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SUDAN’DAKİ OLAYLAR VE NETİCELERİ 

Sudan, 19 Aralık 2018’den beri dünya gündemine oturdu ve devam etmekte olan sürece bakılarak en az iki 
sene daha gündemden düşmeyeceği yorumu yapılabilir. Olan biten özetlenecek olursa; 1989 yılında bir 
askeri darbe ile Sudan yönetimini ele geçiren Ömer el-Beşir, 30 yıldır ülkeyi yönetiyordu. Yakın zamanda 
meydana gelen bazı olaylardan dolayı ülke ekonomisi çıkmaza girdi. Halk, başlarda ses çıkarmayıp sabretse 
de artan imkânsızlıklar, fakirlik ve zamlar halkın sabrını taşırdı. 19 Aralık 2018’da ilk protestolara başlandı. 

Ömer el-Beşir, çeşitli tedbirlerle protestoları yatıştırmak istese de başarılı olamadı. Protestolar şiddetle 
bastırılmak istenince ölümler ve yaralanmalar meydana geldi. Şiddetlenen protestolar sonucu 11 Nisan 
2019’da ordu, askeri darbe gerçekleştirerek Ömer el-Beşir’i indirdi ve yönetimi ele geçirdi. Ardından 
Türkiye’deki 12 Eylül darbesindeki Milli Güvenlik Konseyi cuntasına benzeyen Askeri Geçiş Konseyi kuruldu. 
Bu günlerde Askeri Geçiş Konseyi ve muhalefet kanadı arasındaki yeni hükümet müzakereleri devam 
etmektedir. Son olarak yeni kabinenin kurulması tamamlandı. Ömer el-Beşir’in yargılanması halen devam 
etmektedir. 
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Ömer El-Beşir Dönemine Bir Bakış 

30 Haziran 1989 günü Ömer el-Beşir, Sadık el-Mehdi yönetimine İslami olarak nitelendirilen kansız bir askeri 
darbe yaptı. Ömer el-Beşir’i bu süreçte o zamanın kanaat liderlerinden Hasan el-Turabi ve ayrıca Müslüman 
Kardeşler’in Sudan kolu destekledi. Bu darbeyle tüm partiler ve işçi sendikaları kapatıldı; ardından da 
bağımsız basın önce sansürlendi sonra da devlet mülkiyetine geçti. Devrimci Komuta Konseyi’ni oluşturan 
El-Beşir, 16 Ekim 1993’e kadar bu konseyin başkanlığını yürüttü. Nisan 1990’da kendisine karşı girişilen ve 
aslında kendisi tarafından planlandığı öne sürülen başarısız bir darbe girişimine yaklaşık 30 darbeciyi idam 
ederek karşılık verdi. 

 

1991 yılında El-Kaide lideri Usame b. Ladin’in Sudan’da ikamet etmeye başlaması Sudan’ın uluslararası 
imajını kötüleştirdi. 1993 yılında da ABD, Sudan’ı teröre destek veren ülkeler listesine dâhil etti. 

16 Ekim 1993’te Devrimci Komuta Konseyi cuntası feshedildi ve ülke kısmen sivil yönetime geri döndü. El-
Beşir Sudan Devlet Başkanı oldu. 

Mart 1996’da yapılan seçimde oyların %75’inden fazlasını elde ederek yeniden Devlet Başkanı seçildi. Bazı 
araştırmacılar, bu seçimde ve El-Beşir’in katıldığı diğer seçimlerde hile ve yolsuzluk ile galibiyet elde 
edildiğini söylemektedirler. 

1999’da El-Beşir’i darbe sürecinde teşvik etmiş olan Ulusal Kongre Partisi Genel Başkanı Hasan el-Turabi, 
devlet başkanının yetkilerini sınırlayan bir öneride bulundu, bunun üzerine El-Beşir hükümeti feshetti. 
Böylece El-Beşir ile Hasan el-Turabi arasındaki çekişme şiddetlendi. Daha sonraları El-Turabi hapse atıldı ve 
2016’daki vefatına kadar hapiste kaldı. 

23 Aralık 2000’deki seçimlerde El-Beşir, oyların %85’ini alarak görevine devam etti. 2002 yılında El-Beşir 
yönetimi, Darfur bölgesinde meydana gelen isyanlar ve kabileler arası iç savaşı bastırmak amacıyla caniliği 
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ve acımasızlığı ile bilinen, çoğunluğu göçebe Araplardan oluşan Cancavid milislerini kurdu. Bu milisler, 
Darfur bölgesinde yüzlerce sivilin hayatını kaybetmesine yol açtı. Ayrıca Darfur’daki vaziyet, uluslararası 
hukuk mecralarında El-Beşir’in başına bela oldu. 

2005 yılında Güney Sudan’daki isyancı örgüt Sudan Halk Özgürlük Hareketi(SPLM/A) ile El-Beşir yönetimi 
arasında Kapsamlı Barış Anlaşması imzalandı ve Güney Sudan, özerk hale geldi. 2007 yılında El-Beşir, BM 
Genel Sekreteri Ban Ki-Moon’un desteğiyle, kördüğüm haline gelen Darfur Krizi’ndeki taraflarla masaya 
oturmak istedi ancak bu görüşmeler, bazı olumsuzluklar nedeniyle süresiz ertelendi. 

14 Temmuz 2008’de Uluslararası Ceza Mahkemesi El-Beşir’i Darfur’da savaş suçu işleme, insanlığa karşı suç 
ve soykırım ithamlarıyla suçlarken ertesi sene 4 Mart 2009’da hakkında tutuklama emri çıkardı. 26 Nisan 
2010’da gerçekleştirilen şaibeli seçimlerde El-Beşir, oyların %68’ini alarak görevine devam etti. Muhalefet ve 
Batılı gözlemciler tarafından seçimde hile ve yolsuzlukla suçlanmasına rağmen bu söylemleri kulak ardı etti. 

12 Temmuz 2010’da UCM tarafından El-Beşir’in hakkında, önceki suçlarıyla beraber 10 ayrı suçtan dolayı ikinci 
bir tutuklama kararı çıkarıldı. 2011 yılında Güney Sudan, bağımsızlığını ilan etti. El-Beşir buna ses çıkarmadı 
ancak bu durum Sudan’ın darbeye kadar sürecek olan ekonomik sıkıntılarının temel nedeni oldu. 12 Aralık 
2014’te UCM, BM Güvenlik Konseyi tarafından yeterince desteklenmediği gerekçesiyle El-Beşir hakkındaki 
davaları askıya aldı. Bu hukuksal süreç boyunca El-Beşir, tutuklanma ihtimali nedeniyle birçok ülkeye 
seyahat edemedi. 

