GÜNEY AMERİKA

Batı yarımkürenin güneyinde yer alan Güney Amerika,
yeryüzünün dördüncü büyük kıtasıdır. Toplam 17.746.114
km2’lik yüzölçümüyle yeryüzündeki kara alanlarının
sekizde birini kaplar. 35 ve 80 derece batı meridyen
daireleri ile 12 derece kuzey ve 55 derece güney paralel
daireleri arasında uzanır. Nüfusu 380.000.000 civarındadır.
Kuzeyden güney ucuna doğru daralan biçimiyle kabaca bir
üçgeni andırır. Uzunluğu kuzey-güney doğrultusunda
yaklaşık 7.200km, genişliği doğu-batı doğrultusunda
yaklaşık
5.300
km’dir.
En
kuzeydeki
noktası
Kolombiya’daki Gallinas Burnu, en güneydeki noktası ise
Şili’deki Horn Burnu’dur. Bu konumuyla yaklaşık beşte
dörtlük bölümü tropik kuşak içinde kalır.
Kuzey ve kuzeybatıda Karayib (Antil) Denizi, kuzeydoğu,
doğu ve güneydoğuda Atlas okyanusu, batıda ise Büyük
Okyanusla çevrili olan Güney Amerika, hemen güneyindeki
Antartika’dan Drake Geçidiyle ayrılır.

Siyasal bakımdan 12 bağımsız devlet ile 2
bağımlı sömürgeyi kapsar.
Bağımsız devletler: Arjantin, Bolivya, Brezilya,
Şili, Kolombiya, Ekvador, Guyana, Paraguay,
Peru, Surinam, Uruguay Venezuela;
Bağımlı sömürgeler ise; Fransız Guyanası ile
İngiltere’ye ait olan, fakat Arjantin’in de hak
iddia ettiği Falkland Adaları’dır.

Falkland Adl.

Ülke
Arjantin
Bolivya
Brezilya
Şili
Kolombiya
Ekvador
Fransız Guyanası
Guyana
Paraguay
Peru
Surinam
Uruguay
Venezuela
Toplam

Yüzölçümü (km²)
2,766,890
1,098,580
8,511,965
756,950
1,138,910
283,560
91,000
214,970
406,750
1,285,220
163,270
176,220
912,050
17,806,335

GÜNEY AMERİKA KITASININ ANA JEOMORFOLOLİK ÜNİTELERİ

1. And Dağları
2. Orinoko Vadisi
3. Guyana Platosu
4. Amazon Havzası
5. Brezilya Platosu
6. Paraguay-Parana Vadisi-Gran Chaco Düzlüğü
7. Pampalar bölgesi
8. Patagonya
9. Macellan Boğazı
10. Tierra del Fuego Adası
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1. AND DAĞLARI
Batıda Pasifik kıyıları boyunca kuzeyden güneye doğru uzanan,
And kordillera sistemi kuzeyde Venezuella’da Orinoko nehrinin
ağzından başlar ve güneyde, Patagonya güneyinde Macellan
boğazına kadar devam eder. Andlar, Venezuela'dan başlayıp
Kolombiya, Ekvador, Peru, Bolivya üzerinden devam ederek
Arjantin ve Şili'nin Patagonya topraklarında sona erer. Bu yedi
devlet aynı zamanda And Ülkeleri olarak da bilinirler.
Andları meydana getiren hareketler İkinci Zamanda üst
Kretasede başlamış ve Üçüncü Zamanda da oluşmaya devam
etmiştir. Nitekim üçüncü zamanda yükselmeye devam eden
kıvrımlar deniz seviyesinin üzerine çıkmış olduklarından üçüncü
zaman tortularıyla örtülmemişlerdir. Yalnız kıyı bölgelerindeki
Eosen tabakaları kıvrılıp Andlardaki genel hareketlere iştirak
etmişlerdir. Miyosen tortul tabakalarının ise And eteklerinde ve iç
havzalarda yatay veya çok hafif meyilli bulunması dizideki
orojenik
hareketlerin
Miyosende
durduğunu
açıkça
göstermektedir. Bununla beraber gerek dağ eteklerinde ve
kıyılarda gerekse diğer Atlas okyanusu kıyı bölgelerinde görülen
bir kısım Miosen ve Pliyosen arazilerinin bugünkü okyanuslar
seviyesinden yüksekte bulunması kıtanın epiro jenik hareketlere
de maruz kaldığını gösterir.

Kordillera dizisi boyunca Andları oluşturan kıvrım sistemleri
birbirlerine paraleldirler ve kıtanın doğusunda iç bölgelerdeki
platolar ve ovalan Pasifik kıyılarından bir duvar halinde ayırırlar.
Andlar, kuzey ve güney uçlarında girland adı verilen yay
şeklindeki dağ sıraları ve yüksek reliefli adalar dizisi ile dikkati
çekerler. Bu yaylardan kuzey uçta bulunanlar Antilleri meydana
yetirecek şekilde devam ederlerken güney uçtakiler Antartika
çevresinde Güney Georgia Sandwich, Orkney adalarını teşkil
ederler. And kırımları bir bütün olarak ele alındığında
jeomorfolojik olarak sıkışık olmayan gevşek kıvrımlar şeklinde
tanımlanırlar. Yan yana birçok silsileden oluşmakla birlikte
Cordillera Oriental (Doğu Sıradağları) ve Cordillera Occidental
(Batı Sıradağları) olmak üzere iki büyük silsileden oluşmaktadır.
Bu silsilelerin arası sıklıkla çöküntü alanlarıyla ayrılmıştır.
And dağları’nın kuzeyden güneye uzunluğu 7000 km'dir. Genişliği
200–700 km arasında değişir. Ortalama yükseltisi 4000 metredir.
Andların en yüksek dağı 6.962 m ile Arjantin ve Şili sınırındaki
Aconcagua'dır.

