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Afrika kıtasının 54 ülkesinden biri olan Sudan; Kuzey Afrika’ya, Afrika Boynuzu 
ülkelerine, Sahra altı ülkelerine ve Ortadoğu ülkelerine yakın olması sebebiyle bu kültürleri 
içinde barındıran ve yaşayan yaklaşık 40 Milyonluk nüfusa sahip bir ümmet coğrafyamızdır. 
Başkent Hartum, Osmanlı Devletinin Sudan’da kurduğu rivayet edilen bir şehirdir. 16 eyaletten 
oluşan Sudan, kültürel farklılığın çokça belirgin olduğu bir beldedir. En önemli eyaletleri Port 
Sudan, Darfur, Kordofan vs. Resmi dili Arapça olan, Arap ve Afrika kültürünün birbiriyle 
bütünleştiği, Nil nehrinin bereketlendirdiği bir coğrafyadır. 

1.Coğrafi Açıdan Sudan 

Kuzeyinde Mısır, Kuzeybatı bölgesinde Libya ve Sahra çölü, doğusunda Etiyopya, Eritre 
ve Kızıldeniz bulunmaktadır. Güneyinde 2011 yılında bağımsızlığını kazanan Güney Sudan 
bulunmakta, batı komşuları ise Çad ve Orta Afrika’dır. Coğrafi olarak Kuzey bölümünde çöl 
iklimi hâkim iken Güney bölümünde ise tarım ve hayvancılık açısından oldukça elverişli bir 
iklime sahip sulak alanlar bulunmaktadır. Kuzey bölgesinde genellikle aslen Arap olan 
Sudanlılar yaşamakta ve bu sebeple Bedevi gelenekleri hâkim bir konumda bulunmaktadır. 
Güney bölümünde yaşayanlar ise aslen Afrikalı olan Sudanlılardır. Yağmurun bolca yağdığı, 
hayvancılığın ve tarımın yapıldığı verimli araziler bu topraklarda bulunmaktadır. Ayrıca maden 
ve petrol yatakları Abyei, Hiclic ve Juba bölgesi ekseninde yoğunlaşmaktadır. 2011 yılındaki 
referandumla ikiye bölünmeden önce Sudan, Afrika’nın en büyük ülkesiydi ancak referandum 
sonrası bu büyüklüğünü Cezayir’e kaptırdı. 

Kuzey bölgesi Sahra Çölünün Sudan uzantısı ile kaplıdır. Nübye çölü ise Sudan’ın 
kuzeyini çevreleyerek Sahra çölüne bağlanmaktadır. Ülkenin %24’ü çöldür. Bu bölgelerde uzun 
yıllardır çöl ikliminde yaşayan Arap Bedevileri kabîleler halinde yaşamaktadır. Sudan’da 
mevcut olan Arap kabîlelerinden bazıları; 

a.      Meslemiyye Kabîlesi; Hz. Ebubekir’e dayandığı iddia edilen bir kabîledir. Nilu’l-
Ezrak eyaleti ve civarında yaşamaktadır. 



 

 

b.     Debbâsiyyîn Kabîlesi; Cafer b. Ebî Tâlib üzerinden Kureyş’e dayanan bir kabîledir. 
Cezîre eyaletinde yaşamaktadır. 

c.      Ca’liyyûn Kabîlesi; Orta ve Kuzey Sudan’da yaşayan yaygın bir Arap Kabîlesidir. 
Nesep olarak ‘Abbâs b. ‘Abdu’l-muttalib’e dayanır. 

d.     ‘Abdu’l-Lâb Kabîlesi, Func Kabîlesi, el-Hamr Kabîlesi, Raşâyide Kabîlesi vs. 
bölgedeki yaygın Arap asıllı kabîlelerdir.   

Güney bölgesi ise genel olarak Afrika kökenli Pagan, Hristiyan ve Müslümanların 
yaşadığı verimli araziler ile kaplıdır. Kuzey bölgesine nazaran yerleşik yapı ve sosyal hayat daha 
hadarîdir. Bu sebeple iki bölge arasında hadari ve bedevi çatışması sosyal açıdan ülke içinde 
dengesizliğe sebep olmaktadır. Güney bölgesi tropikal iklim ve hayvancılığın çok yaygın olduğu 
beldelerdir. Genel olarak aslı Afrikalı olan kabîleler yaşamaktadır. Bunlardan bazıları; 

a.      Furlar; Darfur bölgesinde yaşarlar. 

b.     Dinkalar; Güney Sudan ve Abyei bölgesinde yaşarlar. 

c.      Nubiler; Kuzey Sudan’da bulunurlar. 

d.     Mesiriyye kabîlesi, Bongu kabilesi, Şilluk kabilesi, Bakkara kabilesi vs.  

Sudan’da 570’e yakın irili ufaklı kabîleler bulunmaktadır. Bu kabîlelerde ana başlıklar 
halinde 57 kısma bölünmektedir. Nüfusun %45’i yerli Arap, %52’i aslen Afrikalı olan 
kabîlelerdir. Bunlardan %12’si daha çok Güney Sudan’da bulunan Dinkalar, %8’i ise Nubalılar 
diğerleri de yerel Afrika kabîleleridir. Kabîlelerin kendilerine ait dilleri mevcuttur. 100’e yakın 
mahallî dil vardır. Ancak genel itibariyle Arapçanın yanında bu dilleri konuşurlar. Arapça 
ülkenin resmî dilidir. 

Sudan ve Kuzey komşusu Mısır arasında sınır anlaşmazlığı bulunmaktadır. Bu sorunlu 
bölge uluslararası ilişkilerde “Halayib Üçgeni” diye geçmektedir. Mısır’ın güneydoğusu, 
Sudan’ın kuzeydoğusunda bulunan bu bölgede Halayib, Ebu Ramad ve Şelatin beldeleri 
bulunmaktadır. Beşşarin ve Hamdavin gibi Sudanlı ve Nubalı kabîleler bu bölgede 
yaşamaktadır. Bölge zengin yer altı kaynaklarına sahip olmakla birlikte ayrıca 60.000 tondan 
fazla altın rezervinin varlığı iddia edilmektedir. Sudan ve Mısır Hidivliği arasındaki anlaşmada 
Mısır’a tevdî’ edilen Halayib, 1902 yılında İngilizler tarafından Sudan’a geri verilmiştir. Bölgenin 
Sudan’a mı ait Mısır’a mı ait olduğu halen tartışma konusudur. Günümüzde de bu sınır 
anlaşmazlığı devam etmektedir. 



 

 

 

 

Sudan’ın Doğu bölgesi; 

Etiyopya ve Eritre; nüfuslarının çoğunluğu Müslüman olmasına rağmen, yönetim 
mekanizmaları Hristiyan kontrolünde olduğundan bölgedeki politik dengeler de bu denklem 
üzerinden ilerlemektedir. Bölgedeki en önemli politik hamleler İsrail eliyle yürütülen dînî 
hedefler ile çevrili stratejik hamlelerden müteşekkil olmakla birlikte siyasî, iktisâdî açıdan da 
en etkin hamleler yine İsrail eliyle yürütülmektedir. Başlangıçta Kızıldeniz'de bulunan Dahlak 
Takım Adası üsleri ve Falaşa Yahudileri meselesi ile bölge arenasına giriş yapan İsrail bugün 
Etiyopya-Kenya-G.Sudan-Uganda hattıyla iyi ilişkiler kurarak aktiflemiştir. Etiyopya'nın 
Monofizit/Ortodoks Kilisesi ile teolojik geleneğe sahip olması, bölgenin Hristiyan siyasetiyle 
şekillenmesine sebep olmaktadır. 

1993 yılında Etiyopya’nın kuzeydoğu sahil bölgelerinde kurulan Eritre Devleti’nin, 
Etiyopya'yı daha iç kesimlere sıkıştırması ve sahilden uzaklaştırarak liman ticaretinin önüne 
geçmesi ile bölgede iktisadi ve ticari dengeler hassas bir sürece girmiştir. Bölge siyasetini 
etkileyen iki büyük savaş bu ülkeler arasında gerçekleşmiştir. Eritre sahil şeridine hâkim olarak 
Etiyopya’yı yeni arayışlara itmiştir.   

Sudan’ın liman kenti olan Port Sudan; Doğu Afrika liman ticaretini, deniz ürünleri 
ticaretini ve Kızıldeniz ekonomisini şekillendiren geniş bir hinterlanda sahiptir. Port Sudan 
Kızıldeniz sahilinde bulunmaktadır. Osmanlı Devletinden kalan tarihî eserler de buradaki 
Sevakin Adasında mevcuttur. Sevakin adası 1554 yılında Habeş Seraskeri Özdemir Paşa 
tarafından eyalet merkezi yapılınca Osmanlıların Kızıldeniz ve Afrika Boynuzu macerası fiilen 
gerçekleşmiş oldu. İngilizlerin bölgeyi işgali ile birlikte Sevakin adası eski değerini yitirdi ve 
yerine Port Sudan inşâ edildi. Hartum-Port Sudan arasını demiryoluyla bağlayan İngilizler Port 
Sudan’ın gelişmiş bir liman kentine dönüşmesine sebep oldular. Sudan Petrolünün Kızıldeniz 
üzerinde dünyaya açıldığı yer oldu Port Sudan. Ayrıca dünyadaki en iyi denizaltı dalışlarından 
birisi de burada gerçekleşmektedir. 

Eritre sınırındaki Kesele eyaleti; İtalyan işgaline maruz kalmış ve deve sürüleri ile 
meşhur olmuş bir vilayettir. Şehrin girişinde Gaş nehri bulunmaktadır. Ayrıca Eritre-Etiyopya 
savaşından dolayı iltica eden Eritreli mülteciler de bu bölgededir. Yaklaşık 1 Milyon mülteci 
başta Kesele olmak üzere civardaki kamplarda ve Qadarif’de bulunmaktadır. Kızıldeniz 
Tepeleri de bu bölgededir. 

 Sudan’ın Batı bölgesi; 



 

 

Sudan’ın Batı komşusu ve zamanında Fransız sömürgesi olan Çad, Sudan’ı Fransız 
Afrikası ve İngiliz Afrikası arasında sıkıştırmıştır. İtalya’nın Eritre ve Etiyopya işgali ile birlikte 
Sudan, İngiliz-Fransız-İtalyan Afrikası arasında kalmış ve Darfur Sultanı Ali Dinar ile birlikte bu 
dengeleri kullanmak istemiştir. Ali Dinar İngiliz işgaline karşı Fransız Çad’ına yaklaşmak istemiş 
temasa geçtikten sonra ise öldürülmüştür. Fransızların Çad ülkesinde yaşayan Müslümanları 
ve Arapları, Animistler karşısında ikinci plana alma isteği üzerine bölge siyasetine Fransızlar 
sürekli dâhil olmuştur. Çad siyasetinde Müslümanların/Arapların aktif olamaması ve 
Fransa’nın varlığı Sahra altı siyasetine rol vermektedir. Bu yüzden Batı Sudan’da 
Çad/Fransa/Animizm denklemi olmadan politika oluşturulmayacaktır. Çad-Libya ilişkilerinde 
devrik lider Muammer Kaddafi’nin 1973 yılında “Aouzou Şeridini” işgal etmesi ve bu konuda 
1994’e kadar herhangi bir uzlaşmanın gerçekleşmemiş olması ikili ilişkileri kopardı. Ancak 1994 
yılında Libya-Çad ilişkileri Aozou konusunda uzlaşmaya varınca tekrar eski haline geri geldi. 
Ayriyeten Çad-Sudan savaşı Darfur krizinde Sudan’la olan ikili ilişkileri savaş noktasına 
getirmiştir. 200.000’e yakın insan Çad’a iltica etmiştir. Darfur Krizinde Çad ve Libya’nın 
isyancıları silahlandırıyor olması Sudan devletinin sert reaksiyonuyla karşılanmıştır. Böylelikle 
Darfur Krizi Uluslararası arenaya taşınır bir boyut kazanmış ve çıkmaz bir konuma girmiştir. 

Sudan’ın Batı bölgesinde Darfur eyaleti yer almaktadır. Darfur bölgesinde yer alan 
Cebel-i Merra diye isimlendirilen Merra dağı Sudan’ın volkanik dağıdır. Darfur eyaletinin 
kuzeyinde Arap bedevileri, güneyinde ise yerleşik Müslüman Afrikalıların tarım ve 
hayvancılıkla uğraştığı bir coğrafyadır. Darfur eyaletinin başlıca kent merkezleri; el-Faşir ve 
Niyala kentleridir. Darfur’da yaklaşık 6 milyon nüfus vardır. Sudan’ın güneyinde bulunan 
Kordofan eyaleti, 2011 yılında bağımsızlığını ilan eden Güney Sudan Cumhuriyeti’ne sınırdır. 
Abyei bölgesi Güney Sudan ile anlaşmazlığın olduğu, iki tarafında kendi topraklarına ait 
gördüğü bir petrol bölgesidir. Güney Sudan bu bölgede hak iddia etmektedir. Mülteci krizi de  
iki devletin sıkıntılı ilişkilerindendir. 

