltilmesi, ticari ve endüstriyel kuruluşların özelleştirilmesi, sağlık hizmetlerinin
iyileştirilmesi, ihracatı çeşitlendirmek, turizmi teşvik etmek ve yüksek nüfus artış oranını
azaltmakla uğraşmaktadır. Bazen ülke dışından başlatılan tekrar eden siyasi istikrarsızlık
büyümeyi engellemiştir. 2015 yılının sonlarında Suudi Arabistan, Komor hükümetine büyük
bir bütçe yardımı sağlamış ve böylece gecikmiş borçları kaldırılmıştır. Yeni seçilen hükümet,
gelir seferberliğini artırmak, harcamaları azaltmak ve elektrik erişimini iyileştirmek için
harekete geçmiştir.
Afrika’nın Zanzibar Adası’nın 800 km kadar doğusunda Hint Okyanusu’nda yer
aldıkları için sık sık Güney Asya içine alınan Seychell Adaları (kısaca Seyşeller) Afrika ve
Hindistan yarımadasının arasında kalmaktadır. 90,846 kişinin yaşadığı ülke, eski İngiliz
sömürgesidir. 1976’da bağımsızlığını ilan eden bu ülke artan turist ziyaretlerinden büyük
kazanç sağlamaktadır. Turizm en büyük gelir ve istihdam kaynağıdır.
Yuvarlak biçimi, çakıl taşı ve kumsalı olan tek bir plajı ve faal volkanları olan
Réunion ise bir Fransız adasıdır.
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Uygulamalar
1. Güney Afrika ülkelerindeki ekonomik ve sosyal sorunları araştırınız
2.Güney Afrika ülkelerindeki bebek ölümleri ve sağlık sorunlarının nedenlerini ve
çözüm yollarını araştırınız.
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Uygulama Soruları
1.Güney Afrika’da kentsel nüfus dünya ortalamasının .........dır. Bölgede kentsel nüfus
oranı en yüksek olan ülke ........., en düşük olan ise ..........’dir.
2. Bölgede bebek ölüm oranlarının en yüksek olduğu ülke ........’dır.
3. ..............Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 1948 - 1994 yılları arasında, Ulusal Parti
hükümeti tarafından uygulanan ırkçı ayrımcılık sistemidir..
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Güney Afrika uçurumlar veya dik yamaçlarla kaplı bir plato görünümündedir.
Zambiya – Zimbabwe sınırını çizen Zambezi nehri bölgenin en büyük nehridir. Güney Afrika
üzerinden akan başka bir nehir Orange -Vaal olup; nehir Lesotho, Güney Afrika ve
Namibya'dan geçer, hem sulamada, hem de hidroelektrik santralleri için su sağlayarak Güney
Afrika ekonomisinde büyük rol oynar. Güney Afrika’da Doğu Afrika olduğu gibi volkanik
aktivite ve depremler görülmez.
Afrika’nın nüfus oldukça dağınıktır. Büyük şehirlerin sayısı azdır. Bakır
madenciliğinin olduğu alanlar nüfusu toplandığı başlıca alanlardır. Nüfus sıcaklık değerlerinin
çok yüksek olduğu sahil kesiminde azdır. Buna karşılık kıyıya yakın plato kenarlarında,
plato yüzeyinde ve daha yüksek bölgelerde iklim serin olması nedeniyle başlıca nüfus
toplanma alanlarıdır.
Güney Afrika’da 90'dan fazla farklı etnik grup vardır.Avrupalıların bölgeye yerleşmesi
ile Katolik ve Protestanlık hızla yayılmış ve geleneksel Afrika dinlerinin etkisini azaltmıştır.
Bölgede eski Portekiz kolonilerinde resmi dil olarak Portekizce eski İngiliz sömürgelerinde
ise resmi dil olarak İngilizce konuşulmasına rağmen, geleneksel Bantu dilleri bölgeye
hakimdir.
Bölgede AIDS ciddi bir sorundur. Çoğu Güney Afrika ülkesinde HIV virüs
taşıyıcısının sayısı bilinmemekle birlikte bu sayının oldukça yüksek olduğu tahmin
edilmektedir. Pekçok kişi hastalıkların tedavisinde doktorlar yerine geleneksel şifacıları tercih
etmektedir. Bölgede veba, sıtma,sarı humma(Botswana), Dang humması (Zimbabve),uyku
hastalığı, tifo, kolera gibi ölümcül sonuçlar doğuran hastalıklar oldukça yaygındır. Bölgede
bebek ölüm oranları da yüksektir. Bu bakımdan en yüksek sayı Angola’ya aittir. Çünkü
doğan her 1000 bebekten 139’u bir yaşına girmeden hayatını kaybeder, Namibya’da ise bu
sayı 44 ‘tür ve Güney Afrika ülkeleri içnde en düşük sayıyı içerir.
Bölgede kentleşme oranı düşüktür. Nitekim bölgede kentlerde yaşayan nüfusun oranı
%55’in altındadır. Bu rakkam gelişmiş ülkelerde %80’in üzerindedir. Bölgedeki iki uç örnek
Botswana (% 54) ile Malawi (%14)’dir..
Afrika’nın güney kısmı maden kaynakları açısından, zengindir. Madenler buraya
çalışmak için birçok göçmen işçi çekmiştir. Kuzey Zambiya bölgedeki en büyük bakır, krom,
asbest, altın, krom, elmas, platin, kömür, demir cevheri, petrol, manganez, kurşun ve çinko
madenlerine sahiptir. Tarım bölgenin ekonominin en temel taşlarından birini oluşturmaktadır.
Dış ticarete konu olan bitkiler arasında tütün, pamuk, çay, kahve, mısır, buğday ve diğer
tahıllar yer alır. Güney Afrika süt ve besi sığırı yetiştiriciliği açısından dikkat çeker. . Ne
yazık ki, bu zenginlik ve verimliliğe rağmen, ülkeler Güney Afrika’daki ülkeler siyasi krizler
ve silahlı çatışmalar nedeniyle ciddi olarak gelişmemiştir.
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Bölüm Soruları
1)Aşağıdaki ülkelerden hangisi Güney Afrika’nın kuzeyinde yer alan ülkelerden
biridir?
a)