And Dağları, Venezuela, Kolombiya ve Ekvador sınırları içinde
yer alan Kuzey Andlar,
Peru, Şili ve Bolivya sınırları içinde yer alan Orta Andlar,
Şili ve Arjantin sınırları içinde yer alan Güney Andlar olmak
üzere başlıca üç kısımdan oluşur.
And Dağları orta kısımda Bolivya’da genişleyerek geniş platolar
halinde “BOLİVYA PLATOSU” uzanırlar.

2. ORİNOKO VADİSİ
Güney Amerika’nın kuzeybatı kesiminde And Dağlarını Guyana
Platosundan ayıran vadidir. Venezuela ve Kolombiya arasındaki
sınır boyunca ilerleyip, Venezula'yı boydan boya kateder.
Orinoko Deltası, 41.000 km²'lik büyük bir hayvan zenginliği olan
biyocoğrafik ünitedir.

3. GUYANA PLATOSU
Batı ve kuzeybatıdan Orinoko ve kolları, güneyden Amazon ırmağı
ve kolları kuzey ve kuzeydoğudan Atlas Okyanusu kıyılarıyla
kuşatılmış bir plato alanıdır. Venezuella, Guyana, Surinam ve
Fransız Guyanası’nın ülke arazisini oluşturmaktadır.
Guyana platosu, aynı zamanda kıtanın temel arazilerini meydana
getirir ve şist, gnays, granit, mikaşist ve kuvarsit gibi
kayaçlardan oluşur.
Bundan başka eski faylı yapının görüldüğü bazı bölgelerde horst
ve grabenlere rastlanır.

4. AMAZON HAVZASI
Batıdan And dağları, Kuzeyden Guyana, güneyden Brezilya
Platoları ile kuşatılan Amazon ırmağı ve kollarının içinden aktığı
saha Amazon Havzasıdır.

Tropikal Ormanlar
(SELVALAR)

Amazon Nehri; Dünya’nın ikinci, Güney Amerika’nın en büyük
ırmağıdır. Uzunluğu 6.518 km, akaçlama havzası 7.000.000 km2
(kollarıyla birlikte), debisi (ağzında) 247.000 m3/sn. Gerek havzası,
gerekse debisi açısından dünyanın en büyük ırmağıdır.
Amazon Havzası’nda, iklim sıcak ve nemlidir. Biri kurak, öteki
yağışlı olan iki mevsim yaşanır. Yağışlı mevsim, şubat-haziran
ayları arasındaki dönemdir. Yılda bir kez, güney yağmurlarının
kesilmesinden sonra kabarır. Kabarma, kuzey yarıküresinde kalan
bölgelerde mart-ağustos arasında, güney yarıküresinde ekim-mart
arasında görülür. Yıllık ortalama yağış tutarı 2.000-3.000 mm;
sıcaklık, gündüzleri 27°C-32°C, geceleri ise 20°C-22°C dir. En sıcak
aylar eylül, ekim ve kasımdır.

Amazon Havzası, dünyanın en zengin bitki örtüsünü içerir. Sürekli
sular altındaki alüvyonlu topraklarda konik biçimli su bitkileri
vardır. Amazon Irmağı’nda en çok görülen su bitkisi, 3 m çapında,
kenarları yukarıya kıvrık yaprakları ve 40 cm’lik beyaz çiçekleri
olan dev nilüferlerdir (sugülleri). Ayrıca 20 m’ye ulaşan
yükseklikteki palmiyelerin olduğu igapo ormanları, kakao ve
kauçuk ormanları, 70 m’yi bulan dev para kestanesi ağaçları, sık
dokulu bir bitki örtüsü yaratmıştır.
Amazon ormanlarında, 1.500 çiçek, 750 ağaç çeşidi bulunmakta;
400 tür kuş, 100 tür sürüngen, 60 tür ikiyaşayışlı (suda ve
karada), 125 kelebek türü, 750 balık türü yaşamaktadır. 200 kg’ı
bulan piıaku ve etle beslenen piranha, ırmağın özgün balık
türleridir.

5. BREZİLYA PLATOSU: Kıtanın doğu kesiminde, Amazon ve
Prana ırmakları ve kolları ile bağımsız olarak Atlantik’e
dökülen akarsular (S. Fransisco, Parnaioa) tarafından
parçalanmıştır.

Tropikal Ormanlar
(SELVALAR)

Ağaçlı savan

Brezilya’nın tüm alanını
kaplamakla birlikte
Uruguay ve Paraguay’a
da uzanmaktadır.
Granit gnays, şist, fillat
ve kuvarsit ve mermer
gibi yaşlı kayaçlardan
oluşan Brezilya
platosunun yüzeyi dalgalı
olup 300-1.500 metre
arasında yükseklikte,
peneplen halindedir.
Brezilya Platosunun ortabatı kesimine MATO
GROSSO platosu
denilmektedir.
Ağaçlı savanlar dan
oluşan CAMPOLAR adı
verilen bölüm Brezilya
platosunun kuzey
kesiminde geniş yar
kaplamaktadır.

6. PARAGUAY-PARANA VADİSİ-GRAN CHACO DÜZLÜĞÜ : Orta And
lar ile Brezilya Platosu arasında yer alan jeomorfolojik birimdir.
Gran Chaco düzlüğü, Paraguay-Parana Nehri'nin batısında, doğu
Bolivya, Paraguay, kuzey Arjantin ile Brezilya'nın sınırları içinde
içinde yer alan 647,500 km2 genişlikte, seyrek nüfuslu, sıcak ve
yarı kurak iklimin hüküm sürdüğü geniş düzlüktür.