9 Mart 2015’te UCM, BM Güvenlik Konseyi’ni Ömer el-Beşir’in iadesi konusunda adım atmaya çağırdı. 27 Nisan 
2015’te gerçekleştirilen ve muhalefetin boykot ettiği seçimleri El-Beşir %94 oy oranı ile kazandı. 15 Haziran 
2015’te Afrika Birliği Zirvesi için gittiği Güney Afrika’dan, UCM’nin talebiyle Güney Afrika Yüksek 
Mahkemesi’nin hakkında tutuklama kararı çıkarması nedeniyle apar topar kaçarcasına ayrıldı. 23 Kasım 
2017’de El-Beşir yapmış olduğu Rusya ziyareti sırasında Vladimir Putin’den kendisini ABD’den koruması 
talebinde bulundu. 

16 Aralık 2018’de, iç savaşın başladığı 2011’den beri Suriye’yi ziyaret eden ilk Arap lider olarak tarihe geçti. 19 
Aralık 2018’de başlayan protestolar 11 Nisan 2019’da El-Beşir’in indirilmesi ile sonuçlandı. Ömer el-Beşir’in 30 
yıllık iktidarında bazı önemli başlıklar şunlardır: 

Ömer El-Beşir’in Koltuğunda Sebat Etmesi 

Ömer el-Beşir’in iktidarı, halkın menfaatlerine olan icraatlardan çok koltukta kalma mücadelesi olarak 
belirtiliyor. El-Beşir, (monarşiler hariç) dünyanın en uzun süre iktidarda kalan 4. Devlet Başkanı oldu. El-Beşir 
30 yıl boyunca rakiplerini ve önüne çıkan engelleri bir bir bertaraf etti. En başta darbede kendisini teşvik 
eden Hasan el-Turabi’yi sahneden çıkarırken, daha sonra muhalefetin uyuşmazlıklarını kendi lehine kullandı. 
Ayrıca medyanın da susmasını sağladı. 2000’lerin başlarındaki Darfur Krizi, 2011’de Güney Sudan’ın 
bağımsızlığını ilan etmesi, aynı senelerde Arap Baharı ve ABD’nin ambargoları Ömer el-Beşir’i yerinden 
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edemedi. Hatta aylarca süren gösteriler üzerine çoktan istifa etmesi gerektiği halde darbe yapılana kadar 
direndi. 

Darfur Krizi 

Aslında 1985’ten beri Darfur’da çatışmalar devam ediyor; ancak bu çatışmalar 2002’de Cancavidlerin 
silahlandırılması ile şiddetlendi. Cancavidler bölgedeki durumu düzelmediler bilakis fitneyi artırdılar. 
Binlerce insan hayatını kaybederken binlercesi de yerlerinden edildi. Cancavid birlikleri zaman geçtikçe 
güçlendiler, öyle ki devlet kontrolünden çıkmaya başladılar. Durumu fark eden El-Beşir, bu milisleri Hızlı 
Destek Birlikleri adı altında Sudan ordusuna entegre etti. 

Ancak Darfur, çok kötü bir insani kriz içine girmişti. Zurka denilen yerel kabileler ile Cancavid milisleri Batı ve 
çevre ülkelerin kışkırtmasıyla savaşırken olan sivil halka oldu. Bu problem halen çözülememiş bir mesele 
olarak kenarda duruyor. Ayrıca Darfur Krizi, uluslararası sahada Ömer el-Beşir için sıkıntı yarattı. 

 

Arap Baharı 

2011 yılının başlarında Arap halkları arasında özgürlük ve demokrasi talepleri çerçevesinde hükümetlere 
karşı bir dizi protestoların gerçekleştirildiği Arap Baharı isimli dönem yaşandı. Bu protestoların 2011 yılında 
Sudan’a bir etkisi olmadı. 

25 Kasım 2011’de yaptığı açıklamada Ömer el-Beşir, ülkesinde Arap Baharı benzeri protestoların 
yaşanmayacağını, Arap Baharı’nın Sudan’da 1989 darbesi ile gerçekleştirildiğini söyledi. Ancak Arap Baharı 
2013 yılında biraz geç de olsa Sudan’a sıçradı. Bu gösterilerde 200 kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce kişi de 
gözaltına alındı. Ancak El-Beşir yönetimi bu gösterileri durdurmaya muvaffak oldu. Arap Baharı’nın El-Beşir’in 
koltuğuna neredeyse hiçbir etkide bulunmadığını söyleyebiliriz. 
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Kuzey-Güney Sudan Çatışması 

Güney Sudan sorunu 1955 yılından beri bir çözüme kavuşmamıştı. Bölgede karışıklıklar 1972 yılında iki taraf 
arasında bir anlaşma imzalanana kadar sürdü. Ancak bu sükûnet çok sürmedi. 1983 yılında başlayıp 2005 
yılına kadar süren iç savaşta binlerce insan yaşamını yitirdi. 2005 yılında iki taraf arasında Kapsamlı Barış 
Anlaşması imzalanarak Güney Sudan’a özerklik verildi. Ancak anlaşma gereği El-Beşir’in yardımcısı olan 
Sudan Halk Özgürlük Ordusu(SPLM/A)’nun Güney Sudanlı lideri John Garang’ın şaibeli bir helikopter 
kazasında yaşamını yitirmesi, iki ülke arasındaki ilişkiyi tekrar soğuttu. Daha sonra 2011 yılında Güney Sudan, 
bağımsızlığını ilan etti. El-Beşir, bu durumu sükûnetle karşıladı. Hatta bağımsızlıktan kısa bir süre sonra iki 
ülke karşılıklı olarak büyükelçilikler açtılar. Güney Sudan’ın bağımsızlığı, halkına göre oldukça olumlu bir 
gelişmeydi. Ancak bundan kısa bir süre sonra ülkede halen sürmekte olan iç savaş başladı. Ülkede bulunan 
fazla miktardaki petrol, rafinerilerin Sudan tarafında kalması nedeniyle işe yaramamıştı. 

