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Ekvator çizgisinin hemen kuzeyinde yer 
alan ülkenin doğusunda Sudan, güneyin
de Kongo Demokratik Cumhuriyeti, güney
batısında Kongo Cumhuriyeti, batısında 
Kamerun ve kuzeyinde Çad bulunur. Res
ml adı Republique Centrafricaine, yüzölçü
mü 622.984 km2 , nüfusu 2003 sayımına 
göre 3.859.139, başşehri Bangui ( 622 77 ı), 
diğer önemli şehirleri Bimbo (ı 24. ı 76), 

Berberati (76.9 ı 8) ve Camot'tur (45.42 ı). 

13 Ağustos 1960 tarihinde bağımsızlığına 
kavuşmadan önce Fransız sömürgesi olan 
ülke (Ubangi-Shari) iki meclisli cumhuriyet 
sistemiyle yönetilmektedir ve resmi dili 
Fransızca' dır. Sango dili çeşitli etnik grup
lar arasında yaygın olarak kullanılır. 

I. FiziKi ve BEŞERI COGRAFYA 

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin toprakları, 
yükseltisi genellikle 600-700 m. dolayında 
değişen, hafif dalgalı geniş düzlüklerden 
meydana gelmiştir. Kuzeyde ve güneyde 
yer alan zirveler sayıca az olduğu gibi faz
la yüksek değildir (kuzeydoğuda ve ku
zeybatıda 1400 m.). İklim özellikle kuzey 
ve güney arasında farklılık gösterir. Gü
neyde Ubangi nehri civarında yağış mikta
rının 1800 milimetreyi geçtiği nemli tro
pikal iklim tipi, kuzeyde ise BüyükSahra'
ya yaklaştıkça sıcaklık ve kuraklığı artan 
bir iklim tipi görülür. Bu kesim Büyük Sah
ra'dan gelen alizelerin, mahalli adıyla Har-

mattan rüzgarlarının etkisindedir. Başlıca 
akarsular kuzeyde sınırı geçerek Çad gö
lüne dökülen Şari nehriyle güneyde sınır 
teşkil eden Kongo'nun kollarından Ubangi 
nehridir. Ülke topraklarının büyük bir kıs
mında doğal bitki örtüsü savanlardan olu
şur ve bu sistem içinde dikenli çalılarta ku
raklığa ve yangınlara dayanıklı bazı ağaç 
türleri yaygınlık gösterir. Kuzeye doğru 
çıkltdıkça coğrafi görünümde büyük ölçü
de ağaç yer almaz. Orta Afrika Cumhuri
yeti, Afrika kıtasının, yalnızca % 7 kada
rını örten tropikal yağmur ormanlarının 
yayılış gösterdiği altı ülkesinden biridir. 
Güneyde özellikle Ubangi ve güneybatıda 
Sangha vadileri çevresinde yoğunlaşan bu 
ormanlar içinde ve savanlarda çok çeşitli 
hayvanlar yaşar. Bunların başlıcaları sa
vanlarda fil, aslan, leopar, bufalo ve ger
gedanlar, güneyin yağmur ormanlarında 
goril, şempanze ve nesli tehlike altında 
olan bongolardır (bir çeşit antilop) Akar
sular çok çeşitli balık türleriyle timsah ve 
hipopotamların yaşam alanıdır. Günümüz
de yoğunlaşan avcılık yaban hayatı için bü
yük bir tehdit olarak görünmekte, ancak 
kuzeydeki Bongoran ve güneydeki. Dzan
ga-Ndoki ulusal parkları ile Dzanga-Sang
ha rezerv alanında koruma yapılabilmek
tedir. 

Kilometrekareye altı kişi ile düşük bir 
nüfus yoğunluğuna sahip olan Orta Afri
ka Cumhuriyeti'nde başlıcalarını Baya, Ban
da, Sara ve Yakoma'nın teşkil ettiği sek
senden fazla etnik grup yaşamakta ve ken
di yerel dilini konuşmaktadır; bunların en 
büyükleri Baya-Mandjia ve en küçükleri 
M'Baka topluluklarıdır. Nüfusun % SO'si 
hıristiyan (Protestan% 25. Katolik% 25), 

% 3S'i animist ve % 1 S'i müslümandır. 

Ülkede ekonomi elmas madenciliğine ve 
tarıma dayanır; tarımsal faaliyetlerin yo
ğunlaştığı alanlar kalabalık şehirlerin ya
kın çevreleridir. Bu alanlarda yetiştirilen 
başlıca ürünler pamuk, manyok (nişasta
ca zengin yumru köklü bir bitki), tatlı pa
tates (yam), mısır, dan, muz, kahve ve tü
tündür. Ayrıca ormanlardan büyük ölçü
de kereste elde edilmektedir. Orta Afrika 
Cumhuriyeti elmas, altın, uranyum ve 
petrol gibi yeraltı zenginliklerine sahiptir. 
1960'lı yıllardan beri ekonomide elmas 
madenciliği hakimdir ve son yıllarda ihraç 
gelirinin yarısına yakını elmas ticaretinden 
elde edilmiştir. Elmasın dışında kereste, 
pamuk, kahve ve tütün başlıca ihraç mal
ları: gıda, tekstil, petrol ürünleri, makine
ler, elektrik donanımları, m otorlu araçlar, 
kimyasallar ve ilaçlar da başlıca ithal mal-
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larıdır. Demiryoluna sahip bulunmayan ve 
24.000 kilometreye yakın karayolunun bü
yük kısmı toprak olan ülkenin temel ulaşım 
sistemini 280 km. uzunluğundaki akarsu
lar, özellikle Ubangi nehri teşkil eder. 
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Iii MERAL Avcı 

II . TARİH 

Ülkenin bilinen ilk yerlileri, Lobaye böl
gesindeki ormanlarda varlıklarını hilla sür
düren Babinga ve Pigme topluluklarıdır. 
Ülkenin kuzey kısmı Xl. yüzyılda Kanim, 
XVI. yüzyıldan itibaren onun yerini alan 
Bornu sultanlıktarının hakimiyeti altına gir
di. XVIII. yüzyılın ortalarında köle tacirlerin
den veya FGlanl ordularının önünden ka
çanlar, Nüerya ve Sudan topraklarından 
bugünkü Orta Afrika'nın iç bölgesine gel
diler. Banda kabilesi mensupları ülkenin 
kuzeybatısına, Manca kabileleri Ubangi 
nehrinin kuzeyine yerleşti. Bu dönemde 
Hevsa ve FGlanl topluluklarından da ora
ya gelenler oldu. Mısır hidivinin Sudan'ın 
Bahrülgazal bölgesi valisi Zübeyr Paşa'nın 
1876'da Kahire'ye çağrılmasından sonra 
onun kumandanlarından Rabih b. Fazlul
lah, emrindeki birliklerle Afrika'nın içleri
ne yönelerek Gribingui'den Yukarı Kotto' 
ya kadar uzanan bölgeyi, Orta Afrika'nın 
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