PARANA IRMAĞI
Güney Amerika'da Amazon Nehri'nden sonra ikinci en büyük
akarsudur. Orta Brezilya'nın güneydoğu kesimindeki platodan
doğan nehir, genellikle güney yönünde akar ve 4.880 km'lik bir
çığırdan sonra Uruguay Nehriyle birleşerek Atlas Okyanusu
kıyısında geniş Río de la Plata Halicini oluşturur.
Paraná'nın yaklaşık 2,8 milyon km²'lik su toplama alanı
Brezilya'nın güneydoğu kesiminin büyük bir bölümünü, Paraguay'ı,
Bolivya'nın doğu kesimini ve Arjantin'in kuzey kesimini kapsar.

GRAN
CHACO
DÜZLÜKLERİ

7. PAMPALAR

G. Amerika’da Parana nehri aşağı çığırından
Güneyde Negro ırmağı veya San Matias
körfezi hizasına kadar uzanan üniteye
PAMPALAR denilmektedir.
Río de la Plata'nın ağzındaki gür otlardan
oluşan steplere PAMPALAR denilmektedir.
Bu step alanı Batıda Andlar, doğuda ise
Atlantik ile sınırlıdır. Pampalar, kuzeyde Gran
Chaco'nun
dikenli
çalı
savanlarıyla
birleşirler.
Arjantin, Uruguay ve Brezilya pampalarda
pay sahibidir. En başta sığır yetiştiriciliğinin
yapıldığı,
Arjantin
için
Pampalar
çok
önemlidir.
Pampalar’da ılıman iklim hüküm sürmektedir.
Pampaların tüm yıl boyunca düzenli olarak
yağmur
alan
doğu
kesimine
«nemli
pampalar»; kurak geçen batı kesimine ise
«kuru pampalar» denir. Sierras Pampeanas,
adı verilen dağlar bu geçiş bölgesinde
bulunur.

PATAGONYA
G. Amerika kıtasının daralan
güney kesimidir.
Bahia
Körfezine
dökülen
Colorado
ırmağı,
Patagonya’nın kuzey sınırını
oluşturur.
Şili ve Arjantin'in güney
kesimlerini kapsar. Güneyde
Magellan Boğazında son
bulur. Magellan Bogazının
guneyindeki Ateş Tierra Del
Fuego Adaları da
Patagonya'ya dahil edilebilir.
Buzullar diyarı, vahşi ve
büyüleyici doğanın hüküm
sürdüğü, dünyanın eşsiz
cennetlerinden biridir. Düz
alanlarında, Pampas denilen
otluk stepler yer alır. Arjantin
tarafı And Dağları'nın engel
teşkil etmesinden dolayı Şili
tarafından daha kurak bir
iklime sahiptir
Şili kesimi ise Valdivia Yağmur Ormanlarının etkisiyle oldukça yağmur çeker. Genel
karakter olarak çok güçlü rüzgarlar eser. Kutuplardan sonraki yeryüzünün en büyük buzul
alanları Şili kısmındadır.
Güneyinde yarı Antarktika ikliminin hüküm sürdüğü Ateş Toprakları (Tierra del Fuego)
bulunur. Bölgenin karakteristik hayvanları guanako, bir tür deve kuşu olan nandu ve kondor
sayılabilir. Ayrıca çok sayıda deniz kuşuna ve flamingoya ev sahipliği yapar.

MACELLAN BOĞAZI;
Güney Amerika Kıtası’nın en güney ucunda Patagonya ile Tierra del
Fuego adaları arasında deniz geçididir. Uzunluğu 530 km, genişliği
4-24.1 km arasında değişir. Boğaz, Güney Amerika’nın güney
kıyılarıyla kıyı boyunca uzanan Tierra del Fuego (Ateş Toprakları)
ve birçok ada arasından geçer.
Geçit, kuzeyde Büyük Okyanus kıyısında Dungeness noktasında
başlar, güneyde Espiritu Santo Burnu’nda son bulur, Kıyı ve adalar
arasında kıvrılarak ilerleyen geçit, Büyük Okyanus, Atlas Okyanusu
arasında yol alan gemilerin okyanus rüzgârlarında korunmuş olarak
güvenle ve kısa yoldan geçişini sağlar, Panama Kanalı açılmadan
önce büyük önem taşıyan boğazdan, günümüzde Güney Amerika’nın
güneyinde geçen gemiler yararlanır.
Eski adı Magellan olan Punta Arenas, geçit üzerindeki tek yerleşim
birimidir. Ekim-kasım 1520’de Ferdinand Magellan tarafından
keşfedildiği için bu adla bilinir.

TIERRA DEL FUEGO (ATEŞ TOPRAKLARI)
Güney Amerika’nın güney ucunda adalar topluluğudur. Yüzölçümü 73.753
km2dir. Kıtadan, Macellan Boğazı (bugünkü adı Punta Arenas) ile ayrılan
adaların doğusu And Dağları’nın, batısı da Patagonya Yaylası’nın
uzantısıdır. En büyük ada ISLA GRANDE, toplam yüzölçümün 2/3’ünü
oluşturur (47.992 km2). Adaların doğu bölümü (1/3’ü) Arjantin’e; batıda
kalan bölümü (2/3’ü) Şili’ye aittir. Isla Grande’nin Arjantin’in batıda kalan
bölümündeki başlıca yerleşim bölgesi Ushuaia, Şili kesiminde Porvenir
kentleridir. Koyun yetiştiriciliği ve petrol üretimi, başlıca ekonomik
etkinliklerdir.
Ateş Toprakları’nın güney ve batısı ortalama 2.100 m yüksekliğindeki
dağlarla kaplıdır. Kuzeydoğuya doğru yüzey şekilleri alçalır. 55° güney
enleminde olması nedeniyle, adalarda soğuk bir iklim (yazları ortalama
10°C, kışları ortalama 0°C) sürer. Sürekli esen batı rüzgârları, rüzgara açık
batı yamaçlarına 5.000 mm, rüzgâr almayan kuzeydoğu kıyılarına 500 mm
yağış getirir.
Ferdinand Magellan, kendi adını taşıyan boğazı 1520’de buldu. Yöre
halkının, büyük olasılıkla sönmesin diye sürekli yaktıkları ateşi görerek,
bölgeye Ateş Toprakları (Tierra del Fuego) adını verdi.
1578’de Sir Francis Drake, Batı yarıkürenin en güney ucu olan Horn
Burnu’nu dolaştı. 1880’den sonra Ateş Toprakları’nın fazla engebeli
olmayan
bölgelerinde,
özellikle
Arjantinliler, koyun yetiştirmeye
başladılar. 1890’daki “altına hücum” dönemi, İtalyan ve öteki Avrupa
ülkelerinden bazı serüvencileri buraya çekti. Buranın yerli halkı olan
Alacaluf, Ora ve Yaghan Kızılderilileri sayıca giderek azaldı.

