ORTA AMERİKA

Meksika
güneyinde
Tehuantepec
kıstak
bölgesinden başlayıp Panama kanalı ötesinde
Panama-Kolombiya ülke sınırında son bulan
kara
köprüsü
ile
Karayibler
Denizi-Atlas
Okyanusu arasında irili ufaklı Batı Hint Adaları
ORTA AMERİKA’yı oluşturmaktadır.
Kara köprüsünü Meksika’daki dağların uzantısı
oluşturmaktadır. KB-GD doğrultusunda uzanan
bu dağlar, Kuzey ve Güney Amerika kıtalarının
birbirinden koparak uzaklaştığı bu alanda çok
yerde kırılmış ve çok sayıda volkanın oluşumuna
zemin hazırlamıştır.

Orta Amerika Kıstağı’nın genişliği, 80-400 km arasında değişir.
Guatemala ve Meksika sınırıyla Panama-Kolombiya sınırı
arasında havayolu uzaklığı 1.850 km’ dir. Orta Amerika’nın
aşağı kuzey enlemlerde yer alması, bir kıstak olarak
dolambaçlı bir yön izleme eğilimi göstermesi, iki yanında ılık
suların bulunması ve dağların her yana yayılması yüzey
şekilleriyle iklimi belirleyen başlıca özelliklerdir.
Orta Amerika’da, Guatemala’ dan güneydoğuya doğru uzanan
ikisi büyük üç dağ sistemi vardır: Güneyde Nikaragua’ya kadar
uzanan Kuzey Dağları (Cordillera Norte) ve Güney Dağları
(Cordillera Sur). Bu iki sistem bölgeyi tümüyle dağlık bir yapıya
kavuşturur. Büyük Okyanus kıyılarından yükselen dik yamaçlar
1.400-3.050 m’ lik yüksekliklere ulaşır. Bu dağlık bölgenin
üzerindeki yaklaşık 250 simetrik yanardağ konisinin bir bölümü
hâlâ etkindir.

Orta Amerika’daki dağların bir kesimi çok eskidir. Guatemala,
Kuzey Nikaragua ve Honduras’taki dağların büyük bölümünün,
uzun zaman önce Meksika’nın Chiapas Eyaleti’ndeki dağlarla
birlikte büyük bir adanın omurgasını oluşturdukları sanılır.
Kıstağın öteki bölümlerindeki dağlar, jeolojik açıdan daha
gençtir. Yükseklikleri 846-4210 m arasında değişen ve zaman
zaman faaliyete geçen düzinelerce yanardağ, kıstağın genişlediği
yerlerde, Büyük Okyanus yanında toplanmıştır. Ancak bunlar
kıstağın inceldiği Kosta Rika ve Panama’ya kadar yayılır.
Ovalar oldukça azdır. Meksika güneyinde Yucatan yarım
adasında, Nikaragua’da Fonseca Körfezi’nden Managua ve
Nikaragua gölleri yoluyla, göllerin Karayipler yanındaki San Juan
Irmağı’nın akaçlama alanına kadar yayılan çukur düzlük, Orta
Amerika kıstağının başlıca ovalarıdır.

BATI HİNT ADALARI
Florida’nın güney ucuyla Güney Amerika’daki Venezuela
kıyıları arasında uzanan, takımadalardır.
Yaklaşık 3.000 km uzunluğunda yarım ay biçiminde olan bu
adalar, Meksika Körfezi ile Karayib Denizi’ni kuzeyden
kuşatırlar.
Kristof Kolomb 1492’de Bahama Adaları’ndan San Salvador
(Watling) Adası’na ayak bastığında, Hindistan’a vardığını
sanarak, bu adalara Batı Hint Adaları adını vermiştir.
Batı Hint Adaları, Bahamalar, Büyük Antiller ve Küçük
Antiller olmak üzere üç ana gruba ayrılır:

BAHAMA ADALARI

Cat adası
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BAHAMA ADALARI
ABD’nin
Florida
eyaletinin
güneydoğu
kıyısı
açıklarında Küba ve Hispaniola adalarının kuzeyinde yer alır. 700
kadar ada ile sayıları 2400’e ulaşan çıplak kaya oluşumunu kapsar.
Bahamalar'ın toplam yüz ölçümü 13939 km²’dir. Başkenti New
Providence adasındaki NASSAU'dur. Diğer önemli adaları ise
Andros, Büyük Bahama, Cat, Eleuthera, Turks ve Caicos adalarıdır.
Bahamalar güney ve batısındaki karalardan derin kanallara ayrılan
bir denizaltı yükseltisinin su üstüne çıkmış uzantılarından oluşur.
Çoğu, dar ve uzun olan adaların Atlas Okyanusu’na bakan
kuzeydoğu yamaçlarında kıyıya vuran dalgaların ve alize
rüzgarlarının taşıdığı kumlardan oluşmuş tepecikler uzanır.
Bahamlar’ın en yüksek noktası Cat Adasındaki Alvernia dağıdır.
Adaların etrafı mercan kayalıklarıyla çevrilidir. Bahamalar’da hiç
akarsu yoktur.

BÜYÜK ANTİL ADALARI
Büyük Antiller, Bahama takım adalarının güneyinde, Küba,
Jamaika, Hispaniola ve Porto Riko’ dan oluşan adalardır. Küçük
olmasına rağmen Küba’nın güneyindeki Cayman Adaları da bu
gruba dahildir.

Küba

Hispaniola

«Antil» isminin kökeni Portekizce “ante-ilhas” kelimesinden
gelmektedir.
Kelime anlam olarak “önceki ada” (anakara)
anlamını taşımaktadır.

