
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 

Nijerva'da 
Abuja ile 
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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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Hevsa devletlerinden Gobir'de doğan Os
man b. Ffıdi (Osman dan Fodio), 1804'te baş
lattığı cihad hareketiyle on yıl içinde bü
tün Hevsa şehir devletlerini ele geçirdi ve 
1812' de Sakota halifeliğinin kuruluşunu 
ilan etti. Bornu hariç bütün Nüerya müs
lümanlarını tek idare altında toplamış ol
du. 

Avrupa sömürgeciliğinin yavaş yavaş Af
rika içlerine nüfuz etmeye başladığı XIX. 
yüzyılın ikinci yarısında telaşa kapılan Bila
düssCıdan müslümanları Osmanlı Devleti'
ne daha fazla yaklaşmak için gayret gös
terdiler. Osmanlılar'ın da Afrika'daki sö
mürgeciliğin önüne geçebUrnek için onlar
la iş birliği yapmaya ihtiyacı vardı. 1882'
de Mısır'ı bir oldu bittiyle idaresine alan 
İ ngiltere Mısır'a bağlı Sudan'a da el koy
du. Burada bulunan yerli askerlerden bir 
kısmı kumandanları Rabih b. Fazlullah'ın 
idaresinde Çad gölü havzasına çekildi. Ra
bih, 1890 yılına kadar bugünkü Nüerya ve 
Çad topraklarındaki sultanlıkların tama
mının yönetimini ele geçirdi; Veday, Ba
girmi, Bornu ve Hevsa devletlerini kendi
sine bağladı . Dikve isminde bir şehir kura
rak başşehir yaptı. 188S'te Berlin'de yap
tıkları anlaşmalarla Afrika'nın merkezini 
kendi aralarında paylaşan İngiltere, Fransa 
ve Almanya, Rabih'i ortadan kaldırmak için 
anlaştı. Fransızlar Batı Afrika'da Cezayir 
ve Ekvator bölgesindeki askeri birliklerini 
buraya sevketti. 1900 yılı Nisan ayında Ni
jerya'nın kuzeyindeki Kuseyri'de saldırıya 
geçen Avrupalı müttefikler büyük kayıp
lar vermelerine rağmen Rabih'in ordusu
nu mağlCıp ettiler. Rabih savaş alanında 
şehid oldu. Oğlu Fazlullah bir yıl daha Ku
zey Nüerya'da mücadele ettiyse de o da 
babası gibi şehid edildi. Savaşlar esnasın
da esir düşen askerler Fransızlar ve İngi
lizler tarafından 1. Dünya Savaşı'nda zorla 
cephelere sürüldü. 

Nüerya'nın başşehri Abuja'dan bir görünüş 
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Fransa, Senegal'den Batı Afrika içleri
ne doğru genişlerken İngiltere, Royal Niger 
Company adlı şirketin faaliyetleri netice
sinde 1893 yılında Nüerya'nın Atlas Okya
nusu sahilini tamamen ele geçirdi. Ardın
dan Kuzey Nüerya'daki bütün müslüman 
sultanlıkları hakimiyeti altına aldı. 1914'te 
bugünkü Nüerya topraklarının tamamına 
yakını İngiltere'nin eline geçmiş oldu. 

ll. Dünya Savaşı'nın ardından bütün Af
rika'da olduğu gibi Nüerya'da da bağım
sızlık mücadelesi başladı. Kuzeydeki H ev
sa ve Ffılani müslüman toplumunun kur
duğu Kuzey Halk Kongresi, güneydoğuda 
etkili etnik grup olan İbolar'ın Nüerya Va
tandaşları Milli Sözleşmesi ve güneybatıda 
Yorubalar'ın kontrolündeki Aksiyon grubu 
ülkenin siyasi hayatına yön vermeye başla
dı. Hemen harekete geçerek yeni bir ana
yasa hazırlayan İngiltere kuzey, güney ve 
doğu bölgelerine belli bir seviyede muh
tariyet verdi. 