Aynı şekilde Sudan da bu dönemden sonra petrol rezervlerinin %70’ini, ihracat gelirlerinin %90’ını yitirdi. 
Ülke ekonomisi de bugüne kadar sürecek olan bir çıkmaza girdi. Ömer el-Beşir’in en büyük icraatı olarak 
ülkesinde petrol sondajına müsaade etmesi gösterilmektedir. 

Darbeden Önceki Süreç 

Ülkede 2018 yılına kadar 2013’teki Arap Baharı gösterilerinin dışında bir gösteri yapılmadı. Ancak 2018’de 
ortalık ısınmaya başladı. Fakirlik %40’lı oranlara kadar çıkmıştı. Halk, sokaklarda El-Beşir’in adını anmaya 
dahi çekiniyordu. Nisan 2019’da gizli ve başarısız bir darbe girişiminde bulunulduğu aktarıldı. El-Beşir’in 
gösterilerden önceki günlerde 16 Aralık 2018’de Suriye’yi, gösterilerin başlamasından sonra 23 Ocak’ta 
Katar’ı, 27 Ocak’ta da Mısır’ı ziyaret etmesi akıllarda bu ziyaretlerin gösterilerle alakası olup olmadığı, varsa 
da -ki olduğu düşünülüyor- ne alakası olduğu yönünde cevapsız bir soru bıraktı. 

19 Aralık 2019’da ekmeğin fiyatı bir cüneyhten üç cüneyhe yükselince sabrı taşan halk; Atbara ve Port Sudan 
kentlerinde hayat pahalılığı, fakirlik, açlık gibi nedenlerle baş kaldırdı. Daha sonra bu gösteriler “(El-Beşir) 
Düşsün yeter!” sloganıyla ülke geneline yayılmaya başladı. El-Beşir yönetimi bu gösterilere göz yaşartıcı gaz, 
cop ve gerçek mermiyle müdahale etme yoluna girişti. Can kayıpları ve yaralanmalar yaşanmaya başladı. 
Muhalefet, gösterileri destekleyerek El-Beşir’e koltuğu bırakması yönünde çağrı yaptı. Basın ise El-Beşir 
aleyhine herhangi bir yayın yapmadı. Katar, Çad, Bahreyn ve Mısır; Sudan yönetimini destekleyen 
açıklamalarda bulundu. 

23 Aralık’ta yaptığı açıklamada ordu, El-Beşir’in yanında olduğunu açıkladı. Emniyet teşkilatı da El-Beşir’e 
bağlı olduğunu bildirdi. El-Beşir 24 Aralık’ta yaptığı açıklamada halka onurlu bir yaşam sağlayacak ekonomik 
reformlar gerçekleştirileceği vaadinde bulundu ve “Düşmanlara hizmet eden bazı hainler, ajanlar, paralı 
askerler ve provokatörler ülkede tahribat oluşturmak için halkın geçim sıkıntısını istismar ediyor. Hainlere, 
ajanlara ve klavye kahramanlarına itibar etmeyin. Bazılarının diz çöktürme çabalarına rağmen krizden 
kurtulacağız. Bunlar da geçecek ancak sabır ve sürekli çalışmamız lazım.” ifadelerini kullandı. Bu tarihe 
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kadar yetkililere göre 8 kişi, muhalif lider Sadık el-Mehdi’ye göre 22 kişi yaşamını yitirdi. Yılsonuna kadar 14 
muhalif isim gözaltına alındı, 5 vilayette OHAL ilan edildi, 4 vilayette 222 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. 
Hükümete göre 19, Uluslararası Af Örgütü’ne göre 37 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca hükümetin sosyal medya 
kullanımını kısıtladığı iddia edildi. 

1 Ocak’ta Sudan Meslek Odaları(SPA)’nın çağrısıyla SPA, Sudan Çağrısı Platformu, Ulusal Değişim Cephesi ve 
birçok muhalif parti ile grup; El-Beşir yönetimine karşı iş birliği yaptı ve Özgürlük ve Değişim Bildirgesi isimli 
bildirgeyi yayınladılar. Bu bildirge çerçevesinde El-Beşir indirilecek, belli şartları sağlayan ulusal bir geçiş 
hükümeti kurulacak, ihlallerin önüne geçilecek ve özgürlükleri kısıtlayan kanunlar kaldırılacaktı. Bu günden 
sonra birçok meslek dalını kapsamakta olan Sudan Meslek Odaları(SPA) gösterilerin ana koordinatörü oldu.  

4 Ocak’ta yaptığı açıklamada El-Beşir, Sudan’ın yabancı komplolara maruz kaldığını dile getirdi ve ülkesinin 
bu krizin üstesinden istikrarlı bir şekilde gelebileceğini belirtti. Ayrıca “Ülkeyi içinde bulunduğu durumdan 
kurtarmak için bize İsrail’le ilişkileri normalleştirme tavsiyesinde bulunanlar oldu ama biz diyoruz ki rızık 
kimsenin değil Allah’ın elindedir.” ifadelerini kullandı. Öte yandan protestolarda bu güne kadar 45 kişinin 
hayatını kaybettiği, bin kadar kişinin yaralandığı ifade edilirken Uluslararası Af Örgütü 37 kişinin hayatını 
kaybettiğini açıkladı. 

11 Şubat’a kadar gösterilerde hükümete göre 32, Uluslararası Af Örgütü’ne göre 51 kişi hayatını kaybetti. 
Gösteriler ülke genelinde devam ederken El-Beşir, 22 Şubat’ta ulusal uzlaşı hükümetiyle 18 eyalet 
hükümetini feshetti ve bir yıl süreyle OHAL ilan edildiğini açıkladı. Ordudan ve istihbarattan aralarında daha 
sonra darbeyi yönetecek olan, Mısır’ın darbeci lideri Sisi’nin okul arkadaşı ve 2007’den beri ABD’nin yaptırım 
listesinde olduğu bilinen Avad b. Avf’ın olduğu bazı kimseleri üst mevkilere ve boşalan hükümetlerin 
başlarına getirdi. Böylece bir bakıma kendini sağlama aldı. Başkanlığını yapmakta olduğu Ulusal Kongre 
Partisi’nin başkanlık koltuğunu UCM’den aranan Ahmed Harun’a bıraktı. Yeniden başkan olmasını sağlayan 
anayasa değişikliğini iptal etti. Yaptığı konuşmasında “Cumhurbaşkanı olarak destekçilerime de 
muhaliflerime de aynı mesafede yaklaştığım, adalet ve şeffaflık da dâhil ulusal bir platformda duruyorum. 