KÜBA
Yüzölçümü: 11.524 km2.
Başkenti: Havana.
Dil: İspanyolca
Din: Hıristiyan (% 90 Katolik).
Para birimi: 1 Küba pesosu =100 centavo.
Başlıca kentleri: Santiago de Cuba, Santa Clara, Camagüey, Holguin,
Guirade Meiena, Matanzos.

Karayiplerde bir ada devleti. Ana ada (Küba) ve yaklaşık 1600
adacığı içeren takım adadan oluşur. Batıdan Meksika Körfezi,
güneyden Karayip Denizi, kuzeydoğudan Atlas Okyanusu ile
çevreleyen Küba Adası (uzunluğu 1.221 km, genişliği 30-217 km,
kıyı uzunlğu 5.631 km), Büyük Antiller’in en büyük, en batıda olan
adasıdır. 180 km uzaklıktaki Birleşik Amerika Devletleri kıyısında
Florida Boğazı; 208 km. batısındaki Meksika’dan Yucatan Boğazı
ile ayrılır.
Ülkenin doğu bölümü (Orient) oldukça dağlıktır. En yüksek tepe
olan Pico Turquino (1.974 m), Sierra Maestra Dağları üzerindedir.
Oriente’nin batısı, geniş ovalarıyla Camagüey Bölgesi’dir. Daha da
batıda, özellikle Las Villas’da, yer yer vadi ve düzlüklerle
parçalanmış dağlar göze çarpar. Batı ucu, Doğu Sierra Maestra’
dan (ortalama yükselti 1.700 m) daha alçak olan, Sierra de Los
Organos oluşturur. Zapata Yarımadası bütünüyle bataklıklarla
kaplıdır. Uzun Küba kıyı çizgisi, bataklık, mercan kayalıkları,
uçurumlar ve kumlu plajlarla büyük çeşitlilik gösterir. Kıyılarında
başta Havana olmak üzere, çok sayıda liman vardır. Genelde,
güney-güneydoğuda toplanmış olan ırmaklar, Cauto ve Saguala
Grande dışmda, kısa akışlı ve az su taşıdıklarından ulaşıma
elverişli değildir.

Küba’nın zengin bitki örtüsü şeker kamışı, kahve ve pirinç
plantasyonlarının açılmasıyla büyük ölçüde daralmış olmasına
karşın, hala birçok değişik turu kapsar. Çam, maun, abanoz, kral
palmiyesi ve kapok ormanları çok değerli bir kereste kaynağı
oluşturur. Bir tür ulusal simge olan ve hemen bütün kırsal
yörelerde yetişen kral palmiyesi ağaçlarının boyu 15-23 m’ye
ulaşır.
Çok geniş bir alanı kaplayan turunçgiller arasında limon, portakal
ve greyfurt sayılabilir. Öteki yaygın meyve ağaçları avakado,
kavunağacı ve guanabandır. Muz plantasyonları ve mangrove
örtüsü de önemli bir alanı kapsar. Ülkenin orta ve batı kesiminde
savanlar hayvan otlatma açısından önem taşır.
En zengin doğal kaynak nikeldir (36 bin ton). 3.5 milyon demirfilizi
rezervine karşın teknolojik yetersizlik nedeniyle, üretim düşüktür.
Krom (28 bin ton), bakır (3.500 ton), demir filizi (1.200 ton), barit,
silis, öteki başlıca maden ve minerallerdir. Ayrıca, küçük gümüş
altın damarları vardır. Ticari açıdan kerestesi değerli maun, sedir,
okaliptüs, çam önemli bir gelir kaynağıdır.

JAMAİKA
Yüzölçümü: 10.991 km2.
Başkent: Kingston.
Dil: İngilizce, Kreol.
Din: Hristiyan (% 56 Protestan, % 5 Katolik), Müslüman (% 17),
Hindu, Bahai, Musevi.
Para birimi: Jamaika doları = 100 cent.
Başlıca kentleri: Spanish Town, Montego Bay, Pormore, May Pen,
Madevilla.
Orta Amerika’da Karaibler’de ada devletidir. Karaib Denizi’nde,
Küba’nın 115 km güneydoğusunda, Haiti’nin 160 km batısında yer
alan Jamaika, Büyük Antiller’in üçüncü büyük adasıdır.

Jamaika’da başta şekerkamışı ve tahıl olmak üzere, turunçgil,
muz, melas, kakao, baharat, kopra başlıca tarımsal ürünlerdir,
Sığır, keçi, domuz, kümes hayvanları, temel hayvan varlığını
oluşturur. Yıllık balık üretimi 10 bin ton dolayındadır.
Şeker işleme, rom, dokuma, çimento, yapı gereçleri, ayakkabı,
boya, besin, başlıca endüstri etkinlikleridir. Yıllık elektrik
enerjisi üretimi 1.7 milyar kWh’tır.
En önemli doğal kaynak boksittir (dünyanın 3. büyük üreticisi).
Yıllık üretim, dünya alüminyum fiyatlarına bağlı olarak 7-12
milyon ton arasında değişir. Alçı taşı, kireçtaşı, mermer, öteki
başlıca kaynaklardır.

HİSPANİOLA ADASI
VE ÜZERİNDEKİ DEVLETLER

HAİTİ

Haiti Cumhuriyeti, Amerika'da Karayip Denizi'nde
bir ada ülkesidir. Küba'nın doğusunda yer alan
Hispaniola adasını Dominik Cumhuriyeti ile
paylaşır ve adanın batı kısımdadır. Yüzölçümü
27.750 km² olan ülkenin nüfusu 10 milyon (2009),
başkenti Port-au-Prince'tir.