 Sudan’ın Coğrafi Yapısı; 

Sudan için hayat kaynağı Nil Nehridir. Su ihtiyacının %70’i Nil Nehrinden 
karşılanmaktadır. Yerleşim yerleri Nil nehri boyunca kurulmuştur. Hartum ve Mısır arasındaki 
Nil Nehrinde 4 büyük çağlayan vardır. Etiyopya’dan gelen Nil’ül-Ezrak (Mavi Nil) ve Uganda’dan 
gelen Nil’ül-Ebyad (Beyaz Nil) Başkent Hartum’da birleşmektedir. Buradan da Mısır üzerinden 
geçerek Akdeniz’e dökülmektedir. Nil’in ikiye böldüğü topraklarda 3 tane şehir oluşmuştur. 
Omdurman, Hartum ve Bahri. Omdurman ve Hartum Sudan’ın en kalabalık şehirleridir. 

Nil Nehri üzerinde 10 farklı ülke bulunmaktadır. Bu yüzden Nil Nehri üzerinde baraj ve 
kanal sayısı da oldukça fazladır. En büyük Nil barajı Cemal Abdunnasır’ın Mısır’ın Asvan 
kentinde Ruslar’a inşa ettirdiği Asvan barajıdır. 



 

 

Etiyopya'nın 2011 yılında Nil'in iki kolundan birini teşkil eden Mavi Nil'in yatağını 
değiştirerek Nahda Barajı'nı inşa etmeye başlaması bölge ülkeleri için nehrin sularının 
kullanımı konusunda tartışmaları tekrar gündeme getirdi.  Etiyopya, Mısır ve Sudan arasında 
yürütülen müzakereler sonucu 6 Mart 2015'te Nahda Barajı ile ilgili "İlkeler Anlaşması" 
imzalandığı bildirilmiş ancak anlaşmanın içeriğine dair herhangi bir bilgi servis edilmemişti. 
Mısır, Etiyopya ve Sudan, 20 Eylül 2016'da Nahda Barajı projesinde "hidroelektrik üretim 
sistemi, modelleme ve su kaynakları simülasyonu ile bunların çevresel, sosyal ve ekonomik 
etkileri" üzerine incelemeler yapılmasını öngören bir anlaşma imzalamıştır. Ancak Nil nehri, 
bölgenin bereket kaynağıdır. Bu yüzden Nil nehrine yapılacak herhangi bir müdahale doğrudan 
iki ülke ekonomisine hatta Sudan ve Mısır’a müdahale etmek, harp ilan etmek demektir. Nil 
Nehri havzası hassas ve yeni gerginlikleri doğurabilecek potansiyele sahip bir meseledir. Nahda 
Barajı inşasında bugünlerde sona yaklaşılmış bulunulmaktadır. Nahda Barajının açılması ve 
aktif olarak kullanılması bölge dengelerini değiştirecek gibi durmaktadır. 

Ülkedeki en önemli nehirler; 

·       Seteit nehri; Etiyopya’da Ğaşin dağları eteğinden doğarak Eritre üzerinden Sudan’a 
ulaşan bir nehirdir. Atbarah nehri ile birleşerek uzunluğu 608 km’ye ulaşır. Etiyopya ve 
Sudan’da üzerine baraj inşa edilmiştir. 

·       Atbarah nehri; Etiyopya yaylalarında doğan nehir, Sudan’da Nil nehrine dökülür. 

·       Gaş Nehri; Eritre ve Sudan’ın doğusunda Kesele bölgesinden geçen nehir, 440 km 
uzunluğundadır. 

·       Sobat Nehri, Kir Nehri (Kordofan ve Darfur bölgelerinde), Dendir Nehri vs. 

Ülkedeki barajlar; 

Atbara ve Steit nehri üzerindeki baraj, Ruseyrs Barajı, Cebel-i Evliya Barajı, Sinnar Barjı 
vs. 8 adet baraj bulunmaktadır. Baraj yapım ve işletim firmaları genel olarak Çin, İtalyan ve Rus 
firmalarından müteşekkildir. 

Ülkedeki en önemli göller; Gimar gölü, Demazin Gölü, Cebel’ül Evliya vs. 

Ülkedeki en önemli dağlar; Cebel-i Dair, Cebel-i Merra, Cebel-i Taka vs. Cebel-i Merra 
Darfur’da bulunan volkanik bir dağdır. 

2.     Tarihi Açıdan Sudan 



 

 

Tarihsel süreç içinde Sudan; Afrika’nın ve Arapların her zaman gözde diyarı oldu. 
Arapların Bilad’ül-Ahbaş olarak nitelendirdiği bu bölge, İslam Tarihi açısından ilk hicretin 
gerçekleştiği Habeşistan ile ilişkilendirilir. Bu yüzden Sudanlılar için bu belde hicrete ev 
sahipliği yapmış Habeşistan topraklarına yakın olması nedeniyle dînî bir övünç kaynağı olarak 
görülür. Sudan ismi ilk olarak Abdullah b. Ebi Serh komutasındaki Arap-İslam fâtihlerinin 
bölgede bulunan Afrikalıları niteleyerek kullandıkları Siyahların Ülkesi manasında Biladü’s-
Sudan ismini vermesiyle oluşmuştur.  Bu ifade siyahların yaşadığı Afrika topraklarına giriş 
mahiyetinde kullanılmış süreç içerisinde ‘bilad’ izafesi düşmüş ve Sudan ifadesi bugünkü 
bölgesi için yaygın olarak kullanılmıştır. 

Milattan önce Sudan, Nubia kabilesinin yaşadığı bölgede şekillenmiştir. Bugün Mısır’ın 
güney vilayeti Astan kenti civarından Hartum’un kuzeyine kadar olan bölgede yaşayan 
Nubeliler Mısır’a yakınlığı sebebiyle kuzey ve güney siyasetinde ön plana çıkmıştır. Nube 
bölgesinin tarihi aynı coğrafyada olmaları sebebiyle Antik Mısır tarihi ile paralellik gösterir. 
Nûbe kabilesi/bölgesi, milâttan önce 3000’li yıllarla 1600’lü yıllar arasında Mısır hâkimiyeti 
altında kaldı. Bölgenin güneyine 2300 yıllarına doğru yerleşen siyahiler güney Nube’den 
başlayarak bölgenin tamamına hâkim oldular. Milattan önce 1660-1575 yıllarında Mısır 
krallığından bağımsız olarak Kuş Krallığını kurdular. Başkenti Kerama olan bu krallık 1546-1526 
yıllarında tekrar Mısır egemenliğine girdi. Mısır merkezi otoritesinin zayıfladığı bir dönemde 
Nube kabile liderleri Napata Kuş Krallığını kurdu. Başkent Napata ekseninde kurulan bu krallık 
725-660 yıllarında Mısır’ı egemenliklerine aldı. Mısır’ın başkent Napata’ya saldırması üzerine 
başkenti Nil’in doğu kıyısında ve Kızıldeniz ticaretine daha yakın bir bölge olan Meroe’ye 
taşındı. Meroe Kuş Krallığı sürekli büyüyen ekonomisi ile gelişmiş bir şehir olan Meroe’yi kurdu. 
Antik Mısır’ı ele geçiren Romalılar ile Kuş Krallığı arasında sınır çarpışmalarının gerçekleşmesi 
ve Meroe akınlarını durdurmak amacıyla milattan önce 24 yılında Kuş Krallığı Roma saldırısına 
maruz kaldı ve Romalılar eski başkent Napata şehrini yağmalayarak çekildiler. Misilleme olarak 
Kuş Krallığı Antik Mısır’ın güney kentlerine saldırı düzenledi. Değerli eşyalar ve İmparator 
Augustus heykelinin başını da alarak başkente geri dönüldü. Milattan sonra 350 yılı civarında 
ticari güzergâhlardan uzaklaşarak iyice zayıflayan Kuş Krallığını Habeşistan-Aksum Krallığı 
yıkmıştır. 

Meroe Kuş Krallığından günümüze kalan en değerli eser şüphesiz ki Piramitlerdir. Bu 
Piramitler başkent Hartum’a 200 km uzaklıktaki Nil Nehri vilayetinde bulunur. Kuş Krallığının 
bir eseri olan bu piramitler Mısır Piramitlerinin aksine daha küçük ve sayıca daha fazladır. 
Çöllük bir bölgede bulunan bu piramitler bugünde ziyarete açıktır. Piramitler bugün Sudan için 
en büyük Turizm ve tarih araştırmacılığının kaynağını oluşturmaktadır. 

Kuş Krallığının ardından, Nubelilerin Hristiyanlığı kabul etmesiyle bölgede Hristiyan 
olan iki krallık kuruldu. Güneyde, Hartum yakınlarında Alva Krallığı ve Kuzey Nube’de ise 



 

 

Makurra Krallığı kuruldu. İslam Fetihlerine kadar bölge, bu krallıklar ve kabileler eli ile 
yönetildi. 

 

İslamlaşma Sürecinde Sudan 

Nûbeliler VI. yüzyılın başlarından itibaren Hristiyanlığı kabul ettiler. İslâm’ın ilk 
döneminde bölgede Makarra (Makuria) ve Alve adlarını taşıyan iki Hristiyan devlet hüküm 
sürüyordu. İslam’ın doğuşunun ardından Hz. Ömer’in hilafeti döneminde Müslümanlar, Mısır’ı 
fethetti. Mısır’ın fethinden sonra güneye Nûbe topraklarına doğru yöneldiler. Mısır Valisi Amr 
b. Âs tarafındangönderilen Ukbe b. Nâfi‘in Nûbe’ye kadar indiği, ancak ok atıcılığında mâhir 
olan Nûbeliler’in sert direnciyle karşılaşınca bir anlaşma yaparak döndüğü kaydedilmektedir 
(20/641). Bundan yaklaşık on yıl sonra Mısır Valisi olan Hz. Osman’ın sütkardeşi Abdullah b. 
Sa‘d b. Ebû Serh, Nûbe üzerine yürüyüp bugün Sudan topraklarındaki Dongola’ya kadar ilerledi 
ve Makarra Krallığı ile bir ticari anlaşma imzalayıp Mısır’a geri döndü. Bugün Sudan’ın en eski 
mescidi olan Dangola’daki Abdullah b. Ebi Serh mescidini inşa etti. Hz. Ömer’den itibaren 
Memluk Sultanı Baybars’a kadar Mısır’ı elinde tutan sultanların Hristiyan Nube halkından 
aldıkları vergi türüne bakt adı verilir. 

Mısır’ın fethiyle beraber Arap kabilelerinden Cüheyne ve Rebia kabileleri Nuba’ya 
doğru hicret ederek bölgenin İslamlaşmasını hızlandırdı. Ancak Sudan’ın İslamlaşması hızlı 
ilerlemedi. Emeviler devrinde kayda değer bir gelişme yaşanmadı ancak bölgedeki demografik 
yapı her geçen gün değişiyordu. Abbasi devrine geldiğimizde ise tablo Arap kabileleri, Hristiyan 
krallıklar, azınlık halinde Müslüman olan Nubeliler ve yerel/animist Afrikalılardan 
oluşmaktaydı. 

Tolunoğulları döneminde Sudanlı asker uygulaması başlatıldı. Bu uygulama Fatımiler 
döneminde 50.000 askere ulaştı. Sudanlı askerlerin sayısının artması Türk askerler arasında 
huzursuzluk çıkarttı. Ordudaki Zenci-Türk anlaşmazlığı çatışma ile sonuçlandı. Sudanlı askerler 
yenilen Mısır’ın güneyindeki Said bölgesine kaçtılar. Güney bölgesindeki Sudanlı askerler Nube 
Kralıyla beraber isyan edince Selahaddin Eyyübi Sudan’a kardeşi Turan Şah’ı bu isyanı 
bastırması için gönderdi. Bu bölgeye Turan Şahla beraber Kürt askerlerde geldi. Nubelilerin 
isyanını bastıran Turan Şah geri döndü. Ancak bölgede bazı Kürt askerlerini bıraktı. Başlarına 
İbrahim el-Kürdi isminde birini de kumandan tayin etti. Böylelikle Kürtler de bölgeye 
yerleşmiştir. Ancak zaman içerisinde asimile olan bu Kürtler sadece aile ismi ve lakap olarak 
varlığını sürdürmüştür. Bugün “el-Kürdî” isimli birçok yere ve kişilere rastlanabilir. Kürtlerden 
en önemli insan Britanya ordusunu yenilgiye uğratan Halife el-Mehdi’nin komutanlarından 
Osman Diqne’dir. Kendisini yargılayan mahkemeye “Ben Diyarbakırlıyım ve Kürdüm” dediği 



 

 

belirtilir. Sudan tarih kitaplarında Osman Diqne için “Sudan’a gelmiş Kürt bir komutandır” diye 
yazılıdır. 