Yurt dışındaki muhalif güçleri, ülke meseleleri ve diyalog mekanizmaları konusunda istişarelerde bulunmak 
üzere ileri adım atmaya; silahlı grupları da ülkede barışın sağlanmasını hızlandırmaya çağırıyorum. Sudan, 
bu krizden birlik olarak çıkacak. Bundan kurtulmanın yolu ulusal bilgelik ve ufukların önünü açmaktan 
geçiyor.” ifadesinde bulundu. Ancak bu açıklamanın gösterilere herhangi bir etkisi olmadı. Ayrıca El-Beşir’in 
güvenlik güçleri üzerindeki otoritesinin azalmaya başladığı ifade edildi. Mart ayının başlarında Ulusal 
Diyalog Yüksek Koordinasyon Komitesi’nde yaptığı açıklamada El-Beşir, “Toplantı, ülke çıkarlarına hizmet 
etmeyen muhaliflerle beraber bir ortam hazırlamanın gerekliliğine işaret etti. Devlet, önümüzdeki süreçte 
siyasi istikrar ve barışı sağlamak için tüm siyasi güçlerle iletişim kurma ve çabalarını arttırmaya kararlı. 
Diyalog, gelecek dönemde mevcut krizi çözmede esas olacak.” ifadelerini kullandı. 

11 Mart’ta Meclis OHAL’in altı aya düşürülmesine karar verdi. 6 Nisan’dan itibaren gösteriler şiddetlendi ve 
göstericiler El-Beşir’in istifası talebiyle ulusal ordu merkez yerleşkesi çevresinde gösterilere başladı. Ertesi 
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gün Sudan Meslek Odaları(SPA), ülkede yönetim geçici bir sivil hükümete teslim edilinceye kadar genel grev 
ilan etti. 10 Nisan’a kadar ulusal ordu merkez yerleşkesi çevresinde yapılan gösterilerde 11’i asker 32 kişi 
hayatını kaybetti. 

Ömer El-Beşir’in Devrilmesi 

11 Nisan 2019 günü ordu, ülkedeki krize son vermek amacıyla askeri darbe gerçekleştirdi. Ordu devlet 
televizyonunu, radyosunu ve Sudan Haber Ajansı(SUNA)’nı kuşattı. Ardından ülkedeki bütün siyasi suçluların 
serbest bırakıldığı ilan edildi. Ardından Başkanlık Sarayı kuşatılarak El-Beşir’in istifa etmesi sağlandı ve El-
Beşir tutuklandı. Darbeyi yöneten Savunma Bakanı Korgeneral Avad b. Avf Yüksek Askeri Konsey’in ülke 
yönetimine el koyduğunu, Ömer el-Beşir’in tutuklandığını, 2 yıllık bir geçiş döneminin başladığını ve üç aylık 
olağanüstü hal ilan edildiğini bildirdi. Anayasa askıya alındı. Başbakanlık, Meclis ve eyalet yönetimleri 
feshedildi. Geçiş dönemini sağlamak üzere Askeri Geçiş Konseyi kuruldu. El-Beşir’in partisi Ulusal Kongre 
Partisi’nden 100’den fazla kişi tutuklandı. Bir ay boyunca saat 19.00’dan sonra sokağa çıkma yasağı ilan 
edildi. Sokaklara Cancavid milislerinin devamı niteliğini taşıyan Hızlı Destek Birlikleri konuşlandırıldı. 
Uluslararası Hartum Havalimanı’nda da kalkışlara müsaade edilmezken inişlere müsamaha gösterildi. Ayrıca 
devlet televizyonundan yapılan açıklamaya göre Korgeneral Avad b. Avf, birazdan önemli bir açıklamada 
bulunacaktı.  

Darbeden Sonraki Süreç 

Devlet televizyonunun bildirdiği üzere açıklama yapan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Korgeneral Avad b. Avf, 
başkanlık görevini üzerine almasının üzerinden 24 saat geçmeden görevi Abdulfettah el-Burhan’a bıraktığını 
duyurdu ve konsey tarafından emekliye sevk edildi. Bu haber üzerine darbe yapılan gün “İkincisi (Avad b. 
Avf) de düşsün!” sloganıyla protestolar yapan Sudan halkı sevinç gösterilerinde bulundu. Ayrıca başkan 
yardımcısı Kemal Abdulmaruf görevden alındı. Daha sonra yerine Hamedti ismiyle anılan Hızlı Destek 
Birlikleri komutanı Orgeneral Muhammed Hamdan Daklu atandı. Sudan Meslek Odaları(SPA), yönetim sivil bir 
hükümete geçene kadar halkın sokakları boşaltmayacağını vurguladı. Askeri Geçiş Konseyi, El-Beşir’in sınır 
dışı edilmeyeceğini, Sudan’da yargılanabileceğini açıkladı. Askeri Geçiş Konseyi’nin yeni başkanı Abdulfettah 
el-Burhan da sokağa çıkma yasağını kaldırdı. 

13 Nisan’da Sudan Meslek Odaları(SPA), muhalefetin Askeri Geçiş Konseyi’nin sivil yönetime geçişle ilgili 
diyalog çağrısına olumlu yanıt verdiğini açıkladı. Açıklamaya göre Askeri Geçiş Konseyi ile müzakere edecek 
heyet SPA’dan ve muhalefetten 10 kişi olacaktı. Süren müzakereler sonucunda Konsey Üyesi Korgeneral 
Yaser el-Ata; başbakanın ordudan, başbakan yardımcısının da muhalefetten olacağını açıklayarak “Özgürlük, 
adalet ve demokrasi temelinde sivil bir devlet kurmak istiyoruz.” dedi. Konsey Sözcüsü Şemseddin Kebbaşi 
de ulusal istihbaratın ve güvenlik servislerinin yeniden yapılandırılacağı konusunda söz verdi. Alınan 
bilgilere göre Konsey Başkanı el-Burhan, anlaşma öncesinde ABD, İngiltere, Norveç ve AB heyetleri ile 
görüştü. Öte yandan halk, isteklerinin hâlâ yerine getirilmemesi nedeniyle protestoları sürdürdü. 
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Askeri kaynaklara göre 17 Nisan’a kadar Başkanlık Sarayı’nda tutulan El-Beşir, daha sonra sıkı önlemler 
altında Hartum’daki Kuber Cezaevi’ne nakledildi. Öte yandan El-Beşir ailesinden ismi açıklanmayan bir kimse 
El-Beşir’in hâlâ konutunda tutulduğunu iddia etti. Yerel kaynaklara göre de Sudan Meclis Başkanı İbrahim 
Ahmed Ömer, ziyaret etmiş olduğu Katar’dan döndüğünde havalimanında gözaltına alındı. El-Beşir’in 
kardeşlerinden bazıları da gözaltına alındı. 