DOMİNİK CUMHURİYETİ
Yüzölçümü: 48.734 km2.
Başkenti: Santo Domingo de Guzman.
Dil: İspanyolca.
Din: Hıristiyan (Katolik % 90), Protestan, Musevi, Budist.
Para birimi: 1 Dominikan pesosu= 100 centavos.
Başlıca kentleri: Santiago de Los Ca Balleros, La Romana, San Pedro de
Macoris, La Vega, Barahona.
Dominik Cumhuriyeti Orta Amerika’da bir devlettir. Dominik
Cumhuriyeti, Büyük Antiller’de Hispaniola Adası’nın orta ve doğu
bölümlerini içerir. Karaibler’in, Küba’dan sonra ikinci büyük devleti
olan ülke; batıdan Hispaniola Adası’nı paylaştığı Haiti, kuzeyden Atlas
Okyanusu, güneyden Karaib Denizi, doğudan Mona Boğazı ile çevrilidir.

PORTO RIKO (Puerto Rico)
Yüzölçümü: 8.897 km2.
Başkenti: San Juan.
Dil: İspanyolca, İngilizce.
Din: Hristiyan (% 81 Katolik, % 5 Protestan).
Para birimi: 1 ABD doları = 100 cent.
Başlıca kentleri: Bayamon, Ponce, Carolina, Caguas, Mayaguez.
Orta Amerika’da, Büyük Antiller’de ada devletidir. ABD
topraklarından 1.500 km uzaklıkta, Büyük Antiller’in (Rüzgârüstü
Adaları) en doğusunda ve en küçüğü olan Puerto Rico (Porto
Riko) Adası, Hispaniola (Haiti) Adası’nın 113 km doğusunda
Karaib Denizi ile Atlas Okyanusu arasındadır.

Genelde dikdörtgen biçimli Puerto Rico (Porto Riko) Adası’nın
kuzey ve güneyinde dar kıyı düzlükleri uzanır. Bu düzlükler, doğuda
ve batıda, ırmak vadilerini izleyerek iç bölge lere kadar sokulur. îç
bölgelerin büyük bir bölümünü kaplayan Cordillera Central dağ
kütlesi, Cerrode Punta’da 1.338 m’ye ulaşan aşınmış volkanik
tepelerden oluşur. Cordillera’nın kuzeyinde, engebeli karst bölgesi
yer alır. Burada, suyun oyduğu kireçtaşından birçok tepeler ve
çukurlar göze çarpar. Adada, bir bölümü Atlas Okyanusu’na bir
bölümü de Karaib Denizi’ne dökülen çok sayıda kısa akışlı ırmak
vardır. Kıyı ovalarındaki küçük göller zaman zaman bataklığa
dönüşür. Düzgün sayılabilecek kıyı şeridinde, sayısız kumsal ve
küçük korunaklı limanlar bulunur.
Kişi başına düşen yıllık ulusal gelir, bir Antil ülkesi olarak oldukça
yüksektir. Ekonomi, temelde serbest girişime dayalıdır. Doğal
kaynaklar sınırlıdır. 1940’larda, ABD’nin yardımlarıyla gelişen
endüstri ve turizm ekonominin başlıca sektörleridir. Kimya, besin,
makine, elektrikli gereçler, dokuma, konfeksiyon temel endüstri
etkinliklerini ve başlıca dışsatım ürünlerini oluşturur. Madencilik
ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, şekerkamışının yerini almıştır.
Dış ticaret ilişkilerinin en yoğun olduğu ülke ABD’dir.

KÜÇÜK ANTİLLER

KÜÇÜK ANTİL ADALARI
Küçük Antiller, Porto Riko’nun doğusundan güneydoğuya doğru
kıvrılarak uzanırlar. Virgin Adaları, Anguilla, Nevis, Antigua,
Montserrat, Guade loupe, Dominika, Martinik, St. Lucia, St.
Vincent, Barbados, Tobago, Grenada ve Hollanda Antilleri de
denen Aruba, Curaçao ve Bonaire ile bir dizi oluşturur.
Hepsinin birden yüzölçümü 235.500 km2, nüfusu 33.000.000
kadardır. Sıcak, çok yağışlı bir iklim altında taşkın bir bitkisel
örtüye sahiptir.
Sıcak iklim ürünleri tarımı, ekonomide ilk sırayı alır. Özellikle
şekerkamışı (dünya üretiminin %20'si, bölge ihracatında şeker ve
rom, %50'yi meydana getirir), tropikal meyveler (muz, ananas),
tütün, kahve ve kakao. Maden ve sanayi bakımından
gelişmemiştir (bir dereceye kadar Porto Riko ile Trinidad ve
Tobago hariç).

KÜÇÜK ANTİLLER

Antigua, Barbuda, Bahamalar, Barbados, Jamaika, Trinidad,
Tobago, Dominika, Grenada, St. Christopher, Nevis, St. Lucia,
St. Vincent ve Grenadine adaları bağımsızlıklarını kazanmadan
önce ya İngiltere’nin denizaşırı sömürgeleri ya da İngiltere ile
özgür birlik içinde olan özyönetim birimleriydi.
Anguilla, Cayman, Virgin Adaları, Montserrat, Turks ve Caicos
bugün İngiltere’ye bağımlı adalarıdır.

ORTA AMERİKA
KISTAK ÜLKELERİ

GUATEMALA
Yüzölçümü: 108.886 km2.
Başkenti: Guatemala City.
Dil: İspanyolca (resmi), Keça lehçeleri.
Din: Hristiyan (% 80 Katolik, % 19 Protestan), % 1 doğal dinler.
Para birimi: 1 quetzal =100 centavo.
Başlıca kentleri: Quezaltenango, Escuintla, Mazetenango,
Puerto Barrios, Retalhuleu, Chiquimula.

