SUDA' tBenl Suda'l
I, 326). Hz. Peygamber'in vefatma yakın
dönemde Yemen bölgesinde bazı kabileler irtidad ettiği halde Beni Suda' bu hareketlerde yer almadı (Fayda, s. 118). Kadisiye Savaşı, Hz. Hüseyin'in şehid edilmesi ve
Tewabln hareketi gibi bazı olaylarda Beni
Suda' kabilesi mensuplarının da yer aldığı
nakledilmektedir (Taber!, III, 484; V, 413;

VI, 65)

Kabilesinin İslam'a girmesinde önemli
rol oynayan Ziyad b. Haris es-Suda! bazı
gazvetere katıldı, daha sonra Mısır'a yerleşti (Fayda, s. I I 3). Rivayete göre bir sefer
sırasında Hz. Peygamber'in emriyle ezan
okumuş, ardından Bilal-i Habeşl gelip kamet getirmek istemiş, ancak Resı11-i Ekrem, "Ezanı Suda'lı kardeşiniz okudu, ezan
okuyan kişinin kameti getirmesi daha uygundur" demiştir (Müsned, IV, I69; EbO
DavOd, "Şalat", 30; ibn Sa'd, I, 327). KOfeli
hadis alimlerinden Ali b. Hüseyin es-Sudal, babası Hüseyin b. Ali es-Suda! ve dedesi Ali b. Yezld es-Suda!, Beni Suda' kabilesine mensup önemli isimler arasında
zikredilmektedir (Sem'anl, VIII. 40).
BiBLiYOGRAFYA :
Müsned, IV, 169; Hişam b. Muhammed ei-Kelbl, l'lesebü Me'ad ve'l-Yemeni'l-kebfr (nşr. Niki
Hasan), Beyrut 1408/1988, I, 299-300; İbn Sa'd,
et-Tabal):iit, ı, 326-327; Müberred, l'lesebü 'Adnan ve Ka/:ıtiin (nşr. Abdülazlz el-Meymenl erRackOtl), Kahire 1354/1936, s. 20; Taberl. Tiirfb
(Ebü'l-Fazl), III, 484; V, 413; VI, 65; Ebü'I-F'erec
ei-İsfahi.inl, el-Egiinf (nşr. Abdülemlr Ali Mühenna), Beyrut 1407/1986, XIX, 19-20; İbn Hazm.
Cemhere, s. 413; Sem'anl. el-Ensab, VIII, 39-41;
Yi\küt, Mu'cemü'l-büldan, III, 397; ei-Melikü'I-Eş
ref er-ResOII. Turfetü'l-aşf:ıab fi ma'rifeti'l-ensab
(nşr. K. W. Zettersteen), Beyrut 1412/1992, s.
125; Kalkaşendl, l'lihi'iyetü'l-ereb, Beyrut 1405/
1984, s. 286 -287; NCıreddin ei-Halebl, İnsiinü'l
'uyun, Beyrut, ts. (Darü'l-ma'rife), III, 275-277;
Cevact Ali. el-Mufaşşal, ı, 371; IV, 458; V, 353;
ömer Rıza Kehhale, Mu'cemü l):aba'ili'l-'Arab,
Beyrut 1402/1982, ll, 636; Mustafa F'ayda, İsla
miyeün Güney Arabistan'a Yayılışı, Ankara 1982,
s. 112-113, 118; Köksal, İslam Tarihi (Medine),
VIII, 557-558; Elşad Mahmudov, Sebep ve Sonuçları Açısından Hz. Peygamber'in Savaşları
(doktora tezi, 2005), MÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, s. 422 -423.
r;i;,l
IJ!III!!J CAsiMAver
ı

