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Nigerya, Afrikanın en kalabalık ve en önemli devletidir. Bu kocaman devlet, 36 eyalet, 
ayrı bölgeden meydana getirildi (Amerika gibi), her sancağın da çok büyük hakları var. 
Toprak olarak Fransa, İngiltere ve Hollanda’nın toplamından daha büyüktür. 205 milyon 
kişi ile, nüfusu da o devletlerden daha fazladır. Ama bunların hepsi tek bir halk değildir, 
orada tam 480 halk yaşıyor. 

Din bakımından da halk bölünmüştür. Müslümanların sayısı hakkında çok farklı fikirler 
var: kimisi 30%, kimisi 50% diyor. Kimi müslümanlar da 60% diyorlar. Hristiyanların sayısı 
da 40-60% arasında veriliyor. Sayıların bu kadar farklı olmasının sebebi var: halkın çoğu 
kendini hem müslüman ya da hristiyan sayıyor, ama aslında eski putperest inançlar daha 
devam ediyor. Nigeryalıların çoğu bu inançları karışık biçimde tutuyor. Gene de, 
Nigerya’nın en azında 100 halkı müslümandır. 
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AFRİKA'da dinler

Yer: 924.000 km2
     TR'den 25% büyük
     BG'ın 9 katı

Nüfus: 205 milyon
     – 53% müslüman
     - 47% hristiyan



1999 senesinde ilk defa demokratik bir hükümet seçildi. Nigerya ekonomisi büyük pay 
olarak petrola bağlıdır. Petrol kaynakları aslında Nigerya’nın zengin bir devlet olmasına 
sebep olabilecek. Ama uzun seneler politik krizalar vardı ve rüşvetçilik yüzünden 
ekonomik büyüme yoktu. Şu anda demokratik hükümet altında ekonomi büyük 
değişiklikler görüyor. Ama herkesin beklediği ekonomik kalkınma henüz gerçekleşmedi. 

Ne yazık ki, demokratik hükümeti fırsat bilip Zamfara sancağının güdücüsü orada 
şeriatı, yani islamiyet kanununu devlet kanunu yerine koydu. Bunun arkasından kuzeyde 
başka sancaklar da şeriatı kabul ettiler. Bu da müslüman ile hristiyan halkların arasında 
çatışmaların olmasına sebep oldu. Her iki taraftan binlerce kişi öldürüldü. Radikal 
müslüman terörist grubu Boko Haram Nijerya'da her yıl çok hristiyan öldürüyor: 2018 - 
6.000'den fazla, 2019 binden fazla.

Müslüman kuzey ile hristiyan güney taraflarının arasında kocaman farklılıklar meydana 
geldi. O yüzden de yüzbinlerce kişi kuzeyden kaçmıştır. Nigerya’daki müslümanlık gitgide
daha fanatikleşiyor ve bütün devleti ele geçirmeye amaçlıyor. Hristiyan güney tarafı 
buna nasıl cevap verecek henüz belli değil. 

İşin ilginç tarafı, kuzeyde şeriat kanununun koyulmasından sonra birçok kişi Rab İsa’yı 
kabul etmiştir. Bunların arasında kimi önemli kişiler de bulunuyor. İmana gelen başkaları 
saklı olarak imanlı hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Gene başkaları, islamiyetin gerçek
yüzünü gördükten sonra, ona açık bir biçimde sırt çeviriyorlar

DUA KONULARI:

 Daha fazla kişi İsa’ya gelsin: 50 milyonluk Hausa halkı ve 7 milyonluk Kanuri halkı 
arasında şimdiye kadar az kişi imana geldi. Kuzey Nigerya’nın öbür müslüman 
halklarının arasında da henüz az kişi kurtuldu.

 Rab orada çalışan müjdecileri, misyonerleri ve Rabbin başka işçileri korusun, 
müslümanlara şahitlik yapmak için anlayış, sabır ve sevgi versin.

 En fazla kuzey Nigerya’da yaşayan imanlılar için dua edelim. Onların durumu 
gittikçe zorlaşıyor. Bütün baskı ve korkutmalarına karşı Rabbe bağlı kalsınlar. 

 Nigeria’daki kilisenin başka büyük bir ihtiyacı, doğru öğretiştir. Sık sık 
bilgisizlikten yanlış öğretişleri yayan sektalar türüyor. Rab Nigeria’daki evlatlarına 
anlayış ve bilgi versin.

 Güney Nijerya'da, yani hristiyanların rahat yaşadıkları yerlerde, birçok kilise 
zenginlik öğretişininin peşine takılıyor. Dünyanın en zengin pastörleri Benny Hinn 
gibi Amerikalı değil, ama hepsi Nijeryalıdır. O ölgelerde yaşayan imanlılar 
uyansınlar, kuzey Nijerya'ya misyoner göndersinler.
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