1 Ekim 1954'te kendi himayesinde Ni
jerya Federasyonu'nun kurulmasını kabul 
eden İngiltere, 1 Ekim 1960 tarihinde İn
giliz Milletler Topluluğu içinde kalmak şar
tıyla Nüerya'nın bağımsızlığını tanıdı. Bu 
sırada Nüerya Kuzey Nüerya, Batı Nüerya, 
Doğu Nüerya ve Lagos Federal Bölgesi ol
mak üzere dört bölgeden oluşuyordu. Da
ha önce Nüerya'ya bağlanan Kamerun'un 
batı bölgesinin kuzey kısmı için eski konu
munu sürdürmesi kararı alınırken güneyi 
Fransız sömürgesi olan Kamerun'a bağ
landı. Bağımsızlığın ardından EbCı Bekir 
Tafava Baleva, kuzey ve doğu bölgeleri adı

na kurulan koalisyonda başbakan sıfatıyla 
ülkeyi yönetmeye başladı. 1963 yılında fe
deral cumhuriyet yönetimine geçildi ve Azi
kiwe ilk devlet başkanı olarak göreve baş
ladı. Başbakan Baleva ile iki bölge idareci
si, Ocak 1966'da İbo asıllı General Johnson 

Aguiyi- lronsi tarafından yapılan darbe es
nasında öldürüldü. Bu yılın temmuz ayın

da lronsi'nin de aynı akıbete uğramasının 
ardından Yakunu Govon başbakan oldu. 
Sömürgecilik döneminde kuzeye gelmiş 
olan İbolar kendilerine yapılan saldırılar so
nucu bu dönemde tekrar güneye göç et
tiler ve burada bağımsız Biafra Cumhuri
yeti'ni ilan ettiler. 1966-1970 yılları arasın
daki askeri darbeler ve iç savaş sırasında 
yaklaşık 1 milyon Nüeryalı öldü. Biafra 
Cumhuriyeti kısa bir müddet sonra da
ğıldı. Ülkede 1971 'den sonra petrol gelir
leri sayesinde kısa zamanda önemli geliş

me sağlandıysa da askeri rejimler sivil ha
yata geçmek için verdikleri sözleri bir tür
lü uygulamaya koymadılar. Başbakan Ya
kunu Govon, 1975 yılında General M urtala 
Ramat Muhammed ve yardımcısı Olese
gun Obasanjo'nun yaptıkları askeri darbey
le iktidardan uzaklaştırıldı. General Mur
tala R. Muhammed, 1976 Şubatında baş

layan ayaklanma sırasında bindiği uçağın 
düşürülmesi neticesinde öldü. Yerine ge
çen Olesegun Obasanjo 1979'daki seçim
lere kadar ülkeyi yönetti. Aynı yıl kurulan 
Nüerya Milli Partisi seçimleri kazanınca 
Elhacı Şeyh Şagari devlet başkanı oldu. Şa
gari petrol gelirlerinin önemli bir kısmını 
ülkenin kalkınması için kullandı, ziraatın 
gelişmesine katkı sağladı. Nüerya Milli Par
tisi 1983'te yapılan seçimleri büyük bir za
ferle kazanmasına rağmen aynı yılın so
nunda General Muhammed Buhari'nin as
keri darbesiyle iktidardan uzaklaştırıldı ve 
bütün siyasi partiler kapatıldı . General İb
rahim Babangida 1985 yılında yaptığı dar
beyle iktidarı ele geçirdi. 1990'da sivil ikti
dara dönüş süreci başladı, ertesi yıl eyaJet 
sayısı otuza çıkarıldı. 