Gallinas Br.

Parinas Br.

Falkland Adl.

GÜNEY
AMERİKA
KITASININ
KUZEY
KESİMDE
ÜLKELERİN BATIDAN DOĞUYA SIRALANIŞI ŞÖYLEDİR:

KALAN

KOLOMBİYA,
VENEZUELA,
GUYANA,
SURİNAM,
FRANSIZ
GUYANASI. (Kolombiya ve Venezuela’nın kuzeyinde Karayib
Denizi’nde kıyısı bulunmaktadır. Diğerlerinin Atlas Okyanusunda
kıyısı vardır.)
GÜNEY AMERİKA KITASINDA PASİFİK KIYISI BOYUNCA UZANAN
ÜLKELERİN KUZEYDEN GÜNEYE SIRALANIŞI ŞÖYLEDİR:
KOLOMBİYA, EKVADOR, PERU, ŞİLİ (Kolombiya’nın hem Karayib
Denizi’nde, hem de Pasifik’te kıyısı bulunmaktadır.)

GÜNEY AMERİKA KITASININ DOĞUSUNDA ATLAS OKYANUSU
BOYUNCA UZANAN ÜLKELERİN KUZEYDEN GÜNEYE SIRALANIŞI
ŞÖYLEDİR:
BREZİLYA, URUGUAY, ARJANTİN
İÇ KISIMDA KALAN ÜLKELER: BOLİVYA, PARAGUAY

KARAYİB DENİZİ

PASİFİK
OKYANUSU

ATLAS OKYANUSU

KOLOMBİYA
Güney Amerika’nın kuzeybatı kesiminde yer alan Kolombiya;
kuzeybatıdan Panama ile komşudur. Ülke, doğudan Venezuela,
Brezilya, güneyden Ekvador ve Peru, kuzeyden Karayib Denizi,
batıdan Büyük Okyanus ile çevrilidir.
Güneybatı-kuzeydoğu doğrultusunda uzanan Batı Cordilleralar,
Orta Cordilleralar ve Doğu Cordilleralar olarak üç bölüm halinde
uzanan, yer yer yüksekliği 5.000 m’yi aşan And Dağları yüzey
şekillerine egemendir. En yüksek nokta Pica Cristobal Colon
(5.775 m), Karayib kıyısında kuzeyde ayrı bir kütle üzerindedir.
1.300-2.000 m arasındaki yükseltilerde ülkenin en önemli ürünü
olan kahve yetiştirilir.
And Bölgesi’nin en önemli ırmakları olan Magdelena ve Cauca,
ülke içinde güney-kuzey doğrultusunda akarak Karayib
Denizi’ne dökülür.
Başkenti: Bogota.
Dil: İspanyolca (resmi), Şipca.
Din: Hristiyan (% 96 Katolik, az Protestan), Musevi.
Para birimi: 1 Kolombiya pesosu

VENEZUELA
Kuzeyden Karayib Denizi, doğudan Guyana, güneyden Brezilya,
batıdan Kolombiya ile çevrilidir, Karayib Denizi’nde, en büyüğü
Margarita olan 72 adayı da içerir.
Başkenti: CARACAS.
Ülkenin kuzeydoğu ucunda büyük, bir delta oluşturarak Atlas
Okyanusu’na dökülen Orinico Irmağı’nın aşağı çığırı, Venezuela’ yı
diyagonal olarak iki büyük bölgeye ayırır. Güney Amerika boyunca
uzanan Andlar, denize açılan Maracibo Gölü’ nü kuşatan iki çatal
biçiminde ülkenin kuzeybatısında başlar. Kıyıya ulaşan doğudaki
dağ sırası (Cordillera ve Merida), doğuya doğru ilerleyerek, başkent
Caracas’ın yer aldığı Federal Bölge’ye ulaşır, Cordillera Merida
üzerindeki Bolivar Doruğu (5.010 m), ülkenin en yüksek noktasıdır.
Ülkenin iç kesimlerinde, Orinoco’ya kadar uzanan Llanos Ovası yer
alır. Orinoco’nun güneyinde Guyana Yaylası, Yüzölçümün yaklaşık %
40’ını kaplar. Caroni Irmağı’nın doğuşunda Auyan Tepuy Dağı’ndan
dökülen Angel Çağlayanı (979.7 m), dünyanın en büyük çağlayanıdır.
Karaib Denizi’nden 32 km içerideki Valenoia, ülkenin Maracaibo’
dan sonraki büyük gölüdür.
En önemli doğal kaynak petroldür. Maracaibo Gölü ve çevresi (ülke
üretiminin 3/4’ünü karşılar) ile Orinoco Bölgesi’dir. OPEC üyesi olan
ülkenin, yıllık üretimi 100 milyon ton dolayındadır.