20 Nisan’da El-Beşir’in evinde Euro, ABD Doları ve Sudan cüneyhinden oluşan 130 milyon dolardan daha fazla 
değere sahip mülk bulunduğu iddia edildi. 22 Nisan’da Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, Sudan’a 3 
milyar dolarlık yardımda bulunacağını açıkladı. Bu yardımla Sudan cüneyhi üzerindeki baskının hafifletilmek 
istendiği kaydedildi. 25 Nisan’da Askeri Geçiş Konseyi’nin Ömer el-Beşir yönetiminde rolü olan üç üyesi; 
Ömer Zeynelabidin, Celaleddin eş-Şeyh ve Babekir et-Tayyib’in istifa ettiği kaydedildi. İddiaya göre Özgürlük 
ve Değişim Bildirgesi’nden yana olan muhalif gruplar, müzakereler için bu üç üyenin istifasını şart koştular. 

8 Mayıs’ta askeri konsey, Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri(ÖDBG)’nin sunduğu anayasal belgeyi 
reddetti. ÖDBG’nin sunduğu anayasal belgeye göre Başkanlık Konseyi devletin başı ve sembolü olacak, 
silahlı kuvvetler komutanının da içinde bulunacağı konseyin yargı üyelerini, büyükelçileri ve valileri atama 
yetkisi olacaktı. Kurulacak kabinede bir başbakan, bir başbakan yardımcısı ve on yedi bakan bulunacak; 
parlamento da kadın milletvekili oranı en az %40 olacak ve 120-150 milletvekili bulunacaktı. 

15 Mayıs’ta gece yarısı düzenlenen toplantıdan sonra Askeri Geçiş Konseyi üyesi Yaser el-Ata “300 üyeli 
geçici parlamentonun yüzde 67’si ÖDBG’den, kalanı diğer parti ve siyasi güçlerden oluşacak. 24 saat 
içerisinde geçiş süreciyle ilgili nihai anlaşmayı imzalayacağız. Geçiş sürecinin ilk altı ayında, ülkedeki savaş 
durdurulacak ve barış anlaşmaları imzalanacak. 3 yıllık geçiş sürecinin ardından genel seçimlere gidilecek.” 
şeklinde açıklamada bulundu. Ancak bu anlaşma bozuldu. 

19 Mayıs’ta Askeri Geçiş Konseyi yaptığı açıklamada ÖDBG ile müzakerelerin 20 Mayıs’ta yeniden 
başlayacağını duyurdu. 24 Mayıs’ta Askeri Geçiş Konseyi’nin Başkan yardımcısı Muhammed Hamdan Daklu, 
Cidde’de Veliaht Muhammed b. Selman ile görüştü. Edinilen bilgilere göre görüşmede iki devlet arasındaki 
ilişkiler ve bölgesel gelişmeler yer aldı. 28 Mayıs’ta ÖDBG, yönetimin sivillere bırakılması amacıyla halkı iki 
günlük genel greve çağırdı. Bunun üzerine greve pilotlar ve hava yolları çalışanları da dâhil önemli bir kesim 
ve birçok kurumla şirket iştirak etti.  

3 Haziran günü ordunun eylem yapan göstericilere müdahalesi sonucu muhalif kaynaklara göre en az 40 kişi 
hayatını kaybetti. Bunun üzerine Sadık el-Mehdi’nin liderliğini yürüttüğü Milli Ümmet Partisi, Sudan halkına 
sokağa çıkma çağrısında bulundu. Ertesi gün Askeri Geçiş Konseyi Başkanı El-Burhan, ÖDBG ile müzakerelerin 
durdurulduğunu ve 9 ay içinde seçime gidileceğini açıkladı. Önceki gün yaşanan katliam için de Sudan 
Başsavcılığı’na talimatta bulunduğunu söyledi. ÖDBG de bunun üzerine kapsamlı sivil itaatsizlik ve grev 
çağrısında bulundu. Bu olaylardan sonra halk gösterilerde ÖDBG’nin çağrısıyla “Üçüncüsü de düşsün!” 
sloganını kullanmaya başladı. Askeri Geçiş Konseyi bu olayların üzerine mobil internet kullanımını engelledi. 
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Ölü sayısı Sağlık Bakanlığı’na göre 5 Haziran’da, hastanede ölenlerle beraber 61’a ulaştı. Sudan Doktorlar 
Birliği bu sayıyı 118 olarak açıkladı. 63 kişi de yaralandı. 

4 Haziran’da Nil Nehri’nden kimler tarafından öldürüldükleri bilinmeyen 40 ölü çıkarıldı. 6 Haziran’da Afrika 
Birliği, Sudan’ın üyeliğini askıya aldı. 7 Haziran’da Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed arabuluculuk yapmak 
amacıyla iki tarafın temsilcileriyle bir dizi görüşmeler gerçekleştirdi. Ayrıca Afrika Birliği de iki taraf arasında 
uzlaşma gerçekleşmesi amacıyla çaba gösterdi. 11 Haziran’da ÖDBG, sivil itaatsizlik ve grevi askıya aldı. Ertesi 
gün Etiyopya’nın Sudan Özel Temsilcisi Mahmud Dirir, iki tarafla ayrı ayrı gerçekleştirilen görüşmeler 
neticesinde müzakerelerin yeniden başlatılacağını açıkladı. Taraflar sivil yönetim konusunda en son aldıkları 
kararları yineleyeceklerdi. 16 Haziran’da devrik lider Ömer el-Beşir darbeden sonra ilk kez görüntülendi. 