SUDAN

ı

( ..:,ıl~rJI )
Orta Afrika'da bir İslam ülkesi.
I. FiziKi ve BEŞERI COGRAFYA
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Kapladığı alan bakımından Afrika'nın en
büyük ülkesidir. Doğudan Kızıldeniz ve Etiyopya, güneyden Kenya, Uganda ve Kongo
Demokratik Cumhuriyeti, güneybatıdan
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Orta Afrika Cumhuriyeti, batıdan Çad, ku zeybatıdan Libya ve kuzeyden Mısır'la çevrili olan ülkenin yüzölçümü 2.503.890 km 2 ,
nüfusu 39.400.000 (2007 tah.), resmi adı
Sudan Cumhuriyeti (CumhGriyyetü's-SGdan).
başşehri Hartum (2.900 000), diğer önemli şehirleri Port Sudan (308.000), Ubeyyid
(228 000), Niyala (220 000). Vedmedenl
(212 000), Kadarif (I85 000). KGsti (I 72 000).
Faşir ( I4IOOO) ve Cüneyne'dir ( I27 000)
Resmi dil Arapça ise de farklı yerel diller
ve İngilizce de konuşulur.
I. FiziKi ve BEŞERI COGRAFYA

Sudan büyük ölçüde ortalama yükseltisi
300-600 m. arasında değişen düzlüklerden
meydana gelmektedir. Kuzeydoğu sunda,
batısında ve güneyinde ortalama 1000 m.
yüksekliğindeki dağlar yer alır. Ülkenin en
yüksek yeri güneyde Uganda sınırında bulunan Kinyeti dağıdır (3 I 87 m.) Sudan için
akarsu sisteminin o/o 77'sini toplayıp Akdeniz'e taşıyan Nil nehrinin büyük önemi
vardır. Nehrin yukarı çığırını oluşturan Mavi Nil Etiyopya'dan, Beyaz Nil Uganda'dan
gelir ve bunlar Hartum yakınlarında birleşir. Altı büyük çağlayanın dördü Hartum
ile Mısır sınırı arasındadır. Ülkenin kuzeyini Nil'in ikiye ayırdığı çöl alanı teşkil eder.
Bu alanın doğuda kalan yarısı Kızı ldeniz
kıyısına kadar uzanan NGbe (Nübye) çölü
olarak bilinir; batıda kalan kısmı ise Libya
çölünün bir parçasını meydana getirmektedir.
Yıllık ortalama sıcaklıklar en kuzeydeki
Vadiihalfa'da 26 oc. Hartum'da 30 oc ve gü-
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Sudan Cumhuriyeti
ICumhüriyyetü's-Südanl
Hartum
2.503.890.km'
39.400.000 12007 tah .ı
Arapça
Sudan paundu ISDGI
1 SDG = 100 kirus

neydeki Cuba'da 27,5 oc dolayındadır. Çöllerde kışın sıcaklık 5 oc'nin altına düşmez
ken yazın 44 oc'nin üzerine çıkar. Kuzeydeki çöl bölgesinde 75 milimetreye ulaşma
yan yağışlar güneye doğru gittikçe nisankasım döneminde yarı çöl alanında 75-300
ve savanlarda 300-1500 mm. arasında değişmekte, daha güneyde dağlık alanlarda
ise 1500 milimetrenin üzerine çıkarak buralarda farklı iklim bölgeleri oluşturmak
tadır. Ülkede yıllarca süren kuraklıklara ve
bazı yıllarda büyük seliere yol açan düzensiz bir yağış rejimi görülmekte, bu sebeple büyük bir kısımda susuzluk problemi
yaşanmaktadır. Veriler, yağıştaki azalmanın 1980'lerden itibaren daha büyük boyutlara ulaştığını göstermekte ve halen
Sudan'ın en büyük çevre sorununu kuraklık teşkil etmektedir. İklim bakımından ortaya çıkan farklılıklara bağlı olarak kuzeyle güney arasında bitkiler de çok farklı biçimde gelişmiştir. Kuzeyde daha çok çöl
formasyon u, güneyde tropikal ormanlar
görülür. Bu iki uç arasında kademeli bir
geçiş söz konusudur. Ülkenin hemen hemen ortasında bulunan Duveym'in kuzeyinde yağış miktarının azalması ve araya
kurak bir dönemin girmesiyle savanlar tropikal ormaniara komşu olur; akarsuların
yakınında genellikle galeri ormanları ortaya çıkar. Güneyde daha ziyade, yağışın
miktarına göre içinde çok yıllık veya bir
yıllık otsu bitkilerin yer aldığı ağaçlı savanlar yayılış gösterir. Onların güneyinde yağışın ve yükseltinin fazlalaştığı yerlerde
tropikal ormanlar yaygındır ve bu ormanlar Sudan'ın ekonomisinde önemli bir paya
sahiptir. Bunların dışında odun ve kereste
üretiminin yanında Arap zamkı gibi ağaç
ürünlerinin elde edildiği çeşitli plantasyonlar ekonomiye katkı sağlamaktadır. o/o 70'i

