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SUDAN’IN COĞRAFİ VE İDARİ YAPISI 

 

Resmi adı Sudan Cumhuriyeti 

(Cumhûriyyetü’s-Sûdân) olan Sudan,  alan 

bakımından Afrika’nın en büyük ülkesidir. Ülke, 

bölünmeden (2011) önce 2.503.890 km
2
 alana 

sahipti. Bölünmeden sonra alanı 1.850.000 

km
2
’ye düştüyse de alan bakımından yine 

Afrika’nın en büyük ülkelerindendir.  

“Sûdân”, sözlükte “siyah” anlamına gelen Arapça “sûd” kelimesinin çoğuludur. 

Müslüman coğrafyacılar, Miladi 7. yüzyıldan itibaren Afrika’nın Atlas Okyanusu kıyısındaki 

Senegal ve Gambia’dan doğuda Habeşistan’ın batı sınırlarına kadar uzanan ve Büyük 

Sahrâ’nın güneyinde kalan İslâm’ın nüfuz ettiği geniş bölgeye Bilâdüssûdân adını 

vermişlerdir. Bugünkü Sudan Cumhuriyeti’nin toprakları bu geniş bölgenin doğu kısmını 

teşkil etmektedir.
1
 

Sudan’ın doğusunda Kızıldeniz, Etiyopya ve Eritre; kuzeyinde Mısır; güney batısında 

Orta Afrika Cumhuriyeti, batısında Çad yer alır. Bölünmeden önce güneyde Uganda, 

Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Kenya ile de komşuydu. Bu konum, Sudan’ı, Arabistan 

Yarımadası ile Afrika, Kuzey Afrika ve Batı Afrika arasında önemli bir geçiş noktası 

yapmıştır.  

40 milyona yaklaşan nüfusuyla ülke demografi açısından da Afrika’nın önemli 

ülkelerindendir. Ülkenin yüzde yetmişi kendini Arap olarak tanımlarken Beja, Nuba, Fallata 

kabileleri de ülkenin önemli etnik yapılarıdır.  

Sudan’ın başkenti Hartum’dur. Kızıldeniz kıyısındaki Port Sudan, doğusundaki Faşir 

ve güneydoğusundaki Niyala diğer önemli şehirleridir.  

Ülkenin resmi dili Arapçadır ancak ülkede sayıları yüzlerle ifade edilen bölgesel diller 

de konuşulmaktadır.  

Sudan, on sekiz eyaletten oluşan federal bir 

Cumhuriyettir. 2 Mart 2017’ye kadar Devlet ve 

Hükümet Başkanlığı görevlerini birlikte yürüten Sudan 

Cumhurbaşkanı, beş yıllık bir süre için halk 

oylamasıyla seçilmektedir. 2005 geçici Anayasasına 

göre Cumhurbaşkanlığı görevine iki dönem kısıtlaması 

                                                           
1
 Ahmet Kavas, “Sudan”, TDV İslam Ansiklopedisi, 2009, Cilt: 37, s. 459-461.  
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getirilmiştir. 

  Son Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri 13-16 Nisan 2015 tarihlerinde 

gerçekleştirilmiş ve iktidara 1989’da askeri darbeyle gelen mevcut Cumhurbaşkanı Ömer el 

Beşir %94,05 oyla yeniden Cumhurbaşkanı seçilmiştir.  

Sudan yasama organı, Milli Meclis (Majlis Watani) ve Eyaletler Meclisi’nden (Majlis 

Welayat) müteşekkil çift meclisli bir yapıdır. Sudan Milli Meclisi 450 milletvekilinden 

oluşmaktadır. Milli Meclis ve Eyaletler Meclisi üyeleri beş yıllık sürelerle göreve 

gelmektedir.  

Ülkenin güneyi, yarım asır süren iç savaşın ardından 2005 yılında imzalanan Kapsamlı 

Barış Antlaşması (KBA) uyarınca yapılan referandum sonrasında, 9 Temmuz 2011’de Güney 

Sudan adı altında bağımsızlık kazanarak Sudan’dan ayrılmıştır.  

Cumhurbaşkanı Ömer el Beşir, Sudan’da siyaset ve toplumun tüm kesimleri arasında 

barış ve uzlaşı ortamının sağlanmasına yönelik olarak 27 Ocak 2014 tarihinde “Kapsamlı 

Reform Planı”nı ilan etmiş ve atılacak reform adımlarının tartışılması için ulusal diyalog 

süreci başlatmıştır.  

10 Ekim 2016 tarihinde kabul edilen Ulusal Diyalog Belgesi doğrultusunda, devletin 

yeniden yapılanması beklenmektedir.  

Bu çerçevede, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Bakri Hasan Saleh, El-Beşir’in 

partisi Ulusal Kongre Partisi (NCP)’nin 2 Mart 2017’deki toplantısında Cumhurbaşkanı Ömer 

el Beşir tarafından, Başbakan olarak atanmıştır. Ülkede 12 Mayıs 2017’de de Ulusal 

Mutabakat Hükümeti kurulmuş; buna rağmen siyasi istikrar tam olarak sağlanamamıştır.
2
  

 

İSLAM’IN SUDAN’A GELİŞİ VE SİYASİ BİR GÜCE DÖNÜŞMESİ 

 

Nûbe ülkesi olarak da bilinen Sudan’da Siyahîlerin Milattan Önce 2300’lerden itibaren 

yerleştiği düşünülmektedir. Siyahîler, Milattan önce 1660-1575 yılları arasında Sudan’da Kuş 

Devleti’ni kurmuş, ülke daha sonra Mısır hâkimiyeti altına girmiş, zaman zaman Mısır’dan 

bağımsızlığını kazanmışsa da genellikle Mısır’ın hâkimiyetinde veya baskı ve etkisinde 

kalmıştır. 

Nûbe ülkesi Miladi 6. yüzyılın başlarından itibaren Hristiyanlığa geçmiştir. İslâm’ın 

ilk döneminde bölgede Makarra (Makuria) ve Alve adlarını taşıyan iki Hristiyan devlet 

bulunuyordu. Bununla birlikte bölgede putperestlik de varlığını sürdürüyordu. 

  Müslümanlar, Hz. Ömer(r.a)’ın hilafeti yıllarında gerçekleşen Mısır’ın fethinden 

hemen sonra Nûbe topraklarına yöneldiler.  

Mısır valisi Amr b. Âs tarafından 641’de gönderilen Ukbe b. Nâfi Nûbe’ye kadar 

inmiş ancak Nûbe okçularının büyük direnciyle karşılaşınca bir anlaşma yaparak döndüğü 

kaydedilmiştir (20/641). Yaklaşık on yıl sonra Mısır Valisi Abdullah b. Sa‘d b. Ebû Serh de 

Nûbe üzerine yürümüş, bugün Sudan topraklarındaki Dongola’ya kadar ilerlemiş ve Makarra 

                                                           
2
 http://www.mfa.gov.tr/sub.tr.mfa?041d09f1-089d-4102-9492-7d88687e8ef1  ET: 09.04.2019. 

http://www.mfa.gov.tr/sub.tr.mfa?041d09f1-089d-4102-9492-7d88687e8ef1
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Krallığı’nı vergiye bağlamıştır.  Bu anlaşma ve Emevi Meliki Hişam b. Abdülmelik 

döneminde yapılan sözleşmelerle Müslüman tüccarlar Nûbe ülkesine inmiş, bu ticaret 

sayesinde bölgede kimi kişiler Müslüman olurken kimi Arap tüccarların yerleşmesiyle ilk 

Müslüman topluluklar görülmeye başlanmıştır. Buna rağmen, Sudan, Hristiyan ve putperest 

karakterini korumuştur.  

Selâhaddîn-i Eyyûbî Mısır’a hâkim olduğunda Sudanlılar Mısır’ın en önemli askerî 

gruplarından birini teşkil ediyordu. Selâhaddîn, Sudanîleri zorlukla kontrol altına aldıktan 

sonra kardeşi Turanşah’ı Nûbe’nin fethiyle görevlendirmiş; Turanşah ülkenin önemli bir 

kısmını ele geçirmiştir. Buna rağmen Eyyûbiler de Sudan’da kontrolü tam sağlayamamış, 

Hristiyan Sudanlılar, Haçlıları desteklemişlerdir. Memlûkler döneminde önce Baybars, sonra 

Kalavun’un faaliyetleri ile Sudan’da ilk yerli Müslüman yönetimler inşa edilmiştir. 16. 

yüzyılda Sudan’ın büyük kısmına hâkim olan Func Kabilesinin reisi Ammâre’nin İslamiyet’i 

kabulüyle Nil Vadisi çevresinde, merkezi şehri Senner olan Func Sultanlığı kurulmuş ve 

Sudan’ın büyük kısmı Müslüman olmuştur. 

Func Sultanlığı döneminde Kadiriyye ve Şazeliyye tarikatları bölgeye yerleşmiş, 

bölgenin Müslümanlaşmasında büyük rol oynamışlardır. Bunun için Sudan’da tasavvuf ve 

İslamiyet eşdeğer gibi görülmüştür.  

