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                                                                        Özet  

Afrika çoğu kişinin  aklında yoksulluk,açlık ve yoksunluğunun kol gezdiği ,susuz ve gıda yetersizliği 

içinde  bir kara kıta olarak yer etmiştir. Bu tespitler doğru olmasına doğru   ancak eksiktir.  Afrika'nın 

büyük bir bölümünde  doğal kaynaklar ekonomik güçsüzlük nedeniyle çıkartılamamış ve bu kıtaya 

faydalı hale getirilememiştir. Afrika yeraltı madenleri açısından zengin bir kıta olduğu gibi Kuzey 

Afrika hariç  yeterli su kaynaklarına da sahiptir.  

Afrika'da  Doğal Kaynaklar politikaları ekonomik güçsüzlüğün kıskacı altındadır.Afrika'daki su 

sıkıntısı da kıtanın büyük bir bölümünde  fiziksel su yokluğu değil ekonomik su sıkıntısı olarak ortaya 

çıkmaktadır.Bu makalede  son dönemde daha çok gündeme gelmeye başlayan Afrika Kıtasındaki açlık 

ve kuraklık sorunlarıyla ilişkili olarak  su kaynaklarını inceledik.  Afrika'nın bugünü ve  geleceği için 

çok önemli olan toprak ve su kaynaklarının kullanılmasının önündeki engelleri ve  bu durumun fiziki 

ve ekonomik nedenlerini ortaya koymaya çalıştık  

Anahtar Kelimeler: Su ,Afrika,Su sıkıntısı,Ekonomik su sıkıntısı  
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1. GİRİŞ  

Afrika dendiğinde   akla önce safari, vahşi doğal yaşam,yokluk ve yoksulluk  gelmektedir. 

Ancak Afrika kıtası  çok zengin bir doğa ve doğal kaynak potansiyeline sahiptir.  Örneğin 

Afrika bilinen 50 bin bitki, 1000 memeli hayvan ve 1500 kuş türüne ev sahipliği etmekte, 

ayrıca 2000 yöresel bitki türü ve 8000’den fazla tropik ormanlara özgü bitki ile sadece 

Madagaskar’da 300’den fazla yöreye özgü memeli tür bulunmaktadır. Aynı şekilde mineraller 

açısından da son derece zengin olan kıtada başta altın ve elmas olmak üzere bakır, kalay, 

boksit, manganez, uranyum ve ham petrol çıkartılmaktadır. Afrika su kaynakları konusunda 

da bilinenin aksine çöl olan bölgeleri hariç kıtlık içinde değildir. 

Afrika, dünyanın nüfusu en fazla olan  ikinci kıtasıdır. Kendisine bitişik kabul edilen adalar 

ile birlikte 32.2 milyon km²'lik alanı ile dünyanın %6'sını ve dünya üzerindeki kara 

alanlarının %24.4'ünü kapsar. 1 milyar kişilik nüfusuyla dünya nüfusunun  %15'ini oluşturur. 

Kıtada 54 adet diplomatik olarak tanınmış egemen devlet, dokuz bölge ve 3 adet de sınırlı 

tanınmış devlet bulunur.  

Özellikle Batı Afrika, genel kanı olarak insanoğlunun başlangıç noktası olduğu kabul edilir. 

Modern insana dair bundan 200,000 yıl öncesine ait bulgular Etiyopya'da bulunmuştur. 

Afrika, çok çeşitli iklim bölgeleri bulunan ekvatorun her iki yanında ve dünya üzerinde her iki 

iklim kuşağında da bulunan tek kıtadır. Afrika ülkeleri kısmen 1881-1914 yıllarındaki Afrika 

Talanı sırasında şekillenmiştir. 

2.KOLONİLEŞME SONRASI AFRİKA  

Bugün Afrika'da 58 adet bağımsız devlet bulunmakta olup   bu devletlerin birçoğu özellikle 

istikrarsızlık, yolsuzluk, otoriter rejimler ve şiddet ile mücadele etmektedir. Afrika’daki  

birçok ülkenin demokratikleşme süreçleri askeri darbeler, cuntalar ve askeri diktatörlüklerle 

sekteye uğramaktadır. 

İstikrarsızlık, birçok etnik grubun marjinalize olmasına neden olmakta, askeri gruplar birçok 

ülkede etkin bir şekilde yönetimde yer almaktadır.Afrika'da 1960 ve 1980 arasında 70'den 

fazla darbe ve 13 ülke liderinin suikaste uğradığı görülmüş olup kolonileşme döneminde  

belirlenen sınırlar birçok ülke  için sıkıntılar yaratmaya devam etmektedir. 