SUDAN
kırsal kesimlerde yaşayan nüfusun% S2'sini Afrikalı zenciler, % 39'unu Araplar, %
6'sını kendi dillerini konuşan KOşi kökenli
Seealar ve % 3'ünü diğer uluslardan insanlar oluşturmaktadır. Müslümanların
oranı% 70, hıristiyanların% S ve animistlerin % 2S'tir.

doğal

kaynaklara sahip
ve siyasi istikrarsızlık yüzünden bu kaynaklarından
yeterince yararlanamamaktadır. Ülke ekonomisinde sınırlı bir tarım faaliyetiyle nisbeten gelişmiş bir hayvancılık söz konusudur. Toprakların sadece % 6, 78'i sulanabilmekte ve toplam tarım yapılan alanlar
% 1O'u ancak bulmaktadır. Buna karşılık
göçebe hayvancılık yaygındır (o/o 50'ye yakın). Orman alanları% 20 kadardır. Baş 
lıca 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 (Cezire) yetiştiri
len pamuk, lif uzunluğu bakımından kaliteli pamuk türlerindendir. Dünyada özellikle ilaç ve gıda sanayii bakımından aranan Arap zamkının yaklaşık% 80'i Sudan
tarafından karşılanmaktadır. 1970'li yılla
rın ortalarından itibaren petrol ihraç etmeye başlayan Sudan'ın en önemli yer altı
zenginlikleri petrol ve doğal gaz olup sanayi büyük ölçüde petrolün işlenmesi üzerine kurulmuştur. Hartum, Port Sudan ve
Ubeyyid'de petrol rafinerileri yer almakta
ve merkezi bölgeden çıkarılan petrol bu
güzergahı izleyerek 81 S kilometrelik bir
boru hattı ile Kızıldeniz'e ulaşmaktadır. Doğal gaz kaynaklarından yeterince faydalanılamamaktadır. Gıda sanayii ve tekstil diğer sanayi kollarıdır. Yer altı zenginlikleri
arasında demir, bakır, krom, çinko, tungsten , gümüş ve altın gibi maden rezervleri bulunmaktadır. Ülke hidroelektrik potansiyeli açısından zengindir. Ulaşım sistemi çeşitlilik göstermesine rağmen yeterli değildir. SS16 km. olan demir yolunun
4800 kilometresi dar hattır. 11.900 km.
olan kara yollarının sadece üçte biri kaplanmış yoldur. Buna karşılık S31 o kilometrelik bir kara içi su yolu vardır. Hartum Havaalanı uluslararası uçuşlar için kullanıl
makta, altmış dolayında da küçük uçakların inişine uygun pist bulunmaktadır.
Sudan, zengin

olmasına rağmen çatışmalar
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Sudan sözlükte "siyah" anlamına gelen
Arapça sud kelimesinin çoğuludur. Müslüman coğrafyacılar, VIII. yüzyıldan itibaren Afrika'nın Atlas Okyanusu kıyısındaki
Senegal ve Gambia'dan doğuda Habeşis
tan'ın batı sınırlarına kadar uzanan ve Büyük Sahra'nın güneyinde kalan İslam'ın
nüfuz ettiği geniş bölgeye Biladüssüdan
adını vermişlerdir. Bugünkü Sudan Cumhuriyeti'nin toprakları bu geniş bölgenin
doğu kısmını teşkil etmektedir. Biladüssüdan, Büyük Sahra ve Libya'nın güneyinde, batıda Atlas Okyanusu'ndan doğuda
Habeşistan'ın batı sınırlarına kadar uzanan, güney sınırlarını yaklaşık 1oo kuzey enleminin teşkil ettiği bölgedeki ülkelerin tamamını içine alır. BiladüssOdan, Atlas Okyanusu kıyısındaki Senegal ve Gambia'dan
başlayıp Yukarı Volta ve Orta Nüer havzalarını kapsayan Batı Sudan, Çad gölü havzasını kapsayan Merkezi (Orta) Sudan, kuzey sınırlarını yukarı Nil havzasının oluş
turduğu Doğu Sudan (Mısır Sudanı) olarak
üç bölgeye ayrılmıştır. Fransız Sudanı bugünkü Mali, Nüer, Çad ve Orta Afrika Cumhuriyeti topraklarına, İngiliz-Mısır Sudanı
günümüzdeki Sudan Cumhuriyeti topraklarına tekabül eder.
Sudan Cumhuriyeti'nin sınırları son şek
lini XIX. yüzyılın sonlarında Mısır hidivliği