GUYANA
Başkenti: Georgetown.
Güney Amerika’nın kuzey kıyılarında yer alan Guyana; batıdan
Venezuela, doğudan Surinam, güneyden Brezilya, kuzeyden Atlas
Okyanusu ile çevrilidir. İngiliz Uluslar Topluluğu üyesi ülke,
bağımsızlığını kazanmadan önce Büyük Britanya sömürgesiydi.
Kıyı kesimlerindeki tarıma elverişli alanlar dışında, iç kesimler
160 km genişliğinde tropikal yağmur ormanları; dağların etekleri
ve yaylalar savanlarla kaplıdır. Karıncayiyen, tapir, jaguar,
armadillo, kayman, anakonda ve çıngıraklı yılan, iguana başlıca
hayvan türleridir.
Ekonomi, genelde tarım ve madenciliğe (boksit, alüminyum)
dayanır. Toplam dışsatımın % 70’ini boksit, şeker oluşturur.

SURİNAM (Eski adı: Hollanda Guyanası)
Başkenti: Paramaribo.
Güney Amerika’nın kuzey bölümünde; kuzeyden Atlas Okyanusu,
doğudan Fransız Guyanası, güneyden Brezilya, batıdan Guyana ile
çevrilidir.
Surinam kıyıları, Güney Ekvator ve Karayib akıntılarının etkisinde,
sürekli doğu-batı yönünde sürüklenen kum ve çamur yığınlarıyla
kaplıdır. Guyana Kalkanı’nın kapladığı orta ve güney bölüm,
ormanlık plato bölgesini ve yoğun savanları içerir.
Guyana Kalkanı üzerinde bir çok dağ yükselir: Wilhelmina Dağı
(ülkenin en yüksek noktası, 1.280 m yüksekliğindeki Juliana
Tepesinin de üzerinde yer aldığı bir dağdır.)
Yabancı şirketlerin denetimindeki alüminyum (boksit çoğunlukla
işlenmeden hammadde olarak dışarıya satılır) ve kereste, besin
(şeker, pirinç, meyve suyu) dışında, endüstri etkinlikleri küçük
ölçeklidir. Alümina, boksit, alüminyum kereste, pirinç, muz,
karides, başlıca dışsatım; ham petrol, makine, yatırım malları,
dayanıklı tüketim malları, ulaşım araç gereçleri, dokuma, besin
başlıca dışalım mallarıdır. ABD, Hollanda, Büyük Britanya, Trinidad
ve Tobago, Brezilya, Norveç, Japonya en büyük ticaret
ortaklarıdır.

FRANSIZ GUYANASI
G. Amerika’nın kuzey kesiminde Fransa'ya bağlı denizaşırı bir il’dir.
Yönetim merkezi Cayenne’dir.
Atlas Okyanusu, Brezilya ve Surinam arasında yer almaktadır. Kıyı
kesimlerde görülen yatık kıyı ovaları iç kısımlarda yerlerini
tepeliklere ve küçük dağlara bırakmaktadırlar. Ülkenin en yüksek
noktası Bellevue de l'Inini Dağı’ dır(851 m).
Ülkede bol miktarda boksit, kereste, altın, kaolin, balık bulunur.
Fransız Guyanası, büyük ölçüde madencilik, ormancılık ve
balıkçılık sektörlerine dayanan gelişmekte olan bir ekonomidir.
Kourou'daki Avrupa Uzay Ajansı'nın roket üssü büyük oranda
GSMH ve istihdama katkı yapmaktadır. Turksat uyduları buradan
fırlatılmıştır.
Fransız Guyanası, Fransız Anayasası'nın denizaşırı illere ilişkin
hükümlerine göre yönetilir. Fransız Ulusal Meclisi'ne 2, Fransız
Senatosu'na 1 temsilci gönderme hakkı vardır. Yerel yönetim
Fransa hükümetinin atadığı bir vali ile 19 üyeli Genel Konsey ve 34
üyeli Bölgesel Konsey'den oluşur. Bir de yerel temyiz mahkemesi
vardır.

Falkland Adl.

EKVADOR

Güney Amerika’nın, Büyük Okyanus kıyısında And ülkelerinden olan
Ekvador, ekvator çizgisinin üzerinde yer alır. Kuzeyden Kolombiya, doğu ve
güneyden Peru, batıdan Büyük Okyanus ile sınırlanan ülke, coğrafya
özellikleri açısından doğudan batıya doğru birbirinden farklı üç bölge
içerir: Andlar’ın doğusundaki oldukça seyrek nüfuslu Oriente; And
Sıradağları (Sierra); kıyı şeridi ve kıyıdan yaklaşık 100 km açıkta yer alan
Galapagos Adaları.
Ekvator çizgisi, başkent Quito’nun birkaç km kuzeyinden geçtiğinden, ülke
topraklarının büyük bir bölümü güney yarımkürede yer alır. Batı ve Doğu
Cordillera olarak
iki
koldan oluşan And
Dağları, kuzey-güney
doğrultusunda, ülkenin yaklaşık 1/4’lük alanını kaplar. Ülkenin en yüksek
noktası olan Chimbora-zo Doruğu (6.267 m), Quito’nun 150 km güneyinde
yükselir. Sangay, Coto-paxi, Cayambe, Tunguragua başta olmak üzere,
dağların çoğu aktif volkan durumundadır. Dağlar arasındaki vadiler ve
Quito çevresindeki tepeler, tarıma elverişli topraklar içerir. Tropikal ve yarı
tropikal bitki örtüsü açısından zengin kıyı bölgesi de ülkenin yaklaşık
1/4’lük bir bölümünü oluşturur. Yer yer çöller ve alçak tepelerle kaplı bu
bölge, genelde oldukça düzdür.
Ülkenin en önemli doğal kaynağı, yıllık üretimi 16 milyon ton olan petrol,
608 milyon m3 olan doğal gazdır. Doğal gaz rezervlerinin 58 milyar m3
olduğu sanılmaktadır. Bu ürünlerin işletilmesi 1970’lerde başlamış olan ve
1982’den başlayarak OPEC kararları ve düşen dünya fiyatları çerçevesinde
azalarak sürmektedir. Yanı sıra, az miktarda altın, gümüş, bakır, demir,
kurşun, kömür, kükürt ve çinko vardır.

