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duğu gibi sözlü edebiyatın güçlü olduğu 
Nüer'de XX. yüzyılda Bubu Hama, Ama
du Osman, Abdulaye Mamani, Mahama
du Halilu, Amadu İde ve Abdullaye Hudu 
gibi yazar ve şairler yetişti . Muhammed b. 
Abdülkerlm el-Megill ile başlayan tarikat
ların İslam'ı yayma gayretleri Seyyid Mah
mud el-Bağdadl, Muhammed CCıbCı, İmam 
Barguma ve Abba Çillum ile devam etti. 
Halen Kur'an okulları, modern medreseler 
ve Nüer İslam Üniversitesi ülkede dini-İsla
ml hayata önemli katkılar sağlamaktadır. 
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Afrika'nın Atlas Okyanusu'nda kıyısı bulu
nan ülkelerindendir; kuzeyde Nüer, kuzey
doğuda Çad, doğuda Kamerun, güneyde 
Gine körfezi, batıda Benin Halk Cumhuri
yeti ile komşudur. Resmi adı Nüerya Fede
ral Cumhuriyeti (Federal Republic of Nigeria) 
olup eskiden İngiliz sömürgesi iken 1 Ekim 
1960'ta bağımsızlığına kavuşmuştur. Yü
zölçümü 923.768 km2 , nüfusu 137.2S3.000 
(Temmuz 2004; Afrika'nın en kalabalık ül-

108 

Resmi adı Federal Republic of Nigeria 
INijerya Federal Cumhuriyetil 

Başşehri Abuja 
Yüzölçümü 923.768 km' 
Nüfusu 137.253.000 !Temmuz 20041 
Resmidini 
Resmfdili 
Para birimi 

ingilizce 
1 Nigerian naira INI= 100 kobo 
1 USD= 128,4 NGN 12006 yıl ı ! 

kesi). başşehri Abuja (372.000). en önemli 
şehirleri eski başkent Lagos (8. 789 000). 

Kana (3.626.000). İbadan (3 566.000), Kadu
na (1.582.000), Port Harcaurt (1.!49.000). 

Benin City ( 1.!25.000) ve Maiduguri'dir 
(1.113000). 

I. FiZİKİ ve BEŞERİ COGRAFYA 

Ülkede yüzey şekilleri çok çeşitlidir. Gü
neyde Gine körfezi kıyısında Nüer ırmağı
nın taşıdığı alüvyonlardan oluşan geniş del
ta düzlükleriyle başlayan Nüerya arazisi ku
zeye doğru gidildikçe yükselir ve orta ke
simlerdeki Jos yaylasında 1SOO metreye 
kadar çıkar. Ülkenin en yüksek noktası Ka
merun sınırındaki Dimlang dağıdır (2042 

m.). İklim okyanusa uzaklık ve yakınlıkla 
yüksekliğe bağlı olarak değişikliğe uğrar. 
Kıyı bölgesinde iki yağmur mevsimi görü
lür; burada yıllık yağışın 2SOO milimetre
yi geçtiği yerler vardır; fakat kuzeye doğ
ru yağış azalır (Kano'da 920 mm.). Kuzey
de kurak mevsim ekimden nisana kadar 
devam eder. Sıcaklıklar güneyden kuzeye 
doğru artar ve en yüksek dereceler gü-
neyde 3S iken kuzeyde 41 'i bulur. Doğal 
bitki örtüsü kıyı kesiminde bataklık bitki
leriyle başlayıp içerilere gidildikçe tropikal 
yağmur ormaniarına dönüşür. Kuzeye doğ
ru savanlar görülür; daha kuzeyde çöl sa
hasına geçilir. Nüer ve Benue nehirleriyle 

Nüerya'da kilometrekareye 149 kişi dü
şerse de nüfus dağılımı çeşitlilik gösterir. 
Yer fıstığı ekim alanı ile Kana bölgesi pa
muk sahasında yoğunluk kilometrekare
de SOO kişi iken Sakota bölgesinde S0-1 00 
kişi kadardır. Nüfusun o/o 48'i müslüman, 
o/o 34'ü hıristiyan, o/o 18'i animisttir. Etnik 
gruplar iki büyük kısma ayrılır. 1. Kuzey ile 
iç kesimin kuzey grupları: Hevsalar 1 o mil
yon civarında olup Kana, Sakota ve Zaria 
eyaletlerinde yaşar, genelde tarım ve tica
retle uğraşırlar. FCılanller göçebe ve yarı 
göçebedirler. 2. Güney ile iç kesimin güney 
grupları. S milyon nüfusa sahip olan Yo
rubalar köylerde yaşamaktadır ve orman 
kuşağında çok dağınık tarzda yerleşmiştir. 
Bu kısmın ikinci büyük etnik grubu İba
lar'dır (lgba). 