Çok partili sisteme geçilmesinin ardın
dan 1992'de milletvekilliği, 1993'te devlet 
başkanlığı seçimleri yapıldı. Zengin bir iş 
adamı olan Moshood Abiola devlet baş
kanlığı seçimini kazanınca General Baban
gida sonuçları kabul etmeyip seçimleri ip
tal etti. Bunun üzerine Savunma Bakanı 
Sani Abaşa askeri darbeyle geçici hükü
meti görevden alıp ülkede siyasi hayatı ye
niden durdurdu ve pek çok siyasetçiyi hap
se attı. 1998' de tek aday olarak girdiği se
çimi kazanan Sani Abaşa'nın bir süre son
ra ani ölümü üzerine ülke yeniden bir kriz 
dönemine girdi. Abaşa'nın yerine geçen 
Abdüsselam EbCı Bekir demokratikleşme
yi hızlandırdı ve siyasi mahkumları serbest 
bıraktı . 1999 ve 2003'te yapılan seçimleri 
Olesegun Obasanjo kazandı. 

Çok farklı etnik ve dini toplulukların ya
şadığı , dolayısıyla çok kültürlü bir sosyal 



yapıya sahip olan Nüerya'da 175 civarında 
dil konuşulmaktadır. Nüfusun çoğunluğu
nu oluşturan müslümanların mevlid kan
dili, ramazan ve kurban bayramları ile hı
ristiyanların Paskalya ve Noel bayramları, 

ülkenin bağımsızlığını elde ettiği 1 Ekim 
günü, yılbaşı ve 1 Mayıs işçi bayramı res
ml tatil günleridir. Kur'an okullarında te
mel İslami eğitim alan müslüman çocuk
ları daha sonra ilk ve ortaöğretim seviye
sinde eğitim veren medreselerde öğrenim

lerini sürdürürl~r. Nüerya Afrika ülkeleri 
içerisinde Fas, Cezayir, Mısır, Sudan ve Gü
ney Afrika ile birlikte en fazla üniversiteye 
sahip ülkelerden biridir. Ülkedeki ilk üni
versite İngilizler tarafından 1948'de İ ba
dan'da açılmıştır. Abubakar Tafawa Bale
wa University, Pan-African University, Uni
versity of Abuja, University of lbadan, Uni
versity of llorin ve Usmanu Dan Fodiyo Uni
versity diğer üniversiteler arasında sayı

labilir. 

III . ÜLKEDE İSLAMiYET 

Nüerya'da İslamiyet Xl. yüzyıldan itiba
ren Kuzey Nüerya bölgesinde yayılmaya 
başladı. Bölgedeki Bornu, Kana, Kaduna, 
Sakoto gibi şehirlerin büyük bir kısmı XVI. 
yüzyılın başında bulundukları bölgelerin 
merketi şehirleri olarak şekillendi ve daha 
sonraki asırlarda bölgede İslam medeni
yetinin parladığı yerler oldu. Ülkenin ku
zeyindeki bu İ slamiaşma güneydeki İbo
lar'a ve Yorubalar'a fazla tesir etmedi, hat
ta onların ciddi direnişiyle karşılaştı. Ancak 
XVII. yüzyılın ikinci yarısında Yoruba'da da 
önemli bir müslüman nüfus oluştu. Bura
da yaşayanların çoğu Osman b. FQdl'nin 
faaliyetleri neticesinde müslüman oldu. 
Müslüman İ lorin Emirliği bu dönemde ku
ruldu. Fakat içlerinde putperestler de var
dı. Başta İ ngiliz misyoner teşkilatları ol
mak üzere bunu fırsat bilen hırıstiyan dün
yası çok sayıda misyoneri Nüerya'ya gön
derdi. Ülkede yüzyıl önce kayda değer hı-
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ristiyan nüfus yokken bugün nüfusun % 
34'ünü teşkil eden hıristiyanlar nüfuz sa
hibi bir kitle konumundadır. Son iki dö
nemdir devlet başkanlığı yapan Olesegun 
Obasanjo da hıristiyandır. Lagos ve çevre
si İslam'ın daha geç asırlarda yayıldığı bir 
bölgedir. 