GUATEMALA, güneyden Büyük Okyanus, doğudan Karayib Denizi
ve Honduras, kuzey ve batıdan Meksika, güneydoğudan El
Salvador, kuzeydoğudan Belize ile çevrilidir.
Yüksekliğin 4.000 m’yi aştığı dağlık kesimin en yüksek noktası
Tajumulco Yanardağı’dır (4.220 m). Dağlık bölgenin kuzey
kenarında yüksekliği 3.500 m’yi bulan Alto Cuchumatane uzanır.
Doğuya gidildikçe Santa Sıradağları’nın ötesinde ıssız tropikal
orman bölgesi Peten yer alır. Meksika’ daki Yucatan
platformunun uzantısı olan Peten, ülkenin yarısını kaplayan geniş
bir düzlüktür. Guatemala’yı boydan boya yaran sıradağlar
kütlesinin yamaçlarındaki yüksek ovalar, güneyde dikine
alçalarak Büyük Okyanus kıyı ovasıyla birleşir. 20-60 km
genişliğindeki kıyı ovası alüvyonlu topraklar ve yanardağ
tortullarından oluşur. Kıyıların düz oluşu nedeniyle burada doğal
liman bulunmaz. Guatemala’nın en verimli toprakları bu
bölgededir.

Ekvator kuşağı içinde kalan ülkede, dağların yükselti farkları
iklime değişik özellikler kazandırır. Sıcak ve nemli kıyı
bölgelerinde yıllık ortalama sıcaklık 25°-30°’dir. Yükselti arttıkça
sıcaklık düşer ve yağış oram artar. Mayıs-ekim aylarında yağmur
alan kıyı eteğinde 500-1.500 mm arasında değişen yıllık yağış
tutarı, dağ eteği boyunca yükseklik çoğaldıkça 2.500 mm’ye
ulaşır. Bütün yıl sürekli yağış alan kuzey merkezinde (kıyıda 2.000
mm, iç kesimlerde 5.000 mm) çok yüksek sıcaklıklar da
görülebilir. Dağlık bölgenin doğu kesiminde yan tropikal-tropikal,
batı kesiminde ılıman bir iklim gözlenir. Bazı küçük iç havzalarda
yarı çöl iklimine benzer kurak yöreler vardır.
Kuzeyde ormanlar çam, meşe, sedir, kauçuk, vb. ağaçlar; az
yağışlı bölgeler savanlar; kıyılarda bazı kesimler mangrovlarla
örtülüdür. Güneyde yağışların arttığı alanlarda savanlar muson
ormanına dönüşür. Tarıma elverişli topraklarda pamuk, pirinç,
kahve, şeker ve tropikal meyveler yetiştirilir. Maymun pikari,
jaguar, puma, doğal hayvanlar sayılabilir.

Halkın % 60’ı Kızılderili, % 30’u melezdir. Zenciler, Zambolar,
Beyazlar nüfusun geri kalan bölümünü oluşturur. Amerika’nın
keşfinden önce bölgede yaşayan Mayalar ve Keçaların soyundan
gelen Kızılderililer, dağlık bölgelerde kendilerine özgü bir yaşam
sürerler.
Guatemala, Orta Amerika’nın ikinci büyük kahve üreticisidir.
Şekerkamışı, tahıllar, muz ve turunçgiller, pamuk, baklagiller, öteki
başlıca tarımsal ürünlerdir. Ayrıca sakız mayası üretimi de
(Meksika’dan sonra ikinci büyük üretici) önemlidir.
Sığır, koyun, domuz, kümes hayvanları, at, başlıca hayvan varlığını
oluşturur. Yıllık 2.4 milyon tonluk balık ve kabukluların % 22’si iç
sulardan sağlanmaktadır.
Endüstri etkinlikleri, öteki Orta Amerika ülkelerine oranla çeşitlilik
gösterir. İşlenmiş besin ürünleri, dokuma, kauçuk, kâğıt, kimya,
metal eşya, ilaç sigara, çeşitli araçlar, mobilya, plastik, çimento,
petrol arıtma, maden ergitme.
Nikel ve petrol başlıca yer altı zenginliklerini oluşturur.

BELİZE
Yüzölçümü: 22.965 km2.
Başkenti: Belmopan (3.927).
Dil: İngilizce (resmi), Kreol dili, İspanyolca.
Resmi dil İngilizce olmasına karşın, yerli nüfus genelde Kreol dilini konuşur.
İspanyolca konuşan topluluklar, ikinci kalabalık gruptur
Din: Hristiyanlık (Katolik % 58, Protestan % 28), Müslümanlık, Hinduizm.
Kölecilik döneminde Protestanlaştırılan Kreollerin büyük bölümü günümüzde
Katolik mezhebine bağlıdır.
Para birimi: 1 Belize doları =100 cent.
Başlıca kentleri: Belize City (48.655), Orange Walk (12.155), San Ignazio (9.891),
Corozal (7.794), Dangriga (7.103).

Mercan kayalıklarıyla kaplı yassı ve kumluk adacıklar, kıyıdan sığ
lagünlerle ayrılır. Adacıkları çevreleyen berrak sularda ticaret ve
spor amacı ile balıkçılık yapılır. Ülkenin bir bölümü göl ve
bataklıkların oluşturduğu alçak alanlar, bir bölümü de dağlarla
kaplıdır. İç kesimlerde giderek artan yükselti, güneyde Maya
Dağları’nda Victoria Tepesi’nde (1.122 m) en yüksek noktaya
ulaşır. Honduras Körfezi kıyılarında ormanlık ovalar, geniş bir
alanı kaplar. Bazıları Guatemala’dan doğan çok sayıda ırmak ülke
topraklarını sular.