Sudan’ın doğusunda yer alan Darfur bölgesinde ise 17. yüzyılda Fur kabilesi, güçlü bir 

devlet kurmuştur. Böylece bölge iki devlet hâlinde yönetilmiştir.  

  Sudan, Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın 1820’deki Sudan istilasına kadar bu şekilde ikili 

bir yönetime sahip olmuştur.  

Dârfûr ise 1874’de Hidiv İsmâil Paşa döneminde Dârfûr Sultanı İbrâhim öldürülmüş, 

buna rağmen 1916’ya kadar Dârfûr yöneticileri Osmanlı’ya bağlı bilinmiştir.
3
  

 

MODERN SUDAN TARİHİ 

 

Sudan, İngiltere yönetimi altında iken 19 Aralık 1955’te, 

İsmail el-Ezherî’nin başbakanlığı döneminde kendi 

parlamentosunun kararıyla bağımsızlığını ilan etti, 1 Ocak 1956 

itibariyle de resmen bağımsız bir cumhuriyet oldu.   

Sudan, bağımsızlaştığında bir anayasadan yoksundu. 

Dolayısıyla Sudan’da etnik Darfur halkı ve dini azınlık Güney 

Sudan halkına yönelik iktidarın nasıl kullanılacağı belirsiz olarak 

kaldı. Devlet, demokratik bir cumhuriyet olma vaadinde 

bulunuyordu. Halkın beklentisi, idarenin serbest seçimlerle 

oluşturulmasıydı. Ancak Sudan’da serbest seçimlerin yapılması, 

Müslüman halkın Batı karşıtı iradesinin yönetime yansıması 

anlamına gelirdi. Batı, baştan beri buna mesafeli durdu ve 

Sudan’da askeri darbeleri destekledi. Yönetim ABD’nin sözde 

Sovyetler Birliği karşıtı yardımlarını da kabul ederek Batı’nın ordu üzerinde etkinlik 

                                                           
3
 Ahmet Kavas, “Sudan”, TDV İslam Ansiklopedisi, 2009, Cilt: 37, s. 459-461. 

Şekil 1. İbrahim Abbud 
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kurmasını peşinen kabul etti. Sudan’da Ümmet Partisi ve Milli Demokratik diye iki parti de 

ilk dönemden beri ortaya çıkmışlardı, bu iki parti işbirliği yapma konusunda da istekliydiler. 

Buna rağmen darbeler Sudan’da yönetimi ele geçirmede en etkili araçlardan biri oldu. Mısır 

ordusundan yetişme İbrahim Abbud, 1958’de ülke henüz bağımsız bir devlet olarak ortaya 

çıkarken darbe yaptı
4
 ve 1961’de ABD Başkanı Kennedy tarafından Beyaz Saray’da törenle 

karşılandı. Ama onun ABD destekli ve ülkeyi ekonomik, siyasi ve sosyal açıdan kaosa 

sürükleyen askeri yönetimi ancak 1964’e kadar sürebildi.
5
 Öğrencilerin protestoları karşısında 

Abbud istifa ederken ülkeyi yöneten Askeri Konsey, Hatim el-Halife’yi geçiş süreci için 

başbakan olarak tayin etti. El-Halife, 15 bakanın sadece 5’ini siyasi partilerden atadı. Güney 

Hristiyanlarına da iki bakanlık verdi.  

El-Halife’nin bu jestine rağmen Güney Hristiyanları dış güçlerin desteğiyle Sudan’ın 

iki partili siyasi sisteminden ayrıldılar ve Sudan Afrika Milli Birliği (The Sudan African 

National Union /ANU) partisini kurdular. Böylece Sudan’da siyasi etkinlik, bir kez daha 

sorunlu hâle geldi. 1965’te Ümmet Partisi ve Demokratik Parti koalisyonu kuruldu. Ama 

koalisyon bir türlü sorunlara çözüm getiremedi. Nihayetinde 25 Mayıs 1969’da Albay Cafer 

el-Numayrî  “Hür Subaylar Hareketi” adına yönetime el koydu.  

Arap milliyetçisi, dindar ve ülkenin kuruluşundan bu yana 

varlığını koruyan Sudan Komünist Partisi mensubu subayların 

girişimlerinin önüne geçen Numeyri, bütün siyasi partileri kapattı, 63 

politik liderin tamamını tutukladı.  Ülke Devrim Komuta Konseyi 

tarafından yönetilmeye başlandı. Eski Başsavcı Babekir Awadullah 

başbakan olarak atandı, ülkede gerçek anlamda bir sıkıyönetim 

sürecine geçildi. Sudan Komünist Partisi, Awadullah’ın desteğiyle 

ülkenin anahtar konumlarını eline geçirdi. Ensar hareketi başta olmak 

üzere ülkenin dindar yapıları, devletin en önemli düşmanları ilan edildi. 

Bunun için Ensar, Numayri ile masaya oturmayı kabul etmedi. 

Neticede Numayri güçleri ile Ensar güçleri arasında Aba adasında 

çıkan çatışmalarda binlerce kişi hayatını kaybetti, Ensar’ın politik önderi Sadık el-Mehdi, 

Etiyopya’ya sürüldü.  

Numayri, dindar kesimin bu direnişi karşısında önce ılımlı 

komünistlerle yoluna devam edip diğerleri ile ilişkisini kesti ama 

Mart 1971’de bütün komünist faaliyetleri yasakladı ve Sudan 

Sosyalist Birliği adı altında bir cephe partisi kurdu, onun üzerinden 

siyaseti kontrol altına almayı çalıştı.  

Sudan Komünist Partisi, Hişam el-Atta liderliğinde 19 

Temmuz 1971’de Numayri’ye karşı bir darbe girişiminde bulundu 

ama ordu üç gün içinde duruma hâkim oldu ve el-Atta’yı tutukladı, 

ardından komünistlere karşı şiddetli bir tutuklama süreci başladı. 

                                                           
4
 Laverle Berry, Sudan a country study,  Library of Congress, Washington, 2015,  31-33.  

5
 https://www.nytimes.com/1983/09/09/obituaries/ibrahim-abboud-82-was-sudan-s-leader-from-1958-to-

1964.html ET: 09.04.2019. 

Şekil 2. Sudan Komünist 
Partisi logosu 

Şekil 3. Cafer Muhammed el-
Numayri 

https://www.nytimes.com/1983/09/09/obituaries/ibrahim-abboud-82-was-sudan-s-leader-from-1958-to-1964.html
https://www.nytimes.com/1983/09/09/obituaries/ibrahim-abboud-82-was-sudan-s-leader-from-1958-to-1964.html
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Numayri, Ağustos ayında ise Sudan’da sosyalist demokrasiyi ülkenin yeni rejimi olarak ilan 

etti. Ardından yapılan sembolik referandumda Numayri altı yıl için cumhurbaşkanı olarak 

seçildi.
6
  

Numayri, Sudan’da İslamî kesimlerin siyasete ilgisini kesemedi, Ağustos 1972’de bir 

Anayasa Komisyonu topladı. Komisyon, hem İslam’ı Sudan’ın resmi dini kabul etti hem de 

Sudan Sosyalist Partisi dışında parti kurmayı yasakladı. Hristiyanlığı da İslamiyet’ten sonra 

en çok mensubu bulunan bir Sudan dini olarak kabul etti. Ona karşı ise dindar kesimler, içinde 

Ümmet Partisi ve İhvan-ı Müslimin’in de bulunduğu Milli Cephe’yi kurdular. 1978’de 

yapılan seçimlerde Milli Cephe’nin mensupları bağımsız olarak girdikleri seçimlerde 304 

üyelikten 140’ını kazandı. Numayri, bu başarı karşısında daha da sert bir yönetime geçti, 

yargısız infazlar yaptı ama pragmatik davranarak 1983’te Sudan’da Şeriat ilan etti.
7
 1986’da 

yapılan seçimlerde Sadık el-Mehdi başbakanlığa geldi. El-Mehdi 1989’da General Ömer el-

Beşir tarafından devrilinceye kadar başbakanlık görevini yerine getirdi.  

 

 

SUDAN’IN TEMEL SORUNLARI 

 

Sudan, kuruluşundan itibaren Mısır ile Nil sularının kullanımı konusunda sorun 

yaşamıştır. Bunun dışında ülkede İngilizler tarafından esasları belirlenen yönetimle 

Müslüman Darfur bölgesi halkının etnik talepleri ve Güney Sudan Hristiyanlarının talepleri 

Sudan’ın en önemli sorunları olarak belirmiştir. Darfur sorunu çalışmamızın İslamî hareketler 

başlığı altında işlenecektir. Bunun için burada sadece Güney Sudan sorununa yer vereceğiz.  

 

Güney Sudan Sorunu 

 

Güney Sudan, 619,745 km
2
 yüzölçümü ve 

13 milyona yaklaşan nüfusuyla, mevcut Sudan'ın 

üçte biri büyüklüğünde;[6] Afrika'nın zengin 

petrol sahalarından birini teşkil etmektedir. Ancak 

bölge, deniz bağlantısına sahip olmadığından 

kendi başına bağımsız olma kabiliyetinden yoksun 

görünmektedir. 