  

Sudanlılar açısından İslamlaşma süreci “bi-lâ Seyf” ifadesi ile tasvir edilir. Anadolu irfanı 
gibi kalp yolundan sufiler eliyle teşkil edilmiştir. İslamiyet tüccarlar ve sufi gelenek ile 
yayılmıştır. Böylelikle İslamlaşma süreci bir müddet sonra Hristiyan krallıkları yerine Funç 
Sultanlığı’nın oluşmasına vesile olmuştur. 

Hristiyan Makarra/Nube Krallığı ile Abdullah b. Ebi Serh/Mısır İslam’ı arasında hicri 
birinci asırda imzalanan anlaşma ve bakt vergisi Makarra Kralı David tarafından hicri 674 yılında 
(miladi 1275) bozuldu ve Mısır topraklarına saldırı düzenlendi. Bunun üzerine Memlük Sultanı 
1. Baybars bir ordu gönderip başkent Dongola’yı kuşatma altına aldı. Kral David tahttan 
indirilerek Hristiyan Makarra krallığı Memlük hâkimiyetine girmiş oldu. 

Kuzeyde bulunan Hristiyan Makarra Krallığı Memlüklüler tarafından 1276 yılında yıkıldı. 
Güneyde bulunan Hristiyan Alva krallığını ise o topraklarda örgütlenen Müslüman Funclar 
yıkmıştır.  Funclar 1504 yılında bazı Arap kabilelerin de desteğini alarak Alva krallığına karşı 
çıkmış ve başkenti Sinnar olmak üzere bir sultanlık kurmuşlardır. Func sultanlığı Sudan’da 
kurulmasından dolayı es-Saltanatüs’Sevda (Kara ülke) olarak da isimlendirilir. 1604 yılında 
Funclar Habeşistan tesiri altında varlıklarını sürdürmüştür. 1820’de Kavalalı Mehmet Ali Paşa 
Funcları Osmanlı Devleti topraklarına katmıştır. 

Sudan’ın İslamlaşmasında Func Sultanlığının önemi büyüktür. Func Sultanlığı 
döneminde İslamlaşma tasavvuf eksenli gelişme gösterdi. Bu sayede Func kültürü tasavvufa 
dayalı bir kültür olarak gelişti. Şazeliyye ve Kâdiriyye tarikatı bölgeye bu dönemde yerleşti. 
Şazeliyye tarikatının öncü ismi Şeyh Abdurrahman el-Muhassi bölgenin İslamlaşmasında 
önemli bir isim oldu. Dongola dâhil olmak üzere birçok bölge tamamen İslam’la müşerref oldu. 
Maliki mezhebi esas alınıp dînî/şer’i tedrisat yürürlüğe girdi. Mağripten, Mısırdan ve Hicaz’dan 
âlimler, fakihler bu medreselerde eğitim vermek üzere Sudan’a yerleştiler. Sudan’ın 
İslamlaşma/Araplaşma süreci böylelikle hız kazandı. 

 Osmanlı Hâkimiyetinde Sudan 

Osmanlı idaresi bölgeye Yavuz Sultan Selim ile girmiş Özdemir Paşa’nın Habeş Eyaleti 
Seraskeri olmasıyla bu hâkimiyet güçlenmiştir. Osmanlı ismiyle Nube diye adlandırılan Sudan 
397 yıl Osmanlı idaresiyle yönetilmiştir. Fakat Sudan’da Osmanlı otoritesinin gerçek manada 
hissedilmesi 1821 tarihinde Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın güneye sefere çıkmasıyla 
gerçekleşecektir. 1882 yılında gerçekleşen el-Mehdi Hareketine kadar geçen dönem “Türkiye 



 

 

Dönemi” olarak adlandırılır. Kavalalı döneminde Func Sultanlığı yıkılmış, Kordofan, Sinnar ve 
Nube Mısır’a dâhil edilmiştir. Func Sultanlığının başşehri Sinnar terkedilmiş, Nil’in birleştiği 
noktada Hartum şehri kurulmuştur. Bu dönemde daha çok köleler üzerine yürütülen seferler 
ön plana çıkmaktadır. Daha çok Putperest/Animist kabilelerin yaşadığı Güney Sudan ve 
Uganda bölgesi üzerine yürütülen köle seferleri başlıca ekonomik kaynak olmuştur. Yakalanan 
siyahi köleler İngiliz Kahire’si üzerinden Avrupa’ya taşınmıştır. 1847 yılında Sultan 
Abdülmecid’in köleliği yasaklaması üzerine Sudandaki köle avcılığı faaliyetleri sonlanmıştır. 
Ekonomisini köle ticareti üzerine kuran Sudan ve Mısır bir anda ekonomik boşluğa girmiştir. 
Sudan’da Osmanlı izleri bugün de mevcuttur. Hartum şehrinin kurulması ve yanına Sûku’l- 
‘Arabînin inşa edilmesi Osmanlı eseridir. Mescid-i Kebir ve Mescid-i Faruk halen Sudan’ın en 
estetik mimarisine sahip camilerindendir. Ahmet Ebu Vidan Paşa ve Musa Paşaların başkent 
Hartumdaki türbeleri ve Port Sudan yakınındaki Sevakin adası eserleri Osmanlıdan bizlere 
miras kalan eserlerdir. 

Evliya Çelebi’nin bu bölgeleri ziyaret etmesi de Osmanlı dönemi olaylarındandır. 
Seyahatnamesinde Sudan maceralarını anlatırken insanların ona yaptıkları muameleyi komik 
üslubuyla anlatması dikkate değerdir. Beyaz tenli olması nedeniyle “Çiğ adam” olarak 
değerlendirdikleri Evliya Çelebi’yi vücudun da böyle mi diye soymak isteyenleri Evliyamız zor 
zamanlarda kendini kurtarmasını bilen usta sözleriyle savuşturuyor. Hatta bir tanesi bre 
kardeşler sizin derinizi kim yüzdü; söyleyin icaplarına bakalım mealinden kelam dahi ediyor. 
Çelebi de Sudan halkını anlatırken “şiddet-i hârdan gûyâ nâr-ı cahîme girmişler ve yüz yıl durup 
yanmışlar, kadîd âdemlerdir” diyerek esmerliklerini ilginç bir tabirle betimlemektedir.Bu 
dönemde Güney Sudan’ın başkenti Juba’ya Nil Nehri üzerinden 3 sefer gerçekleştirilmiştir. 
Bugün Nil nehri üzerinden seferler barajların inşa edilmesi sebebiyle gerçekleşememektedir. 
Ancak Güney Sudan ayrılmadan önce Hartum-Juba arasında Nil seferleri mevcuttu. 

 Halfa-Ambakal arasına Hidiv İsmail Paşa devrinde yaklaşık 266 km’lik tren hattı inşa 
edildi. Bu tren hattı İngiliz Sömürgesi döneminde Port Sudan’a kadar uzatıldı. Bugün de aktif 
olan bir hattır. Osmanlı Sudan’ı Mısır ile beraber İngiliz Sömürüsüne girince bölgede 
hoşnutsuzluk artmış ve çeşitli örgütlenmelere sebep olmuştur. 1881 yılında Sudan’da el-Mehdi 
Hareketi doğmuş, İngiliz valilerinin gayrı İslami yönetimine isyan başlamıştır.  

El-Mehdi Hareketi; 

1881 yılında İngilizlere karşı yürütülen sufi meşrepli el-Mehdi hareketinin ortaya 
çıkması bölgede Arap ve Siyahi halklarının Emperyalist güçlere karşı başlattıkları Milli uyanış 
hareketlerinin prototipi olmuştur. 

Muhammed Ahmed b. Abdullah 50.000 kişilik bir orduyla “Sudan’da gayri müslim idare 
istemiyoruz İslam devleti istiyoruz” sloganıyla İngiliz Mısır yönetimine isyan ederek milli 



 

 

uyanışı 1881 yılında başlattı. Semmaniye tarikatına mensup olan Muhammet Ahmet diğer 
tarikat önderlerine de mektup yazarak isyanı başlattı. Ubeyd bölgesini ardından Bahrul Gazal 
bölgesini ele geçiren el-Mehdi Resulullah’ın halifesi olduğunu ilan etti. 1885 yılında Hartum ve 
Sudan’ın büyük bir kısmını ele geçirerek İslam devletini ilan etti. İngiliz Valisi Gordon Paşayı 
astırdı ve yönetimini kurdu. Başkenti Hartum’dan Umdurman’a taşıdı.  Sudan’ı büyük ölçüde 
ele geçiren Mehdi; Çad bölgesinde Fransızlar, Kesele bölgesinde İtalyanlar, Hristiyan Habeş ve 
Mısır bölgesinde İngilizlerin güçlü sömürge ülkelerine komşu oldu. Artık devlet kurulmuştu.  

El-Mehdi, Sudan’da “Ebu’l İstiklâl” olarak adlandırılır. Sudanlılara Milli bir kimlik 
vermesi onları Britanya Sömürüsüne karşı uyandırması ve örgütlemesi bu ismin verilmesinin 
sebebi olmuştur. El-Mehdi’nin ilk defa para basan bir Sudanlı olması da bu Milli Bilinci 
göstermektedir. Mehdi, yönetimini dînî/millî bilinci uyandırma siyasetine göre 
şekillendirmiştir. Muhammed Ahmed el-Mehdi 1885 yılında tifüse yakalanarak vefat edince 
yerine Bakkara kabilesinden Abdullah Teayişi geçti. Bakkara kabilesi her yıl düzenli olarak Mısır 
hidivliğine köle vermek zorunda olan bir kabileydi. Yönetimle arasının açık olması el-Mehdi 
hareketini desteklemesinde büyük etken oluşturmuştur. 

 Mehdi devleti 13 yıl boyunca Abdullah et-Teayişi eliyle yönetildi. Gordon Paşa’nın el-
Mehdi tarafından idam edilmesinden sonra İngilizler bölgeye General Kitch’i atadılar. Zaten 
İngilizler açısından durum oldukça sıkıntısız görünmekteydi. Zira sahip oldukları teknik 
üstünlük sayı açısından üstün konumda olan el-Mehdi hareketini zayıf düşürmekteydi. 
Özellikle o dönem açısından en popüler silah sayılan “Maxim Makinalı Tüfeği” sayesinde Sudan 
ve bölgedeki isyanlar kolaylıkla bastırılmıştır. 

1898 yılında Abdullah Teayişi önderliğinde Mehdi ordusu kılıç ve mızraklarla saldırırken 
General Kitch önderliğindeki İngiliz Ordusu Maxim makinalı tüfeğini kullanmıştır. Sudanlılar 
10.000 kişiyi bu savaşta şehit verdiklerinde makinalı tüfeği bilmedikleri için herhalde cinlerle 
beraber saldırıyorlar diyerek şaşkınlıkla dağılmış ve bozguna uğramıştır. El-Mehdi’nin türbesi 
yıkılmış, kemikleri Nil nehrine atılmış hatta el-Mehdi’nin kafatasını alarak General Kıtch’ın yazı 
masasında mürekkep hokkası olarak kullanma suretiyle intikam alınmak istenmiştir. Böyle bir 
vahşete imza atan İngilizlerden ise sadece 50 kişi ölmüştür. Makinalı tüfeklerin ilk olarak 
kullanıldığı ve nasıl bir gücünün olduğunu göstererek diğer sömürgeci devletlere rol-model 
olan bu savaş “Umdurman Muharebesi veya Kereri Savaşı” olarak tarihe geçmiştir. 

El-Mehdi hareketinde de görüldüğü üzere özellikle sanayi inkılabı sonrasında teknik 
üstünlüğü ele geçiren egemen/emperyal güçler; özellikle Afrika kıtasında sömürge elde etme 
anlayışını bir yarış haline dönüştürüp teknik kuvvetleriyle bir katliam başlatmışlardır. 
Umdurman Muharebesine gazeteci olarak katılan William Churchill The River War (Nehir 
Savaşı) isimli kitabında 50 İngiliz askerinin ölümüne karşı, çoğu silahsız 7 bin Sudanlının 
katledildiği Umdurman Savaşı'nda, İngilizlerin nasıl kahraman olduğunu efsaneleştirerek 



 

 

anlatmaktadır. Sömürgecilerin yapmış olduğu katliamı nasıl kahramanlaştırdığına güzel bir 
örnektir. 