Ülkenin büyük bölümü ormanlarla kaplı olmasına karşın,
kerestecilik, önemli bir geçim kaynağı olduğundan ağaç kesimi
yaygındır. Nemli bölgeler savanlar, bataklıklarla, daha yüksek ve
kuru alanlar, maun, sedir, çıralı çam gibi ağaçlarla; kıyı kesimleri
mangrov ormanlarıyla kaplıdır. Bataklıklarla dağlık yörelerin
tarıma elverişli bölgeleri sınırlandırması ve bazı yerlerde yağmur
suyunun toprağa sızması nedeniyle ekili alanlar çok azdır. Tarım,
genellikle ırmak boylarındaki dar şeritlerde yapılır. Jaguar, puma,
tapir, timsah, çeşitli kuş ve balık türleri başlıca hayvanlardır.

Belize’nin ekonomisinde, tropikal tarım ürünleri önemli rol oynar.
Ülkenin nüfus yoğunluğunun az olması işgücü açığını önemli bir
sorun haline getirmektedir. Toprakların vergilendirilmesi yoluyla
tarım üretimi artırılmaya çalışılmaktadır.
İç tüketim için temel ürünler; pirinç, mısır ve fasulyedir.
Balıkçılık, arıcılık ve süt ürünleri özendirilmektedir. Başlıca dış
satım ürünleri; şekerkamışı, turunçgiller, muz, kakaodur. Ayrıca
3 bin ton et, 4 bin ton süt ve 1.500 ton balık üretimi vardır.
Kereste ve odun üretimi 120 bin m3′ tür. 100 bin ton dolayında
şeker pekmezi üretiminin yanı sıra, sigara, içki, çimento, yapı
gereçleri, mobilya, pil, un, gübre ve giysi, başlıca endüstri
etkinlikleridir.

HONDURAS
Yüzölçümü: 112.088 km2.
Başkenti: Tegucigalpa.
Dil: İspanyolca (resmi), İngilizce, Kızılderili lehçeleri.
Resmi dil olan İspanyolca, ülkenin her yanında konuşulur. Kıyı
kesimlerinde yazışma dili olarak İngilizce kullanılır. Kızılderili
lehçeleri de yaygındır.
Din: Hristiyan (Katolik % 90, Protestan), Musevi, Bahai.
Nüfusun % 90’ı Katoliktir. Ayrıca 36 bin Protestan, çok az sayıda
Musevi ve Bahai vardır.
Para birimi: 1 lempira =100 centavo.
Başlıca kentleri: San Pedro Sula, El Progreso, Danli, Choluteca, La
Ceiba, Juticalpa, Tela, Puerto Cortes.

Orta
Amerika
Kıtası’nın
kuzey
kesiminde;
kuzeybatıdan
Guatemala, güneybatıdan El Salvador, güneydoğudan Nikaragua
ile çevrilidir. Karaib Denizi kıyı şeridi 800 km, Büyük Okyanus kıyı
şeridi 145 km uzunluğundadır. Orta Amerika’nın ikinci büyük
ülkesi oluşunun yam sıra, yaklaşık 288 ada da Honduras
toprakları içinde yer alır.
Ülkenin yüzey şekillerini, kıyı ovaları, engebeli dağlar, kesintili
dağlık yayla ve vadiler oluşturur. Orta Amerika’nın en dağlık
ülkesi
olan
Honduras’ın,
büyük
bölümü
kuzeybatıdan
güneydoğuya uzanan dağ sırasıyla kaplıdır. Kuzeyde dar bir kıyı
şeridi, Fonseca Körfezi’nde daha geniş bir kıyı düzlüğü vardır.
Ülkeyi aşan dağ sırası, Meksika’nın kuzeyinden Panama’ya
kesintisiz uzanan Cordillera’nın bir parçasıdır.
Yüksek vadi ve yaylalar içeren dağ sırasının en yüksek noktası,
Cerro de las Minas’tır (2.849 m). Bölgeyi akaçlayan çok sayıda
ırmaktan en büyükleri Ulia ve Chamelecon, Karaib Denizi’ne
dökülür. Büyük Okyanus’a dökülen az sayıdaki ırmağın başlıcası
Choluteca Irmağı’dır.

Öteki Orta Amerika ülkeleri gibi Honduras da,
bitki ve hayvan türleri yönünden zengindir. Her
düzeydeki yükseltide çeşitli türlerde ağaçlardan
oluşan ormanlar görülür. Karayib kıyılarında
hurma ve eğreltiotu gibi büyüyen ağaçlar,
liyanalar, daha yüksek kesimlerde meşe, çam,
maun, İspanyol sediri bulunur. Yüksek düzlükleri
kaplayan savanlarda (ağaçlı çayırlıklarda) en sık
rastlanan ağaç akasyadır. Otçul bitkiler, fundalar,
kaktüsler, sık görülen öteki bitkiler arasında
sayılabilir. Ülkede hem Kuzey hem de Güney
Amerika’ya özgü hayvan toplulukları yaşar.
Timsah, iguana, pikari, tapir, jaguar, geyik,
pumanın yam sıra, çok sayıda yılan, kuş ve balık
türü vardır.

Tarım etkinlikleri Karayib denizi ve Büyük Okyanus kıyı ovalarında
yoğunlaşmıştır. Başta en önemli dışsatım ürünleri muz, kahve,
olmak üzere, mısır, pirinç, baklagiller, şekerkamışı, pamuk, tütün,
önde gelen tarımsal ürünlerdir.