Güney Sudan'da Müslüman nüfus, yüzde on civarındadır. Hâkim nüfus 

Hristiyanlardır; nüfusun üçte birini de Paganlar oluşturur. Bölge, eski Sudan hükümetleri 

döneminde ekonomik yönden ihmal edilmiştir. Öte yandan Hristiyanlık, bölgenin ruhsal 

boşluk gereksinimini karşılayamamış, Güney Sudan, dünyada AIDS hastalığının en yaygın 

olduğu bölgeler arasında yer almıştır.  Bölge, Dünya Sağlık Örgütü'nün HIV virüsü açısından 

izlediği yerler arasındadır. Bu izlenimlere göre 2012'de Güney Sudan'da HIV virüsü taşıyan 

kişi sayısı 179 bin olarak belirlenmiş; sadece 2015'te ise 12 bin yeni Güney Sudanlının HIV 

                                                           
6
 Berry, 34-38 

7
 Berry, 37-41. 
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virüsüne yakalandığı tespit edilmiştir. Bu oranların gerçek rakamların çok altında olduğu da 

bilinmektedir.  

Güney'in ayrılıkçı örgütü Sudan Halk Kurtuluş 

Cephesi (SPLA), ilk eylemlerini henüz 1955'te, 

Sudan'ın İngiltere istilasında olduğu dönemde 

başlatmış ancak el-Beşir'in iktidarının ilk yıllarında 

örgüt tükenme noktasına kadar gerilemiştir. El-Beşir, 

Turabî'nin şiddetli muhalefetine rağmen siyasi çözüme 

de önem vermiştir. Ama “Sudan'ın İslami bir yönetim 

biçimini benimsemesi, ekonomik alanda bağımsızlığı esas alan politika izlemesi ve şeriat 

kanunlarını uygulama kararı alması”ndan rahatsız olan Batılı perspektif, Sudan'ı güç durumda 

bırakmak için SPLA'yı canlandırmış, ABD ve İsrail'in açık, Suudi Arabistan'ın ise gizli 

desteğiyle SPLA toparlanmış ve El-Beşir yönetimi için en büyük sorunu oluşturmuştur.  

Sudan hükümeti ile Güney Sudan güçleri arasında 20 Temmuz 2002'de Machakos Protokolü 

imzalanmış; çatışmaların sona ereceği ve zenginliklerin 

eşit olarak paylaşılacağı kabul edilmiştir. El-Beşir 

uluslararası baskı karşısında “Güney Sudan halkının kendi 

kaderini tayin etme hakkı”nı da tanımak durumunda 

kalmıştır. Neticede 2005'te Kapsamlı Barış Anlaşması'yla 

Güney Sudan'a özerklik tanınmış ve 2011'de bağımsızlık 

referandumu yapılması kabul edilmiş ve bağımsız Güney 

Sudan Devleti ortaya çıkmıştır.
8
 

 

 

SUDAN’DAKİ İSLAMÎ HAREKETLER 

 

1. MEHDİLİK (EL-ENSAR) HAREKETİ 

 

Modern Sudan tarihinin milli hareketidir. Kurucusu 12 Ağustos 1844’te Dongola 

vilayetinin Labab adasında dünyaya gelen Muhammed Ahmed el-Mehdî’dir. Yoksul ve 

Seyyid kökenli olduğuna inanan bir ailenin çocuğu olan Muhammed Ahmed, eğitimlerini el-

Ezher’den alan dönemin Sudanlı öğrencilerinin aksine eğitimine Sudan’ın Cezire bölgesi 

idaresi tarafından finanse edilen Şeyh el-Emin Suvaylih’in yanında devam etmiş ve tasavvuf 

yoluna girmiştir.   

Muhammet Ahmed, daha sonra, 1861’de Sudan’da Samaniye tarikatının kurucusu 

Şeyh Ahmet el-Tayyip al-Beşar’ın torunu Muhammed Şerif Nur-el Daim’in yanına gitmiştir.  

Orada yedi yıllık bir eğitimin ardından hem müderris hem şeyh olarak Hartum bölgesine 

dönmüştür. Nil çevresindeki Abaisland bölgesini merkez edinmiş, kısa sürede bölgedeki 

kabilelerin önderi konumuna yükselmiştir. Bu yükselişiyle beraber şeyhi Muhammed Şerif ile 

arasındaki ilişkiler bozulmuştur.  

                                                           
8
 SDAM Strateji, “Sudan’da Gösteriler: Batı oyunu mu? Ekmek Kavgası mı?”,  http://sdam.org.tr/haber/191-

sudanda-gosteriler-bati-oyunu-mu-ekmek-davasi-mi/ ET: 09.04.2019. 

Şekil 4. Sudan Halk Kurtuluş Cephesi 

http://sdam.org.tr/haber/191-sudanda-gosteriler-bati-oyunu-mu-ekmek-davasi-mi/
http://sdam.org.tr/haber/191-sudanda-gosteriler-bati-oyunu-mu-ekmek-davasi-mi/
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Muhammed Ahmed, mütevazi bir hayat tarzına sahipti, yoksulları ve kimsesiz 

kadınları korurdu, şeyhinin oğlunun sünnet töreninde görkemli bir düğün yapmasından 

rahatsız olmuş ve ondan ayrılmıştır. Bu ayrılığın ardından Müsellemiye’de bulunan Şeyh 

Kureyşi Veddüzzeyn’in müridi olmuş, iki kardeşinin de ona katılmasıyla gücünü artırmıştır.  

Şeyh Kureyşi’nin ölümü üzerine tarikat şeyhi konumuna çıkmıştır.  

Muhammed Ahmed, ilkin Osmanlılara karşı başkaldırmış, ardından İngiltere’ye karşı 

durmuş, İngilizlere karşı cihad ilan ederek nihayetinde Hartum’u ele geçirmiş, modern 

Sudan’ın doğuşunu sağlayan başarılar elde etmiştir.  

Haziran 1885’te vefat eden Muhammed Ahmed’in şöhreti, dini önderliğinin yanında 

Sudan halkını örgütleyip siyasi söylemler geliştirmesinden kaynaklanmaktadır. 

 

Muhammed Ahmed’in Görüşleri 

 

Şeyh el Kureyşi’nin ölümünden sonra, 1880’de Semaniye tarikatı Muhammed 

Ahmed’i şeyh olarak tanımıştır.  

Mısır’daki siyasi kargaşanın ve Sudan’daki toplumsal sorunların güçlü bir liderlik 

gereksinimi doğurduğu bir ortamda, halk Muhammed Ahmed’in ıslah kabiliyetine bakarak 

onu Mehdi olarak nitelemiştir. Muhammed Ahmed de bu söylemi benimsemiş ve ilk kez 

1881’de Mehdi olduğunu çevresindekilere söylemiş, ardından rüyasında Hz. Peygamberi 

görerek kendisine Mehdi görevi verildiğini öne sürerek bölgedeki şeyhlere mehdiliğini kabul 

etmeleri için elçi ve mektup göndermiştir.  

Taraftarlarına el-Ensar adını veren Muhammed Ahmed, bütün tarikatları yasaklamış, 

namazı terk edene ölüm; sigara içeni sigaradan vazgeçinceye kadar sopalama cezası vermiştir. 

Toprağın beytü’l-mal’a ait olduğunu söyleyerek satılmasını, kadınların ziynet eşyası 

kullanmasını yasaklamıştır. Bu görüşleri fakihler tarafından reddedilmiş ancak en çok 

kendisinin masumiyetine inanması ve kendisinden önceki çağı “Cahiliye Devri” olarak 

tanımlanması eleştirilere yol açmıştır. 
9
 

 

Muhammed Ahmed’den Sonra Mehdilik (el-Ensar) Hareketi 

 

Muhammed Ahmed, 1885’te öldüğünde Hartum bölgesinde İslamî esasların 

uygulandığı bağımsız bir İslam devleti kurmuştu.  Ancak Mehdî Devleti olarak adlandırılan 

devleti, batıda Fransa, kuzeyde İngiltere, güneydoğuda İtalya ve güneybatıda Belçika gibi 

güçlü sömürge devletlerinin kontrolündeki bölgelerin arasında kalmıştı.  