Cotopaxi

PERU
Başkenti: LİMA.
Peru,
Kuzeyden
Ekvator,
Kolombiya,
doğudan
Brezilya,
güneydoğudan Bolivya, güneyden Şili, batıdan Büyük Okyanus ile
çevrelenir.
Peru üç coğrafya bölgesine ayrılır. “Costa”olarak adlandırılan 2.250
km uzunluğundaki kıyısal çöl şeridi, yüzölçümün % 11’ini içerir.
Soğuk Peru (Humboldt) Akıntısı, burasını kuru ve görece serin
tutar.
Daha
içerlerde
“Sierra”,
yani
kuzeyden
güneye
uzanan
“Cordilleralar” (Andlar), Peru topraklarının % 33’ünü içerir. 6.000
m’nin üstünde 10 doruk (Auzangate 6.384 m; Huascaran 6.768 m;
Salocantay 6.271 m; Coropuna 6.425 m; Yerupaja 6.634 m; vb)
vardır. Sıradağlar, Bolivya sınırında genişleyerek platoya dönüşür.
Buradaki Titicaca Gölü (8.135 km2) dünyanın deniz düzeyinden en
yüksek (3.800 m) gölüdür. Üçüncü olarak, Andlar’ın doğu
eteklerinde bir orman bölgesi olan “Montana” yer alır. Burası
Peru’nun toplam alanının % 56’sını oluşturmakla birlikte, nüfusun
ancak % 6’sını içerir. Amazon Havzası’nın yoğun yağmur
ormanlarıyla örtülü olan Montana, Amazon’un kolları uzun ırmaklar
tarafından derin biçimde parçalanmıştır. Peru, dünyanın sayılı
büyük bakır (yılda 400 bin ton), gümüş (2 bin ton) üreticisi
ülkelerinden biridir. Ayrıca, zengin çinko, kurşun, demir filizi
yatakları vardır.

ŞİLİ
Başkenti: SANTIAGO
Büyük Okyanus kıyılarının güney yarısı boyunca şerit biçiminde
uzanan Şili toprakları, dar bir kara parçasından oluşur. 17°30′
güney paralelinden Horn Burnu’na 55°59′ güney enlemine kadar
4.624 km uzunluğunda, 356 km genişliğindedir. Ülke; kuzeyden
Peru, kuzeydoğudan Bolivya, doğudan Arjantin ve And Dağlan,
batıdan Büyük Okyanus ile çevrelenir. Andlar, tüm doğu sınırları
boyunca uzanır. Şili’ye bağlı adalar arasında, Paskalya Adası ile
Wuan Fernandez Adaları en önemlileridir. Ateş Topraklan (Tierra
del Fuego), Şili ile Arjantin arasında bölünmüştür.
Andlar üzerinde 5.800 m’yi aşan çok sayıda doruk (Copiapo,
Palpana, Llullaillaco) vardır. Özellikle, Arjantin ve Bolivya
sınırlarında yükselti 6.000 m’yi aşar. Ülke, Büyük Okyanus sırtı
üzerindeki kırık (fay) çizgisinden kaynaklanan depremlerle
yanardağ patlamalarının etkisi altındadır.
Şili mineral, kereste ve enerji kaynakları açılarından son derece
zengindir. Ülkenin en önemli dışsatım ürünü ve başlıca gelir
kaynağı bakırdır (dünya bakır üretiminin yaklaşık % 40’ını
karşılar; dünya bakır yataklarının % 20’sinden fazlası Şili’dedir).

BREZİLYA
Başkenti: Brasilia.
Dil: Portekizce (Brezilya Portekizcesi/resmi).
Brezilya, yüzölçümü açısından dünyanın beşinci, nüfus açısından
altıncı, Güney Amerika’nın en büyük ülkesidir. Güney Amerika
nüfusunun yaklaşık yarısı Brezilya’da yaşar. Ekvador ve Şili
dışında, bütün Güney Amerika ülkeleriyle komşu olup sınırlarının
toplam uzunluğu 16.000 km’dir. Ülkenin doğusu, 8.000 km’lik kıyı
boyunca Atlas Okyanusu ile sınırlanır. Kıtadaki toprakların yanı
sıra, Rocas Atolü ve Fernando do Noronha, İlhas Martin Vaz,
Trindade, Periedos de Sao Pedro, Sao Paolo adaları da Brezilya
topraklan arasındadır.
Genel olarak yüzey şekilleri iki geniş kategoride incelenir.
1. Kuzeyde Amazon Nehri havzası ile batıda Parana ve Paraguay
akarsu sisteminin geniş düz ovaları.
2. Doğudaki Brezilya yüksek platoları ve kuzeyindeki Cuiana
platolarıdır.