Resmi dili İngilizce olan Nüerya'da çok 
sayıda lehçesi bulunan üç ana dil vardır. 
Bunlar Yoraba, Hevsa ve İbo dilleridir. Bu 
dillerin yanında 300 üzerinde lehçe konu
şulur. Nüerya'nın ekonomisi genellikle ta
rıma, hayvancılığa ve madenciliğe dayanır. 
Tarım ürünlerinden Japon patatesi, man
yok, dan, Hint darısı, mısır, tütün, palmiye 
cevizi ve yağı, yer fıstığı, kakao, pamuk, 
kauçuk, pirinç ve çeşitli sebzeler başta ge
lir. Bunlardan manyok ile Japon patatesi 
daha çok güneyde; dan, Hint darısı, yer 
fıstığı ve pamuk kuzeyde; pirinç güney
doğunun bataklık sahalarında ve kauçuk 
batı bölgesinde üretilir. Sığır, keçi, koyun ve 
domuz yetiştirilen başlıca hayvanlardır. Ül
ke hayvan ürünlerinden kösele, koyun, tim
sah ve yılan derisi ihraç eder. İç sularda ve 
denizde yürütülen balıkçılık son zaman
larda gelişme göstermeye başlamıştır. 

Nüerya'nın en önemli yer altı zenginlik
leri kömür, özellikle petrol ve doğal gaz
dır. Enugu yataklarından çıkarılan kömü-
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temini oluşturur. Nüer nehrinin ülke top
raklarındaki uzunluğu 1 280 kilometredir 
ve üzerinde Kainji barajı yer alır. Nehir Be
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deki deltasıyla Atlas Okyanusu'na dökülür; 
aşağı kesimleri ulaşıma elverişlidir. Ben u e'
nin Nüerya'daki uzunluğu ise 900 kilomet
redir. Çad gölünün bir bölümü de milli sı
nırlar içerisinde bulunmaktadır. 



rün üretimi petrolün bulunmasıyla azal
mıştır. Petrol yatakları Calabar. Oloibiri ve 
Port Harcaurt'ta yer alır. Elektrik üretimi 
kömür, petrol ve doğal gaz kaynakların
dan elde edilir. Diğer yer altı zenginlikleri 
kalay, kolombit, kireç taşı. demir ve çinko
dur. Ülkede endüstri daha ziyade petrol. 
kauçuk, maden, gıda ve giyim sektörlerin
de yoğunlaşmış ve petrol rafinerisi, kau
çuk sütü işleme , otomobil lastiği. asfalt. 
demir çelik, çimento, tarım aletleri, dikiş 
makinesi, tekstil, ayakkabı, boya-vernik, 
plastikyağ (palmiye, yer fıstığı). sabun. kon
serve (et), tütün, bira, gazoz gibi imalat 
ve otomobil (Peugot), bisiklet montaj fab
rikaları ile çeşitli atölye ve imalathaneler. 
küçük çaplı gemi tersaneleri kurulmuştur. 

Ulaşım bütün yerleşme merkezlerini bir
birine bağlayan asfalt. stabilize ve köy yo
lu düzeyindeki karayolları ve büyük şehir
ler arasındaki demiryolları ile yapılmakta, 
nehir ulaşımı olarak NUer ve Benue ırmak
larından faydalanılmaktadır. Hava ulaşımı 
uluslararası iki hava limanı ile sağlanır. Ay
rıca ülkede iki büyük deniz limanı vardır: 
Lagos, Port Harcourt. Başlıca ihracat ürün
leri petrol, kakao, yer fıstığı ve kalaydır; 
bunlar Avrupa Birliği ülkelerine ve Ameri
ka Birleşik Devletleri'ne satılır. ithal mal
ları ise çeşitli makineler. otomobiller. de
miryolu malzemeleri, dokuma ve elektrik
li aletler başta olmak üzere fabrikasyon 
eşya dır. 
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Iii AYDOGAN KöKSAL 

II . TARİH 

NUerya'nın Jos bölgesinde yapılan arke
olajik kazılarda Afrika'nın BiladüssOdan 
(Sahraaltı) bölgesinde yaşayan N ok kavmi
ne ait heykeller bulunmuştur. Milattan ön
ce VI-lll. yüzyıllara tarihlenen bu heykelle
rin bölgede rastlanan en eski insan ürünü 
olduğu iddia edilmektedir. Çok erken dö
nemlerde gerçekleşen Bantu kökenli ka
vimlerin göçleri de bugünkü NUerya'nın 
bulunduğu bölgeden yapılmıştır. 

Günümüzde NUerya'nın en kalabalık et
nik grubu olan Hevsalar Vll-Xl. yüzyıllar 
arasında ülkenin kuzeyine. Yorubalar ise 

güneybatısına gelip yerleştiler. Kuzeyde 
VIII. yüzyıldan itibaren birçok şehir devle
ti kuruldu. Bugünkü Çad Devleti sınırları 
içinde kurulan Kanim Sultanlığı. XIV. yüz
yılda merkezini Bornu'ya taşıyarak Kanim
Bornu Sultaniiğı adını aldı ve yaklaşık altı 
asır burada hükümran oldu. 

