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Afrika’da son 10 yılda acil gıda yardımına ihtiyaç duyan insan sayısı yaklaşık olarak 7 milyondan 

27 milyona çıktı. Yaklaşık %386 oranındaki bu artışın çeşitli nedenleri var. Bu yıla kadar 

Afrika’daki gıda krizinin en büyük nedeninin iklim değişikliği ve ona bağlı çevresel sorunlar 

olduğu görüşü hâkimdi. Ancak diğer yandan ulusal ve uluslararası sistemlerden kaynaklanan 

ekonomik kriz, terörizm, savaş gibi sorunlar da bu krizi alevlendirmektedir. 

 

Son IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change - Hükümetlerarası İklim Değişikliği 

Paneli) Raporuna göre de Afrika iklim değişikliğine karşı dünyadaki en kırılgan bölgelerden 

biridir. Son 100 yıllık süreçte Afrika kıtasında son zamanların en yüksek sıcaklık seviyesine 

ulaşılmıştır. Bu yüzyılın ortalarına doğru küresel sıcaklık 1,5-2 derece artacakken, Afrika’da 4-

6 derecelik değer yükselmesi beklenmektedir. Bölgede var olan kuraklığın ilerleyen 

dönemlerde iklim değişikliği nedeniyle yağışların azalması ve sıcaklığın artmasının da etkisiyle 

artarak devam edeceği tahmin edilmektedir. Afrika’daki yer üstü ve yer altı su kaynaklarının 

seviyesinin azalacağı ve temiz suya erişimin daha da güçleşeceği beklenmektedir. Diğer 

taraftan tüm dünyada deniz seviyesinin yükselmesi ve su baskınları da bölgede etkili 

olabilecektir. Bu yüzyılın sonlarına doğru Afrika’nın Sahel Bölgesi’nde yaklaşık 3 milyon kişinin 

deniz seviyesinin yükselmesinden etkileneceği tahmin edilmektedir. Buzulların erimesi ve 

deniz seviyesinin yükselmesi diğer yandan okyanusların da asidite oranını değiştirerek 

denizlerdeki canlı popülasyonlarını da olumsuz etkileyecektir. Böylelikle bilhassa Afrika’nın kıyı 

bölgelerinde balıkçılıkla geçinen insanların gelir kaynağı tehlike altındadır. Ayrıca Afrika’nın kıyı 

bölgelerindeki dar gelirli çok sayıda insan için balık önemli bir protein kaynağıdır. İklim 

değişikliği sonucu balık türü ve sayılarının azalması bu insanların sağlıklı protein kaynağına 

erişimini kısıtlayabilecektir. 



 

Afrika’da insanların gıdaya erişimini engelleyen kuraklık ve iklimsel değişiklik dışındaki diğer 

bir önemli unsur bölge devletlerinin sosyo-ekonomik yapılarındaki çatlaklardır. Bu devletlerde 

nüfusun büyük bir kısmı işsizlik ve yoksullukla mücadele etmektedir. Merkezî devletlerin kamu 

hizmetleri ve sosyal yardım programları da nüfusun tamamı için yeterli değildir. Bu nedenle 

kıtanın yıllık nüfus artış oranının %2,5 olduğu da göz önünde bulundurulursa, hızla artan 

nüfusun başta gıda olmak üzere temel yaşam gereksinimleri sağlanamamaktadır. BM bu 

tablodan en olumsuz etkilenen kesim olan 0-5 yaş aralığındaki yaklaşık 6,3 milyon çocuğun 

akut yetersiz besleneceğini ve hayati sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalabileceklerini 

belirtmiştir. Daha önceki yıllarda BM ve FAO gibi uluslararası örgütlerle Avrupa’dan çeşitli 

ülkeler Afrika’ya çeşitli gıda yardımı projeleri gerçekleştirilmiştir. Ancak Kovid-19 pandemisi 

sonrasında bu yardımların gözle görülür bir şekilde azaldığı da bilinmektedir. Bu nedenle 

Afrika’daki gıda krizini tetikleyen bir diğer unsur olarak tüm dünyada derin etkiler bırakan 

Kovid-19 pandemisini göstermek mümkündür. 