Oryantalist perspektiften bakıldığı vakit el-Mehdi’nin “Mehdilik İddiası” Sünni ve Şii 
gelenekte yer alan klasik Mehdi olgusu mu yoksa “Müceddid” manasına gelen Öncü, Lider ve 
“Her dönemin bir müceddidi vardır.” hadisinde yer alan algı ile mi tasvir edilmesi gerektiği 
tartışılmıştır. İki görüşünde farklı dayanakları vardır. Lakin müceddid manasında kullanıldığı 
tercih edilen görüş ve yaygın görüştür. 

El-Mehdi 1885 yılında Umdurman’da vefat etmiştir. Kendisi Sudan açısından “Ebu’l 
İstiklâl” olarak bağımsızlığın sembolü olmuş bölgede önemli bir manevi saygınlık kazanmıştır. 
Bugün dahi Ebu’l İstikllal diye hitap edilip Umdurmandaki türbesine yoğun bir hürmet 
beslenmekte ve türbenin içinde soyunun İmam Musa el-Kazım’a dayandığına dair şecereler 
bulunmaktadır. Klasik hilafet mantığındaki bu durum Kureyşilîk/Meşruiyet ilişkisine 
dayandırılarak açıklanabilir. 

El-Mehdi’nin ailesi Sudan siyasetine damga vurmuştur. Mehdi hareketi Sudan’da 
İngilizler tarafından yasaklandıktan sonra Mehdi çizgisi oğul Abdurrahman’ın etrafında 
toplanmaya başlamıştır. Oğul Abdurrahman el-Mehdi’nin 1945 yılında Ümmet Partisi lideri 
olması ve Sudan siyasetinde laik/demokratik/İslami çizgiye göre hareket etmesi bizlere 
Ensar/Mehdi Hareketinin dönüşümünü göstermektedir. Birinci Cihan Harbinde Osmanlıların 
cihad-ı ekber çağrısını engelleyerek İttihad-ı İslam fikrini zedeleyen Abdurrahman el-Mehdi, 
1959 yılında Umdurman’da vefat etmiştir. Bugün bu hareketin ve partinin başında Sadık el-
Mehdi bulunmaktadır. Şu an 81 yaşında olan Sadık el-Mehdi, Halife el-Mehdi’nin torununun 
oğludur. 

El-Mehdi ile alakalı genel bir değerlendirme yapılacak olursa; İngilizlerin Bilâdü’s- 
Sudan’da yürüttükleri sömürü faaliyetlerine karşı direnç göstermesiyle Sudan, özelde Güney 
Sudan, Mısır ve Etiyopya genelde Afrika açısından öne çıkan bir isim olmuştur. Özellikle 
Umdurman Muharebesi’nde teknik açıdan üstün olan İngilizlere karşı büyük bir yenilgi aldıysa 
da Sudan’ın bağımsızlığa kavuşmasını sağlayarak Sudan milli kimliğine büyük bir katkı 
sağlamıştır. Tüm bunların yanı sıra el-Mehdi Hareketi için ifade edilebilecek en kuvvetli 
yorumlardan biri de şüphesiz ki; tasavvuf ve sufi anlayışın siyasileşmiş formunu gün yüzüne bi’l 
fiil ortaya çıkarmak olmuştur. 

Mısır-İngiliz Ortak Yönetimi (Condominium) 

Mehdi/Ensar hareketi Umdurman savaşıyla yıkıldıktan sonra bölge İngilizler için 
sömürülmeye hazır bir lokma haline geldi. 1899 yılında işgal/sömürü görüntüsü vermemek için 
bir anlaşma ile İngiliz-Mısır Sudan’ı olarak isim değiştirildi. Bab-ı Ali şiddetle karşı çıksa bile 



 

 

değişen hiçbir şey olmadı. Böylelikle bölgede sömürü çalışmaları Sudan’ın bağımsızlık 
kazandığı 1956 yılına kadar sürdü. Bu 57 yıllık sürece bazı tarihçiler tarafından “İkinci Türkiye 
Dönemi” adı verilmiştir. Toplam 10 İngiliz devlet ricalinin görevlendirildiği bu dönem ortak 
hâkimiyet manasına gelen “condominium” ismiyle de ifade edilmiştir. Osmanlı Devleti 
Sudan’da kurulan bu ikili sömürü yönetimini hiçbir zaman tanımamıştır. Ancak ekonomik ve 
siyasi buhran İngiltere’ye yaptırım uygulamaya müsaade etmemiştir. Birinci Cihan Harbiyle 
beraber İngiltere Kıbrıs, Mısır ve Sudan’ı resmen işgal ettiğini açıklamıştır. Türkiye Cumhuriyeti 
Lozan Konferansıyla beraber Mısır ve Sudandaki haklarından resmi olarak vazgeçmiştir. 

İngiltere için Nube çölünden Victoria gölüne kadar uzanan bu topraklarda sömürü 
çalışmalarını başlatma zamanı gelmişti. Ali el-Mirginani ve Abdurrahman el-Mehdi’ye 
şövalyelik vermesi ve Osmanlı Devletinin cihat çağrısını bu kişiler eliyle önlemesi öncelikli 
çalışmalarındandır. Cihad-ı Ekber çağrısına olumlu yaklaşan âlimler ve liderler ya makam ve 
mevki yoluyla kandırıldı ya da öldürülmüştür. Halife’nin hilafet çağrısına olumlu cevap veren 
tek lider Darfur Sultanı Ali Dinardır. Onun da akibeti İngilizler eliyle öldürülmek olmuştur. 

İngiltere bölgede Close District (Kapalı Bölge) politikasını benimsemiş ve Güney 
Sudan’ın misyonerleşmesi/sömürülmesi çalışmalarının temelini atmıştır. Bölgedeki kabileleri 
ve sufi yapılanmaları canlandırmış merkezi otoriteyi tesir edilemeyecek bir konuma getirmiştir. 
Merkezi otorite zayıflatıldı tekrar kabile yapısına geri dönüldü. Siyahi-Arabi, Animist-
Müslüman, Hristiyan-Müslüman ayrışmasının temelleri bugünlerde atıldı ve şu an Sudan’ın 
güncel problemleri sun’i bir şekilde günümüze ulaştı. 

Sudan siyasetine yön veren el-Mehdi ailesinden Abdurrahman el-Mehdi ve Hatmiye 
tarikatı liderinden Ali el-Mirginani arasında 1930’lu yıllarda siyasi rekabet başlamıştır. 
İngilizlerin Abdurrahman el-Mehdiye destek vermesi Mısır Hıdivliğinin ise Ali el-Mirginani 
üzerine yoğunlaşması iki tarafın arasını açtı. Hatmiye tarikatı Halife el-Mehdi iktidarını 
desteklememiş ve birçok baskıya maruz kalmış bir tarikattır. El-Mehdi iktidarından sonra gelen 
İngilizleri ne desteklemiş ne de İngilizlere karşı bir mücadeleye girişmiştir. Bu yüzden Hatmiye 
tarikatı ve Ali el-Mirginani Sudan siyasetinde el-Mehdi hareketi/Ümmet Partisi kadar damga 
vurmuş değerli bir oluşumdur. İkinci Cihan Harbinden sonra Sudan’da bağımsızlık gösterileri 
ortaya çıkmaya başlamış 1945 yılında İngiltere ve Mısır yeni bir anlaşma imzalamıştır. Ancak 
Sudan’daki bağımsızlık sesleri iyice yükselmeye başlamış Abdurrahman el-Mehdi 
önderliğindeki Ümmet Partisi Libya ve Fas’daki gibi kendi hanedanlarına dayalı bir bağımsızlık 
taraftarı olduğunu belli etmiştir. Ancak Ali el-Mirginani Mısır-Hidivliğine daha yakın durmuştur. 
Mısır hıdivliği 1952 yılında devrilmesi Sudan siyasetini de etkiledi. Böylece İngiltere Sudan’a 3 
yıl içinde kendi geleceğini belirleme hakkı, self-determinasyon vereceğini ilan etmiştir. 1 Ocak 
1956 yılında Sudan bağımsızlığını kazanmıştır. Ali el-Merginani’nin partisi ile işbirliği yapan 
İsmail el-Ezheri seçimleri kazanarak Bağımsız Sudan’ın ilk başkanı olmuştur. 



 

 

Osmanlı sonrası Sudan; Önce Milli bir karakter olan el-Mehdi devletine sahne olmuş 
sonrasında Mısır Hidivliği ve İngiliz sömürüsü arasında varlığını sürdürmüştür. İngilizlerin 
bölgede tek egemen güç konumuna gelmesi bugün Uganda’dan Tanzanya’ya kadar bütün 
Sahraaltı-Ekvator bölgesinin misyonerlik çalışmalarını hızlandırmıştır. 20. yy başlarında İngiliz 
Sömürüsüyle Hristiyan-Güney Sudan’ın ve Darfur-Siyahi ayrışmasının temeli atılmış oldu. 
Klasik “Divide et İmpera” (Böl-Parçala-Yut) politikası ve İngiliz Denklemi yine başarı 
göstermiştir. Terör olayları Sudan’dan bu yüzden eksik olmamıştır. İngilizlerin bölgeye yaptığı 
iki önemli faaliyet vardır. Birincisi Hartum Üniversitesinin kurulmasıdır. Tamamen İngiliz-
Akademik mantığıyla kurulan bu üniversite bağımsızlık sonrası da eğitim hayatına devam 
etmiştir ve Sudan’ın en kaliteli üniversitesi konumundadır. İkincisi ise Port Sudan liman 
kentinin kurulması ve kentin demiryollarıyla canlandırılmasıdır. Böylece Kızıldeniz ticareti 
hızlanmış ve ekonomik gelişme oranı yükselmiştir. 

 3.     Bağımsız Sudan Cumhuriyeti 

1 Ocak 1956 yılında bağımsızlığını kazanan Sudan Cumhuriyeti, bu tarihten itibaren 
İngilizlerin bölgeye ektiği problemlerle de yüzleşmek durumunda kaldı. 1953 yılına doğru 
bağımsızlık söylemleri ve mücadelesi Sudan siyasetinde yükselmiş durumdaydı. Böylece 1956 
yılında İsmail el-Ezheri’nin seçimleri kazanmasıyla Sudan siyasi hayatı farklı bir duruma gelmiş 
oldu. Sudan’ın ilk başbakanı İsmail el-Ezheri; 1900 yılı Omdurman doğumlu olup aslen 
Kordofan’lı sufi-meşreb bir aileye mensuptur. Mısır ve Lübnan’da eğitimini aldıktan sonra 40’lı 
yıllarda siyaset sahnesine adım atmıştır.1956-1959 yıllarında başbakanlık yapmış ancak bu 
dönemde daha çok Mehdi Hanedanı ve Mirginanilerin ağırlığı hissedilmiştir. Her iki ailede 
Sudan’ın en saygın ailelerindendir.  1959 yılında Mehdi Hanedanının lideri Abdurrahman el-
Mehdi vefat etmiş yerine Sadık el- Mehdi geçmiştir. İsmail el-Ezheri, 1959 yılında askeri bir 
darbe sonucu devrilmiş ve hapse girmiştir. General Abbud önderliğinde yapılan bu askeri darbe 
Sudan’ın darbeler silsilesinin de başlangıcı olmuştur. Klasik Ortadoğu ülkeleri gibi…     

General İbrahim Abbud 1900 yılında Sudan’ın doğu vilayetinde doğmuştur. 1917 
yılında Askeri fakülteden mezun olduktan sonra Mısır ordusunda görev yapmış. Mısır ordusu 
1924 yılında Sudan’dan çekilinceye kadar görevinde kalmıştır. 1959 yılında askeri darbe 
sonucu iktidara gelmiş, sivil iktidarı devirmiş ve İsmail el-Ezheri’yi hapse atmıştır. General 
Abbud iktidarı Güney bölgesinde Arapça’nın ve İslamlaşmanın yayılması faaliyetlerini 
hızlandırmıştır. Ancak Hristiyan/Animist denklemler Güney Sudan’da ilk iç savaşı başlatmıştır. 
Anyanya iç savaşı 1972’ye kadar sürmüştür. 1964 yılında siyasi partilerin açılmasına izin vermiş 
ve seçimler yapılmıştır. Devlet güvenlik konseyi başkanı İsmail el-Ezheri seçilmiş iktidar ise 
Sadık el-Mehdi’ye geçmiştir. Mehdi hareketi ve Ensar hareketi ayrışması, Abdulhadi el-Mehdi 
ve Sadık el-Mehdi kavgası iktidarı zayıflatmış. 1969 yılında Cafer Numeyri darbe girişimiyle 
iktidara gelmiştir. İsmail el-Ezheri kısa bir süre hapse girmiş çıktıktan sonra Kasım ayında vefat 
etmiştir. General Abbud ise arkasında Cafer Numeyri’ye bir iç savaş bırakmış ve İngiltere’ye 



 

 

gitmiştir. General Abbud 1983 yılında Hartum’da ölmüştür. Sudan’ın bağımsızlığında ve 
siyasetinde önemli rol alan Ali Mirginani ise 1968 yılında ölmüş yerine Ahmed el-Mirginani 
geçmiştir. General Abbud dönemi güneyli ayrılıkçıların iç savaş başlattığı ve buna karşı 
mücadele edilen bir dönem olmuştur. 