Nüerya'da İslamlaşma, bağımsızlık son
rasında ülkenin kuzey bölgesindeki eya
Ietle meclis başkanlığı yapan Ahmedü Bel
lo'nun girişimiyle büyük gelişme kaydetti. 
Sadece 1963 yılı sonu ile 1964 yılının ilk 
birkaç ayında bilhassa Gwara bölgesinde 
1 00.000 kişi müslüman oldu. Osman b. 
FQdl'nin soyundan gelen Ahmedü Bella 
ülkede İslam'ı yaymak için Cemaatü nas
ri 'I-İslam adlı bir teşkilat kurdu. Faaliyetle
rini merketi hükümet desteklemediği için 
Küveyt, Katar ve özellikle Suudi Arabistan'
dan maddi yardım aldı. Rabıtatü'l-alemi'I

İslaml'nin başkan yardımcılığı görevine ge
t irildi. 1966 yılı Ocak ayında suikast sonucu 
öldürüldü. Nüerya'da İslami hayat üzerin
de, geleneklerin yanı sıra Kadiriyye ve Ti
caniyye tarikatlarının, bilhassa XX. yüzyı
lın ikinci yarısında etkili olan yeni İslami 
akımların tesiri oldukça fazladır. Aynı za
manda bir devlet adamı olan Muhammed 
Bella, Adem (Adama) ei-İIQri gibi birçok 
alimin yetiştiği ülkenin kuzey bölgesinde 
nüfusun çoğunluğunu müslümanlar oluş
turmaktadır. 

İngiliz sömürgeciliği döneminde daha 
ziyade güneydeki putperestlerle bunların 
hıristiyanlaştırılan çocuklarına modern eği
tim ver ilirken kuzeydeki müslüman böl
gelerinde sadece ileri gelen müslümanla
rın çocukları modern eğitim imkanından 
yararlanıyordu . Müslüman halk ise uzun
ca bir süre başlangıç seviyesinde Kur'an 
eğitimi veren okullar ve daha üst seviye
de eğitim veren geleneksel kurumlarla ye
tinmek zorunda kaldı . Müslümanlar kendi 
modern okullarını 1930'1ardan sonra aç
maya başladılar. İ lk defa 1934'te Kana'da 
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açılan Kana School of Law and Arabic Stu
dies 'i, 19S4'te Lagos'ta açılan The Arabic 
and lslamic Training Centre Agege ve di
ğer okullar takip etti. Bu yeni okullarda 
geleneksel dini eğitimin yanında modern 
eğitim de alan müslüman gençler dış dün
yaya daha rahat açılma imkanı buldular. 
Lise öğrenimini tamamlayıp Arap ülkele
rinde yüksek öğrenime devam eden genç
ler özellikle Suudi Arabistan'ın dini düşün

ce yapısından etkilendi. Bu yüzden toplum 
içinde Vehhablleşme eğilimi giderek arttı. 
1978'de Jos şehrinde emekli bir asker olan 
İsmail İdris tarafından kurulan Cemaatü 
izaleti'l-bida' ve ikameti Ehli's-sünne, Ka
diriyye ve Ticaniyye gibi köklü geleneğe sa
hip tarikatlarla mücadeleye girişti. 

Batı eğitimi alan müslüman gençler fark
lı alanlarda dernekler kurarak faaliyetleri
ni sürdürdüler. 1954'te kurulan The Mus
lim Students' Society of Nigeria (MSS). 
otuz yıl gibi bir sürede ülkenin her tara
fında yaygınlaşarak şubeler açtı ve İslam 
dünyasında bütün kuruluşlarca tanındı. Ay
rıca Council of Muslim Youth Organisati
ons (COMYO). Young Muslim Brothers and 
Sisters of Nigeria (YOUMBAS) ve Leage of 
lmams and Alfas at lbadan gibi teşkilat

lar da faaliyete geçirildi. Ancak bu kuru
luşlar arasında zaman zaman şiddete va
ran fikir ayrılıkları eksik olmadı. Halen ül-

Abuja camii'nin taçkap ısı 
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kenin seçkin devlet adamları arasında yer 
alan Umsan Bugage'nin başkanlığındaki ls
lamic Trust of Nigeria ve Counsil of Ulama 
farklı grupların önde gelen aydınlarını bir 
arada toplam aya özen göstermektedir. 