Soğuk Savaş sırasında Uluslararası Para Fonunun ve Dünya Bankasının çalışmalar yaptığı 

Afrika’da  bir ülke  bağımsızlığını kazandığında, iki süpergüçten bir tanesi ile ittifak kurmaya 

zorunlu hissetmiştir.Bu dönemde  Kuzey Afrika'daki birçok ülke Sovyet yardımlarından 

yararlanırken, Orta ve Güney Afrika Batı bloğu tarafından desteklenmiştir. 

Özellikle Sudan ,Somali, Etiyopa'da  yıllara bağlı olarak artan açlık ve kıtlık dönemleri 

yaşanırken bu kıtanın birçok ülkesinde iç savaşlar sürmektedir. Afrika’da en kanlı  

savaşlardan biri Kongo'daki İkinci İç Savaş sırasında yaşanmıştır. 2008'de 5.4 milyon insan 

bu savaşta hayatını kaybetmiştir. 2003'den beri süren Darfur'daki savaş büyük insanlık suçları 

işlenmektedir. 1994'de Rwanda'da yaşanan soykırım 800,000 insanın katledilmesiyle 

sonuçlanmıştır. Özellikle bu süreçte AIDS bölgenin mücadele ettiği en büyük sorunlardan biri 

olmuştur. 

Bütün bu olumsuz geçmişe rağmen Afrika’da  21.yy'da yaşanan çatışmalar büyük bir azalma 

eğilimi göstermektedir. Angola'da yaşanan iç savaş 30 yıl sürdükten sonra 2002'de sona 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Bat%C4%B1_Afrika
http://tr.wikipedia.org/wiki/Etiyopya
http://tr.wikipedia.org/wiki/Afrika_Talan%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Afrika_Talan%C4%B1
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ermiştir. Bu azalma birçok yerde açık pazar ekonomilerine geçişi hızlandırmakadır. Özellikle 

bölgede yaşanan istikrar artışı  Afrika ülkelerine yapılan dış yatırımları arttırmakta olup Çin 

Halk Cumhuriyeti bu yatırımlarda başı çekmektedir. 2011'de bazı Afrika ekonomileri en hızlı 

büyüyen ekonomilerden bazıları olmuştur. İletişim devriminin etkisi ile birlikte Afrika 

dünyayla bağlantı düzeyini gün geçtikçe arttırmaktadır.  

3.YOKSULLUK VE AFRİKA  

  

Her on Afrikalıdan dördünün mutlak yoksulluk içerisinde olduğu Afrika kıtasında,  

yoğunlaşma yine Sahra-altı Afrika’da olmaktadır. 48 ülkenin yer aldığı bölge dünya 

nüfusunun yüzde 10’unu barındırdığı halde dünya gelirinin yüzde 1’ini dahi elde 

edememektedir. 2010 yılı itibariyle yıllık ortalama 725 dolar olan bölgenin kişi başına düşen 

ulusal geliri, genel olarak Kuzey Afrika’nın ve Ortadoğu’nun yüzde 29’u, Latin Amerika’nın 

yüzde 15’i, Doğu Asya ve Pasifik bölgesinin yüzde 60’ı kadardır. UNECA verilerine göre de, 

bölge nüfusunun yüzde 52’si mutlak yoksulluk sınırının altında yaşamakta olup aynı verilere 

göre Kuzey Afrika’da bu rakam yüzde 22 dir. Sahra-altı Afrika’nın kırsal bölgelerinde sorun 

çok daha yaygın ve akut bir hal almış durumdadır.Burada nüfusun yüzde 59’u mutlak 

yoksulluk sınırı olarak tespit edilen aylık 29 doların altında yaşarken, kentsel bölgelerde 

rakamlar görece biraz daha iyileşmekte ve  kentsel nüfusun yüzde 43’ü 43 dolar olan aylık 

yoksulluk sınırının altında yaşamaktadır. 

 

Kenya’da nüfusun yüzde 30.6’sının 40 yaşına gelmeden hayatını kaybetmekte iken  söz 

konusu bu oran, Nijerya’da yüzde 33.8, Gana’da yüzde 20.6, Güney Afrika’da yüzde 25.9 

olmaktadır. 

 

Literatürde kabul edilebilir asgari bir yaşam standardının altına düşenler mutlak yoksul 

kategorisinde değerlendirilmektedir. Asgari yaşam standardı ise, “geçinilebilecek bir gelir” 

olarak yorumlanmakta “geçinilebilme” kavramı ise, çoğunlukla insanoğlunun fiziksel 

varlığını idame ettirebilmesi için gerekli kalori miktarı (günde 2230 kalori) ,barınma ile 

giyecek kalemlerini içermektedir. Bu tanımlamalar çerçevesinde BM’nin hesaplamalarına 

göre mutlak yoksulluk yıllık gelirin yaklaşık 370$’ın altına düşmesi olmaktadır. 