Zimbabwe,

b)

Namibya,

c)

Zambiya

d)

Bostvana,

e)

Svaziland

2)Aşağıdaki ülkelerden hangisinin ekonomisi petrole dayanır?
a)

Zambiya

b)

Angola

c)

Mozambik

d)

Güney Afrika Cumhuriyeti

e)

Namibya

3) Aşağıdaki ülkelerden hangisi Güney Afrika’nın güneyinde yer alan ülkelerden
biridir?
a)

Angola

b)

Zambiya,

c)

Malawi

d)

Lesotho

e)

Mozambik

4) İdari, yaşama ve adli başkentleri ayrı olan Güney Afrika ülkesi aşağıdakilerden
hangisidir?
a)

Güney Afrika Cumhuriyeti

b)

Malawi

c)

Lesotho
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d)

Mozambik

e)

Zambiya

5) Aşağıdaki adalardan hangisi Güney Afrika bölümüne dahil edilemez?
a)

Madagaskar

b)

Réunion,

c)

Cerbe

d)

Mauritius

e)

Seycheller

6)Güney Afrika ülkelerinin adlarını yazınız.
7)Angola’nın ekonomisi hakkında bilgi veriniz.
8) Mozambiğin doğal kaynakları arasında bilgi veriniz.
9) Güney Afrika Cumhuriyetinin ırkçılık politikası hakkında bilgi veriniz.
10)Zimbabwe’nin ekonomik özellikleri hakkında bilgi veriniz.