döneminde aldı. Buna göre Sudan kuzeyde NObe (Nübye) bölgesinden güneyde Büyük Göller bölgesine, doğuda Kızıldeniz
sahilinden DarfOr bölgesinin tamamı dahil olmak üzere batıda Çad sınırına kadar
uzanıyordu. Afrika'nın iç bölgelerine yakınlığı, Nil nehri boyunca kuzey-güney ulaşırnındaki konumu ve özellikle Kızıldeniz
sahilindeki !imanlarıyla Sudan her dönemde önem taşıdı. Eski Mısır devrinde baş
layan kuzey-güney arasındaki münasebetlerle binlerce yıllık bir geçmişe sahiptir.
Ülkenin kuzeydoğusunu teşkil eden NO be
bölgesinin tarihi büyük ölçüde komşusu
Mısır'ın tarihiyle paralellik gösterir. NO be,
milattan önce 3000'li yıllarla 1600'lü yıllar
arasında Mısır hakimiyeti altında kaldı. Tarihi kalıntılardan anlaşıldığına göre Aşağı
NObe'ye milattan önce 2300'Ierde yerleş
ıneye başlayan siyahller daha sonra bölgenin tamamına hakim oldu ve kurdukları
Kuş Devleti milattan önce 1660-1 S7S yıl
ları arasında Mısır'dan bağımsız olarak hüküm sürdü. NObe, 1. Anemofıs döneminde
(m .ö. 1546-1 526) tekrar Mısır'ın egemenliği altına girdi. Eski Mısır kültürünü benimsemiş olan NQbeli kabile reisieri Mı
sır'ın zayıfladığı bir devirde Napata Kuş
Krallığı'nı yeniden kurdular. 72S-660 yıl
ları arasında Mısır'ı da egemenlikleri altı
na aldılar. Mısır'ın milattan önce S90'da
Napata'ya saldırmasının ardından merkezini Nil üzerinde Hartum ile Atbara arasındaki Meravi'ye (Meroe) taşıyan Kuş Krallığı önemli bir medeniyet oluşturdu . Romalılar milattan önce 23 yılında bölgeye
gelerek Napata'yı tahrip ettiler. Milattan
sonra IV. yüzyılın ortalarına kadar ayakta
kalan Meravi Kuş Devleti, Etiyopya'nın kuzeyindeki Aksum Krallığı'nın sürekli saldı
rıları sonunda 3SO yılı civarında yıkıldı. Mı
sır etkisinin silinmeye başlamasıyla birlikte KOşi kültürü giderekAfrika'ya özgü bir
kimliğe dönüştü.

Nilbeliler VI. yüzyılın başlarından itibaren Hıristiyanlığı kabul ettiler. İslam'ın ilk
döneminde bölgede Makarra (Makuria) ve
Alve adlarını taşıyan iki hıristiyan devlet
hüküm sürüyordu. Müslümanlar, Mısır'ın
fethinden hemen sonra NObe toprakları 
na yöneldiler. Mısır Valisi Amr b. As tarafından gönderilen Ukbe b. Nafi'in NObe'ye kadar indiği, ancak ok atıcılığında mahir olan NObeliler'in büyük direnciyle karşı
laşınca bir anlaşma yaparak döndüğü kaydedilmektedir (20/641). Bundan yaklaşık
on yıl sonra Mısır Valisi Abdullah b. Sa' d
b. EbQ Serh, NObe üzerine yürüyüp bugün Sudan topraklarındaki Dongola'ya kadar ilerledi ve Makarra Krallığı ile bir ant-
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