 

BM verilerine göre Afrika’nın genelinde , kırsal alanlarda nüfusun en düşük yüzde 40’ı 

toplam harcamaların ancak yüzde 16’sını yapabilmekte iken  en yüksek yüzde 20’lik dilim ise 

yüzde 48’ini harcamaktadır. Kentlerde ise durum farklı  olmayıp  nüfusun en düşük yüzde 

40’ı toplam harcamaların yüzde 15’ini yaparken, yüzde 20’lik dilim toplam harcamaların 

yüzde 50’sini gerçekleştirmektedir 

 Dünya nüfusunun bir başka yüzde 10’luk dilimini barındıran G-5 (ABD, Japonya, İngiltere, 

Fransa, Almanya) ülkeleri ise  dünya gelirinin yüzde 60’ını elde etmektedir.  

 Bu rakamlar dünyanın, küreselleşen ekonomisinin ülkeler arasındaki gelir dağılımı  

makasının açılmasına neden olduğunu ortaya koymaktadır.20. yüzyıl biterken Sahra-altı 

Afrika’nın11 364 dolar olan kişi başına GSYH’ye karşılık bu gelir İtalya’da  20.190 dolar ve 

İsveç’te  ise 25.222 dolar olmuştur.  Bozulan gelir dağılımının Afrika’nın kendi içindeki 

görüntüsü de  benzerlik taşımakta olup ; kıta nüfusunun en yukarıdaki yüzde 20’lik dilimi 

toplam gelirin yüzde 50’sini alırken, en alttaki yüzde 20’lik dilim yüzde 6’lık bir gelir payına 

dahi zor ulaşabilmektedir. 
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3.1.Yoksulluk Artacak  

 

Bu arada 21. yüzyıl boyunca yoksulluğun artış göstereceği tahmin edilen tek kıta Afrika dır. 

Yoksullukla birlikte  tarımsal koşulların iyileştirilememesinden de kaynaklanan açlık 

problemi ise Afrika’nın bazı ülkeleri ile bütünleşmiştir. Veriler  2010 yılı itibariyle dünyadaki 

açlık probleminin yüzde 40’ının Afrika’da yaşandığını  eğilimin  bu şekilde sürmesi 

durumunda bu rakamın 2025 yılında yüzde 65-70 olacağını ortaya koymaktadır. Bir başka 

çalışmada da  2050 yılında Afrika’da 30 milyon insan daha açlıkla karşı karşıya kalacağı  ve 

nüfusun yüzde 18’ini daha açlık riski bekliyor olacağı tahmin edilmektedir. 
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 Bu arada, Afrika’da kentleşme  hızlı bir şekilde sürmektte   olup 1950’de yüzde 14.5 olan 

kentleşme oranı 1980 ve 1990 yıllarında sırasıyla yüzde 28 ve yüzde 34’e yükselmiştir. Söz 

konusu bu rakamın 2025’de yüzde 50 olacağı tahmin edilmektedir. Bu durum da yoksulluğun 

artmasında etkili unsurlardan biri olarak ortaya çıkmaktadır. Kıtanın kendine yeterliliğini 

sağlamaya yönelik çabaların  ise yetersiz kaldığı görülmektedir. 

 

4.EKONOMİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE AFRİKA  

 

 Ekonomik olarak sürdürülebilirlik, ekonominin uzun dönemli yapısal değişmesiyle bir başka 

ifadeyle ekonomik kalkınmasıyla uyum içinde düzenli üretim yapabilme kapasitesi olarak 

tanımlanmaktadır.  

 

36 göstergeden oluşan Ekonomik Sürdürülebilirlik Endeksi, ülkelerin sürdürülebilir 

büyümesi, insangücü sermayesinin gelişimi, yapısal farklılaşmaları, dışarıya bağımlılığı ve 

makroekonomik istikrarı gibi unsurları gözlemlemektedir. 1 ile 10 arasında yapılan 

değerlendirmede rakamın büyümesi ekonomik sürdürülebilirlik düzeyinin de artıyor olması 

anlamına gelir 
  

Afrika’da ekonomiler  dışsal şoklara karşı hâlâ çok kırılgan olup kıtadaki yeni iyimser bakış 

açısı  Ekonomik Sürdürülebilirlik Endeksi dikkate alındığında yerini umutsuzluğa 

bırakmaktadır.Söz konusu bu endekse göre, Afrika ülkelerinin  son derece düşük 

sürdürülebilirliğe sahip olduğu görülmektedir.Afrika’da  sadece 5 ülke 8’in üzerinde endeks 

değerine sahip olup  söz konusu bu ülkelerin ortak noktası, uzun bir süredir siyasî istikrara 

sahip olmalarıdır; 

Sıralamaya giren 47 Afrika ülkesinden 24’ü 3.5 endeks değerinin altında olup  bu ülkelerden 

en kötü durumdaki on ülke uzun bir süredir siyasî istikrarsızlık ve iç savaşlarla mücadele 

etmektedir. 