Sudan’ın ikinci darbesi 1969 yılında Cafer Numeyri eliyle gerçekleşmiştir. Cafer 
Numeyri;1930 yılında Omdurman’da doğmuştur. Numeyri iktidara sahip olduktan sonra 
ekonomik daralma ve iç savaş ile karşı karşıya kalmıştır. Ayriyeten Numeyri’ye karşı girişilen 
askeri darbe ve Mehdici ayaklanma girişimlerini de engellemiş ve bastırabilmiştir. Güney 
bölgelerine yöneltilen İslamlaşma politikaları daha da artmıştır. Gelişen İhvan-ı Müslim’in 
akımlarına karşı ülkede şeriat ilan edilmiştir. Bu şeriat politikası güney bölgelerindeki 
Hristiyanların örgütlenmesine sebep olmuş ve iç savaşı daha da şiddetlendirmiştir. 1978 yılında 
güney bölgelerinde petrol bulunmasıyla bütün Güney Sudan bu iç savaşa dâhil olmuştur. 
Numeyri iktidarı, İsrail ve Mısırla ilişkilerin oldukça yakınlaştığı bir dönem olmuştur. Enver 
Sedat’ın İsrail ile yaptığı Camp David anlaşmasını desteklemiştir. Böylece Sudan’ın İsrail ile 
yakınlaşan ülkeler bloğuna adım atmıştır. Cafer Numeyri 1985 yılında Amerika’da bulunduğu 
bir sırada Abdurrahman Sivar Dahab tarafından kansız bir darbe sonucu devrilmiştir. 
Devrildikten sonra Mısır’a giden Numeyri 1999’a kadar sürgün hayatı yaşamıştır. Döndükten 
sonra tekrar siyasi hayata dönmek istese de başarılı olamamıştır. 2009 yılında Omdurman’da 
kendi evinde ölmüştür. 1989 yılına kadar Sadık el-Mehdi ve Koalisyonları kuruldu. Ancak 1989 
yılında yeni bir darbe girişimiyle ülke farklı bir boyuta sürüklendi. Ömer el-Beşir iktidarı 
kurulmuş oldu. Numeyri dönemi, Sudan’ın dünyaya açıldığı dönem olmuştur. Birçok ülkeye 
ziyarette bulunulmuş, liderlerle görüşülmüş ve elçilik binalarının açılışı gerçekleşmiştir. İlave 
olarak maden arayışları ve bunların değerlendirilmesi için projeler geliştirilmiştir. Ve Sudan’ın 
bölünmesinden önceye kadar can damarı olan Petrol bu dönemde bulunmuştur. 

Sudan İslamcılığı; Hasan Turabi ve El-Beşir 

Hasan Turabi Sudan’ın yetiştirmiş olduğu Seyit Kutup, Hasan el-Benna çizgisindeki 
mütefekkirlerden birisidir. Kendisi hukuk üzerine eğitim almış bir akademisyen, bir İslami 
hareket lideri ve bir teorisyendi. Sudan’ın en önemli düşünce ve hareket adamlarından 
birisidir. 

Hasan Turabi 1932 yılında Sudan’ın doğu bölgesinde yer alan Kesele’de doğdu. Klasik 
Sudanlılar gibi sufi kökenli bir aileye mensuptur. Hartum üniversitesi Hukuk Fakültesini 
bitirdikten sonra Master için Londra’ya, ardından doktora tezi için Fransa’ya Sorbon 
üniversitesine gitti. Böylece Avrupa’yı yakından tanıma fırsatı elde etti. Avrupa’dan döndükten 
sonra üniversitede bir süre öğretim görevliliği ardından da kendi partisini kurana kadar İhvan 
çizgisinde siyasete dâhil oldu.  Hasan Turabi’yi 1960’lı yıllarda İhvan çizgisinde büyük bir 
aktüalist/İslamcı olarak görürüz. Seyit Kutup’un idamına tepki yağdıran, General Abbud ve 



 

 

darbesine karşı çıkan biri olarak karşımıza çıkar. 80’li yıllar yani Numeyri yılları artık Turabi için 
hapis evresidir. İlk defa hapse girdiği bu yıllar aynı zamanda İslami-Düşünce eserleri kaleme 
aldığı yıllardır. Birçok fikir kitabını bu dönemde kaleme almıştır. İslami hareketlerin, demokrasi 
ile arasına mesafe koyduğu bir dönemde özellikle selefi/dogma rejim tartışmalarının olduğu 
bu dönemde Turabi, cesur bir şekilde İslami demokrasi kavramından söz eder. İslam’ın 
kendisine ait bir demokrasi kavramı ve devlet anlayışı geliştirmesi gerektiğini savunur. 
Turabi’nin bu görüşleri başta Mısır İhvanı olmak üzere İslami hareketler tarafından eleştirilir. 
Ve İhvan-Turabi ayrışması bu yıllarda Sudan İhvanı’ndan ayrı olarak kendi hareketini 
kurmasıyla gerçekleşir. Fakat 80’li yılların ortalarına kadar İhvan ile olan ilişkisini koparmaz, 
kendini İhvan’ın bir bireyi olarak görür. Turabi/İhvan İslamcılığının Numeyri döneminde 
yaygınlaşması General Cafer Numeyri’yi bir takım önlemler almaya götürür. Böylece Hasan 
Turabi Adalet Bakanı olur ve ülkede şeriat ilan edilip kanunlar İslami hale getirilir. Bu birliktelik 
uzun sürmez Sudan’ın İslam devleti olduğu ilan edildikten sonra Turabi istifa eder ve sert bir 
muhalif olarak tekrar karşımıza çıkar. Sudan’ın siyasi tarihinde üçlü koalisyon olarak bilinen 
Mehdi liderliğindeki Ümmet Partisi ve Osman Mirgani liderliğindeki Demokratik ittifak partisi 
ile ittifak kurarak iktidara ortak olur. Ancak koalisyon sıkıntıları gidermez ve 1989 yılında Ömer 
el-Beşir ve bir takım subay darbe yaparak iktidara gelir… 

1944 yılında doğan Ömer el-Beşir, 1966’da askeriyeden mezun olup çeşitli hiyerarşiler 
içinde Generalliğe kadar yükseldi. 1973 yılında gerçekleşen Yom Kipur savaşında İsrail’e karşı 
Mısır ordusunda görev alan el-Beşir, Güney Sudan’da faaliyet gösteren Sudan Halk Kurtuluş 
ordusuna karşı mücadele etti. 1989 yılında seçimle iş başına gelen Başbakan Sadık el-Mehdi ve 
koalisyon hükümetini deviren el-Beşir, 1993 Ekim’de kendisini iktidara getiren askeri cuntayı 
dağıtarak İslamcı bir yönetim oluşturmak amacıyla kendisini sivil devlet başkanı ilan etti. El-
Beşir iktidarının ilk 10 yılında İslamcı bir politika seyretmiştir. El-Kaide lideri Usame bin Ladin 
ve İsrail ile savaşan, 10 petrol bakanını uçakla kaçırarak Cezayir’e inen Ilich Ramirez Sanchez 
isimli ama dünyaya adını Çakal Carlos olarak duyuran ve filmleri çekilen Çakal Carlos bu 
dönemde Sudan’da yaşadı. Bir süre sonra Fransa’ya teslim edildi. Usame ise el-kaide 
yapılanma tehlikesine karşı ülkeden çıkartıldı. Bu ilk İslamcılık döneminde çeşitli misafirlerin 
yanında İslam ve Arap ülkelerini birleştirmeye yönelik toplantılarda düzenlendi. Ancak olumlu 
sonuç alınamadı. 1998 yılında Amerika’nın Sudan’ın ilaç ihtiyacını karşılayan en büyük 
fabrikalarından biri olan Şifa ilaç fabrikasını bombalaması bu İslamcılık dönemi olaylarındandır. 
Şifa ilaç fabrikasının bombalanması Amerika ile ilişkileri en alt düzeye indirmiş ve bir süre sonra 
da yaklaşık 20 yıl sürecek Amerikan yaptırımları/ambargosunu başlatmıştır. Şifa ilaç fabrikası 
bugün müze olarak kullanılmaktadır. Sudanlılar her şeyin bilincinde olsun diye… Tıpkı Hiroşima 
ve Nagazaki gibi… 

Hasan Turabi ve Ömer el-Beşir ayrılığı 1999 yılında şiddetlendi. Güney Sudan ve Darfur 
krizinde devleti suçlayan Turabi, Cancevid milislerinin Darfur’da katliam yaptığını iddia ederek 
sert bir şekilde hükümeti eleştirdi. 2001 yılında güneyli ayrılıkçılarla memorandum imzalayınca 



 

 

tekrar tutuklandı ve hapse girdi. Güney Sudan ayrılık krizinde Hristiyanlara haklar tanınmalı, 
hep beraber masaya oturmalı ve tekrar konuşmalıyız diyen Turabi’nin fikirleri reddedildi. Ve 
bir süre sonra Güney Sudan müstakil Hristiyan bir devlet olarak bağımsızlığını kazandı. 

2016 yılında vefat eden Turabi ölene kadar aktif siyasetin içinde yer alan bir İslamcı 
oldu. İhvan çizgisinde ilerleyerek yeni bir ekol oluşturdu. İslam Düşüncesi ve Siyaset teorisine 
Demokrasi, İnsan hakları, ifade ve basın özgürlüğü gibi haklara önem vererek siyasetini ve 
düşüncelerini geliştirdi. Turabi kadın hakları konusunda da dikkat çekici söylemlere sahip oldu. 
Hristiyan bir erkek ile Müslüman kadının evlenebileceği, dans ve balonun meşru addedilmesi, 
peçe zorunluluğunu kabul etmemesi buna örnektir. Turabi bu tarz söylemlerinden dolayı çok 
tepki gördü. Turabi, İslam Birliği üzerine de fikir yoran bir düşünürdür. Milli Görüş lideri Prof. 
Dr. Necmettin Erbakan Hoca’nın da sıklıkla görüştüğü kişilerdendir.  Türkçeye birçok eseri 
çevrilmiştir. Ömer el-Beşir-Turabi ayrılığını, Erbakan-Erdoğan ayrılığına benzetenler de 
olmuştur. Ancak bu benzetme yetersiz ve reelden uzaktır. Turabi-Erbakan ilişkisi 
Müslümanların problemlerini çözmek ve bunun için bir çaba sarf etme minvalinde gelişmiştir. 
Turabi ve el-Beşir ayrılığı ise son dönemlerinde özellikle Darfur ve Güney Sudan probleminde 
büyümüş bir meseledir. Turabi bu dönemde sert bir muhalif olmuştur. İslam düşüncesi üzerine 
çalışmalar yapan, 21.yy’da Müslümanların durumu nasıl daha iyi olur sorusuna dert edinen 
siyasetçi akademisyen ve fikir adamıydı. Allah rahmet eylesin… 

El-Beşir dönemine damgasını vuran ve Sudan’ı uluslararası arenaya taşıyan iki önemli 
olay olmuştur. Darfur Krizi ve Güney Sudan meselesi… 

Güney Sudan Problemi 

Sudan’ın güneyini teşkil eden Cuba-Kodok-Raga hattında, Nil nehri ekseninde verimli 
topraklara sahip bir bölgedir. Bu bölge İngiliz sömürü döneminden beri kuzeyden ayrı bir 
şekilde, kapalı bir bölge olarak idare edilmiştir. İngilizlerin Close District (Kapalı Bölge) siyaseti 
Sudan’ın kuzeyi ile bütünleşmesini engellemiş ve misyonerlik çalışmalarını hızlandırmıştır. 
Böylelikle kuzeyden güneye akın eden Araplaşma ve İslamlaşma faaliyetlerini engellemek, 
önüne geçilmek istenmiştir. Animist olan güneylilerin kuzeye geçişi yasaklanmış, misyoner 
kurumların eğitim faaliyetleri sonucu Hristiyanlaştırma başlamıştır. Güneyli kesim 
Animizm’den Hristiyanlığa kayarken Sudan bu süreçte bağımsızlığını kazanmıştır. Hristiyan elit 
kesimle barışık güneyli ayrılıkçılar, 1955 yılında bölgesel otonomi talebiyle I. Anyanya isyanını 
başlatmıştır. 1972’ye kadar devam eden bu 17 yıllık iç savaş yarım milyon insanın hayatına mal 
olmuştur. Ayrıca bölgede İsrail-Etiyopya dengelerini oluşturmuştur. İsrail bölge siyasetinde 
aktifleşmiş, Etiyopya kamplarındaki güneylilere silah eğitimi vererek daha sonra Güney Sudan 
Kurtuluş Ekibi (SSLM) saflarına dâhil etmiştir. Böylece Mısır’a destek veren Sudan’ı arkadan 
sıkıştırarak zor durumda bırakmak istemiştir. Ve bu stratejisinde başarılı olmuştur.  1972 
yılındaki Adis Adaba barış anlaşması çerçevesince Güney Sudan otonomi talebini kazanmıştır. 