Yüksek bölgelerdeki zengin otlaklar, hayvan yetiştiriciliği için
uygundur. Sığır, domuz, at, kümes hayvanları, başlıca hayvan
varlıklarıdır. Et, süt ve süt ürünleri önemli bir etkinlik dalıdır. Yıllık
balık, deniz kabukluları üretimi 6.800 tondur. Muz ve kahveden
sonra, et ve İstakoz dışsatımı da önemli bir gelir kaynağıdır.
Endüstri, genelde besin ürünlerinin işlenmesi, dokuma ve orman
ürünleri gibi dallarda gelişmiştir. Çimento, sigara, plastik, şapka,
kimya, öteki temel endüstri dallarıdır.
Doğal kaynakların en önemlisi, yüzölçümünün % 45’ini kaplayan
ormanlardır. Kurşun , çinko, gümüş, az miktarda demir filizi ve
altın, öteki doğal kaynaklardır.

EL SALVADOR
Yüzölçümü: 21.041 km2.
Başkenti: San Salvador.
Dil: İspanyolca, Kızılderili dilleri (Nahua Maya).
Resmi ve yaygın dil İspanyolcadır. Ancak, Kızılderililer arasında Nahua
ve Maya gibi lehçeler konuşulur.
Din: Hristiyan (% 92 Katolik, % 8 Protestan).
Halkın büyük çoğunluğu (% 92) Katolik Kilisesi’ne bağlıdır. Bunun
dışında, küçük bir Protestan (% 8) azınlık vardır. Ülkedeki
ayaklanmalar sırasında köylü ve işçilerin verdiği önem ve bazı genç
rahiplerin, köylüler yanında gerilla savaşlarına katılması,
ayaklanmaların başarıya ulaşmasındaki önemli nedenlerden biri
olmuştu.
Para birimi: 1 El Salvador kolonu = 100 sentavo.
Başlıca kentleri: Santa, Ana, San Miguel, Nueva San Salvador (Santa
Tecla), Delgado, Mejicanos, Soyapango, Apopa.

Orta Amerika’ nın en küçük ve en yoğun nüfuslu ülkesi olan El
Salvador’dur. Batıdan Guatemala, kuzey ve doğudan Honduras,
güneyden Büyük Okyanus ile çevrilidir. El Salvador’un bir özelliği de,
Karaib Denizi’nde kıyısı bulunmayan tek Orta Amerika ülkesi
olmasıdır. Karaib Denizi ile bağlantı, Guatemala’nın Barrios
Limanı’na ulaşan demiryolu hattıyla sağlanır.
Bütünüyle dağlık bir ülke olan El Salvador’ da en önemli yüzey
şekillerini, jeolojik açıdan oldukça genç yanardağlar oluşturur.
Sömürge dönemlerindeki dört önemli İspanyol kenti sınırları içinde
bulunan ve günümüzde bu kentlerin adıyla anılan Santa Ana, San
Salvador, San Miguel, San Vicente, ülkenin başlıca yanardağlarıdır.
Büyük Okyanus’a yalnızca 40 km uzaklıkta bulunan ve 200 yıllık
geçmişiyle yanardağların en genci olan İzalco, aktif olduğu
dönemlerde, denizden görünen alevleri nedeniyle, “Pasifik Feneri”
olarak adlandırılmıştır. Kıyı şeridinde yer alan bu yanardağların yanı
sıra, ülkenin iç kesiminde bulunan ve Cerro Monte Christo (2.418 m)
Tepesi’ni de içeren başka bir dağ sırası vardır. Başlıca göller;
başkent Salvador’un doğusunda İlopongo ile batısında Coatcpeque
gölleridir. Dinlence merkezi olarak yararlanılan bu göllerden başka,
Guatemala sınırında Guija Gölü de turizm açısından önemli bir
göldür. Ülkenin en büyük ırmağı olan Lempa, aynı zamanda başlıca
hidroelektrik enerji kaynağıdır; ikinci önemli ırmak San Miguel’dir.

Kahve ülkenin temel tarımsal ürünüdür. Yıllık üretimi 150 bin ton
olan kahve, 1980′ lere kadar ulusal gelirin % 21.6’sını
oluşturuyordu. Ancak daha sonra gerek plantasyonların savaş
bölgesinde kalması, gerekse bitki hastalıkları bu oranın % 12’ye
kadar düşmesine neden oldu. Öteki başlıca tarımsal ürünler;
pamuk (55 bin ton), mısır (390 bin ton), kurufasulye (50 bin ton),
pirinç (53 bin ton), şekerkamışı (3.200 ton), sorghumdur
(süpürgedarısı; 135 bin ton). 1.5 milyon baş hayvan varlığının
2/3’ü sığır, geri kalanı domuz, keçi, koyundur. Yıllık balık üretimi
8 bin tondur.
Başlıca endüstri dalları, besin işleme, dokuma, giyim, deri, ilaç,
gübre, bira, sigara ve petrol ürünleridir. Ham şeker üretimi 174
bin, çimento üretimiyse 460 bin tondur. İç savaş ve sabotajlar
200’e yakın işletmenin kapanmasına neden oldu. 1980’den sonra
1.8 milyar dolar sermaye ülke dışına kaçırıldı. Marozan Yönetim
Birimi’nde işletilen iki gümüş madeni dışında önemli yeraltı
kaynağı yoktur.

NİKARAGUA
Yüzölçümü: 120.254 km2.
Başkenti: Managua.
Dil: İspanyolca, İngilizce, Şipca.
Din: Hristiyan (% 89 Katolik, % 5 Protestan), doğal dinler (% 5).
Para birimi: 1 cordoba=100 centavo.
Başlıca kentleri: Leon, Granada, Masaya, Chinandega, Matagalpa.