  

 

4.1.Tarım ve Afrika  

  

Afrika’da tarım sektörü  birçok açıdan çok kilit bir rol oynamaktadır. Dünya Bankası 

raporlarına göre, kıtanın GSYH’nin yüzde 40’ı tarımdan elde edilmekte ancak daha önemlisi 

işgücünün yaklaşık yüzde 70’i tarımda çalışmaktadır. 
  

1950’li ve 1960’lı yıllarda tarımsal performansı çok daha iyi olan Afrika, 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 1995 yılı itibariyle söz konusu bölgelerin dörtte biri kadar traktör 

bulunmaktaydı. Her türlü geçimi tarımdan sağlanıyor olmasına rağmen, tarıma ve kırsal 

altyapıya yapılan yatırımların son derece az olmasından dolayı, 1965’ten beri Afrika’nın 

ekilebilir topraklarının sadece yüzde 4’ü sulanabilmiştir. Asya’da bu rakam yüzde 15’tir. 

 Afrika bu denli tarıma bağlı/bağımlıyken, tarım sektörünün bu denli kötü performans 

sergilemesi uygulanan ekonomik modelin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. 

  

Öte yandan uzun süreli kuraklıkların neden olduğu çölleşme Afrika’nın temel 

problemlerinden biri olup  Kuzey Afrika, hızla çölleşmektedir. Gerekli önlemler alınmadığı 

için, sadece Kuzey Afrika’da 432 milyon hektar arazi (toplam arazinin yüzde 57’si) çölleşme 

tehdidi altındadır. Bu arada, kuraklığın ardından gelen sağanak yağışların toprağın verimli üst 
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tabakasını alıp götürmesi de tarım sektörünün bir başka problem olarak ortaya çıkmaktadır. 

Bütün bu olumsuzluklara  bir de düşük uluslararası fiyatlar eklenince, Afrika’da tarım 

sektörünün gelişmesi zorlanmaktadır. 

 

 

4.2. Gıda Güvenliği Yok ! 
  

Öte yandan tarım, kıtada yer alan pek çok ülkenin temel sektörü olmasına rağmen, Afrika, 

dünyada kendi kendine gıda yeterliliğine sahip olmayan tek kıta konumundadır. 1980’lerin 

başlarından itibaren tahıl piyasalarının Dünya Bankası’nın denetiminde kuralsızlaştırılması ve 

tarıma yönelik sektörel uyum modeli kıtada gıda güvenliğinin bu boyutlara gelmesine neden 

gösterilmektedir.  

Sahra-altı Afrika’ya yapılan gıda yardımı, neredeyse kıtanın tamamına yapılan tahıl ithalatına 

dönüşmüştür.  Afrika’da trarım sisteminin geçmişten gelen yapısı değiştirilmeksizin 

sürdürülebilir büyümeye yönelik bir üretim sistemi değişikliğinden söz etmek zordur. Bu da 

konunun sadece  tarım sektörü olarak  değil  bütünleşik bir kalkınma  modeli olarak ele 

alınmasını zorunlu kılmaktadır.Örneğin  bugün Afrika’da yolların sadece yüzde 21’i yapılmış 

durumda olup  bu da ürünlerin pazara, yeni teknolojilerin de çiftçilere ulaşmasının önündeki 

en büyük engellerden biri olarak durmaktadır. 

 

Afrika’da tarım hâlâ gerekli hızlı ekonomik büyümeyi sağlayabilecek performansı 

yakalayabilmiş  durumda değildir. Bu nedenle Afrika’nın bir an önce  kendine özgü bir 

kalkınma yolu bulması gerekmektedir. Bunu öncelikle  kendisi için gerekli tarımsal araştırma, 

altyapı, eğitim ve kredi gereksinimi için yapmalıdır. 
 

5. ÇEVRE SORUNLARI VE AFRİKA  

  

Afrika’nın  çevresel problemlerinin bir kısmı global gelişme ve değişen koşullardan 

kaynaklanırken bir kısmı da kıtanın kendi iç sorunları olarak ortaya çıkmaktadır. İkinci 

problemle ilgili olarak, Gündem 21 ve UNCED faaliyetleri sonucunda bazı ülkelerde ulusal 

çevre plan ve politikaları hazırlanıp uygulamaya konulmuş, bu doğrultuda her türlü kirliliğin 

izlenmesi, doğal kaynakların korunması, nüfus kontrolü, eğitim-öğretim, arazi ıslahı 

konularında çalışmalara başlanmıştır. Kimi ülkelerde Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) 

yasası çıkartılmış, katı atıkların yönetimi, biyolojik çeşitliliğin korunması, orman ve suların 

kullanılması yönetmeliklere bağlanmıştır. 
  