İki geniş nehir sistemi, iki yüksek dağlık bölge arasında sınırsız
bir hal alır. Hemen hemen bütün Brezilya'nın yarısından fazlası
deniz seviyesinden 200 metreden az yüksek yerler olmasına
rağmen, nüfusunun hakim kısmı daha ziyade yüksek yerlerde
bulunur. Ülkenin hemen hemen % 4'ü deniz seviyesinden 900 m
yüksekliğin üzerindedir. Brezilya'nın en yüksek dağı Pico da
Bandeira olup, 2890 m'dir.
Brezilya dünyanın en büyük kahve üreticisi ve ihracatçısıdır.
Ancak bu kahve Amerika kıtasındaki ülkelerin ihtiyacını ancak
karşılamaktadır. Pamuk üretimi de gelişmiş olup, kahve ile
birlikte döviz kaynağını teşkil etmektedir. Şekerkamışı ve
kakaonun da az bir kısmını ihraç etmesine rağmen, büyük bir
kısmını iç tüketim için kullanmaktadır.
Değerli kerestelik ağaçlar, pirinç, taze fasulye, pamuk, kahve,
şekerkamışı, kakao ve mısır başlıca ürünleridir. Ülkenin bazı
yerlerinde az miktarda portakal, muz, yerfıstığı, tütün, elyaf ve
bazı sebzeler yetiştirilir.
Brezilya zengin maden yataklarına sahiptir. On sekizinci
yüzyıldan itibaren zengin altın, elmas madenleri bulunmuştur.
Brezilya aynı zamanda dünyanın en bol demir rezervlerine
sahiptir. AMAPO bölgesinde bol miktarda manganez çıkarılır.
Salvador yakınlarında petrol bulunmuştur. Brezilya'da çok az
kömür yatakları bulunur. Dışardan ithal yolu ile açığını kapatır.

URUGUAY
Başkenti: Montevideo.
Dil: İspanyolca
Güney Amerika’nın en küçük Latin ülkesi olan Uruguay, kıtanın
güneydoğusunda; batıdan Arjantin, kuzeyden Brezilya, doğudan
Atlas Okyanusu ve güneyden Rio de la Plata halici ile sınırlanır.

Ülkenin iç bölgeleri tepeler ve verimli otlaklarla kaplıdır. Güneydoğuda
Atlas Okyanusu kıyısında kumsallar ve büyük lagünlerin görüldüğü bir
kuşak uzanır. Brezilya platolarının uzantıları, kuzeybatı bölgenin yüzey
şekillerine egemendir. Tepelik sırtlar, Brezilya sınırından güneye doğru
uzanır. Bunların içinde en belirgini ve doğuda kalan Cucuhilla Grade’dir.
Arjantin ile sınır oluşturan Uruguay Irmağı, Brezilya’dan doğar ve güney
doğrultusunda 1.600 km boyunca akarak Rio de la Plata Halici’ne
dökülür. Başlıca ırmak olan Rio Negro Güney Brezilya’dan doğar,
Güneybatı Urugay’ı çaprazlamasına aşar ve Fray Bentos’un biraz
aşağısında, Uruguay Irmağı’na katılır.
Ülke topraklarının yaklaşık % 90’ından tarımda yararlanılır ve bu alanın
% 80’i en önemli geleneksel sektör, hayvan yetiştiriciliğine (otlaklara), %
10’u ekime ayrılmıştır.
Endüstri etkinlikleri genelde Montevideo çevresinde yoğunlaşmıştır.
Petrol arıtma, otomotiv, besin, deri, dokuma, kimya, çimento, başlıca
endüstri dallarıdır.
Granit ve mermer yatakları, başlıca doğal kaynaklardır. Ormanlardan,
yılda 3 milyon m3 ürün elde edilir.

ARJANTİN
Başkent: Buenos Aires.
Dil: İspanyolca (resmi dil), İtalyanca, Almanca.
Güney Amerika Kıtası’nın güney ucunda, And Dağlan ile Atlas Okyanusu’nun
arasında uzanan ülke; kuzeybatıdan Bolivya, kuzeydoğudan Paraguay,
doğudan Brezilya, Uruguay ve Atlas Okyanusu; güney güneybatıdan Şili ile
çevrilidir. Brezilya’dan sonra Güney Amerika’nın ikinci büyük ülkesidir.
Kuzeydeki tropikal bölgelerden güneye inildikçe daralan Arjantin’in güney
ucundaki genişliği 200 km’den azdır. Kuzeybatıda Gran Chaco ve Bolivya ile;
kuzeydoğuda Pilcomayo, Parana ve Paraguay ırmakları Brezilya ile doğuda
Uruguay Irmağı, Uruguay ile batıda ve güneyde And Dağları, Şili ile doğal
sınırları oluşturur. Atlas Okyanusu’ndaki Malouines (Falkland), Güney
Georgia, Güney Sandwich ve Güney Orkney Adaları, Arjantin’e en yalan kara
parçalarıdır. Coğrafya konumu nedeniyle Arjantin dünyanın önemli ekonomi
merkezlerinden uzaktadır.
Arjantin, tropikal ormanlardan çöllere, dağlık bölgelerden büyük düzlüklere
kadar çok büyük değişiklikleri gösteren bir ülke olup, dört doğal coğrafya
bölgesine ayrılır:
1) Batıda And Dağları, 2) Kuzeyde Entre Rios, Gran Chaco, 3) Merkezde
Pampalar, 4) Güneyde Patagonya.
Mendoza’nın batısında büyük buzullarla kaplı Aconcagua Dağı (6.958 m),
Arjantin’in ve Güney Amerika Kıtası’nın en yüksek doruğudur.

Arjantin’in
en
büyük
ırmağı
olan
Parana
(3.200 km), La Plata
Halici’ne dökülür.
La Plata

.