Cevaplar
1)c,2)b,3)d, 4)a,5)c
6)Güney Afrika ülkeleri Afrika'nın güney bölgesinde yer alan ülkeleri kapsar. Bu
bölüm coğrafi ve jeopolitik bakımdan çeşitliliğe sahiptir. Ekvatoral Afrika’da Kongo
Demokratik Cumhuriyeti ve Doğu Afrika’da Tanzanya’nın güneyinde bulunan alanı
kapsayan bu bölge kuzeyde Angola, Zambiya, Malavi ve Mozambik, güneyinde de
Zimbabwe, Namibya, Bostvana, Svaziland, Lesotho ve Güney Afrika Cumhuriyetini kapsar.
Madagaskar, Komor adaları, Mauritus, Seychell ve Réunion gibi – Afrika ana karasının
doğusunda Hint Okyanusu'nda yer alan küçük adalar da Güney Afrika bölümüne dahil
edilebilir.
7) Angola ekonomisinin temeli petrole dayanır. Nitekim Angola, Nijerya’dan sonra
Afrika’nın en fazla ham petrol üreten ülkesidir. Petrol rezervlerinin % 65’i ülke sınırları
dışında yer alan Kabinda bölgesinde yer alır. Büyük oranda kıyı şeridinde çıkartılan petrol
yeni sahaların bulunmasıyla Angola’yı Afrika’nın en fazla petrol üreten ülkesi yapacaktır.
Angola, dünyada, ekonomisi petrole bağımlı olması açısından Libya’dan sonra ikinci ülkedir.
Hükümet, ülke ekonomisinin petrole olan bağımlılığını azaltmak için çalışmalar
yürütmektedir. Petrolden sonra ülkenin en önemli ihracat ürünü elmastır. Ülkede, yılda 6
milyon karat elmas üretilmektedir. Nitekim ülke olarak gelirinin büyük bölümünü petrol (3
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milyar $), elmas (188 milyon $) ve rafine edilmiş petrol (87 milyon $) ihracatından
kazanmaktadır
8) Mozambik doğal kaynaklar açısından zengin bir ülkedir. Kömür, doğalgaz ve
mineral kum başlıca doğal zenginlikleridir. Özellikle Tete yakınları dünyanın işletilmeyen en
büyük kömür yataklarına sahiptir. Ayrıca, Songo’da bulunan Afrika’nın en güçlü
hidroelektrik santrali ile Mozambik önemli hidroelektrik potansiyeline sahip bulunmaktadır.
Ülke 127,4 milyar metreküp doğalgaz rezervine sahiptir. Bir enerji firması olan Eni SPA
Mamba açıklarında bulunan gaz rezervlerinin 212,4 milyar metreküp potansiyele sahip
olduğunu hesaplamaktadır. Ancak tüm bu doğal kaynaklara rağmen ülke nüfusunun %52’si
yoksulluk sınırının altında yaşar.
9)Ülkenin en belirgin özelliği ise Birinci Dünya Savaşından sonra ırkçılığın devlet
politikası haline dönüşmesi ve 1924’te başa geçen General Herzog’un zamanında kanunlarla
meşru hale getirilen ırkçılığın 1948’de Dr. Molan’ın iktidara gelmesi ile had safhaya
ulaşmasıdır. Ülkede çoğunluğu oluşturan zenci nüfusun tüm haklarının elinden alındığı
Apartheid (Afrika dilinde "ayrılık" anlamına gelmektedir), adı verilen bu sistem Güney Afrika
Cumhuriyeti'nde 1948 - 1994 yılları arasında, şiddetle uygulanmıştır. Apartheid sistemi,
insanların derilerinin renklerine göre sınıflandırılmaları sonucu, beyaz azınlık dışında
kalanların vatandaşlık hizmetlerinden, devletin sağladığı sağlık hizmetleri, eğitim vb.
hizmetlerden daha az ve beyazların kullandığı kurum ve kuruluşları kullanamamaları gibi
temellere dayandırılmıştır. Ülke çeşitli dünya ülkelerinden yapılan baskılara rağmen,
iktidarlar, ırkçı politikadan vazgeçmemişler hatta 1961’de Commonwealth İngiliz Milletler
Topluluğundan ayrılmaktan dahi çekinmemişlerdir.
Güney Afrika'da Apartheid'a karşı Anti-Apartheid Hareket Nelson Mandela
önderliğinde gelişmiş ve Nelson Mandela’nın 27 yıl süren hapsine son verilmesi ile ırkçılık
politikası 27 Nisan 1994’te ülkede resmen bitmiştir.
10) Zimbabve'nin ekonomisi devam eden siyasi belirsizliğe rağmen büyümektedir.
1998-2008 tarihlerinde zayıf hasat ve düşük elmas gelirleri nedeniyle ekonomik sıkıntı
yaşamıştır. 2010-11 yıllarında % 9, 2012 yılında % 5 oranında reel büyüme kaydedilmiştir.
Ancak, Zimbabve hükümeti hala altyapı ve düzenleme eksiklikleri, devam eden, politik
belirsizlik, büyük bir dış borç yükü ve yetersiz kayıtlı istihdam gibi bir dizi ekonomik sorunla
karşı karşıyadır. Zimbabwe ekonomisi tarım sektörüne dayalıdır. Mısır, pamuk, tütün,
buğday, kahve, şeker kamışı, yer fıstığı en önemli tarımsal ürünlerdir. Ülkede madencilik
(kömür, altın, platin, bakır, nikel, kalay, elmas, kil, çok sayıda metalik ve metalik olmayan
maden cevherleri), çelik, ağaç ürünleri, çimento, kimyasallar, gübre, giyim, ayakkabı, gıda ve
içecek sanayi ülkede gelişme gösteren ekonomik faaliyetlerdir.
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