Söz konusu bu faaliyetlerin yanı sıra, uluslararasındaki çevresel konvansiyonlara aktif 

katılımda olan Afrika ülkelerinin yüzde 96’sı 1992 Rio Konvansiyonunu onaylamış ve 

uygulanması yönünde bazı adımlar atmıştır. Aynı çerçeve içerisinde Afrika’daki 46 ülke 

Viyana Konvansiyonuna, 47’si ise Montreal Protokolüne taraftır. 

  

Afrikanın sanayisizleşmiş olması , kıtanın CO2 salınımının son derece düşük düzeylerde 

olmasını da  sağlamaktadır. Afrika dünyadaki toplam CO2 salımının sadece yüzde 4’üni 

yaymaktadır. Buna karşılık, Afrika’nın sürdürülebilirlik anlamında ihtiyacı olduğu temel 

alanlardaki problemleri, kıtayı dünya ekonomisi ile entegre etme çabalarına nerdeyse paralel 

olarak artmaktadır. 

  

5.1.Kuraklık ve Çölleşme 
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Afrika’nın yaklaşık üçte ikisi nerdeyse kıraç arazi görüntüsü sergilemeye başlamıştır, 

dolayısıyla kıta, toplam arazisinin üçte birinin tamamen çölleşmesi tehdidi ile karşı karşıyadır. 

Özellikle Sudan bölgesi, Afrika’nın güneyi ve Akdeniz havzası bu durumdadır. Daha önce de 

belirtildiği gibi, örneğin Kuzey Afrika’da toplam arazinin yüzde 57’si çölleşmektedir. Tarım 

arazilerinin verimsizleşmesinde ve çölleşmede, erozyon, tarımda kullanılan kimyasalların 

yarattığı kirlilik ve topraktaki tuzluluk artışı, sertleşmeler önemli etkenlerdir. Afrika’da gıda 

yetersizliğine çözüm amacıyla bazı bölgelerde çiftçilerin yılda üç ürün yetiştirmesine olanak 

sağlayan sulama sistemleri yüzünden tuzluluk sorunları ortaya çıkmıştır. Tuzlanma ise hem 

ürünün ziyan olmasına hem de toprağın verimsizleşmesine neden olmaktadır. Söz konusu bu 

verimsizlik, gıda üretiminin ortalama yıllık artışını yüzde 2 ile sınırlandırırken, doğal olarak 

kıtanın kişi başına düşen gıda üretiminde de önemli düşüşleri beraberinde getirmektedir. 1996 

yılında Roma’da toplanan Dünya Gıda Zirvesi, Afrika’daki açlığın temel nedeni olarak 

toprağın verimsizleşmesi üzerinde durmuş ve çözümün kıtanın kendi doğal kaynaklarını daha 

etkin yönetilmesinde olduğunu vurgulamıştır. 

  

5.2.Biyolojik Çeşitlilik ve Ormanlar 

  

Afrika fauna ve florası son derece zengin bir çeşitliliğe sahiptir. 520 milyon hektar alanı 

kaplayan ormanlar ve orman ürünleri ise pek çok Afrika ülkesi için ekonomik açıdan çok 

önemlidir.Örneğin, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Afrika’nın toplam ormanlarının yüzde 

20’sine ve tüm orman ürünlerinin yüzde 17’sinin üretimine sahip ve orman ürünleri bu 

ülkenin ekonomik açıdan en önemli geçim kaynağı durumundadır. Bu nedenle 

ormansızlaşma, kıtanın mutlaka çözüm bulması gereken konularından biridir. Kıtada 

ormansızlaşmayı hızlandıran nedenler nüfus hareketleri, yoksulluk, arazi imtiyaz sistemi ve 

arazi spekülasyonları, otlak açma ve tarım arazisi oluşturma çabaları, yakacak odun 

gereksinimi, sığınmacılarla ilgili problemler, petrol ve maden arama çalışmaları, doğal iklim 

olayları ve orman yangınları olarak sayılabilir. Örneğin, dünyada çevresel anlamda en çok 

yıkıma uğramış bölgelerden biri olarak gösterilen Madagaskar’da köylüler, gıda üretimi için 

ormanları yakıp tarla açtıkça, bir zamanlar zengin ormanlarla kaplı olan ada kıraç bir 

görünüm almaya başlamıştır. Bir zamanlar adanın yarısına yakın kısmı ormanlarla kaplı iken, 

bugün Madagaskar’ın sadece yüzde 10’dan az bir kısmı ormanlıktır.Yapılan tahminlere göre, 

adada yılda 200 bin hektarlık orman yok olmaktadır. 