20 Haziran’da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan “ÖDBG ile müzakereleri memnuniyetle 
karşılıyoruz. Ancak çözümde hiçbir Sudanlı tarafın dışlanmaması gerekiyor. Onları yarından daha kısa bir 
süre içinde müzakereleri başlatmaya çağırıyoruz. Müzakere sürecini aksatan bazı müdahaleler ve çıkar 
sağlamak için bir rekabet söz konusu. Konseyin herhangi bir tarafla müzakere için bir şartı bulunmuyor, 
ancak Sudan’ın karanlığa sürüklenmesine de müsaade etmez.” şeklinde bir açıklama yaptı. 

21 Haziran’da daha önce anlaşıldığı üzere ülkedeki savaşı sona erdirmek için silahlı gruplarla görüşmek 
üzere bir müzakere komitesi kurulması kararı alındı. 5 Temmuz’da iki taraf geçiş süreci boyunca yönetimin 
ordu ile siviller arasında geçiş müddeti olan üç sene veya üç seneden biraz fazla süre boyunca dönüşümlü 
olarak yürütülmesinde uzlaştı. Ayrıca kurulacak hükümet teknokrat bir özelliğe sahip olacak, son haftalarda 
yaşanan şiddet olayları için soruşturma açılacak. Önceki kararlarda mevcut olan başkanlık konseyi 
oluşturulması maddesi de kaldırıldı. Bu uzlaşı haberleri sokaklarda sevinç gösterileri yapılmasına neden 
oldu. 12 Temmuz’da bir darbe girişiminde bulunuldu. Askeri Geçiş Konseyi girişimin başarısız olduğunu 
açıkladı. 17 Temmuz’da 39 aylık geçici ortak yönetime ilişkin anlaşma imzalandı. Buna göre geçiş dönemi 39 
ay sürecek; dönüşümlü yönetimde 21 ay bir ordu mensubu, 18 ay bir sivil kurulacak konseye başkanlık 
edecek. Konseyde 6 asker 5 sivil bulunacak. Konsey aynı zamanda 39 ay boyunca ülkeyi yönetecek olan 
geçici sivil hükümet oluşturulması sürecini yönetecek. 24 Temmuz’da Genelkurmay Başkanı Haşim 
Abdulmuttalib liderliğinde gerçekleştirilen daha kapsamlı bir darbe girişiminin de başarısız olduğu 
açıklandı. Haşim Abdulmuttalib tutuklandı. 28 Temmuz’da Sudan Başsavcılığı 3 Haziran katliamı ile ilgili 9 üst 
düzey subayı suçlu buldu. Başsavcılık Araştırma Komisyonu, bu konu hakkında bir rapor hazırladı. Aslında bu 
rapor göstericiler ve muhalefetin aleyhine olmasa da ÖDBG yaptığı açıklamada bazı gerçeklerin gizlendiğini 
belirtti. Bunun üzerine sokaklar karıştı. 3 Ağustos’ta, Askeri Geçiş Konseyi ile ÖDBG arasına imzalanacak olan 
anayasal bildirinin tüm maddelerinde uzlaşıldığı, nihai anlaşmanın birkaç gün içinde imzalanacağı açıklandı. 
Ertesi gün ön anlaşma imzalandı. Nihai anlaşmanın ise 17 Ağustos’ta imzalanacağı bildirildi. Bildirildiği gibi 
Anayasal Bildiri’nin nihai anlaşması 17 Ağustos’ta imzalandı.  

19 Ağustos’ta Ömer el-Beşir ilk kez hâkim karşısına çıktı. El-Beşir; yolsuzluk, yasadışı mal edinmek ve döviz 
bulundurmak suçlarıyla suçlanıyor. İçinde bulunduğu duruşma salonlarının gündemi ise 20 Nisan’da evinde 
bulunan 130 milyon dolar değerindeki nakit paralara ilişkin oluyor. İlk duruşmada yaptığı savunmasında 
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“Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Halife bin Zayid bir zarfta bana bir milyon dolar bağışladı. Bu 
parayı harcamadım çünkü bu hoşnut olmadığım bir yöntem. Parayı kime verdiğimi de söylemeyeceğim.(...) 
Hediye olarak gelen paralar hayır işlerinde harcandı. Miktarını bilmiyorum. Bu paranın benim harcadığıma 
dair bir kayıt da bulunmamaktadır. (...)(Evinde bulunan paralarla ilgili) Bu paranın devletle bir ilgisi yok. Bu 
paranın bir kısmı bana Suudi Prens Muhammed bin Selman tarafından Ofis Müdürü Taha Osman aracılığıyla 
verilmiştir. Bu da 25 milyon dolar civarında.(...) Kafura’da bir adet evim ve arsam bulunuyor. Eşimin bir 
dairesi ve arabasını satarak bir miktar parayla aldığı iki tane arazisi bulunmaktadır. (...) Tüm paramı Askeri 
Geçiş Konseyi Başkanvekili Muhammed Hamdan Daklu’ya teslim ettim.” İfadelerini kullandı. Ayrıca eski 
Suudi Arabistan Kralı Abdullah b. Abdülaziz’den 65 milyon dolar aldığını itiraf etti. El-Beşir’in mahkemesi 24 
Ağustos’a ertelendi. 

21 Ağustos’ta El-Burhan, Askeri Geçiş Konseyi’ni feshetti, yapılan anlaşma gereği sivil-askeri Egemenlik 
Konseyi’ni kurdu ve yeni hükümeti kurma görevi ekonomist Abdullah Hamadok’a verildi. Aynı gün içinde 
Hamadok yemin ederek Başbakanlık görevini aldı. Yaptığı açıklamada Hamadok “Devrimin kökleri derinlere 
giden sloganı, ‘Özgürlük, barış ve adalet’ geçiş döneminin programını oluşturacak.” ve “Bağışlar olmadan 
Sudan’ı ayakta tutacak, ağır ekonomik krizi çözecek üretime dayalı ulusal ekonomi inşa etmeyi hedefliyoruz. 
“ ifadelerini kullandı. Hamadok Sudan’ın ekonomisinin yeniden inşa edilmesi için gelecek iki yılda 8 milyar 
dolara ihtiyaç olduğunu belirtti. 