Muhammed Ahmed’in yerini alan Abdullah b. Muhammed et-Teâyişî, dini ve siyasi 

önderliğine bu kuşatılmışlık içinde başladı. Sömürgeci devletlerden, Mehdi Devleti’ne karşı 

mücadeleyi İngiltere üstlendi, Mısır askerleri ve Sudan’ın yerlilerinden de yararlanan 

İngilizler, 2 Eylül 1898’de Mehdi Devleti’ni yıktılar, bir sonraki yıl ise Mısır ve Sudan’ı ortak 

                                                           
9
 Abdullah Özdağ, “Sudan’da Mehdilik Hareketi (1881-1885)”; TAD, c.37/s. 63, 2018, ss. 309-330; Muhammed 

Ahmed’in mehdiliğini dile getirdiği mektuplardan biri, Batı Sahra Davetü’l-Hak arşivi, Yayımlayan: Abdülhadi et-
Tazi, Belge No: 268; http://www.habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/6912 ET: 09.04.2019. 

http://www.habous.gov.ma/daouat-alhaq/item/6912
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bir idare altında birleştirdiler. Bu süreçte Sudan’a genel vali atamasını İngiliz generaller 

arasında sözde Mısır Hidivi yapıyordu, gerçekte İngiliz ordusu tayini yapıyor, Mısır Hidivi 

onaylıyordu. Ancak 1956’ya kadar devam eden bu süreçte Mehdilik hareketi İngilizlere karşı 

mücadelesini bir şekilde sürdürdü. İngilizler ise kendilerine karşı olmayan kimi şeyhlerle 

birlikte Muhammed Ahmed’in oğlu Abdurrahman el-Mehdî ile iyi ilişkiler kurarak 

Sudan’daki varlıklarını korumaya çalıştılar.
10

  

İngilizlere karşı savaşı ömrü boyunca sürdüren Abdullah b. Muhammed et-Teâyişî, 

1899’da bir çatışmada şehit oldu. Et-Teâyişî döneminde, Muhammed Ahmed’in oğlu 

Abdurrahman el-Mehdi de ön plandaydı ama genellikle Mısır-İngiliz yönetimiyle uyumlu bir 

siyaset içindeydi. 

Abdurrahman, 1906’da İngiliz-Mısır yönetiminden kendisine tarım arazisi verilmesini 

talep etti, yönetim bu talebine karşı ona geniş bir arazi vererek cevap verdi. Abdurrahman, 

tarım işletmeciliğinde zamanla büyük bir zenginliğe ulaştı.
11

 Ait oldukları topraklarda kendine 

has bir yönetim oluşturdu.   

Abdurrahman el-Mehdi, 1945’te Sudan’ın ilk partisi Ümmet Partisi’ni kurdu. “Sudan, 

Sudanlılarındır” sloganıyla Sudan’ı 2. Dünya Savaşı’nın ardındaki koşullarda 

bağımsızlaştırma mücadelesi veren partinin genel başkanlığına 1950’de Sadık el-Mehdi 

getirildi. Parti, Sudan’ın 1956’da bağımsızlığını kazanmasından sonra Demokratik Birlik 

Partisi ile birlikte Sudan’ı yönetti. Ancak Sudan aynı dönemde bir darbe sürecine de girdi. El-

Ensar hareketi Abdurrahman’ın ardından Hadi el-Mehdi’nin liderliğine kalırken Sadık el-

Mehdi Sudan siyasetinde darbecilere karşı halkı temsil eden önemli bir şahsiyet olarak 

bulundu. Bütün normalleşme dönemlerinde Sudan’da bir ağırlığa ve iktidarda konuma sahip 

oldu. 1966-67 yıllarında başbakanlık yapan Sadık el-Mehdi, Cumhurbaşkanı General Ömer 

el-Beşir, 1989’da darbe yaptığında 1986’dan o yana yeniden ülkenin başbakanıydı.
12

    

El-Ensar hareketi Sudan’da tarikat olarak zayıflamışsa da Ümmet Partisi hâlâ sağcı bir 

parti olarak Sudan siyasetinin önemli bir unsurudur. Henüz genç yaşta partisinin başına geçen 

Sadık el-Mehdi (d. 1935), Ocak 2017’de otuz aydır bulunduğu Kahire’den ülkeye dönmüş ve 

muhalefetin önemli bir figürü olarak öne çıkmaya başlamıştır.  

 

2. SUDAN İHVAN-I MÜSLİMİN HAREKETİ 

 

Sudan İhvan-ı Müslimin hareketi, Suriye, Tunus, Yemen gibi diğer ulus devletlerdeki 

İhvan hareketleri gibi hem büyük İhvan hareketine tabi hem bölge koşulları ile ilgili olarak 

özgünlükleri bulunan ve 1989’dan bu yana Sudan’ı yönetmek gibi bir farklılığı da bulunan bir 

harekettir.  

Sudanlılarla İmam Hasan el-Benna arasında gelişen ilk ilişki, 1936’da İhvan’ın resmi 

kuruluşundan (1928) altı yıl sonra Mısır’da, Sudanlı tüccar Abdullah Hamd et-Tâcir 

üzerinden kurulmuştur.  Abdullah Hamd, Nisan 1936’da İhvan’ın genel merkezini ziyaret 

                                                           
10

 Ahmet Kavas, “Sudan”, DİA, Türkiye Diyanet Vakfı, 2009, c. 37, ss. 461-466.   
11

 Selahaddin Hasan Hamad Muhammed, es-Seyyid Abdullah el-Fâdıl el-Mehdi (1895-1966), yayımlanmamış 
doktora tezi, Hartum Üniversitesi, 2004, s. 208-209, 211-212. 
12

 http://umma.org , Ümmet Partisi resmi Web Sitesi, parti tarihi. ET: 09.04.2019. 

http://umma.org/
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etmiş, İmam el-Benna ile oturmuş, İhvan’ın haftalık dergisinin Sudan’da yayılmasını 

sağlamıştır.  

1937’ye gelindiğinde İhvan, biri Merdubân, diğeri Hartum’da olmak üzere iki şubeye 

sahipti. Merdubân şubesinin başında el-Hac Hasan Muhammed el-Fulâtî, Hartum şubesinin 

başında ise Mahmud Afif Efendi vardı.  

İhvan’ın Sudan’da bütüncül bir teşkilatı ne zaman 

kurduğu tam belli olmamakla birlikte el-Benna’nın 1943’te 

Mısır’da Sudanlı öğrencilerle bir araya geldiği ve bu görüşmede 

Sudan İhvan’ının önemli isimlerinden Cemaleddin es-Sinhurî’nin 

de bulunduğu bilinmektedir. 1946’da İmam el-Benna, Sudan’a 

üst düzey bir heyet göndermiştir. Bu tarihlerde Sudan İhvanı daha 

çok Mısır’da okuyan öğrenciler içinde gelişirken Ali Talibullah, 

Sudan İhvanı lideri olarak öne çıkmıştır. 1948’de İhvan’ın 

Mısır’daki koşulları ile de ilgili olarak pek çok Mısırlı İhvan 

mensubu Sudan’a hicret etmiş, 1954’te hareket resmen İhvan-ı 

Müslimin adı altında faaliyetlerine başlamıştır. Buna rağmen bazı 

Sudanlı İhvan mensupları et-Tahrirü’l-İslamî (İslamî Kurtuluş) 

gibi bazı isimlerle de faaliyette bulunmuşlardır.  

Bu süreçte 1949-1954 yılları arasında Sudan’da faaliyet gösteren el-Hizbü’l-İştiraki el-

İslamî (İslami Sosyalist Parti) İhvan’ın etkisinde kurulmuşsa da İhvan’la hiyerarşik bir bağa 

sahip değildir.  

1954’te Muhammed Hayr Abdulkadir hareketin Sudan’daki ilk mürşidü’l-am’ı (genel 

mürşidi) olarak seçilmiştir.  

Hareket, 1964’te Selefîler ve Sufîlerle birlikte 

Cebhetü’l-Misaki’l-İslamî’yi kurmuş ve seçimlere 

katılmıştır. Esas kurucu unsuru İhvan olan cephe,  

1969’a kadar varlığını koruyabilmiştir. O tarihte Hasan 

et-Turabî, İhvan’ın liderliğine seçilmiştir. Ancak Suudi 

Arabistan ile kurulan kimi ilişkilerle de ilgili olarak 

İslam dünyasının çoğu yerinde olduğu gibi Sudan’da da 

tekfir hareketi ortaya çıkmış, İhvan’dan ayrılan bazı 

önemli isimler, Turabî’yi tekfir ederek arkasında namaz 

kılmanın caiz olmadığını ilan etmişlerdir.  

1969’da Numeyrî’nin ihtilali ile birlikte cemaat içinde ayrılıklar olmuş, 1970’li 

yılların sonlarına doğru Sudan İhvan-ı Müslimini el-Cephetü’l-İslamiyye olarak genel 

anlamda Mısır İhvan-ı Müslimin’inden bağımsızlaşmaya başlamış, 1977’de bu ayrılık 

netleşmiş ama Mısır İhvanı da Sudan’da bir şekilde bazı isimler tarafından temsil edilmiştir. 

1986’ya gelindiğinde, Hasan et-Turabî, bir kez daha farklı kesimlerle beraber el-

Cephetü’l-İslamî el-Vatanî (Milli İslam Cephesi) adı altında bir cephe oluşturmuştur.  

Turabî, bu süreçte kadınların seçme ve seçilme hakkı gibi konular üzerinde durmuştur.  