 

 

1983 yılında II. Sudan İç savaşı başlamıştır. Sebep olarak ülkede şeriat ilan edilmesi 
gösterilse de asıl sebep 4 ayrı bölgede keşfedilen petrol rezervleri olmuştur. Bu iç savaş 2005 
yılına kadar 22 yıl devam etmiştir. 2 milyon insanın ölümüne, birçok bölgede gıda krizlerine yol 
açan bu savaş Sudan’ın siyasi istikrarına ağır darbe vurmuş, mali kaynakları ve insan gücünü 
telef etmiştir. Geride ise mülteci kampları, ağır psikolojik travma ve misyonerlik faaliyeti 
bırakmıştır. 2005 yılı Kenya-Nairobi Barış anlaşması ile son bulmuş otonom yapıdaki Güney 
Sudan self-determinasyona kapı aralamıştır. Güney Sudan davası John Garang’ın liderliğinde 
hem silahlı hem de diplomatik olarak sürmüştür. Ancak 1991 yılında Güneydeki mevcut kabile 
asabiyeti John Garang’ın liderliğini sorgulamaya başlamıştır. 1991 yılında iki büyük etnik 
topluluğun Dinka ve Nuer arasında gerilimin artmasına sebep olmuştur. Garang’ın karizmatik 
kişiliği liderliğini olumsuz etkilememiş ve uzlaşıyı sağlamıştır. Garang, 2005 yılı anlaşma sonrası 
gerçekleştirdiği Uganda ziyareti sonrası helikopter kazası neticesinde ölmesiyle yerine Salva 
Kiir Mayardit geçmiştir. Salva Kiir’in 6 yıllık propagandasal süreciyle 2011 yılında %98,4 ile 
bağımsızlığını kazanmıştır. İngilizlerin Kapalı Bölge stratejisi meyvesini vermiş ve Güney Sudan 
Hristiyan bir Afrika devleti olmuştur. Arapçanın bölgedeki etkileri hızlıca silinmiş, Arapça 
tabelalar dahi hayattan çıkarılmıştır. İngilizce, bazı kabile dilleriyle beraber resmi dil ilan 
edilmiştir. Ancak bir süre sonra ülkedeki etnik topluluklar iç savaşa sürüklenmiştir. Salva Kiir, 
Dinka etnik topluluğundan olması, en etkili muhalif Rick Machar’ın, Nuer etnik topluluğundan 
olması siyasi krizi derinleştirmiştir. Birleşmiş Milletler bu insani kriz sarmalından sonra Güney 
Sudan’a gönderdiği inceleme heyeti ülkedeki ahvali ‘all-out ethnic cleansing’ (topyekûn etnik 
temizlik) olarak ifade etmiş ve ülkede güvenli bölgenin kalmadığını belirtmiştir. İç Savaşın hangi 
boyuta ulaştığını belirten bu ifade güneydeki keşmekeş yapıyı ve otorite boşluğunu da gözler 
önüne sermiştir. İç savaşta kullanılan İsrail yapımı silahlar ise İsrail’in bölge stratejisini tekrar 
gözler önüne sermektedir. 

2011 yılında bağımsızlık kazanarak Afrika’nın 54. ve en genç devleti olan Sudan 
Arapçanın ve İslam’ın izlerini silme gayretinde olan Hristiyan bir Orta Afrika ülkesidir. %15 
Hristiyan, % 25 Müslüman çoğunluğu ise Animistler oluşturmaktadır. Bağımsızlık öncesi 
dünyaya petrol ihraç eden bir devlet olan Sudan, bağımsızlığın ardından petrol rafinelerinin 
çoğunu güneye kaptırmıştır. Halen kuzey ve güney arasında problemler devam etmektedir. 
Abyei bölgesi ve mülteci problemleri bunların başındadır. Abyei güneyli kabilelerin yaşadığı bir 
petrol bölgesidir. Ancak iki taraf da burada hak iddia etmektedir. Mülteci krizi ise son yıllarda 
Güney Sudan iç savaşı, kuraklık ve açlık krizi neticesinde 2 milyonu aşmış bulunmaktadır. Başta 
Sudan olmak üzere komşu ülkelere de göç vermiştir. Şu an Güney Sudan, ekonomisi enflasyon 
karşısında değer kaybına uğramış, petrol rafinelerini dahi kullanamayacak seviyeye ulaşmıştır. 
Kuraklığın ve iç savaşın sebep olduğu açlık ve susuzluk yüzünden ölümler çoğalmış ve mülteci 
kamplarının oluşmasının temel sebebi olmuştur. 

  



 

 

Darfur Krizi 

Sudan’ın Batı vilayeti olan Darfur 2003 yılından itibaren dünya gündemini meşgul 
etmeye başladı. Cancevid milislerinin sistematik soykırımına maruz kaldığı iddia edilen Darfur 
Halkı üzerine birçok araştırma ve film yapıldı. Etrafı dağlarla çevrili olan Darfur düz yaylak 
platodan oluşmaktadır. En büyük dağ Cebel-i Merra’dır. Çad’a sınır olması, kültürel olarak da 
yakın olması Darfur krizinde ilk şüpheliyi oluşturmuştur. 6 milyon nüfusa sahip Darfur’da birçok 
etnik grup vardır. Dört büyük etnik grup Zagva, Fur, Tanjur ve Kaitinga’dır. Darfur bizlere 
Osmanlı yadigârı Ali Dinar’ın hatırasıdır ancak bugün bize sadece kan ve gözyaşı kalmıştır. 

Darfur problemini daha iyi anlamak için tarihsel serüvenine göz atmak gerekir. Darfur 
bölgesine ilk yerleşenlerin Dacu kabilesi olduğu belirtilir. 13. Ve 14. yy’da küçük müstakil bir 
devlet olan Dacular 15.yy’da hâkimiyeti Tuncurlar’a kaptırırlar. Bölgede Arap kabileler ve 
Afrikalı kabileler bulunmaktaydı. Ancak kültürel doku birbiriyle harmanlanmış Arap olanlar 
Afrikalılaşmış, Afrikalı olanlar ise Araplaşmıştır. Darfur; Furların diyarı manasında bölgeye 
ismini veren kabile Fur’lardır. Fur yerli Afrikalı bir kabiledir. 18. yy’da Furlar Süleyman 
Solonc’un önderliğinde Tuncurlar’ı mağlup ederek bölgeye yerleşmişlerdir. Furlar bir süre 
sonra Osmanlı hâkimiyetine ardından da İngiliz sömürüsüne maruz kaldılar. Bu dönemde öne 
çıkan en büyük isim Ali Dinar’dır. Ali Dinar, Süleyman Solonc’un hanedanından olup İngiliz 
Sudan’ı ve Fransız Çad’ı arasında kalmasına rağmen Osmanlı ile yakın temasa geçmiş ve İngiliz 
Emperyal Devletini tanımadığını ilan ederek Osmanlı bayrağını şehrin surlarına asmıştır. Birinci 
Cihan Harbinde Osmanlıya asker bile gönderen Ali Dinar 1916 yılında İngilizler tarafından şehit 
edilmiştir. Ali Dinar sadece Darfur değil bütün Sudan için Osmanlı sembolü olmuştur. Ali 
Dinar’ın el-Faşir’deki evi TİKA tarafından restore edilip müzeye çevrilmiştir.  

Darfur’daki çatışmaların temelinde Arap siyahi göçebelerin/bedevilerin ve yerleşik 
Afrikalı siyahilerin hayvan ve sulama üzerine çekişmeleriyle başlamıştır (Bakara ve Dinka 
kabilleri). Darfur’un merkezi hükümetten uzak olması, süreç içerisinde yeterli yatırımların 
yapılmamış olması ve uzun bir müddet kuraklıkla mücadelesi bu çatışmaları tetikleyen 
etkenlerden olmuştur.  Bir süre sonra olay bir iç savaşa dönüşmüştür.  Kasım 2002’de 300 
Darfur’lunun askeri garnizona saldırarak 200 askeri bölgeden çıkartması bardağı taşıran son 
damla olmuştur. Bölgeye ilk olarak hava bombardımanı ardından Cancevid milisleri 
gönderilmiştir. Cancevid at üzerindeki cinliler manasına gelmekte olup başıboş Darfurlu Arap 
gençlerinden oluşan paramiliter gruplardır. Afrika asıllı kabilelere saldırtılmış ve yerlerinden 
edilerek hem ülkede hem de Çad’da mülteci konumuna gelmiştir. Yaklaşık 200.000 kişi Çad’a 
iltica etmiştir. Cancevid milisleri yağma, katliam, tecavüz gibi birçok terör eylemini 
gerçekleştirmiştir. Devlet isyan edenleri ortadan kaldırmak için ağır cezalara girişmiştir. 2005 
yılında Çad Sudan’a savaş ilan etmiş ve problem uluslararası bir boyut kazanmıştır.    Birleşmiş 
Milletler Cancevid Milislerinin sistematik katliam yaptığını duyurdu ve Sudan’a yaptırım kararı 
başlatıldı. Sudan Hükümeti BM’nin barış gücünü kabul etmeyince Afrika Birliği Barış gücü 2006 



 

 

yılında bölgeye giriş yaptı.  2008 yılında Uluslararası Ceza Mahkemesi Darfur’daki terörü 
besleme ve finanse etme, soykırım suçuyla Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir’e tutuklama 
kararı çıkarttı. Aynı yılın Kasım ayında Ömer el-Beşir sulh teklifi verdi ancak isyancılar 
tarafından reddedildi. Resmi rakamlarda 2008 yılında yaklaşık 500.000 kişinin öldüğü ve 1,5 
Milyon kişinin mülteci konumuna düştüğü belirtildi. 2010 yılında 10 ayaklanmacı grup 
hükümetle nihai barış anlaşması için müzakereye başladı. Temmuz 2011’de Katar’ın başkenti 
Doha’da 78 maddeyle Darfur Barış anlaşması imzalandı. 

Tarihte kendisine özgü kültürel ve siyasal niteliğiyle bir devlet olarak varlığını 
sürdürürken İngilizler tarafından 20.yy’ın başlarında devlet tüzel kişiliği yok sayılarak Sudan’a 
eklemlenen Darfur, bağımsız Sudan devletinin ihmal edilmiş ve kuraklıkla boğuşan bir eyaleti 
olmuştur. Merkezi hükümetin Araplaştırma icraatları bağlamında Darfur’u marjinalleştirme 
girişimleri, Darfur halkı tarafından benimsenmemiş ve tepkiyle karşılanmıştır. Verimli arazilere 
sahip olan Darfur bölgesinde göçebe Arap kabilelerinin hayvanlarını otlatmak için yerli 
kabilelerle olan çatışmaları, bağımsızlık sonrası Sudan’da siyasi görünümlü bir sorun olarak arz 
etmeye başlamış ve hükümetin Darfur halkınca benimsenmeyen politikalarının da etkisiyle 
çatışmalar şiddetlenerek Darfur’da uluslararası yargı tarafından soykırım olarak nitelenen 
büyük felaketler gerçekleşmişti. Böylece iki Müslüman halk Arap ve Afrikalı diye ayrıştırılıp 
birbiriyle savaştırılmıştır. Geriye ise yağmalanan evler, mülteci kampları, kan ve gözyaşı 
kalmıştır… 

Sudan Değerlendirme 

Güney Sudan ve Darfur probleminde görüldüğü üzere Sudan, son 10 yılda stratejik 
müttefiklerinin bile destek veremediği büyük ve planlı olaylara şahit olmuştur. Sudan’ın güncel 
siyasi problemlerini başlıklar halinde verelim. 

a.      Mısır-Halayib Üçgeni 

b.     Çad-Darfur İlişkisi 

c.      Darfur revizyonizmi ve Darfurlu mülteciler 

d.     Güney Sudan, Abyei ve Petrol hatları 

e.      Güneyli mülteciler ve Misyonerlik çalışmaları 

f.      Nil nehri paylaşımı ve Nahda Barajı meselesi 

g.     Amerikan yaptırımları 



 

 

Sudan siyasi gündemini teşkil eden veya ilerde tekrar teşkil etmesi muhtemel olan 
meselelerdir. Son mesele olan Amerikan yaptırımları meselesi ve Sudan-Amerika ilişkilerini 
biraz açmak gerekir. Amerikan yaptırımlarının oluşumu el-Kaide örgütü ile ilişkilendirilir. El-
Kaide örgütünün Tanzanya, Kenya ve Aden körfezi açıklarında Amerika elçiliğine ve Amerikan 
gemilerine saldırı düzenlemesi sonucunda bir dönem Sudan’da kalan Usame b. Ladin’den 
dolayı el- Beşir iktidarı suçlu görülmüş ve Şifa ilaç fabrikası bombalanıp, 1997 yılında 
yaptırımlar başlamıştır. Amerikan ambargosunun ardından eklenen Darfur krizi Sudan’ı hem 
BM nezdinde hem de siyasi arenada yalnızlaştırmış ve Amerikan yaptırımlarından doğan 
iktisadi boşluğu Çin bloğu ülkeler (2012 sonrası İran hariç) doldurmuştur. Barack Obama 
iktidarının son günlerinde yaklaşık 20 yıl süren yaptırımlar kaldırılmıştır. 2016 yılının 
sonlarındaki seçimi, islamofobik/nefret söylemleriyle dikkat çeken Donald Trumb kazanmıştır. 
Trumb’ın başkan seçilmesinden çok kısa bir süre sonra 7 Müslüman ülke Amerika’ya giriş 
yasağı almıştır. Somali, Sudan, Libya, Suriye, Irak, Yemen ve İran ülkelerine giriş yasağı 
gelmiştir. Amerikan yaptırımları bu sefer farklı bir yüzünü Sudan için tekrar göstermiştir. 