Sömürgecilik öncesinde Nüerya'nın pek 
çok şehri birer İslam kültür merkezine dö
nüşmüş ve aralarında hanımların da bu
lunduğu birçok alim yetişmiştir. Saidu Zun
gur, İbrahim Süleyman, Mulazu Hadeja, 
Aminu Kana, Akolu Aliye ve Aliyu Namand
ji bunlar arasında sayılabilir. 

İngiliz sömürgeciliği döneminde müs
lümanların dini inançlarına uygun bir ha
yat sürmelerine pek çok alanda müsaade 
edilmedi. Özellikle Sakoto halifeliğinin yü
rüttüğü zekat müessesesi ve Arapça eği
tim yasaklandı , İngilizce'nin kullanılması 
zorunlu hale getirildi. Aynı şekilde Osman 
b. Fudl'nin öğrencilerinden Muhammena 
Birnin Gwara'nın Arap harfleriyle yazılı dil 
haline getirdiği Hevsa dilinin yazımı durdu
ruldu. Getirilen sınırlamalar yüzünden ba
ğımsızlık öncesine kadar sadece birkaç bin 
kişi hacca gitme imkanı bulurken 1973'te 
bu sayı 49.000'e, 1976'da 106.000'e ulaştı. 
Ülkenin 1986 yılında İslam Konferansı Teş
kilatı'na üye olması hırıstiyan çevrelerce 
tepkiyle karşılandı. 

1999 yılı sonu ile 2000 yılının ilk ayla
rında müslümanların çoğunlukta olduğu 

on dokuz eyalette ülkenin anayasasındaki 
"ahval-i şahsiyye"ye dair şer"i hükümler 
diğer alanlara da uygulanmaya başlandı. 
Hıristiyanlar bu uygulamaya şiddetle tep
ki göstererek ülkeyi büyük bir karışıklığa 
sürüklediler. Çıkan olaylarda çok sayıda in
san öldü. Nüerya'da şer'l hükümlerin gün
lük hayatın her alanında temsil edilmeye 
başlanması bölgedeki diğer ülkelerde de 
yakından takip edilmektedir. 2004 yılında, 
nüfuslarını olduğundan daha çok göste
rerek yönetirnde müslümanlardan daha 
fazla söz sahibi olmak isteyen hıristiyanlar

la müslüman halk arasında devam eden 
çatışmalarda 1000'den fazla insan haya
tını kaybetti. 
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(bk. PEÇE). 

N İKAR 
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Kul ile Hak arasına giren, 
aşıkı maşuktan ayıran engel; 

ilahi hakikatierin salikin kalbinde 
tecelli etmesini önleyen 

maddi suretierin izi anlamında 
tasavvuf terimi 

(bk. HİCAB). 

NİKABET 
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Sözlükte "birleştirme, bir araya getirme; 
evlenme, evlilik; cinsel ilişki" gibi anlam
lara gelen nikah kelimesi fıkıh terminolo
jisinde, şer'an aranan şartlar çerçevesinde 
aralarında evlenme engeli bulunmayan bir 
erkekle bir kadının hayatlarını geçici ol
maksızın birleştirmelerini sağlayan akdi ve 
bu yolla eşler arasında meydana gelen ev
lilik ilişkisini ifade eder. Arapça'da zevac 
kökünden türeyen kelimeler de "evlenmek, 
evlend.irmek, evlilik, evliliğin taraflarını oluş
turan eşler" manalarında yaygın biçimde 
kullanılır (Kur'an-ı Kerim ve hadislerdeki 
örnekleri için bk. M. F Abdülbaki. el-Mu'
cem, "zvc" md.; Wensinck, el-Mu'cem, 
"zvc" md.). 