Hareket, güçlü bir kadın ve gençlik kolları teşkilatlarına kavuşmuş, aynı şekilde ordu içinde 

Şekil 6. Hasan et-Turabî 

Şekil 5. Hasan el Benna 
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de gizlice örgütlenmiştir. Daha doğru bir ifadeyle henüz ilk dönemden itibaren Sudan ordusu 

içindeki örgütlenmesini bütünleştirmiş ve orduya hâkim olacak bir örgütlemeye kavuşmuştur.   

Hareketin askeri kanadı General Ömer el-Beşir 

komutasında 1989’de milliyetçi bir görünümle darbe 

yapmış ancak 1991’de El-Beşir ile Turabi arasındaki 

tartışmalar ayrılık boyutuna varmıştır. Sudan İhvan-ı 

Müslimini’nde yaşanan bu ayrılık bugün hâlâ Sudan 

siyasetini etkileyen vakıalar arasındadır.
13

  

Selefî, Sufî ve hatta muhafazakâr milliyetçi 

gruplarla cephe kurma kabiliyeti ve ordu içinde 

teşkilatlanmasıyla diğer İhvan-ı Müslimin yapılanmalarından farklılık arz eden Sudan İhvan-ı 

Müslimini, kendisini bütüncül bir hareket olarak tarif etmekte, bu doğrultuda, 

- Fikir eylem birliğini önemser. 

-Hiçbir programının hareketin ilk çıkış amacından ayrılmaması üzerinde durur. Bununla 

birlikte zaman ve mekâna uygun durum değiştirmeyi gerekli görür. 

- İslam’ın siyasetten ibadete bir bütün olarak kabul edilmesini tartışmaya açmayı dahi uygun 

görmez.  

  İslam’ı bir bütün olarak görme hususuna en bariz örnek Turabi’nin teşkilatı doğrudan 

namaz üzerinden tarif etmesidir. Ona göre, hareketin teşkilatı camide birlik içinde namaz 

saflarında duran cemaat gibidir. Safların düzenli olması ve imama tabi olmak esastır. Şura, 

imamın seçilişi gibidir ki kişiler istemedikleri bir kişinin dahi arkasında namaz kılmak 

durumunda kalırlar. İmam, doğru yaptığında ona uymak, hatta yaptığında ise onu ıslah etmeye 

çalışmak gerekir. Turabî aynı çerçevede şeriatın bazı fıkıh ahkâmı ile sınırlanmasına karşı 

çıkar ve İslam’ın bütünüyle ilgili olduğunu ifade eder.  

Sudan İhvanı bununla birlikte,  

-Tarihten ders almayı,  

-Kuvveti önemsemeyi, bu doğrultuda ordu, mal ve iletişimi kuvvetin çeşitleri arasında 

görmeyi ilke edinmiştir.  

Şankıtî’ye göre, böyle bir kuvvet ilkesi İslam dünyasında ilk kez Sudan İhvanı tarafından 

cemaatin ilkeleri arasına alınmıştır. Hareket, bu ilkeyle halka ulaşma ve hükmetmek için 

farklı yolların denenmesini doğru bulmuştur; bunu da düşmana karşı onun silahıyla 

silahlanma ve savaşta hileye başvurma ile açıklamıştır.  

Yine hareket,  

                                                           
13

 http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86; 
ayrıca bakınız: Mustafa A. Abdelwahid, “The Rıse Of The Islamıc Movement In Sudan 1945-1989”, 
Yayımlanmamış Doktora Tezi, Mayıs 2008, s. 99 ve sonrası; SDAM Strateji, “Sudan’da Gösteriler: Batı oyunu 
mu? Ekmek Kavgası mı?”,  http://sdam.org.tr/haber/191-sudanda-gosteriler-bati-oyunu-mu-ekmek-davasi-mi/  
; Turabî ile geleneksel İhvan mensupları arasındaki tartışmalar için de bkz. Hazan el-Turabî,  El-Hareketü’l-
İslamiyye Fi-Sudan, Yayına Hazırlayan: Muhammed Haşim el- Hamidi, 1987. Tûrabî’nin bir röportajı ve kongre 
konuşmalarından oluşan bu eser, Sudan İhvanı ile ilgili en önemli çalışmalardandır. ET: 09.04.2019. 

Şekil 7. Ömer el-Beşir 

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://sdam.org.tr/haber/191-sudanda-gosteriler-bati-oyunu-mu-ekmek-davasi-mi/
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- Önlemini aldıktan sonra tevekkül etmeyi,  

- Cemaat ruhunu genç veya yaşlı iken aynı dinçlikle ayakta tutmayı,  

- Hareketin ana esaslarını kavrayıp o esaslara uymayı, bununla birlikte gerekli görüldüğünde 

tashihin yapılmasını benimsemiştir.  

Hareket yapısal olarak bütünlüğü en katı şekilde benimsediği hâlde hareketin 

ilkelerinin pratiğe geçirilmesinde tefrik ve tedrici benimsemiştir. Hareket, amaçlarına aşama 

aşama ulaşmayı  “Ya hep ya hiç!” yaklaşımına tercih etmiştir.
14

  

Böylece Sudan İhvan’ı yapıda bütün, uygulamada ise koşullara uygun esnekliğe sahip 

aktif bir hareket olarak vücut bulmuştur.  Hareketin bu yapısı ona çok yönlü ittifaklar 

geliştirme ve amaçlarını ilkeleriyle çelişkiye düşmeden gerçekleştirme imkânı vermiş, onu 

diğer İslamî hareketlerin önüne geçirmiştir.  

 

3. İHVAN-I MÜSLİMİN’İN DARFUR KANADI VE DARFUR SORUNU  

 

İhvan-ı Müslimin, Sudan’da en büyük bölünmeyi Darfur konusunda yaşadı. Darfur, 

Sudan’ın batısında Arap olmayan Müslüman Afrikalıların yaşadığı bir bölgedir. Bölge, adını 

Arapçada Fur halkının yaşadıkları yer, “Fur Vatanı”  anlamında “Dar-ı Fur” ifadesinden 

almaktadır. İslam, Furlara bir kimlik bilinci vermiş ve onları özgürlüklerine değer veren bir 

halk konumuna çıkarmıştır. 493.180 km
2
 gibi geniş bir alana yayılan ve yaklaşık 10 milyon 

nüfus barındıran bölgede sürekli yerel sultanlıklar bulunmuş, 1600’dan 1916’ya kadar burada 

Osmanlı’ya bağlı bir Fur Sultanlığı bulunmuştur.  

Osmanlı’nın Afrika’dan tamamen çekilmesiyle Darfur İngiliz sömürgesi olmuş ve 

bölge halkının karşı çıkmasına rağmen Sudan’la bütünleştirilmiştir.  

Darfur, Fur ağırlıklı farklı etnik yapılarıyla Kuzey 

Afrika’nın Arap kökenli insanları ile daha siyah derili 

Afrikalıların kaynaşma ve ayrışma hatlarının olduğu yerlerden 

biri olarak kabul edilmektedir. Dolayısıyla İslamî bir 

yönetimin, farklı etnik yapılardan Müslümanların ümmet 

anlayışı içinde bir arada tutacağı görüşü için bir sınama 

alanıdır. Ne yazık ki Darfur halkının istekleri Hartum idaresi 

tarafından sulhla çözülememiş ve General Ömer el-Beşir 

yönetiminden önce başlayan bu sorun uluslararası güçlerin 

Ömer el-Beşir’i devirmek için kışkırtmasıyla daha içinden 

çıkılmaz bir soruna dönüşmüştür.  

“Darfur sorununun görünen sebebi, bu kabileler arasında yaşanan gerilimin dışarıdan 

yapılan kışkırtmalarla hükümete yöneltilmiş olmasıdır. Afrika asıllı kabileler, kendilerini bu 

bölgenin sahibi olarak görmekte ve kendileri de Müslüman oldukları halde Arap asıllı 

                                                           
14

 Muhammed bin Muhtar eş-Şankîtî, el-Harakatü’l-İslamiyye  Fi-Sudan, Dârü’l-Hikme, Londra, 2002, ss. 51-68.  
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Kuzeylilerin elinde bulunan merkezi hükümetin, sonradan bölgeye göç eden Arap asıllı 

kabileleri kendilerine tercih ettiğini düşünmektedir.”
 15

 

El-Beşir’in çözüm çabalarında muhatap aldığı Fur kökenli bir avukat olan ve daha 

önce Komünist Devrimci Demokratik Güçler adına bildiri dağıtmaktan tutuklanmış 

Abdulvahid Muhammed Nur, 1998’den itibaren Fur kabilesinin gençlerini örgütleyip milis 

güçler kurdu. Ardından Darfur Kurtuluş Cephesi adı altında Kuzey Darfur’daki Um Baro ve 

Karnoi bölgelerinde hükümet güçlerine karşı eylemler yaptı. Fur ve Zagava kabilelerinden 

oluşturulan Darfur Kurtuluş Cephesi, kuruluşundan birkaç hafta sonra Sudan Kurtuluş 

Hareketi (SKH/ Hareket-i Tahrir es-Sûdan) adını aldı ve bünyesinde Sudan Kurtuluş Ordusu 

(SKA) adında bir de askeri birim oluşturdu. Hareketin liderliğine Fur kökenli Abdulvahid 

Muhammed Nur; genel sekreterliğine ise Zagava kökenli Minni Arko Minnawi getirildi.  