 

24 Ağustos’ta El-Beşir ikinci kez hâkim karşısına çıktı. Bu duruşmada 3 tanığın ifadeleri alındı. Mahkeme 
duruşmayı 31 Ağustos’a erteledi. 31 Ağustos’ta El-Beşir üçüncü kez hâkim karşısına çıktı. Yaptığı yeni 
açıklamalarında şunları söyledi: “Suudi Arabistan’ı zor durumda bırakacağından parayı reddedemedik. Bu 
parayı şahsi menfaatim için kullanmak âdetim değildir. Parayı, yardım ve bağış gibi kamu yararına 
kullanmak üzere evde muhafaza etmeye karar verdik. Paraları tıbbi çalışmalar, Taybe televizyonu, (ordu 
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bünyesindeki milis güç) petrol faaliyetlerinde kullansın diye Hızlı Destek Kuvvetleri ve Uluslararası Afrika 
Üniversitesi gibi belirli taraflar için harcadık ve bunların belgeleri mevcut.” Muhammed b. Selman’dan aldığı 
paralarla ilgili El-Beşir, şunları söyledi: “Muhammed bin Selman isminin açıklanmasını istemedi. Sudan 
Bankası paranın kaynağını soracağından parayı oraya yatırmak istemedik. Bin Selman’ın ismi açığa çıkmasın 
diye mahkemenin gizli yapılmasını arzu etmiştim. Çünkü o parayı bana devlet başkanı sıfatıyla değil 
şahsıma özel olarak göndermişti.” Mahkeme El-Beşir’in avukatının beraat talebini ve savunma heyetinin 
tahliye talebini reddederek duruşmayı 7 Eylül’e erteledi. 5 Eylül’de Hamadok yeni kabineyi kurduğunu 
açıkladı. Kabine 20 bakandan oluşurken Savunma ve İçişleri Bakanlıkları ordu tarafından seçildi. 2 bakanın 
ismi daha sonra açıklanacak. Bakanlar şu şekilde: 

Dışişleri Bakanı: Esma Muhammed Abdullah 
İçişleri Bakanı: Et-Tarifi İdris 
Savunma Bakanı: Korgeneral Cemaleddin Ömer 
Maliye Bakanı: İbrahim Ahmed el-Bedevi 
Adalet Bakanı: Nasreddin Abdulbari 
Tarım Bakanı: İsa Osman Şerif 
Eğitim ve Öğretim Bakanı: Muhammed Emin Ettum 
Sanayi ve Ticaret Bakanı: Abbas Medeni Abbas 
Çalışma ve Toplumsal Kalkınma Bakanı: Lina eş-Şeyh 
Kültür ve Enformasyon Bakanı: Faysal Muhammed Salih 
Sağlık Bakanı: Ekrem Ali Ettum 
Federal Yönetim Bakanı: Yusuf Âdem 
Vakıflar ve Din İşleri Bakanı: Nasreddin Muraffah 
Su Kaynakları Bakanı: Yâsir Abbas 
Enerji ve Maden Bakanı: Adil İbrahim 
Gençlik ve Spor Bakanı: Vela el-Buşi 
Bakanlar Kurulu İşleri Bakanı: Ömer Beşir Manis (Ömer el-Beşir değildir.) 
Yükseköğretim Bakanı: İntisar ez-Zeyn Sagıyrun 

Üç ay içinde parlamentonun belirlenmesi beklenmektedir. 7 Eylül’de El-Beşir dördüncü kez hâkim karşısına 
çıktı. Ancak duruşma şahitlerin ifadelerinin alınması amacıyla 14 Eylül’e ertelendi. El-Beşir’in Savunma Heyeti 
Başkanı Ahmed İbrahim et-Tahir duruşmadan sonra “Müvekkilimizin davasına bakan hâkimler, bir siyasi 
partinin mensubudur. Bu, yargı bağımsızlığına aykırıdır. İddianamenin yeniden hazırlanmasını talep 
ediyoruz.” ifadelerini kullandı. 14 Eylül’de bazı haber ajanslarının elde ettiği bilgilere göre El-Beşir’in 
mahkemesi tekrar ertelendi. Her gün yeni gelişmeler meydana gelmeye devam ediyor. Geçiş döneminde 
yapılması gereken önemli işler; barışın sağlanması, eski rejimin belli başlı isimlerinin yargılanmasının 
tamamlanması, yasal reformlar yapılması, devlet kurumlarının, yargının ve ordunun yeniden 
yapılandırılması ve ekonomik durumun iyileştirilmesidir. 

 



 

 M: ugsambilgi@gmail.com 

W: www.ugsam.org 

T: +90 312 341 22 20 
F: +90 312 341 22 20 

Şehit Cengiz Karaca Mahallesi Sokullu Mehmet 

Paşa Caddesi No:184 Çankaya  | Ankara 

Dünyanın Sudan’daki Olaylara Bakışı Ve Sudan-Türkiye İlişkileri 

Öncelikle şunu dile getirmeliyiz ki bir İslam ülkesinde karışıklık çıkması her zaman Batı’yı ve diğer İslam 
düşmanı ülkeleri memnun eder. Nitekim ABD de Sudan’daki gösterileri desteklediğini açıklamıştır. Daha 
sonra Askeri Geçiş Konseyi Başkanı olan Abdulfettah el-Burhan’ın da, muhalefetle yapılan müzakerelerden 
önce ABD, İngiltere, Norveç, AB temsilcileri ve ABD Maslahatgüzarı Steven Koutsis ile görüşmeler 
gerçekleştirmesi, darbenin ve karışıklıkların dünyayı yöneten emperyalist güçleri memnun ettiğinin en açık 
göstergesidir ve hatta darbede bu güçlerin parmağı olduğu şüphe götürmez bir gerçektir. Kaynaklara göre 
birçok ülke Sudan’daki gelişmeleri yakından takip ediyor. Her ülke ve güç kendine bir pay kapmayı 
hedeflemekte. Arap Birliği El-Burhan’ın attığı adımlardan memnun olduğunu vurguladı. Suudi Arabistan, BAE 
ve Mısır; konseye maddi ve manevi yardımlarda bulunmaya hazır olduklarını bildirdiler. Hatta bu meselede 
menfaatleri bulunması üç devleti, masa altından El-Beşir’in yerine Sudan Milli İstihbarat ve Güvenlik Şefi 
Salah Goş’u hazırlamaları gibi bir işe bile yol açtı. Yine Suudi Arabistan ve BAE’nin Sudan’a 3 milyar dolarlık 
kredi vermesi darbenin ne yönde olduğunu açıkça gösteriyor. 