NİKARAGUA, kuzeyden Honduras, güneyden Kosta Rika, batıdan
Büyük Okyanus, doğudan Karaib Denizi ile çevrilidir. Karaib
Denizi’nde 541 km, Büyük Okyanus’ta 352 km uzunluğunda kıyı
şeridi vardır.
Nikaragua’nın doğusu, geniş ve çok az kişinin yaşadığı bir
düzlüktür. Bu düzlük, ülkenin ortalarına doğru gidildikçe
yükselerek önce bir yaylaya, sonra da dağlara dönüşür.
Kuzeybatıda volkanik kökenli dağlar arasında, günümüzde de faal
yanardağlara rastlanır. Batıda daha küçük, ancak daha yoğun
nüfuslu başka bir düzlük uzanır. Bu bölgede birçok göl vardır.
Başkent Managua da aynı adı taşıyan gölün güneybatı kıyısında
kuruludur. En büyük göl olan Nikaragua Gölü (8.029 km2), Büyük
Okyanus’tan Rivas Kıstağı ile ayrılır. Gölün güneydoğusunda
doğan San Juan Irmağı Karaib Denizi’ne dökülür.

Tarım alanlarının 1/3’ünü otlaklar, 2/3’ünü ekili alanlar oluşturur.
Yılda iki kez alınan başlıca ürünler mısır, fasulye, pirinç, darıdır.
Pamuk, şekerkamışı, kahve dışsatıma yönelik üretilir.
Hayvancılık etkinlikleri (özellikle, büyükbaş hayvan besiciliği), iç
pazar istemini ancak karşılar. Sığır, domuz, kümes hayvanları,
başlıca hayvan varlıklarıdır. Balıkçılık, genelde Karaib Denizi’nde
yapılır.
Doğal kaynaklar (altın, gümüş, bakır, tungsten, kurşun, demir
filizi, vb) açısından zengin olmakla birlikte, bunlardan
günümüzde bakır, gümüş, altın yatakları işletilebilmektedir.
Yüzölçümün yarısını kaplayan ormanlık alanlardan yılda 220.000
m3 ürün elde edilir.

KOSTA RİKA
Yüzölçümü: 50.700 km2.
Başkenti: San José.
Dil: İspanolca (resmi), İngilizce.
Din: Hristiyan (% 89 Katolik, % 8 Protestan), Bahai.
Para birimi: 1 Kosta Rika kolonu = 100 santim.
Başlıca kentleri: Alajuela, Cartago, Puntarenas, Puerto Limon,
Heredia, Liberia.

El Salvador’ dan sonra en küçük Orta Amerika ülkesi olan ve
tropikal kuşakta yer alan Kosta Rika; batıdan Büyük Okyanus,
doğudan Karayib Denizi, kuzeyden Nikaragua, güneyden Panama ile
çevrilidir.
Büyük Okyanus’ta Coco Adası (24 km), Kostarika’ya bağlı olup ülke
kıyısından 500 km uzaklıktadır. Batı kıyı şeridinin uzunluğu 781 km,
doğu kıyı şeridinin uzunluğu 193 km’dir.
Kostarika’yı kuzeydoğudan güneybatıya birkaç yanardağ zinciri
parçalar. Cordillera Tilaran, Cordillera Guanacaste, Orta Cordillera
ve ülkenin en yüksek tepesi Cihirippo’nun (3.819 m) bulunduğu
Cordillera Talamanca başlıca dağlardır. Dağların doğuşunda
Karayib düzlükleri, batısında Büyük Okyanus kıyıları uzanır. Ovalar
yer yer bataklıklarla kaplıdır. Batı kıyılarında, güneyinde General
Vadisi (1.800 km) ve kuzeyde dağlık Nicoya Yarımadası arasında
Mesata (4.000 km2) yer alır.
Kıyıları küçük ovalar yüksek bölgeler ve bataklıklarla çevrilidir.
Bazı ırmaklar Cordilleralar’dan doğan Grande de Tarcoles ve
Grande de Terreba ırmakları Büyük Okyanus’ a; dökülür. Tempisque
Irmağı Nicoya Körfezi’ne; ülkenin en uzun ırmağı olan Reventazón
(280 km) ve San Juan Irmağı Karaib Denizi’ne dökülür. Irmakların
birçoğu üzerinde kurulu santrallerden hidroelektrik enerji
üretiminde yararlanılır.

Ülke yüzölçümünün % 55’i ağaçlıklar, korularla ve tropikal
yağmur ormanlarıyla kaplıdır. Bu ormanlarda, ekonomik yönden
büyük önem taşıyan meşe, maun, sedir, rosvud ağaçları
çoğunluktadır. Karaib kıyılarında hurma ağaçlarına, batı
kıyılarında da mangrovlara rastlanır. Ülkenin çeşitli yörelerinde
maymun, bradypus ve jaguar gibi hayvanlarla çeşitli böcek türleri
yaşar.
Dışsatımın % 60’ını oluşturan kahve ve muz, en önemli tarımsal
ürünlerdir. Şekerkamışı, pirinç, mısır, patates, kakao, tütün öteki
başlıca
ürünlerdir.
Sığır
yetiştiriciliği
giderek
önem
kazanmaktadır. Balıkçılık etkinlikleri sınırlıdır. Çimento, elektrik
donanımı, yapay gübre, ilaç, lastik, mobilya, plastik dokuma,
besin, temel endüstri dallarıdır. Yıllık elektrik enerjisi üretimi, 2.8
milyon kWh’tır. Doğal kaynaklar (az miktarda altın, boksit,
hematit) açısından zengin değildir. Ancak ormanlar önemli bir
gelir kaynağıdır, muz, sığır eti, şeker, yapay gübre, çimento,
başlıca dışsatım; petrol, makine, ulaşım araç-gereçleri, dayanıklı
tüketim malları, besin, başlıca dışalım mallarıdır.