Sudan-İran ilişkileri ise; İran’ın Afrika macerasının gelişmesi Kızıldeniz sahilindeki 
Dahlak el-Kebir adalarında askeri üs edinerek başlamasıyla olmuştur. Yemen’deki Husileri 
desteklemesi, Afrika’da özellikle Kenya ve Sudan’da Şiileştirme propaganda faaliyetlerini 
yürütmesi, Suud’un Ayetullah Nimr’i idam etmesi sonucu artan gerilimden dolayı başkent 
Hartum’daki İran büyükelçiliği Ömer el-Beşir tarafından kapatılıp yerine Ömer b. Hattab 
mescidi inşa edileceği belirterek,  İranlı diplomatlar uzaklaştırılmıştır. Sudan hükümetinin 
Suriyeli mülteciler için vize talep etmemesi üzerine yaklaşık 150.000 Suriyeli Sudan’a iltica 
etmiştir. Özellikle başkent Hartum’da oldukça fazla Suriyeli bulunmaktadır. 

Güney Sudan’daki iç savaş ve bu yıl gerçekleşen şiddetli kuraklık güneyli insanları 
kuzeye yöneltmiş başta Abyei, Kordofan ve Güney Darfur olmak üzere güney bölgeleri güneyli 
mülteci akınına uğramıştır. BM rakamlarında 13 Şubat 2017 tarihiyle 305.000 kişi kuzeye iltica 
etmiştir. İlaveten 37.000 mülteci ise sınır hattında kuzeye geçişi beklemektedir. Güney 
Sudan’da kuraklık ve iç savaş yüzünden açlık tehlikesi ile karşı karşıya 270.000çocuk 
bulunmaktadır. Bu rakamlarda gösteriyor ki güneydeki istikrarsız süreç iki akraba topluluğu zor 
durumda bırakacaktır. Ülke doğudan batıya uzanan büyük mülteci kamplarıyla doludur. 
Doğuda Eritreli mülteciler, Batı’da Darfur iç savaşında oluşan yerli mülteciler, güneyde özellikle 
Kordofan’da bulunan Güney Sudan’dan göç eden mültecilerin oluşturduğu kamplar başlıca 
kamplardır. Kampların genel olarak problemleri gıda ve Hristiyan misyonerlerinin yürüttüğü 
faaliyetlerdir. Özellikle Darfur bölgesinde 10 yılı aşkın kamplar bulunmaktadır. Sadece 
yardımlarla geçinen bu halk kornok veya kuddiye denilen altı kerpiç üstü saman olan 
barakalarda yaşamaktalar. Ancak daha kötü durumda olan mülteciler ise iki direk arasına bir 
örtü sererek oluşturdukları barakalarda yaşamaktadırlar. Erken evliliğin ve işsizliğin hâkim 
olduğu bu kamplar hiçbir eğitim faaliyetine dâhil edilmemektedir. Yemek çeşidi olarak ise 
sadece “full” denilen et bulamacından baklayı tüketmektedirler. Böylece günlerini geçiren halk 



 

 

hiçbir hedef ve gaye olmaksızın hayatlarını sürdürmektedir. Devlet yeni köyler kurarak mülteci 
kamplarını azaltmak istese de köylerde güvenliğin olmaması ve isyancıların veya cancavidlerin 
saldırılarına açık hedef olması korku oluşturmakta ve kamplara tekrar dönülmektedir. Bu 
yüzden mülteci kampları ne revize edilebilmekte nede boşaltılabilmektedir. Hristiyanlaştırma 
faaliyetleriyle beraber başıboş kandırılmaya ve ideolojik saplantıya müsait bir sınıf ortaya 
çıkmıştır. Bu yüzden ileriki süreçte mülteci kamplarındaki bu başıboş sınıf daha büyük 
problemlere sebep olacaktır. 

Hristiyanlaştırma faaliyetleri İngiliz işgali ile başlamış ve yayılarak devam etmiştir. 
Misyonerlik faaliyetleri o kadar hızlı ilerlemiş ki Güney Sudan Problemini doğurmuştur. Bugün 
hala özellikle kamplar bu faaliyetlere maruz kalmaktadır. Halk arasında en çok bilinen 
misyonerlik faaliyeti şu şekilde anlatılır. “İyi giyimli, güler yüzlü beyaz insanlar ellerinde iki farklı 
şeker grubu ile mülteci kamplarına gelirler. Tadı ve dış görünüşü kötü olan şekeri küçük 
çocuklara “Muhammet Şekeri” diye takdim edip ardından çocuğun bu şekeri tatmasını 
beklerler. Çocuk şekerin kötü tadına dayanamaz ve şekeri atar. İşte bu sırada tadı ve ambalajı 
çok hoş olan bir çikolatayı çocuğa “Al bu da İsa Şekeri” diyerek takdim ederler. Böylece daha 
küçük yaştaki berrak zihinleri bulandırarak bu faaliyeti sürdürürler. Bunun gibi örnekler 
kırsalda çoktur. Erken yaşta bulandırılan beyinler ileriki süreçte infilak etmeye hazır bomba 
olmaktadır. Devlet bu faaliyetlere herhangi bir yaptırım uygulamamakta bilakis göz 
yummaktadır. Sadece Kordofan vilayetinde 450’ye ulaşan misyoner evi bulunmaktadır. 

Sudan-İsrail ilişkileri ise Cafer Numeyri döneminde başlayarak aralıklarla devam 
etmiştir. Özellikle Ocak 2016’da Dışişleri Bakanı İbrahim Gondor bir forumda konuşma 
yaparken ifade ettiği şu sözler bayağı yankı buldu. “İsrail bölge için önemli bir aktör ilişkileri 
geliştirmek için çalışıyoruz.” Sudan’ın son zamanlarda Körfez ülkelerine yakınlaşması ve bu 
sözlerin söylenmesi Şii bloğu ülkesi İran ve Sünni bloğu ülkesi Mısır’a alternatif olarak sarf 
edildiği şeklinde de yorumlanmıştır. İleriki süreçte İsrail ile yakınlaşma ihtimali yüksektir. 

Türkiye-Sudan ilişkileri ise Sudan’ın bağımsızlığı ile başlamıştır. Türkiye ilk büyükelçilik 
açan devletlerden olmuştur. Ayrıca Milli Mücadele döneminde Sudan’dan Ankara hükümetine 
yardım gönderilmiştir. O dönemde yaşayan Teşkilat-ı Mahsusa’dan Kuşçubaşı Eşref’in yaveri 
Zenci Musa Sudanlıdır. Milli Mücadele için İstanbul’dan Ankara’ya silah kaçırmıştır. Bu yüzden 
Cumhuriyet’in kuruluş yıllarında Sudanlıların katkısı da bulunmaktadır. 

Sudan 1970 yılında Ankara’da büyükelçilik açmıştır. 1982 yılında General Cafer 
Numeyri Kenan Evren’in daveti üzerine Türkiye’ye geldi. Bu ziyaret sonucunda kültürel, 
ekonomik ve bilimsel alanlarda çeşitli anlaşmalar yapıldı. 1990-2001 yılları ikili ilişkilerin ivme 
kazandığı yıllar oldu.2006 yılında Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın yapmış olduğu ziyaret 
ilişkileri üst seviyeye taşıdı. 2011 yılında Ömer el-Beşir Türkiye’yi ziyaret ederek stratejik 
ortakları arasında sayması ilişkilerin hangi seviyeye ulaştığını göstermektedir. Türk yatırımcılar 



 

 

tarafından AFRA Avm açılmış daha sonra devredilmiştir.  Ülke de Türk nüfus 800 ancak normal 
şartlarda 2000’i geçmektedir. Türklerin %60’ı Hatay’dan gelmekte ayrıca Polat Alemdar’ın 
resminin olduğu kuaför salonları çoktur. Türkiye Diyanet Vakfı, Kızılay, Cansuyu, İHH, TİKA gibi 
yardım kurumlarının çalışmaları sürekli olarak bulunmaktadır. Avm’lerde Türk markaları hatta 
Malatya Pazarı bile mevcuttur. Niyala’da 80 yataklı Tika’nın açmış olduğu bir hastane 
bulunmaktadır. Türk Hava Yolları’nın her gün başkent Hartum’a seferleri bulunmaktadır. 
Türkiye-Sudan ilişkileri iki taraf için de olumlu bir şekilde ilerlemektedir. 

4.     Sosyal, Dini ve Ekonomik Hayat 

Sudan zengin doğal kaynaklara ve madenlere sahip olsa bile iç savaş ve çatışmanın 
oluşturduğu ekonomik istikrarsızlıktan dolayı bu alanlara gerekli yatırım yapılamamaktadır. 
Sudan’ın en önemli yer altı zenginlikleri şüphesiz ki dünyaya ihraç ettikleri petroldür. Ülkede 
petrolden elde edilen gelir oldukça yüksektir. 1970’li yılların sonlarından itibaren dünyaya 
petrol ihraç etmeye başlamıştır. Hartum, Port Sudan ve Ubeyyid’de büyük petrol rafineleri 
bulunmaktadır. Burada ham madde işlendikten sonra petrol boru hatlarıyla Kızıldeniz 
üzerinden dünyaya ulaşmaktadır. Petrol boru hatlarının aktif olması Güney Sudan petrolünü 
dünyaya ihraç etmesine avantaj sağlamış bu yüzden gerek büyük rafinelerin varlığı gerek boru 
hatları sebebiyle Güney Sudan’ı kuzeye bağlamıştır.  Petrol rezervlerinden sonra ihracata 
başlayan Sudan, 1999 yılında OPEC gözlemcisi olmuştur. Ancak daimi üye olmayı halen 
beklemektedir. Ülkede hali hazırda Petrol Bakanlığı bulunmaktadır. Güney Sudan’ın 
bağımsızlığıyla beraber Sudan başlıca petrol bölgelerini güneye kaptırsa da Abyei olmak üzere 
diğer bölgelerdeki çalışmalarına devam etmektedir. Doğalgaz ülkede bulunmasına rağmen 
yeterince faydalanılmamaktadır. Bakır, krom, çinko gibi maden rezervleri ayrıca Darfur 
bölgesinde altın madeni bulunmaktadır. Büyük ölçüde Çinli firmaların çıkardığı altın ileride 
Sudan için iyi bir kaynak olacaktır. Hidroelektrik potansiyeli açısından da oldukça gelişmiştir. 
Sinnar nehri üzerindeki baraj ve Atbarah Nehri üzerindeki baraj başlıca enerji santralidir. 
Ülkeye en fazla yabancı yatırımcı ve sermaye Çin üzerinden gelmektedir. Demazin bölgesinde 
Çinliler’e ait hastane, yerleşim yerleri ve çokça mühendis bulunmaktadır. 