Ailenin temelini teşkil eden evlilik bütün 
ilahi dinlerde, kadın ve erkeğin kendileri-

ne özgü bir mahremiyet ve paylaşım alanı 
oluşturmalarına ve insan soyunun deva
mına katkı sağlamalarına imkan veren ye
gane meşru ilişki olarak kabul edilmiştir 
(mesela bk. el-A'rat 7/80-81; er-Ra'd 13/ 
38; islam'dan önceki din ve topluluklarla 
İslam'daki aile telakkisi hakkında bilgi için 
bk. AİLE). İslam'da hayatın çeşitli alanları
na dair pek çok düzenleme Kur'an ve Sün
net'te ortaya konan genel ilkeler ve amaç
lar çerçevesinde ihtiyaçlara, zaman ve şart
lara göre İslam toplumunun takdirine bı
rakılırken evlenme ve aile ile ilgili belli baş
lı hükümlerin doğrudan Kur'an tarafından 
belirlenmiş olması ve bu hükümlerin Hz. 
Peygamber tarafından genişçe açıklanıp 
uygulanması İslam dininin evlilik ve aile ku
rumuna atfettiği önemin bir ifadesidir. 

Kur'an-ı Kerim'de nikah kelimesi ve tüc 
revleri genellikle evlenme akdini belirtmek 
üzere on dokuz ayette geçmektedir (M. F 
Abdülbaki. el-Mu'cem, "nkl:ı" md.). Bunla
rın bir kısmı bağlam dikkate alınarak "cin
sel ilişki" ve "buluğ" gibi anlamlarda da yo
rumlanmıştır. Bazı ayetlerde canlı varlık
ların çift olarak yaratıldığına değinilirken 
"zevc" kelimesi kullanılmakla birlikte bu
nun tekil veya çoğulunun (ezvac) isim tam
laması içinde başkasına 1 başkalarına iza
fe edilerek kullanımının sadece aralarında 

evliilk bağı bulunan insanlar hakkında olma
sı dikkat çekicidir. Kur'an'da, insanlar için 
kaynaşıp huzur bulacakları kendi türün
den eşler yaratıp aralarında sevgi ve mer
hamet meydana getirmesi Allah'ın kudre
tinin kanıtları arasında sayılmış (er-Rum 
30/21). mecazi bir anlatımla eşierin birbiri 
için elbise konumunda olduğu belirtilmiş 
(el-Bakara 2/187), çeşitli şekillerde evlilik 
teşvik edilmiş (en-Nahl 16/72; en-Nur 24/ 
32) . neslin bozulmasına yol açacak gayri 
meşru ilişkiler yasaklanmıştır (el-isra 17/ 
32). Diğer taraftan Kur'an'da nikah akdi 
erkek tarafından kadına verilen sağlam bir 
teminat olarak nitelenmiş (en-Nisa 4/21). 
evlenemeyenlerin bu imkanı buluncaya 
kadar iffetlerini korumaları istenmiş (en
NO.r 24/33). böylece evliliğin büyük sorum
luluk gerektiren bir kurum olduğuna dik
kat çekilmiştir. Kur'an'da, nikah akdinin 
kuruluşundan evliliğin tarafiara getirdiği 
hak ve veclbelere ve evlenmenin sona er
mesine kadar bir dizi hükme yer verilmesi 
evlenıneye atfedilen önemin diğer bir gös
tergesidir. Bu çerçevede, Cahiliye döne
minde uygulanan nikah-ı makt (üvey an
ne ile evlenme) yasaklanarak ve evlenil
mesi haram olan kadınlar sayılarak evlen
ıneye ilişkin bazı sınırlamalar getirilmiş (en
Nisa 4/22-24). erkeklerin kadınlar üzerin-