PANAMA
Yüzölçümü: 75.650 km2.
Başkenti: Panama City.
Dil: İspanyolca, İngilizce, Şipça.
Din: Hristiyan (% 96 Katolik, % 2 Protestan), Müslüman (% 3).
Para birimi: 1 balboa=100 centisimo.
Başlıca kentleri: San Miguelito, Colon, David, Santiago de
Veraguas.

Panama Kıstağı ile Orta Amerika’yı Kolombiya üzerinden Güney
Amerika’ya bağlayan ülke; kuzeyden Atlas Okyanusu (Karayib
Denizi), doğudan Kolombiya, güneyden Büyük Okyanus, batıdan
Kosta Rika ile çevrelenir. Ülke, S biçiminde dar bir kara
parçasıdır. Uzunluğu 2.000 km’yi bulan kıyılarının 1.200 km’si
Büyük Okyanus’ta, 750 km’si Atlas Okyanusu’ndadır. Sınırları
içinde çok sayıda ada ve adacık vardır. Bunlardan yalnız Büyük
Okyanus’ta bulunanların sayısı 1.000’ün üstündedir.
Ülke yüzölçümünün yaklaşık %87’sini oluşturan düzlüklerin yanı
sıra, iki dağ zinciri uzanır; Batıda Cordillera de Talamanca,
doğuda yer yer Cordillera San Blas. Volkanik tepelere de
rastlanır. Ülke toprakları, çoğunlukla killi ve verimsiz olmasına
karşın, bazı yüksek bölgeler verimli volkanik topraklarla kaplıdır.
En geniş yeri 173 km olan ülkenin dar oluşu nedeniyle, ırmaklar
kısa akışlıdır. Yalnız Büyük Okyanus’a dökülen ırmakların sayısı
300’dür. En büyük ırmak olan Tuira, ulaşıma elverişlidir. Öteki
ırmaklardan hidroelektrik enerji üretiminde yararlanılır.

Ülke topraklarının yaklaşık % 75’i tropikal yağmur ormanlarıyla
kaplıdır. Çoğunluğu yaprak dökmeyen, 1.000′ den çok ağaç türü
vardır. Bu türlerin en değerlisi maun, en yaygınları gül ağacı ve
tropikal sedir ağacıdır. Çok çeşitli doğal hayvanlardan bazıları
jaguar, puma, yabankedisi, tapir, armadillo ve pekaridir. Aralarında
kertenkele, timsah ve yılanların da bulunduğu çok sayıda sürüngen
türü, yüzlerce tropikal kuş türü ( tukan, papağan, kolibri vb) yaşar.
Pirinç, mısır, kahve, kakao, hindistancevizi, muz, portakal, mango,
başlıca tarım ürünleridir.
Sığır, domuz ve kümes hayvanları toplamı 10 milyonu bulur. Yıllık
balık ve deniz kabukluları üretimi 340 bin tondur.
Devlet sermayeli petrol arıtma, çimento ve şeker endüstrileri
dışında, öteki dallar küçük ölçekli (sigara, içki, ayakkabı, dokuma,
şapka, besin) tüketim ağırlıklıdır. Yıllık elektrik enerjisi üretiminin
(3.2 milyar kWh) % 80’i hidroelektrik santrallerden sağlanır.
En önemli doğal kaynak, Cerro Colorado’daki zengin bakır
yataklarıdır. Ancak teknik ve mali olanaksızlıklar nedeniyle, üretim
sınırlıdır. Kömür, ormanlar, öteki başlıca doğal kaynaklardır.

PANAMA KANALI

Panama Kıstağı’nda, Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanus’u
birbirine bağlayan su yoludur.
Uzunluğu 64.8 km, kıyıdan kıyıya uzunluğu 81.5 km, en dar yeri
9.5 m, en sığ noktası 12.5 m, deniz düzeyinden en yüksek noktası
25.9 m. Karayib Denizi kıyısında Colon Limanı ile Panama
Körfezi’nin iç kesimini oluşturan Panama Koyu’ndaki Balboa
Limanı arasında uzanan kanalın, Colon’dan başlayarak içeriye
doğru ilk 15 km’lik bölümü dümdüzdür.
Gatun’da üç alavere havuzuyla kesilir, aynı adı taşıyan yapay göle
26 m. yükselir. Deniz düzeyinden 82 m yükseltide, 13 km
uzunluğundaki Gaillard Cut’ı iki alavere havuzuyla Büyük
Okyanus’a inerek Balboa’ya ulaşır.
Kanal 1961’de bir köprüyle Balboa’ya bağlandı.

Süveyş Kanalı’nın açılışını gerçekleştiren Fransız mühendis
Ferdinand de Lesseps tarafından 1879’da yapımına başlandı,
ancak inşaatı üstlenen Panama kanalı şirketi, parasal ve
yönetsel nedenlerle 1889’da iflas edince yapım yarıda kaldı.
Amerikan-İspanyol Savaşı’nın bitmesinden (1898) sonra, kanalın
stratejik önemini algılayan ABD, 1902’de kanalın yapım hakkını
1904’te, Fransız şirketinin o güne kadar gerçekleştirdiği bölümü
ve şirketin haklarını satın alarak kanalın açılış çalışmalarına
başladı.
15 Ağustos 1914’de deniz trafiğine açıldı. İkinci Dünya Savaşı
sonrasında derinleştirme ve genişletme 1959’da tamamlandı.