Bu arada Zagavalar kabilesinden Hasan et-Turabî’nin yakın çalışma arkadaşı Halil 

İbrahim, Adalet ve Eşitlik Hareketi’ni (AEH/ Hareket el- Adl vel- Müsavât) kurdu. Bu 

yapılaşma ile sol eğilimli Nur, Güney Sudan’daki ayrılıkçı SPLA ile de işbirliğine gitti, 

dolayısıyla uluslararası sistemin Sudan’daki uzantılarıyla bütünleşti. Halil İbrahim ise Hasan 

et-Turabî ile bağını sürdürdü.  

21 Temmuz 2001’de bir araya gelen yapılar, El-Beşir hükümetine karşı silahlı isyan 

başlatma kararı aldılar ve Marra Dağı’ndaki gizli kamplarda militan eğitimine başladılar. 

Burada yetiştirilen militanların 25 Şubat 2002’de Nyala ile Tur arasındaki bir garnizona 

yönelik gerçekleştirdikleri ilk büyük eylemde yaklaşık 200 Sudan askeri öldürüldü.
16

  

El-Beşir hükümetinin sinirlerini bozmaya dönük bu eylem, Sudan’da büyük bir infiale 

yol açtı. El-Beşir’in çözümden yana çabalarına rağmen 2003 yılında silahlı çatışmalar daha da 

kızıştı. Bölgedeki olaylar, bölge ile bir çözüm talebinden öte gittikçe El-Beşir’i uluslararası 

sisteme teslim olmaya zorlayan eylemler niteliğine büründü. El-Beşir, eylemlerin bu yeni 

niteliği karşısında sert önlemlere başvurunca Uluslararası Ceza Mahkemesi savcısı bölgedeki 

Arap Cancavid milisleri olarak adlandırılan hükümet yanlısı grupların bütün eylemlerini El-

Beşir ve yönetimine yükleyerek El-Beşir ve bazı önemli hükümet yetkililerini insanlık suçu 

işleme töhmetiyle tutuklama talebinde bulundu.
17

 Böylece Müslümanları bütünleştirme 

iddiasına sahip El-Beşir, “Müslüman katliamı yapan general” imajıyla yüz yüze kaldı ve 

savcının tutuklama isteminden dolayı yurt dışına çıkma sorunu yaşayan nadir dünya 

liderlerinden biri oldu.  

El-Beşir’in çabalarıyla Darfur 

Sorunu’nun çözümüne yönelik 2006’da 

imzalanan Darfur Barış Anlaşmasına 

göre; Sudan hükümeti, isyancı grupların 

önereceği üç aday arasından bir ismin 

“başkan üst düzey yardımcısı” göreviyle 

Sudan yönetimine alınması, Geçici 

Darfur Bölgesel yönetiminin kurulması 

ve Temmuz 2010’da Batı, Güney ve 
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Doğu Darfur’un tek bir idari birim olarak birleşip birleşmemesi için halk oylaması yapılması 

kabul edildi. Buna karşılık hükümet, Ekim 2006’ya kadar Cancavid milislerini 

silahsızlandıracak; aynı süreçte silahlı solcu SKO/H ve İslamcı AEH mensupları da 

silahsızlanacaklardı. Ancak anlaşma uygulanamadı.
18

  

Sorun, uluslararası sistem tarafından Birleşmiş Milletler zeminine taşındı. BM 

Güvenlik Konseyi, 31 Temmuz 2007 tarihinde aldığı 1769 sayılı kararla BM ve Afrika Birliği 

ortak görev gücünün (UNAMID) Darfur’a gönderilmesini kabul etti. Ancak BM’nin bu 

girişimi dünyanın diğer bölgelerinde olduğu gibi çözüm getirmedi, aksine çözümü daha da 

karmaşıklaştırdı.  

Sudan, bugün Darfur sorunuyla uğraşmaya devam etmekte; dış siyaset gibi iç siyasette 

de El-Beşir’in en önemli sorunlarından biri olarak durmaktadır.
 19 

 

Adalet ve Eşitlik Hareketi’nin kurucusu Halil İbrahim Muhammed, Sudan İslamî 

Hareketi içinde önemli bir yere sahip olan, yurt dışı eğitimli doktorlardandır. Hollanda’nın 

Maastricht Üniversitesi’nde eğitim almıştır.  

Halil İbrahim, 1958’de Darfur’da doğmuş, henüz gençlik yıllarında İhvan-ı Müslimin 

saflarına katılmış, hareketin Darfur’daki en üst yönetiminde yer almıştır. El-Beşir’in 1989’da 

iktidara gelmesinden sonra Darfur ve başka vilayetlerde eyalet hükümetlerinden sağlık 

bakanlığı, bayındırlık bakanlığı gibi üst görevler üstlenmiş, merkezi hükümete de müsteşarlık 

yapmıştır. Güney Sudan savaşında da önemli bir komutan olarak görev almış, bir süre 

merkezi hükümette güvenlik bakanlığı da yapmıştır.  

Halil İbrahim, 1999’da Turabî ile El-Beşir arasındaki ihtilafta Turabî’nin yanında yer 

alan sekiz hareket önderi şahsiyetten biri olarak bulunmuş, 2001’de ise Adalet ve Eşitlik 

Hareketi’ni kurmuş, 2003’te silahlı mücadeleye başlayarak Sudan hükümetine karşı savaşan 

Darfurluların önderleri arasında yer almıştır. Halil İbrahim, 2011’de Sudan hükümeti 

kuvvetleri ile girdiği bir çatışmada öldürülmüştür.
20

  

Halil İbrahim’in bilinen tek eseri, 2003’te yazar ismi olmadan basılan Kitabü’l-

Esved’dir (Kara Kitap). Kitapta Sudan’ı bir bütün olarak ele alıp konuyu Darfur halkının 

taleplerine getiren Halil İbrahim, sonuç kısmında görüşlerini şöyle açıklamıştır:  

“Açıkça ifade edelim ki biz Allah’ın isimlerinden bir isminin “Adl” olmasından yola 

çıkıyoruz. İslam liderliğinin hayatımıza göre, iyi bir toplumda güzel bir örnekle gerçekleşmesi 

için adalet ve musavvat (eşitlik)bizim isteğimizdir. Bizim dayanağımız, “Kardeşin zalim de 

olsa mazlum da olsa ona yardım et!” hadisidir. Kardeşimiz zalim olduğunda biz, onu elimizle 

doğruya çekebiliriz! Sudan’ın bağımsızlığını kazandığı günlerde vilayetler arasındaki fark 

muazzamdı. Sonra gittikçe her taraf birbirine yaklaştı. Ancak son yirmi yılda durum değişti. 

Bütün hizmetler ve bütün güç odakları Kuzey ve Orta Sudan’da odaklandı. Devletin imkân ve 

gücü buralarda toplandı. Ülkenin batısında (sağ tarafında-Darfur kast ediliyor) halkın arayışı, 

gıda, emniyet, sağlık, eğitim hizmetleri ve su kaynaklarına ulaşma gibi hizmetlerdi. Bunların 
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eksikliğinden ve federal hükümetin kötü muamelelerinden halk kaçmaya başladı. Ama 

merkezi hükümet, ülkenin batısından alıp kuzey ve ortaya harcadı.” 

Halil İbrahim, sözlerinin devamında Batı Darfur ve Güney Kardufan’daki 

haksızlıklardan örnekler veriyor. Ardından sözlerini “İslam âleminin bakışları Sudan’ın 

üzerindedir. Sudan’daki tecrübenin başarısıyla yolunu görmek istiyor. İçinde bulunulan hâl, 

bu yönüyle İslam ve Müslümanlara karşı büyük bir cinayettir. İktidar sahiplerine çağrıda 

bulunuyoruz: Geliniz, aramızdaki ortak bir kelime üzerine anlaşalım, birimiz diğerine 

zulmetmesin, diğerinin hakkını gasp etmesin, toplumun talep ve ıslahatı için maslahata gidişte 

yolunu kesmesin” şeklinde tamamlıyor.
21

  

Halil İbrahim, bu ifadelerle açık bir şekilde Sudan merkezi hükümetinin Darfur 

bölgesine karşı adil ve eşitlikçi davranmamasının kendilerinin ona karşı isyan hakkını 

doğurduğunu ifade etmektedir.   

Adalet ve Eşitlik Hareketi, bölünmelere uğramışsa da
22

 günümüzde Mansur Erbab 

Yunus liderliğinde Darfur mücadelesinde önemli bir yer tutuyor.  

 

4. İSLAMÎ DAVET TEŞKİLATI (MUNAZZAMATÜ’D-DAVETİ’L-İSLAMİYYE) 

 

1980’de Hartum’da tanınmış âlimler tarafından kurulan ve Yusuf el-Karadavî 

tarafından “mühim bir teşkilat” olarak değerlendirilmiş bir İslam’a davet kurumudur.  