  

 

5.3.Denizlerde ve Kıyılardaki Ekosistem 

  

Afrika’nın bozulamaya başlayan ve çevre problemleri arasına giren konularından biri de 

kıtanın denizlerinde ve kıyılarındaki hızla kirlenmedir. Özellikle plansız bir şekilde Afrika 

kıyılarında kurulmaya başlayan yerleşim alanları, karayolları, limanlar ve boru hatları, yüksek 

miktarda krom, cıva, fenol, asit ve klor içeren petro-kimya tesisleri ve son olarak denize 

herhangi bir nedenle dökülen petrol beraberinde kirliliği de getirmiş, lagun, mangrov 

ağaçlıkları, bataklık ve bunlara ait biyolojik çeşitliliğe zarar vermeye başlamıştır. Bu durum, 

özellikle geçimlerini söz konusu habitat üzerinden yapılan turizm gelirlerine bağlayan küçük 

adaların halkları açısından hayatî önemdedir. 

  

5.4.Su'da kirlenme ve ekonomik su sıkıntısı  

  

Su ile ilgili problemler temelde iki şekilde karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan ilki sulardaki 

kirlenme diğeri ise su arzındaki yetersizlik. Her ikisi de Afrika’nın ekosistem çeşitliliğine 

ciddi ölçülerde zarar vermektedir. Su yetersizliğinin nedenleri arasında, doğa koşullarının 
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dışında dikkati çeken en önemli unsur Dünya Bankası programı uygulamalarında, suyun 

yoksullaşan çiftçilere belirli bir fiyat karşılığı satılması gereken bir metaya dönüşmesidir. 

Afrika’nın pek çok ülkesinde devlet, finansman zorlukları nedeniyle su kaynaklarının yönetim 

ve korumasından çekilmek zorunda kaldığından, su temin noktaları ve kuyular ya bakımsızlık 

nedeniyle kurumuş ya da özelleştirme sonucunda yerli tüccarlara/zengin çiftçilere satılmıştır. 

Özellikle yarı kurak bölgelerde devletin su işinden çekilmesi ve suyun bu şekilde 

ticarileştirilmesi, su arzını istikrarsızlaştırırken, sonuçta gıda güvenliğini etkileyecek sorunlara 

yol  açmıştır. 

  

  

6.DOĞAL KAYNAKLAR VE SU  

 

6.1.Doğal  Kaynaklar Tehdit Altında  
 

Afrika, dünyanın diğer bölgeleriyle kıyaslandığında doğal kaynaklarını çok daha hızlı bir 

şekilde kaybetmektedir. Örneğin, her yıl ortalama 1.3 milyon hektar ormanın yok olduğu 

tahmin edilen Afrika’da 1980’lerde 39 milyon hektar tropik orman yok edilmiş. 1950’li 

yıllardan bu yana, yüzde 65’i tarımsal arazi olmak üzere, toprak erozyonundan tahmini olarak 

500 milyon hektar alan etkilenmiş. Sağlık koşullarına sahip olmayan su arzı, kıtada giderek 

daha fazla insanı etkilerken, bunun sonucunda sağlık ve sağlıklı gıdaya erişim ciddi bir 

şekilde problem olmaktadır. Bugün için sadece 14 ülkenin  daha çok ekonomik su problemi 

bulunmaktadır. .Ancak kalıcı bir çözüm bulunmadığı takdirde, 2025 yılında bu rakama 11 

ülkenin daha ekleneceği belirtilmektedir. UNDP rakamlarına göre, Afrika’da 300 milyondan 

fazla insanın, Sahra-altı Afrika’da ise nüfusun yüzde 51’inin, sağlıklı suya erişim problemi 

bulunmakta ve bu durum gittikçe daha da kötüleşmektedir. 

  

6.2. Kuraklık Riski Büyük ! 

 

Afrika’da kuraklık riski süreklilik arz eden bir durum olup  su kaynaklarındaki azalma eko-

sistemi ve tarıma dayalı yaşayan toplulukların yaşamını  tehdit etmektedir..Bir Avrupa Birliği 

projesi üzerinde çalışan Avrupalı ve Afrikalı bilim insanları çiftçilere nasıl yardım 

edebileceklerini ve kuraklığa hazırlanabileceklerini anlatmak için bölgeyi ziyaret  eden  
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projenin koordinatörlerinden Jean-Marie Kileshye Onema tehdidin büyüklüğünün altını şöyle 

çiziyor: 

“Bilindiği üzere kuraklık bir toplumda en fazla en zayıf grupları etkiler ve onları gıda 

güvenliği, sağlık hatta hijyen gibi sorunlarla karşı karşıya getirir. Bunu kıtanın tamamında 

gözlemek mümkün. Bu projenin amacıda Afrika’daki kuraklıklardan kaynaklanan riskleri en 

aza indirmeye çalışmak.” 

Araştırmalar kıta genelindeki su kaynaklarının yönetimini de inceleyip, bölgeler arası 

işbirliklerini geliştirmenin de yollarını bulmaya çalışmaktadır. 