Ülkenin kuzeyinde kurulan ilk devletler 
Kana, Daura, Katsina, Gobir, Zaria, Rano ve 
Birarn adlı Hevsa şehir devletleri Xlll-XV. 
yüzyıllar arasında İslam dinine girmeye 
başladı. Aynı dönemde Mali Sultanlığı'nın 
ve ardından onun yerini alan Songay Sul
tanlığı'nın idaresine giren bu devletler, 
Songay Sultanlığı'nın 1591'de Fas Sultanı 
Ahmed el-MansOr tarafından yıkılmasın
dan sonra bağımsız duruma geldiler. 

NUerya'nın kuzeydoğusuna hükümran 
olan Kanim- Bornu Sultanlığı. Trablusgarp 
151 O yılında İspanyollar tarafından alınma
dan önce Akdeniz sahillerindeki müslü
man emirliklerle yakın ilişkiler içindeydi. 
1551'de Osmanlı Devleti bugünkü Libya 
topraklarını İspanyollar'dan kurtarınca Ka
nim-Bornu Sultaniiğı ile Osmanlı Devleti 
arasında doğrudan temas kuruldu. 1555-
1556'da iki devlet arasında dostluk ve ti
caret antiaşması imzalandı. BiladüssOdan 
bölgesinin en güçlü sultanları arasında yer 
alan Kanim- Bornu Sultanı İdrls b. Elevma 
b. Ali, Osmanlılar'dan temin ettiği ateşli 
silahlarla bölgede gücünü arttırarak bu
günkü Çad ve NUer devletlerinde yaşayan 
TibQ ve So kabilesinin yurtları ile Nüerya'
daki Hevsa topraklarından bir süre sonra 
çekilmekzorunda kaldığı Kana'yu aldı. Sa'
dller ile de iyi ilişkiler kurdu. Osmanlı Dev
leti 1571 yılında Kanim-Bornu sınırları için
de yer alan Fizan bölgesini Trablusgarp 
eyaleti sınırlarına katınca Osmanlı-Bornu 
ilişkilerinde bir kriz dönemi yaşandı. Sul
tan İdrls, 984'te ( 1576) lll. Murad ile gö
rüşmek üzere el-Hac Yusuf başkanlığın
da beş kişilik elçi heyetini İstanbul'a gön
derdi. 987 (1579) yılına kadar İstanbul'da 
kalan heyet Sahra bölgesinde hac ve ti
caret kervanlarının emniyet ve asayişinin 
sağlanmasını, seyahat esnasında ölenlerin 
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mallarının mirasçılarına iade edilmesini is
tedi. Kanim sultanına iki name-i hümayun 
gönderildi. 

Fas Sa'dl sultanı, Osmanlılar'ın Kuzey Af
rika'daki bu gelişmesi karşısında tek çare 
olarak BiladüssOdan'a sahip olmak istedi. 
1591'de Songay Sultanlığı'nı yıkarak top
raklarını hakimiyeti altına aldı. Bundan iti
baren Kanim- Bornu BiladüssOdan'ın tek 
büyük devleti haline geldi. 

Osmanlı Devleti sömürgecilik öncesi dö
nemde BiladüssQdan bölgesiyle münase
betlerini Trablusgarp. Tunus ve Cezayir 
eyaletleri üzerinden yürütüyordu. Trablus
garp eyaletinin Fizan sancağı, Büyük Sah
ra çölünün güneyinde kalan müslüman sul
tanlıkların dan gelen hac ve ticaret ker
vanları için bir buluşma yeri idi. Akdeniz 
sahilinden gelen Avrupa malları ile NUerya 
ve çevresinden gelen BiladüssOdan malla
rı Fizan'ın MerzOk ve Gat gibi kasabaların
daki pazarlarda takas ediliyordu. 

Osmanlı engeli sebebiyle Kuzey Afrika 
sahillerinden içerilere geçme imkanı bu
lamayan Avrupalılar kıtanın batı tarafını 
dolaşmaya başladı. Bu amaçla Portekizli
ler'in 1486'da Benin Krallığı ile olan ilişki
leri 1553 yılında İngilizler'in onlara ait yer
leri almalarıyla son buldu. Ardından İngi
lizler Benin Krallığı ile temasa geçtiler ve 
anlaşma neticesinde Nüer nehrinin Atlas 
Okyanusu'na döküldüğü delta çevresinden 
köle toplayıp Amerika'daki çiftliklerine ta
şımaya başladılar. NUerya sahilindeki bu 
bölgeye de "Köle sahili" adını verdiler. 1795-
1796 yıllarında İskoçyalı M unga Park. 1830-
1831 yıllarında Richard ve John Lander 
isimli İngilizler NUer nehrinin döküldüğü 
yerden içerilere doğru seyahatler yaptılar. 
XIX. yüzyılda hurma yağı önemli bir tica
ret malı haline gelince Avrupalılar bu defa 
köle ticareti yanında aynı bölgeden yağ al
maya başladılar ve bölgeye "Yağ sahilleri" 
ismini verdiler. 1861 'de İngiltere. Lagos 
adasını alıp burada kendi sömürgesini kur
du. 1886'da Kraliyet NUer Şirketi kurularak 
bölgenin idaresi bu şirkete verildi. 
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