Teşkilat,  İslam’ı Müslüman olmayan Afrika toplulukları arasında tebliğ etmek, 

Müslüman cemaat ve şahsiyetlere tevhid akidesine ve o akidenin amellerde karşılık bulması 

için irşadda bulunmak, Afrika’da Hristiyan misyonerlerin faaliyetlerine karşı, yoksullara gıda, 

giyim ve temiz su kaynakları yardımları sağlamak için kurulmuş, eğitim, sağlık ve basın 

alanında kurumlar açmayı faaliyetleri kapsamına almıştır. Teşkilat, bu hususlarda Sudan 

Devleti’nin de desteğini almıştır.  

İlk divan başkanı bir dönem Sudan’da cumhurbaşkanlığı da yapan Mareşal 

Muhammed Hasan Suvar ez-Zeheb olan teşkilat, aynı anda Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, 

Yemen ve Kuveyt’te de ofis açmış, başta Karadavi olmak üzere Suudi Arabistan ve diğer 

ülkelerden tanınmış şahsiyetleri üye olarak kabul etmiştir.  

Ömer el-Beşir’den önce iktisat alanı dâhil, pek çok alanda faaliyet gösteren onun 

döneminde daha da güçlenen teşkilat, “Afrika Eğitim Teşkilatı”, “Dünya Sağlık Teşkilatı”, 

“Genel İmar Grubu” gibi teşkilatlar açmış; 2008’de genç ve kadınlara yönelik bir dizi birim 

de açmıştır.  

Teşkilatın en önemli birimlerinden biri ise 1989’da açılan Davet Akademisi’dir. 

Akademi, İslam davetçisi adaylarını eğitime tabi tuttuktan sonra, onlara bir davet diploması 

vermekte, bu diplomayı alanlar, teşkilatın davet işlerinde çalışmaya başlamaktadır.  
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Teşkilatın en önemli ofislerinden Katar Ofisi, amacını Katarlı zenginlerle Afrikalı 

fakirler arasında köprü olmak olarak açıklamış, bu yönde Yetimler Birimi gibi birimler de 

açmıştır.
23

  

Teşkilatın başkanlığı değişmekle birlikte bir dönem Dr. Et-Ticani Ebû Cüdeyri (ö. 

1984) ve Mübarek Kasemullah (ö. 1997) tarafından icra edilmiştir.  Et-Ticanî, Sudan’la 

Körfez ülkeleri arasındaki ilişkileri düzenleyen kişi olarak bilinmiştir. Kasemullah ise 

Amerika’da İhvan-ı Müslimin’in kurduğu Müslüman Öğrenciler Birliği’nin aktif üyelerinden 

ve Karadavi’nin dostlarındandır. Günümüzde Kasemullah adına bir eğitim enstitüsü de 

kurulmuştur. 
24

 

Sudan’ın stratejik kurumlarından biri olarak anılan teşkilat, büyüklüğüyle basın 

yayında bir imparatorluk gibi anılmaktadır. 
25

 

 

5. SELEFİ GRUPLAR 

 

Şankıti, Sudan İhvan-ı Müslimin hareketini merkeze alarak yaptığı araştırmada 

cemaatin toplumsal ilişkilerini parti ile ilişkiler, ordu ile ilişkiler, öğrencilerle ilişkiler, ulema 

ile ilişkiler, selefi gruplarla ilişkiler, sufilerle ilişkiler, kadınlarla ilişkiler, kabilelerle ilişkiler, 

Hristiyanlarla ilişkiler, işçilerle ilişkiler gibi başlıklar altında ele almıştır.  

Sudan’da Selefilik adı altında Vehhabilik, 1934’ten itibaren tasavvuf ehli ve Eş’ariliğe 

karşı teşkilatlanmaya çalışılmış ve Ensarü’s-Sünne el-Muhammediyye adı altında küçük ama 

etkili bir teşkilat kurulmuştur. 1939’da Şeyh Muhammed el-Fadıl et-Taklâvî liderliğinde 

cemaate dönüşen ve 1948’de Hartum’da bir genel merkez açan Ensarü’s-Sünne, Mısır’daki 

Ensarü’s-Sünne el-Muhammediyye adlı Selefi grupla ilişkili olarak faaliyet göstermiştir. Grup 

aynı zamanda Suudi Arabistan’ın desteğini kazanmış, Vehhabiliğin önde gelen isimlerinden 

Abdulaziz bin Baz, “Sudan halkını böyle bir cemaate sahip olmakla tebrik ediyorum” 

demiştir. Bin Baz, grupla ilgili “Sünni İslamî bir cemaattir, Kitap ve Sünnet üzerine Nebevi 

esaslar üzerine tevhide, ibadete, sûlûka, vela ve bera akidesine çağırır”  değerlendirmesini 

içeren resmi bir fetva da yayımlamıştır.  

Kendisini Arap Yarımadası ulemasının çizgisinde tarif eden grup, İslamiyet’in 

Sudan’a tasavvuf üzerinden yayılmasını inkâr eder,  henüz ilk yüzyılda İslam’ın Selefi bir 

çizgi üzerine Sudan’a geldiğini ama sufi ve Eşarilerin bu saf İslamiyet’i zamanla 

saptırdıklarını iddia eder. 

Grup, kendisini günümüzde siyaset ve particilikle meşgul olmayan bir davet grubu 

olarak tarif etmekte ve İsmail Osman Muhammed el-Mâhi, Abdulmun’em Salih Abduh gibi 
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şahsiyetlerin liderliğinde ülkede cami açma gibi faaliyetlerine devam etmektedir.
26

 Cemaat, 

Ömer el-Beşir iktidarını da desteklemektedir.
27

  

Bu tür görüşlerine rağmen Sudan İhvan-ı Müslimin hareketinin çatı yapısını 

oluşturduğu İslamî Cephe, Selefi gruplarla iyi ilişkiler kurmuştur. Sudan İhvanı, bazı 

hususlarda Selefilere yakın olmakla birlikte pratikte tamamen onlardan farklı görmüş ama 

onları dışlamaya da çalışmamıştır. Turabi, nihayet Şiiler tek düşmanlarının Emeviler 

olmadığını öğrendikleri gibi Selefiler de tek düşmanlarının Sufiler, Eşariler, Mutezile ve Şia 

olmadığını öğrendiler, İslam’a yönelen dış tehditleri gördüler, diye onlardan söz eder.
28

  

 

6. SUFÎ GRUPLAR 

 

Sudan İhvan-ı Müslimin önderlerinden Mekkî, “Başka yerlerde tasavvuf bir akımdır, 

Sudan’da ise dinin kendisidir.” diyerek tasavvufun Sudan toplumundaki yaygınlığını 

anlatmaya çalışmıştır.  

Sudan’da tasavvuf hareketleri aynı zamanda Afrika’nın diğer kesimlerinde olduğu gibi 

aynı zamanda antiemperyalist hareketler olarak büyümüşler ve devletin oluşmasına öncülük 

etmişlerdir.  

İhvan-ı Müslimin, Sudan’da irşadına başladığında irşadda bulunan gençlerle sufiler 

arasında bazı tartışmalar çıkmış, gençler, kendilerini sufilerden öte ehl-i hadise yakın bir 

cemaatin mensubu olarak tarif edip sufileri eleştirmişlerdir. Sufiler de onları okullarda ortaya 

çıkan ve dini yenilikle bozmaya çalışan kişiler diye görmüşler ve dışlamışlardır. Ancak 

hareketin istişare makamları oluştuğunda hareket Selefi gruplardan farklı olarak Sudan’da 

etkin yapılarına rağmen kendisini sufi karşıtı bir hareket olarak tanımlamayı reddetmiştir.  

Hareket, antiemperyalist yapısıyla Sudan tasavvufunu önemsemiş, bununla birlikte 

bazı pratiklerinin ıslaha muhtaç olduğu neticesine varmış, tasavvufu ıslah edilip istifade 

edilecek kurumlar arasında değerlendirmiştir.  

Bunun için programına “Bir âlim gibi ilme, bir sufi gibi nefis terbiyesine, bir İslam 

toplumu inşa etmek için dinin has ve genel hükümlerini ikame etmeye çalışan bir mücahid 

gibi çalışmaya odaklanmak” maddesine koymuştur. İslamî cephe, bu yaklaşımla oluşumundan 

itibaren sufileri de içine almıştır.
29

 Ömer el-Beşir, 2017’de tarikatlara yönelik hitabında 

“Bizim ilk hedefimiz, ümmetin ve ehl-i kıblenin bütünleştirilmesidir” demiştir.
 30

 

Sudan sufileri günümüzde İslami cephenin dolayısıyla Ömer el-Beşir’in en önemli 

destekçileri arasında yer almakta, cephe ve El-Beşir için özellikle kırsal kesimde güçlü bir 

taban ve güç olarak durmaktadır.
31

 

                                                           
26

 http://ansar-alsuna.net/?p=1379 , Ensarü’s-Sünne resmi internet sitesi. ET: 09.04.2019. 
27

 https://www.elwatannews.com/news/details/3587303 ET: 09.04.2019. 
28

 Şankıtî, 263-264.  
29

 Şankıtî, 265-268. 
30

 http://www.qudspress.com/index.php?page=show&id=37977 ET: 09.04.2019. 
31

 https://www.youtube.com/watch?v=0GRin4KV4xA ET: 09.04.2019. 

http://ansar-alsuna.net/?p=1379
https://www.elwatannews.com/news/details/3587303
http://www.qudspress.com/index.php?page=show&id=37977
https://www.youtube.com/watch?v=0GRin4KV4xA
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TÜRKİYE-SUDAN İLİŞKİLERİ 

 

Türkiye, kuruluşundan itibaren Sudan 

Cumhuriyeti ile iyi ilişkilere sahiptir. Bu 

ilişkiler Ömer el-Beşir ve Ak Parti iktidarı 

döneminde daha da gelişmiştir. İki taraf 

Turabî’nin Türkiye Müslümanları üzerindeki 

etkisini ilişkilerinin gelişmesinde zemin olarak 

değerlendirmiş ve o zemin üzerinden 

diplomasiyi aşan bir yakınlığa ulaşmıştır.  