Tarım faaliyetleri; Ülke ekonomisinde sınırlı bir tarım faaliyetine nispeten gelişmiş bir 
hayvancılık söz konusudur. Toprakların sadece % 6,78’i sulanabilmekte bu sulama işlemleri de 
Nil nehri gibi irili nehirler sayesinde olmaktadır. Toplam tarım yapılan alanlar % 10’u ancak 
bulmaktadır. Buna karşılık göçebe hayvancılık yaygındır (% 50’ye yakın). Özellikle kuzey ve Çöl 
formasyonu olan bölgelerin geçim kaynağıdır. Canlı hayvan kaynakları açısından oldukça 
zengin bir ülkedir.  Hayvan ticareti oldukça fazladır.  Özellikle Suudi Arabistan’a Hac 
döneminde hayvan ihraç ederler. Orman alanları % 20 kadardır. Başlıca ihraç ürünleri sorgum 
(darı), pamuk, Arap zamkı, susam, yer fıstığı ve hayvan ürünleridir. Fakat genellikle tarımsal 
ürün ihraç edilmesine rağmen ülkede önemli ölçüde milletlerarası gıda yardımına ihtiyaç 
duyulmaktadır. En çok Mavi Nil ile Beyaz Nil arasındaki kesimde (Cezîre) yetiştirilen pamuk, lif 



 

 

uzunluğu bakımından kaliteli pamuk türlerindendir. Dünyada özellikle ilâç ve gıda sanayii 
bakımından aranan Arap zamkının yaklaşık % 80’i Sudan tarafından karşılanmaktadır. 
Dünyanın en büyük Arap Zamkı üreticisi ve ihracatçısıdır. Güney bölgelerinde sürülerce 
dolaşan büyükbaş ve küçükbaş hayvan gruplarına rastlanılabilir. 2011 yılı verilerine göre 
çalışan nüfusun %80’i tarım sektöründe, %7’si sanayi, %13’ü ise hizmet sektöründe 
çalışmaktadır. Mango ve Cevvafe en önemli meyveleridir. Mangonun ülkede 105 çeşidi 
bulunmaktadır. Büyük Hurma bahçeleri de bulunmaktadır. İngilizlerin Mısır Pamuğu dedikleri 
pamuk Sudan’da yetişmektedir. Çinlilerin Sudan’dan bolca ithal ettikleri Susam ise Sinnar ve 
Demazin bölgelerinde yetişir. Muz çok ucuz ve yaygındır hurma bahçeleri gibi büyük muz 
bahçeleri bulunmaktadır. Sudan’ın yer fıstığı çok lezzetlidir. Dünyaya adını lezzetiyle 
duyurmuştur.  

Sudan ekonomisi nüfusun çoğunluğunun kırsalda yaşaması sonucuna göre 
şekillenmiştir. Tarımsal faaliyetler sulama ile beraber gelişmekte olup bereket kaynağı Nil 
nehridir. Hayvancılığın çok yaygın olduğu bir ülkedir. Ancak yeterli mekanizma ve teşvikin 
sağlanamaması kırdan kente göçü veya mülteci kamplarına göçü arttırmıştır. Sudan cüneyhinin 
dolar karşısında 17/1 oranında değer kaybetmiş olması ekonomiyi gözler önüne sermektedir. 

Dini ve Sosyal Hayat; 

Sudan’da ülkenin güneyi hariç büyük bir kısmında yaşayan nüfusun tamamına yakınını 
Müslümanlar oluşturur. İslâmiyet’in özellikle Mısır tesiriyle yayılması dolayısıyla burada bir 
taraftan dinî ilimleri öğreten ulemanın, diğer taraftan tasavvufî hayata ağırlık veren şeyhlerin 
etkisi yaygındır. Sudanlı Müslümanların çoğu Mâlikî mezhebine mensup olduğu halde özellikle 
Osmanlı-Mısır idaresindeki resmî makamlarda Hanefî fıkhı esas alınmaktaydı. Mâlikî fıkhı ise 
daha ziyade “halve” denilen Funcların döneminden kalan geleneksel Kur’an okullarında 
öğretilmekteydi. İngiliz sömürgeciliğinde bu geleneksel eğitim kurumları toplumu aşırı 
derecede etkilediği için uzun süre engellendi ve sadece din eğitimi verilmesine müsaade edildi. 
Yedi-on beş yaşları arasındaki çocukların Kur’ân-ı Kerîm’i ezberlemeleri ve bir fakih 
nezâretinde dinî ilimleri öğrenme süreci sekiz yıl sürmekteydi. Sömürgecilik öncesinde her 
köyde bir halve varken 1961 yılına gelindiğinde bütün Sudan’da bunların sayısı 250’ye, 1971’de 
181’e kadar düştü. Halvelerde eğitimlerini tamamlayan gençler dört yıllık yüksek eğitime 
devam edebiliyorlardı. Bununla birlikte ülkede %20 kadar Şafi mezhebine mensup kişilerde 
bulunmaktadır. Sokaklarda İmam Malik’in Muvattasını satan seyyar kitapçılar bulunmaktadır. 
Halve’lerdeki eğitim “luvh”     denilen tahta levhalarla öğretilir. Kur’an ayetlerini bu levhalara 
yazarak hafızlık ezberi yaptırılır. Bugün bunun bir metot olduğunu söyleyenler olsa bile 
fakirlikten dolayı ortaya çıktığı tevatüre varan bir hakikattir. 

Sudan tarikatlar açısından oldukça zengindir. Ülkenin tamamına yakını sufi meşreptir. 
Tasavvuf ülke dışından gelen etkilerle yayılmıştır. Afrika kıtasında güçlü olan Kādiriyye ve 



 

 

Şâzeliyye tarikatları Mısır ve Hicaz’dan gelen müntesipleri sayesinde Sudan’da çok erken 
dönemlerde etkili oldu. Bugün Sudan dini hayatında tasavvuf oldukça etkilidir. Şeyh Hammed 
en-Nil ve Şeyh el-Kabbaşi’nin türbesinde büyük zikir halkaları mevcuttur. Sudan’ı anlamak için 
zihinlere nakış nakış yıllardır işlenen Tasavvufu iyi bilmek gerekir. Semmaniye, Ticaniyye, 
Kadiriyye gibi tarikatlar çok yaygındır. Dergâhları ve müntesipleri çoktur. 

Hafızlık oldukça yaygındır. Darfur bölgesi için Hafızlığın meşhur olduğu yer değil 
Hafızlığın Menba’ı demektedirler. Kura’n-ı Kerim üniversitesi bulunmaktadır. Ülkedeki en 
önemli mescitler Osmanlı’ya ait olan Mescid-i Kebir ve Mescid-i Faruk. Türk mimarların Selatin 
camilere benzeterek inşa ettikleri Mescid-i Nur ve İki Nil’in birleştiği yerde inşa edilen Mesccid-
i Nileyn. Sudan, hayatın her alanında dinin hissedildiği bir coğrafyadır. 

Milli elbiseleri; Erkekler için Sudan Cellabiyesi (Arap Cellabiyelerinin geniş hali), 
sirval(Cellabiyenin altına giyilen ince şalvar) ve Umma (Uzun sarık), kadınlar için hususen orta 
yaşlı olanlar için iki parça elbisedir. Biri etek gibi diğeri de omuzdan bele kadar sarkan 
rengârenk kumaş. Bayanlar sosyal hayatta diğer Arap ülkelerine oranla oldukça aktif ve her 
yerdedir. Özellikle her cadde ve çoğu sokaktaki kahve ve çay işleten küçük iskemleli mekânların 
sahibi kadınlardır. Üniversiteden, iş hayatına kadar kadınların aktif olduğu bir toplumdur ve bu 
özelliğiyle Arap ülkelerinden ayrılmaktadır. Bayanların çoğu tesettürlüdür. 

Ulaşım araçları büyük ve küçük otobüsler, emcet denilen beyaz hundai taksiler, ayrıca 
küçük 3 tekerlekli rakşa denilen taksiler. Rakşalar kısa mesafeler de kullanılır. En ucuzu 
otobüslerdir. Trafikte bayan sürücü çoktur. 

Bugün Sudan sınırları içinde 134 mahallî dil konuşulmakta olup bunların çoğunluğu 
sadece konuşma dili olarak kullanıldığından edebiyat geleneği çok zayıftır. Bu diller Afrika 
dillerinin ait olduğu Afrika-Asya, Nil-Sahrâ ve Nijer-Kongo dil ailelerine bağlıdır. Yaygın dil 
Arapça olup, Darici denilen Arapça konuşulmaktadır. Darici Arapçası; Mısır Ammicesi ve kabile 
lehçelerinin karışmasıyla fasih Arapçadan uzaklaşmıştır. Kayda değer fonetik hususiyeti Mısır 
Ammiicesindeki gibi “Cim” ‘ce’ harfinin ‘dg’ şeklinde okunmasıdır. Örneğin; şecer (ağaç)  şeger 
gibi okunmasıdır. Yabancı dil olarak İngilizce yaygındır. Okuma yazma oranı ülkede 1990’lı 
yıllara gelindiğinde hâlâ % 20’ler seviyesindeydi. Birçok Afrika ülkesine göre eğitim faaliyetleri 
Sudan’da epeyce ileri durumdadır. Ülke genelinde otuza yakın devlet üniversitesi ve özel 
üniversiteler bulunmaktadır. Başta 1953 yılında açılan Hartum Üniversitesi olmak üzere Sudan 
Teknik Üniversitesi, Dârfûr Üniversitesi, Cezîre Üniversitesi ve Cûbâ Üniversitesi yanında 
bilhassa yüksek dinî tahsil için Kur’an ve İslâm İlimleri Üniversitesi önde gelen eğitim 
kurumlarıdır. Sudan’ı İslâm dünyasında ve Afrika’da önemli kılan eğitim kurumlarının başında 
temeli 1960’lı yıllarda atılan, 1977’de Afrika İslâm Merkezi’ne, 1992’de üniversiteye 
dönüştürülen Hartum’daki Uluslararası Afrika Üniversitesi gelir. El-Merkezü’l-İslâmî el-İfrîkī ise 
geleceğin Afrikalı müslüman aydınlarını yetiştirmek amacıyla açıldı ve 1992’de Câmiatü 



 

 

İfrîkıyyâ el-âlemiyye adıyla üniversiteye çevrildi. Afrika’nın hemen her tarafından binlerce 
öğrenci buraya gelmektedir. 

20. yüzyılda Sudan’da önemli devlet adamları ve aydınlar yetişti. Bunlar arasında Hasan 
et-Türâbî, Hasan el-Mekkî, Mahmûd Muhammed Tâhâ, Ticânî Abdülkādir ve İsmâil el-Ezherî 
bulunmaktadır. Sudanlı meşhur yazarlar içinde Abdullah et-Tayyib, Franz Deng, Tayyib Sâlih, 
Ali el-Mek, Fâzıl Büşrâ ve İshak Ahmed Fazlullah yer almaktadır. Şairler arasında Ticânî Yûsuf 
Beşîr, Hâdî Âdem, Muhammed Saîd el-Abbâsî, Ferrâc et-Tayyib, Muhammed el-Mekkî İbrâhim, 
Muhyiddin Fâris, Seyfeddin ed-Desûkī, Sâlih Ahmed İbrâhim, Muhammed Miftâh el-Feytûrî ve 
Muhammed Mehdî el-Meczûb’un isimleri zikredilebilir. 

Sonuç; 

Sudan Afro-Arap bir toplumdur. Hem Arap kültürü hem de Afrika kültürü muhafaza 
edilmektedir. Etnik çeşitliliğin Arap potası içinde eridiği bu toplum gelişme potansiyeli 
açısından oldukça yüksektir. Yatırım açısından oldukça müsait bir ülke olan Sudan, Çin bloğu 
ülkelerin açık pazarıdır. Bölgesel ve dâhili problemlerini noktalarsa eğer Afrika’da yükselen bir 
yıldız olacaktır. Bize Osmanlı’dan miras kalan bu ülke, Ali Dinarın yadigârıdır. Mescid-i Kebir ve 
Mescid-i Faruk halen Osmanlı’nın mührü olarak bizi temsil etmektedir. İngiliz Sömürü 
zihniyetinin temel alt yapısını bariz olarak hissettiğimiz bu topraklar tekrar birleşmeye bir ve 
diri olmaya muhtaçtır. 4 ana başlıkta incelediğimiz Sudan raporu üzerine araştırma yapılacak 
bir coğrafyadır. Genel olarak incelediğimiz bu raporda sosyal hayattan dini tecrübeye, sufi aklın 
tezahüründen oryantalizmin sinsi projelerine kadar hepsine değindik. Mülteci kamplarının 
sıkıntılarını, Hristiyanlaştırma faaliyetlerinin Müslümanların derin uykusu karşısında nasıl 
çalıştıklarını görebileceksiniz. 

Çaba bizden Tevfik Allah’tan… 

 