 

6.3. Afrika'nın  Su Sorunu  
  

Kuraklık Afrika’nın çok uzun yıllardır devam ede gelen sorunlarının başında geliyor. 

Aslında, Afrika su kaynakları açısından fakir bir kıta değildir. 

 

Dünyanın sayılı büyük nehirleri arasında yer alan Kongo, Nil, Zambezi and Nijer Nehirleri ve 

dünyanın ikinci büyük gölü olan  Lake Victoria bu kıtada yer almaktadır. Bu nehirlerin 

yanısıra  Dünyanın en büyük çölü olan Sahra da bu kıtadadır. Ancak Sahra Çölü  

derinliklerinde dünyanın en büyük fosil  su yataklarını  barındırmaktadır. Bugün Libya bahsi 

geçen  bu fosil sudan faydalanmakta ve 5 bin kilometreye varan borularla tüm şehir 

merkezlerine dağıtım gerçekleştirmektedir. Lakin Sahra altı ülkeleri olarak ifade edilen 

ülkelerin tamamının adları, aynı zamanda dünyanın en fakir ülkeleri arasında geçmekte ve 

ekonomik yetersizlikler bu suyun yüzeye çıkarılmasına engel teşkil etmektedir. 

Afrika’nın çölleşmesinde ve kuraklığın daha çetin olarak yaşanmasındaki diğer bir faktör de 

sömürge dönemlerinde Batılı sömürgecilerin uygulamış oldukları tarım politikalarında 

yatmaktadır. 

Afrika, Sahra üzerindeki rutinleşmiş kuraklıklar dışında her yıl bir ya da birkaç bölgesinde 

ölümcül kuraklıklar yaşamaktadır. Temel yaşam ihtiyaçlarından olan su temin 

edilemediğinden birçok insan hayatını kaybetmekte ve yüz binlerce hayvan telef olmaktadır. 

Susuzluk nedeniyle yaşanan ölümlerden daha acı olanı da su kaynaklarını elde etme amaçlı 

baş gösteren kabile savaşlarıdır. Afrika boynuzu olarak da adlandırılan Afrika’nın 

kuzeydoğusunda yaşanan bu çatışmalarda yüzlerce insan hayatını kaybetmiştir. 

 

Afrika'da yer alan  irili ufaklı 80 nehir ve göl havzası en az iki ülkenin sınırları içinde yer 

almaktadır.Bu nedenle birçok ülke kendi sınırları dışından gelen su kaynaklarına bağımlı 

durumdadır.Bu durum Afrika'da kuraklık ile birlikte ortaya çıkan su'dan sorunların en önemli 

nedenlerinden birini oluşturmaktadır. 

 

6.3.1..Afrika'nın Yeşil ve Mavi Suyu  

 

2013 yılında Marsilya'da yapılan 6. Dünya Su forumundaki bir Panelde konuşan  Arap Su 

Konseyi Başkanı (AWC)Mısır Eski Bakanı  Prof. Abu-Zeid   yenilenebilir su kaynaklarının  

Yeşil su ve Mavi su olarak tasnif edilebileceğini ,  Yeşil su’yun  hayvansal ürünler’e 
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,ormanlar’a ,yağmursuyu ile yetişen ürünlerin ihtiyacını karşılayan su olduğunu,  mavi suyun 

ise havzadan gelip yüzeysel akışa geçen  ve yeraltısuyu olarak biriken su olduğunu açıkladı. 

Konuşmacı yeşilsu’yun gözardı edilmemesi gereğine vurgu yaptı. Dünya’da yeşil su ile 

yapılan üretimin mavi su ile yapılandan çok daha geniş bir alanda gerçekleştiğini söyleyen 

konuşmacı bu konuda çeşitli örnekler verdi. Drenaj havzası’nın Yeşil su ve Mavi su’ya  

Nehir’in ise sadece Mavi suya  karşılık geldiğini ileri sürdü. 
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Konuşmacı Zambezi Nehir Havzasında Yeşil Suyun daha fazla olduğunu ve burada bunun 

dikkate alınması gerektiğini söyledi. Prof. Abu-Zeid  Nil’de nehir’e ( water course) ve 

havza’ya ( Basın) düşen yağışların çok farklı olduğunu belirtti. 
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Bunun yanısıra Nil Havzasındaki 11 ülkeye yılda 7000 milyar m3 yağış düştüğünü belirten 

konuşmacı bu yağışın daha çok memba ülkelerinde toplandığı ve Mısır’ın bu suyun sadece 53 

Milyar m3’ünü kullandığını belirtti. 

Burada “kullanılan su’dan” kasıtın hidro enerji için değil tüketim için kullanılan su olduğunu 

söyledi. 

Eski Mısırlı Bakan ve Arap Su Konseyi Başkanı  Prof. Mahmoud Abu-Zeid  Kişi başına 

düşen yıllık yenilenebilir su miktarını Yeşil su üzerinden yapan bakan bu durumda Sudan’da 

7000 m3/kişi/yıl, Mısır’da ise 1200 m3/kişi yıl su düştüğünü söyledi. 

7. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Su dünya yüzeyine eşitsiz olarak dağılmış kısıtlı bir doğal kaynaktır. Bu da suyun belirli 

bölgelerinde daha az bulunmasına ve sorunlara  neden oluyor.Dünyadaki su sıkıntısından  söz 

edildiğinde aşağıda verilen birçok kavramla karşılaşırız. Bunların başlıcaları  

Tabii,Demografik,Teknik ve Ekonomik su sıkıntısıdır. 

Fiziksel su sıkıntısı  ihtiyaç duyulan su miktarı için fiziksel olarak bulunamayan  suyun 

sıkıntısını tanımlar. Demografik Su Sıkıntısı,kullanılabilir su üzerindeki demografik baskı 

sonucu suyun kişisel ve sektörel kullanım düzeyinin göstergesidir .Teknik Su Sıkıntısı 

,Kullanım/kaynak, (çekilen su/kullanılabilir su) oranı olup  artan su ihtiyacının 

karşılanmasında ortaya çıkan güçlüklerin bir göstergesidir.Ekonomik Su Sıkıntısı ise su 

temini için yatırımın yapılamadığı ve su yönetiminin çok zayıf olduğu ekonomik olarak 

güçsüz  bölgelerdeki suya ulaşma  sıkıntısını ortaya koymak için kullanılır. 
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Bu tanımların yanısıra Su sıkıntısı olmayan ülkeler ,Su sıkıntısına  yaklaşan ülkeler,Fiziksel 

su sıkıntısı ve ekonomik su sıkıntısı tanımları da kullanılmaktadır.  

Su sıkıntısı olmayan ülkeler: Su kaynaklarının %25'ini kullanan ülkeler, 

Fiziksel su sıkıntısı: Su kaynaklarının %75'inden fazlasını kullanılması.Bu tanım su ihtiyacı 

ve suya ulaşım ile ilişkili olup kurak alanları kapsamaz. 

Su sıkıntısına  yaklaşan ülkeler:Yenilenebilir su kaynaklarının %60'ını kullanan ülkeler. 

Ekonomik  su sıkıntısı: Uzman kişi ,kurumsal yapı  ve finansal olanaksızlıklar nedeniyle  

suya ulaşma zorluğu yaşayan ülkeler. Su kaynakları su kullanımına göre bol olan ve Su 

kaynaklarının %25'ini kullanmalarına  rağmen su talebinin daha fazla olduğu ülkeler. 

 

1.2 milyar kişi  yani dünya nüfusunun yaklaşık beşte biri fiziksel su sıkıntısı olan bölgelerde 

yaşarken diğer 1,6 milyar kişi de ekonomik su sıkıntısı çekiyor.İşte aslında yaygın olarak 

bilinenin aksine Afrika'nın büyük bölümü ekonomik su sıkıntısı çekiyor. 

Çok genel bir kabul olarak bir ülkede kişi başına düşen yıllık yenilenebilir su miktarı 500 

m3'ün altına düşerse o ülkenin mutlak su kıtlığı yaşadığı kabul edilir. 

Arap ülkelerinin çoğu su sıkıntısı içinde.Bu ülkelerde  kişi başına düşen yıllık yenilenebilir 

su miktarı 500 m3'ün altında. Ancak petrol üretimi avantajı ile yapılan deniz suyu arıtımı bu 

miktarı arttırıyor.Dünyanın deniz suyu arıtma tesislerinin yarısı Arap yarımadasında yer 

alıyor.Buradaki fiziksel su sıkıntısı  yüksek ekonomik gelir ile çözülürken Afrika'nın büyük 

bölümünde Fiziksel olarak mevcut olan  yenilenebilir su, ekonomik sıkıntı nedeniyle 

kullanılamıyor.Yukarıdaki haritada da görüldüğü gibi su kaynağı olmasına rağmen Afrika 

kıtasının büyük bölümünde nüfusun %65'den daha azı su kaynaklarına ulaşabilmektedir. 

Nufusun %40'a yakını su olmasına rağmen ekonomik yetersizlikler nedeniyle yeterli miktarda 

ve sürekli olarak  su kaynaklarından yararlanamamaktadır. 

 

Afrika'nın %66'sı kurak ve yarı kurak iklime sahiptir. Bu kıtada  su sıkıntısı yaşanan Aşağı 

Sahrada  yaklaşık 300 milyon kişi yılda 1000 m3 den daha az bir suyla yaşamak zorunda 

kalmaktadır. Afrika’daki su sıkıntısı öncelikle ekonomik olup çözümü Afrika ülkelerinin 

gelişme ve kalkınma süreci ile yakından ilişkili görünmektedir. 
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