Etiyopya’nın daha sonra meydana gelen gösterilerde arabuluculuk yapması çok da iyi niyet gösterisi olarak 
yorumlanmamakta. Ayrıca Sudan’daki olayların, Sudan’da yatırımlar yapan Rusya ve Çin için ekonomik 
bakımdan sevindirici haberler olduğu söylenemez. Öte yandan Türkiye ve Katar, Sudan’ı destekleyen ender 
ülkeler arasında bulunuyor. 

Türkiye ve Sudan ilişkilerinde özellikle ekonomi alanı olmak üzere önemli gelişmeler mevcuttu. Arka planda 
darbeyi gerçekleştirdiğini söyleyebileceğimiz güçler de özellikle son zamanlardaki Türkiye-Sudan 
yakınlaşmasını hazmedemiyorlardı. 
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Darbenin gerçekleştirildiği günlerde Türkiye Dışişleri Bakanlığı “Afrika kıtasında kapsamlı ilişkilere ve köklü 
kardeşlik bağlarına sahip olduğumuz Sudan’daki gelişmeleri yakından takip ediyoruz.” ve “Bu sürecin 
anayasal demokrasi ve ulusal uzlaşı çerçevesinde halkın beklentilerini karşılayacak, barışçı bir şekilde 
yürütülmesini temenni ediyoruz. Sudan’ın güvenlik ve istikrarının korunması tüm bölgenin istikrarı için 
elzemdir. Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Sudan’da huzur, istikrar ve güvenliğin temin 
edilmesi için kardeş Sudan halkının yanında olmayı ve desteklemeyi sürdürecektir.” 

şeklinde açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Burkina Faso Cumhurbaşkanı ile 
gerçekleştirdiği görüşmeler esnasında yaptığı açıklamasında “Sudan bizim köklü tarihi ilişkilerimizin olduğu 
bir ülke. Bu köklü ilişkilerimizin tabii ki devamından yanayız. Bu noktada da yine temennim odur ki, 
suhuletle bir kardeşlik ağı içerisinde Sudan, bu işi başarmalı ve normal demokratik süreci çalıştırmaya 
girmelidir. Böyle düşünüyorum.  

Son dönemlerde Sudan’ın yaşadığı sıkıntıları da bilen birisiyim. Bütün bu ekonomik sıkıntıları da aşmak 
suretiyle Sudan’ın farklı bir sürece girmesi, bu bizim için önem arz etmektedir.” ve “Sayın Ömer Beşir evinde 
midir, veyahut da başka yerde midir? Bunlar hakkında sağlıklı bir bilgi vermemiz söz konusu değildir. Ama 
şunu söyleyeyim, milli uzlaşı temelinde ve barış içinde Sudan’ın bu süreci atlatması en önemli temennimdir. 
Çünkü bu ülkeler, bu tür darbelerden çok çekti. Her darbe çok ciddi bir kan kaybıdır. Bu kayba dost, kardeş 
Sudan’ın muhatap olmasını doğrusu istemem.” ifadelerini kullandı. Böylece Türkiye bu konuda El-Beşir’i 
desteklememekle beraber darbeyi de desteklememiş ve müttefiki olduğu Sudan’da karışıklıkların son 
bulmasını dilediğini vurgulamıştır. 

SONUÇ 

Bütün bu bilgilerin tahlilleri bir kitaba zor sığar. Çünkü ortada bir sürü gelişme, bir o kadar da farklı yorumlar 
mevcuttur. Akıllarda birçok sorular var. Ancak olayları kısaca tahlil edecek olursak şunları söyleyebiliriz: 
Ulaştığımız bütün bilgiler çerçevesinde Ömer el-Beşir’in 30 yıl boyunca Sudan’a neredeyse hiçbir faydasının 
dokunmadığını söyleyebiliriz. El-Beşir’in söylemlerine de bakarak onun, halk arasında kullanılan sıfatla “laf 
adamı” olduğunu söyleyebiliriz. Ancak El-Beşir’in bize herhangi bir şekilde yansıtılmayan başka yönleri de 
olabilir. Hiçbir darbe, yapıldığı ülkeye hayır getirmemiştir. Nitekim Sudan halkı da El-Beşir’in devrilmesinden 
sonra umduğunu bulamamış, ayrıca ülkenin uluslararası sahadaki konumu ABD ve yanlılarına kaydırmaya 
başlamıştır. Elbette bunun iyi bir gelişme olduğu söylenemez.  

Sudan’daki gösterilerin olumlu ve şükredilecek önemli bir yanı vardır ki o da Suriye’de olduğu gibi bu 
gösterilerin ardından dünya devletlerinin ülkeye “demokrasi ve özgürlük” getirmek amacıyla ülkeye 
hariçten herhangi bir silahlı kuvvet getirmemiş olmayıp sadece masa altından işlerini yürütmeleridir. 
Aslında bu durum da hoş değildir ancak İslam Âlemi’nde yaşanmakta olanlar, biz Müslümanları bu tür 
ifadeler kullanacak hale getirmiştir. Bir de başka yönden baktığımızda Sudan’daki sürecin önemli bir kısmı 
ve bu süreç içerisinde kullanılan söylemlerin bazıları ülkemizle benzerlik göstermektedir. Ancak bu 
benzerlikleri bu köşede dile getirmek uygun değildir, ayrıca bu uzun bir konudur. Yeni kurulan hükümete 
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çok iş düşmektedir. Çünkü bu hükümet dört bir yanında isyancı gruplar bulunan, yıllardır açlık ve fakirlik gibi 
unsurlarla mücadele eden, ekonomik yönden batmış ve halkın her an yeniden patlaması muhtemel bir 
Sudan’ı devraldı. 

Bir hadiste Allah Rasulü (صلى هللا علیھ وسلم) şöyle buyuruyor: “Mü’minler birbirlerini sevmekte, birbirlerine 
acımakta ve birbirlerini korumakta bir vücuda benzerler. Vücudun bir uzvu hasta olduğu zaman, diğer 
uzuvlar da bu sebeple uykusuzluğa ve ateşli hastalığa tutulurlar.” (Buhari, Edeb, 27; Müslim, Birr, 66) Sudan 
da ümmetin içini yakan bir parçasıdır. Biz de İslam ümmeti olarak hem Sudan’da, hem İslam Âleminde, hem 
de bütün dünyada yaşanan acıların ve fitnelerin son bulmasını; bunlara neden olan etkenlerin ortadan 
kalkmasını; Müslüman yöneticilerin de hakkı, hukuku gözetmesini arzu ediyoruz. 
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