 

Diğer yandan bilhassa Sahraaltı Afrika olmak üzere bazı bölgelerde terörizm ve iç savaşların 

tarım ve hayvancılık faaliyetlerini olumsuz etkileyerek bölge halkının gıda sıkıntısı çekmesine 

neden olduğunu da söyleyebiliriz. Örneğin Nijerya ve çevresinde etkili olan Boko Haram ele 

geçirdiği topraklarda çiftçilerin tarımsal faaliyetlerini sürdürebilmesine engel olmuş ya da bu 

insanların mahsullerine el koymuştur. Teröristlerin eylem ve yağmaları sonucunda hem gelir 

kaynaklarını hem de kimi zaman tüm yıl yiyeceği ürünleri kaybeden bölge halkı büyük sıkıntılar 

çekmektedir. Diğer yandan Boko Haram biber, kakao ve balık gibi kimi ürünlerin ticaretini 

yaparak kendisine maddi gelir sağlamaktadır. Örgütün gelir kaynaklarını kesmek amacıyla 

Nijerya Hükümetinin zaman zaman bu ürünlerin ticaretini yasaklaması da bölgede bu ürünlerin 

ticaretinden geçiren diğer insanların geçim kaynaklarına büyük darbe indirmiştir.  

 

Son olarak ise Ukrayna ve Rusya arasındaki savaş da Afrika’da çok büyük bir kesimin gıdaya 

erişimini tehlikeye atmaktadır. Bilindiği gibi Ukrayna ve Rusya arpa, ayçiçeği ve mısırın 

uluslararası alanda ilk beş ihracatçısı içindedir. Ayrıca bu iki devlet dünya buğday ihracatının 

üçte birlik payına sahiptir. Sadece 2020 yılında Afrikalı devletler Rusya’dan 4 milyar dolarlık, 

Ukrayna’dan ise 2,9 milyar dolarlık tarım ürünü ithal etmiştir. Örneğin 206 milyonluk 

nüfusunun gıda gereksinimi karşılayabilmek için dünyanın dördüncü büyük buğday ithalatçısı 



sıfatına haiz Nijerya, ithalatının %25’ini Ukrayna ve Rusya’dan almaktadır. Sudan, Uganda, 

Tanzanya gibi ülkeler de buğday ithalatının neredeyse yarıya yakınını bu iki devletten 

karşılamaktadır. Ancak Ukrayna ve Rusya arasında devam eden bu savaş sonucunda bu iki 

ülkeden ithal edilen gıda ürünlerinin fiyatını yükselmiştir. Neticede henüz Kovid-19 

pandemisinin yaralarını saramayan Afrika halkı yükselen gıda fiyatları karşısında daha vahim 

bir tablo ile karşı karşıya kalmıştır.  

 

Afrika’daki bireylerin karşı karşıya kaldığı bu gıda krizinin çözüme kavuşturulması için 

uluslararası bir iş birliği elzemdir. Çünkü kıtadaki birçok devletin ekonomisi büyük krizlerle 

mücadele etmektefir, bir kısmı da borçlarını ödemekte zorlanmaktadır. Bu nedenle 

vatandaşlarına karşı kamu hizmetleri ve sosyal yardım programlarını karşılamakta güçlük 

çekmektedir. Dünya Bankası, IMF, DTÖ gibi uluslararası kuruluşların temsilcileri yakın zamanda 

uluslararası toplumu bu gıda krizine karşı tarımsal faaliyetleri desteklemeye çağırdı. Ancak 

diğer yandan bu kuruluşların uzun yıllar birçok Afrika devletine baskı yaparak, halka yakıt ve 

gıda sübvanse etmesini, azaltma ya da tamamen kesmemesini sağladığı da unutulmamalıdır. 

Neticede bu uluslararası kuruluşların birkaç on yıldır süren neoliberal politikaları günümüzde 

Afrika halklarının karşı karşıya kaldığı birçok sorunun zeminini oluşturmaktadır. 
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