Türkiye, 1956’da bağımsızlığını kazanan Sudan’ı tanıyan ilk ülkeler arasında yer 

almış, Türkiye büyükelçisi yaklaşık bir yıl sonra da Hartum’da göreve başlamıştır.  

Türkiye-Sudan ilişkileri günümüzde Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından 

“mükemmel” olarak değerlendirilmektedir. Ancak iki ülke arasındaki ticaret henüz 1 milyar 

doları bulmaktan uzaktır. Bunda Sudan’ın ekonomik koşullarının da etkisi vardır.  

Türkiye, Sudanlı öğrencileri burslarla okutma konusunda önemli adımlar atarken 

TİKA Başkanlığı ve Sivil Toplum Kuruluşları (STK) arasındaki işbirliği kapsamında Sudan 

genelinde ve özellikle Darfur’da kalkınma öncelikli olmak üzere yerel halkın acil ihtiyaçlarına 

yönelik projeler yürütülmekte, Sudan makamlarıyla yakın işbirliği içinde çalışılmaktadır.  

Bölgedeki ihtiyaç çerçevesinde, TİKA eşgüdümünde Darfur-Nyala’da 150 yatak 

kapasiteli modern bir eğitim hastanesi inşa edilmiş ve resmi açılışı Şubat 2014’te yapılmıştır. 

Nyala Sudan-Türkiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Türkiye'nin yurtdışında hayata geçirdiği 

en kapsamlı dış yardım projelerinden biridir.
32

 

Son dönemde ise Sevakin adasının Türkiye tarafından imarı, Türkiye-Sudan 

ilişkilerinin simgesi haline gelmiştir.
33
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 http://www.mfa.gov.tr/turkiye-sudan-siyasi-iliskileri.tr.mfa ET: 09.04.2019. 
33

Bkz. 
https://www.tika.gov.tr/upload/2017/YAYINLAR/Tan%C4%B1t%C4%B1m%20Bro%C5%9F%C3%BCrleri/Sudan.p
df ET: 09.04.2019. 

http://www.mfa.gov.tr/turkiye-sudan-siyasi-iliskileri.tr.mfa
https://www.tika.gov.tr/upload/2017/YAYINLAR/Tan%C4%B1t%C4%B1m%20Bro%C5%9F%C3%BCrleri/Sudan.pdf
https://www.tika.gov.tr/upload/2017/YAYINLAR/Tan%C4%B1t%C4%B1m%20Bro%C5%9F%C3%BCrleri/Sudan.pdf
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

 

Farklı etnik yapılardan gelen Sudanlılar, Müslümanlaşarak milletleşmiş bir toplumdur. 

Dolayısıyla Sudan halkının tabii temsilcisi İslamî yapılardır. Aynı şekilde Sudan’da İslam, 

devletle bütünleşmiştir. Dolayısıyla Sudan devleti tarihi aynı zamanda Sudan İslamî hareketi 

tarihidir.  

Sudan’ın kurtuluş mücadelesi, Mehdilik hareketi olarak da bilinen Ensar hareketi; 

kalkınma programına sahip olması ise İhvan-ı Müslimin ile gerçekleşmiştir.  

Sudan’daki İslamî yapılar, genel anlamda ittihatçıdır; bütünlüğe önem vermişlerdir. 

Mehdilik hareketi zuhur ettiğinde bütün tarikatları çatısı altına almış ve bu konuda ciddi bir 

itirazla karşılaşmamıştır. İhvan-ı Müslimin de 1960’lı yıllarda önemli bir güce ulaştığında 

İslamî Cephe’yi kurmuş, hem Selefî hem Sufî grupları aynı çatı altında toplayabilmiştir. 

Sudan Müslümanlarının güçlenmesine rahatsız olan dış güçler de bu yaklaşımı hedef almışlar 

ve ne yazık ki bu yönde bazı başarılar da elde etmişlerdir.  

Sudan’da 1960’lı yıllardan bu yana İslamî Cephe’nin kurucu ve önder unsuru olarak 

İhvan-ı Müslimin,  

1. Hiçbir İslamî yapıyı karşısına almamıştır.   

2. Bütün İslamî yapılarla ilişkiler geliştirebilmiştir.  

3. Birbirini tekfir eden İslamî yapıları dahi aynı çatı altında toplayabilmiştir.  

4. Farklı etnik yapılardan Müslümanları bütünleştirebilmiştir.  

5. Kadınlar ve işçiler gibi dezavantajlı topluluklarla sağlam ilişkiler kurmuştur.  

6. Aydın kesim arasında olduğu gibi halk arasında da büyük bir taraftar kitlesi bulabilmiştir.  

7. Siyasi ve kültürel mücadele devam ederken titizlikle çalışarak ordu içinde teşkilatlanmış ve 

1989’da askeri bir ihtilalle iktidara gelebilmiştir. 

Sudan İhvan-ı Müslimin’i, bu özellikleri ile İhvan-ı Müslimin içinde özgün, bütün İslamî 

hareketler içinde de incelenmeye değer önemli bir örneklik teşkil etmektedir.  

İhvan-ı Müslimin’in bu başarıya ulaşmasında beynelminel İhvan-ı Müslimin hareketi 

ile ilişkilerini bozmamakla birlikte Sudan sahasına uygun bir mücadele tarzını geliştirmesinin 

de katkısı büyüktür. Ama bu başarıdaki asıl unsur, Sudan İhvan-ı Müslimin hareketinin aktif 

idari ve istişari makamlarının bulunması ve bu makamların zaman ve mekâna göre vaziyet 

alma konusunda istikrarlı bir değişime açık olmalarıdır.  

Ne var ki İhvan-ı Müslimin’in bu istişari ve idari mekanizması, 1989 devriminden 

sonra zarar görmüştür. Hareketin askeri devrimin uluslararası güçlerin hedefi hâline gelmesini 

engellemek için Hasan el-Turabî ve General Ömer el-Beşir liderliklerinde iki yönetime razı 

olması, hareketi doğal bir parçalanmaya götürmüştür.  
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Başlangıçtaki iradenin ürünü bölüşme, zamanla irade ötesi bir bölünmeye 

dönüşmüştür. Sudan Müslümanları, Hasan el-Turabî’nin İhvan-ı Müsliminin Kuzey Afrika 

kollarına hakim ılımlı yaklaşımına karşı El-Beşir’in güvenliği öne çıkaran yaklaşımı 

bölünmenin ana sebebini oluşturmuş, hareket zamanla, askeri yöntemleri önceleyen devlet 

başkanı ile sivil idareyi ideal gören hareket lideri arasında çatışmaya doğru yol almıştır.  

İhvan-ı Müslimin’in Sudan’ın İslamî ve geleneksel dindar gruplarını aynı çatı altında 

toplaması, Sudan’a bereket getirirken kendi içinde bölünmesi felakete yol açmıştır.  

İhvan, uluslararası güçlerin de müdahalesiyle bu iç bölünmeden sonra ülkenin kronik 

sorunları olan Güney Sudan sorunu ve Dârfur sorununu çözmekte başarısız olmuştur.  

İhvan’ın İslamî Cephe’de sağladığı bütünleşmeyle Sudan, büyük bir ekonomik 

kalkınma hamlesine konu olurken ihtilaf sürecinde bu süreç tersine dönmüş, Sudan’da bir dizi 

ekonomik sorun ortaya çıkmıştır. Uluslararası sistem, Sudan’da önce farklı din ve etnik 

yapıları, ardından onlarla da ilişkili ekonomik sorunları kullanarak İslamî hareketi bitirmeye 

çalışmaktadır.  

İhvan’ın bu sorunlara karşı geliştireceği çözümler ya da bu sorunlar karşısında 

yaşayacağı tıkanma, Sudan’ın İslam dünyası için örnekliği açısından büyük önem 

taşımaktadır.  

 

         B undan dolayı Sudan, İslam dünyasında sürekli takip edilmesi gereken bir ülke olarak 

durmaktadır.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