BOLİVYA
Başkenti: La Paz (yürütme), Sucre (yasama),
Dil: İspanyolca, Keça Aymara.
Doğu ve kuzeyden Brezilya, batıdan Peru ve Şili, güneyden
Arjantin ve Paraguay ile çevrelenen ülkenin denizle bağlantısı
yoktur.
Bolivya, göze çarpan farklı bir yapıya sahip olup, üç büyük
bölgeye ayrılır.
Birincisi:Sayısız
kıvrımları,
tepelerini
örten
karlar
ile
Ilkampane'de 7.000 metreye yaklaşan yükseklikleri ile harika bir
güzelliği olan And Dağ bölgesidir. And Dağları Bolivya'da 640 km
uzanırlar. Cordillera Occidental Dağları ile Cordillera Oriental
Dağları arasında 4000 ila 4500 m yükseklikte Altiplano Platosu
uzanır. Bolivya halkının çoğu burada yaşar.
İkinci büyük bölge, birçok meskun vadilerle kesilen dağların
doğu bölgesinden ibarettir.
Bolivya'nın üçüncü bölgesi, ülkenin üçte ikisinden daha fazla yer
kaplayan düz arazilerdir. Alçak arazilerin güneydoğu kısmını
Bolivya'nın en büyük vadisi olan Gran Chaco Vadisi teşkil eder.
Bu bölge zengin petrol yatakları bulunmasına rağmen çok az
gelişmiştir. Chaco Vadisinin kuzey tarafında tropikal ovalar
uzanır, burada sık yeşillikler ve pampa ağaçları bulunur.

Dünyanın deniz düzeyinden en yüksek gölü (3.800 m) olan ulaşıma
elverişli Titicaca Gölü Bolivya’da yer alır. Titicaca Gölü’nün suları,
Desaguadero Irmağı yoluyla sığ ve tuzlu Poopo Gölü’ne taşınır.

Başlıca tarım ürünleri patates, buğday, pirinç, mısır, şekerkamışı,
arpa, kahve, kakao, muz, turunçgiller ve pamuktur. 2 milyon tona
ulaşan şekerkamışı, en çok üretilen bitkidir. Bu ürünün yanı sıra,
pamuk, kahve ve kereste dışsatım ürünleridir. Yıllık kereste ve
odun üretimi 5 milyon m3, orman alanları 46.3 milyon hektardır.
5.4 milyon baş sığır, 9.5 milyon koyun, 2.3 milyon keçi, 1.7 milyon
domuz, 8 milyon kümes hayvanı, 600 bin katır, 300 bin at, canlı
hayvan varlığını oluşturur.
Bolivya dağları her çeşit maden açısından çok zengin olup ülkede
antimuan, kalay, gümüş, tungsten, bakır, kurşun, çinko, altın,
demir, kadmiyum, petrol ve doğal gaz yatakları vardır. Dünya kalay
üretiminin % 15’ine sahip olup yıllık üretim 12-18 bin ton arasında
değişir. Ayrıca 16 bin ton kurşun, 48 bin ton çinko, 900 bin ton
petrol ve 176 milyon m3 doğal gaz üretilir.

PARAGUAY
Başkenti: Asunción.
Dil: İspanyolca, Guarani.
Güney Amerika’nın ortagüneyinde karayla çevrili olan ülke; kuzey,
kuzeybatısından Bolivya; kuzeydoğu ve doğudan Brezilya; batı,
güney, güneybatıdan Arjantin ile çevrilidir. Atlas Okyanusu
kıyılarına en yakın noktası 560 km’dir.
Paraguay Irmağı, kuzeyde Brezilya sınırını, güneyde Arjantin
sınırının bir bölümünü oluşturur. Ülkeyi iki farklı bölgeye ayıran
ırmağın batısında Gran Chaco Bölgesi, doğusunda da asıl Paraguay
yer alır. Ülkenin yaklaşık 2/3’ünü kaplayan Gran Chaco, alçak
ovalar ve dağınık ormanların bulunduğu ıssız bir alandır. Paraguay
Irmağı’nın batısına doğru giderek artan yükselti, Bolivya sınırında
300 m’ye ulaşır. Doğu Bölgesi’ndeki alçak alanlar, Paraguay
Irmağı’na yakın kesimlerde bataklığa dönüşür. Doğu Bölgesi’ nin
ortasında 500 m’yi bulan yükselti, bu bölgedeki ovalara doğru
giderek alçalır. Güneydoğuda Arjantin sınırını oluşturan Parana’nın
en önemli kolu olan Pilcomayo Irmağı’nın çevresi, bataklıklar ve
yaprak dökmeyen ağaçlarla kaplıdır. Ülkenin başlıca gölü olan
YPOA (259 km2), güneybatı da, Paraguay Irmağı yakınındadır.

Başlıca tarım ürünleri manyok, buğday, mısır ve pirinçtir.
Ekonomik değeri olan ürünlerden kahve şekerkamışının yanı sıra,
pamuk, soya fasulyesi ve tütününün önemi giderek artmaktadır.
Hükümet, ipekböcekçiliği, meyve ve sebze yetiştiriciliğini
özendirmektedir.
Hayvan varlığının (sığır, koyun, domuz, at) zenginliğine karşın,
AB’nin et dışalımlarını sınırlandırması nedeniyle, sektör, son
yıllarda gerileme içindedir.
Endüstri, ABD ve Japonya’ nın mali yardımları ve hidroelektrik
projelerinin sağladığı katkılarla, 1970′ lerden bu yana hızlı bir
gelişme içindedir. Petrol arıtma, çimento, et işleme ve paketleme,
şeker, deri, dokuma, kereste, sigara, başlıca endüstri dallarıdır.
Yıllık elektrik enerjisi üretiminin tümü hidroelektrik santrallardan
sağlanır.
Petrol, demir filizi, manganez, bakır, mermer ve grafit yataklarının
varlığı bilinmekle birlikte, altyapı ve mali olanaksızlıklar nedeniyle
işletilememektedir. Kireçtaşı, kaolin, apatit, tuz, çıkarımı büyük
boyutlardadır. Ormanlardan, ticari değeri yüksek kereste sağlanır.

