
de hakimiyeti Tuncürlar'ın elinden alarak 
DarfOr'da güçlü bir devlet kurdular. Bazı 
kaynaklarda FQr dilinde Solonca kelimesi
nin "Arap" anlamını taşımasına dayanıla

rak bu hanedanın Arap asıllı olduğu ileri 
sürülmektedir. Sultan Süleyman Salon c' 
dan (ı 695-1 7 ı 5) sonra aynı aileden on ki
şi iktidara geldi. Darfür. Hidiv İsmail Paşa 
döneminde Osmanlı-Mısır Sudanı'na ilhak 
edildi ve savaşta yenik düşen son DarfOr 
Sultanı İbrahim öldürüldü ( 1874) Bölgede 
Osmanlı-Mısır hakimiyeti süresince karı
şıklık çıktı. Bölgenin Mısır hidivleri tarafın

dan ilhakına kadar geçen dönemde DarfOr 
sultanlarının Babıali ile yazışmalarda bu
lundukları ve Abdülmecid ile Abdülaziz'in 
bunlara hükümdarlıklarını tasdik eden fer
manlar gönderdikleri bilinmektedir. 

Sudan. XIX. yüzyılın sonlarında mehdi
lik iddiasıyla ortaya çıkan Muhammed Ah
med ei-Mehcfi'nin isyanına sahne oldu. Kor
dofan ve Cibalünnübe'ye seyahate çıka 

rak güvendiği kimselere davetini açıkla
dıktan sonra merkez edindiği Eba adası
na dönen Muhammed Ahmed gönderdi
ği mektuplarla şeyhlerin ve alimierin ken
disine tabi olmasını istedi. Sudan genel 
valisi Mehmed Rauf Paşa'nın mehdilik id
diasından vazgeçmesi için yaptığı teklifi 
reddederek üzerine gönderilen Osmanlı 
birliklerini yenilgiye uğrattı. "Ensar" adını 
verdiği taraftarlarıyla önce Nübe dağına. 
ardından Kadlr dağına gitti. Faşüda Vali
si Raşid Eymen kumandasındaki Osmanlı 
birliğini de bozguna uğratıp gücünü arttır
dı. Bu başarıları mensupları arasında ger
çek mehdi oluşunun delili kabul edildi. 
Üzerlerine gönderilen yeni Osmanlı-Mısır 
kuwetlerini de bozguna uğratan Mehdi'
ye bağlı güçler Kordofan'ın kuzeyini ele ge
çirdiler. Eyalet merkezi Ubeyyid'e doğru 
ilerledikleri sırada Mısır kuwetlerinin üs
tün ateş gücü karşısında büyük kayıp ver
melerine rağmen mücadeleyi sürdürdü
ler. 

Bu sırada Mısır'ı işgal eden İngilizler Ekim 
188Z'de Hartum'a kuwet sevkettiler. Wil
liam Hicks kumandasındaki İngiliz-Mısır 
kuwetlerine karşı büyük bir zafer kazanan 
Mehdi, Ubeyyid'e girdi (ı 9 Ocak ı 883) Dar
fOr ve Bahrülgazal Aralık 1883 ve Nisan 
1884'te Mehdi kuwetlerine teslim edildi. 
Z6 Ocak 188S'te Hartum'a giren ve büyük 
camide kılınan cuma namazında bizzat 
imamlık görevini yerine getiren Muham
med Ahmed el-Mehdi böylece Kızıldeniz'
den Darfür'a, Dongola'dan Bahrülgazal'e 
kadar Mısır Sudanı'nın başlıca vilayetleri
ne hakim oldu. Kurduğu devlet. İngiliz-Mı-

s ır kuwetlerinin büyük askeri harekatına 
rağmen 1899 yılına kadar ayakta kalmayı 
başardı. 19 Ocak 1899'da Sudan'da yöne
timin çerçevesini oluşturan bir antlaşma
nın imzalanmasıyla Sudan'ın kontrolü fii
len İngiltere'nin eline geçmiş oldu. Babı 
ali, hakimiyet hakları ihlal edildiği için bu 
antlaşmaya şiddetle karşı çıktıysa da bir 
netice alınamadı. Muhammed Ahmed el
Mehdi devletinin ortadan kalkmasının ar
dından DarfOr'un önceki sultanlarından 
Muhammed Fazi'ın tarunu Ali Dinar. Dar
mr Sultanlığı'nı yeniden kurmayı başardı. 
Diplomatik bakımdan daha çok İngilizler' e 
tabi olan ve onlara yıllık vergi ödeyen Ali 
Dinar iç işlerinde serbest olarak hüküm 
sürdü. Ancak 1. Dünya Savaşı'nda Osman
lı Devleti'ne yaklaşıp Babıali ile samimi iliş
kiler içine girmesi üzerine İngiliz kuwetle
r i tarafından 6 Kasım 1916'da öldürüldü. 
Bir süre sonra DarfOr toprakları bir eyalet 
halinde İngiliz Sudanı'na bağlandı. 
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l!!lli!l AHMET KA VAS 

Osmanlı Dönemi. Osmanlı Devleti'nin 
bugünkü Sudan topraklarının özellikle Kı
zıldeniz sahilinde uzanan kısmına ilgi duy
ması XVI. yüzyılın ilk yarısına rastlar. Ha
dım Süleyman Paşa'nın Yemen seferi dö
nüşünde Kuseyr Limanı'mi asker çıkarma
sıyla Kızıldeniz kıyılarının ve girişinin em
niyeti sağlanmaya çalışıldı. Memlük bey
lerinden iken Osmanlı hizmetine giren Öz
demir Bey çevrede bulunan yerlerin alın
ması için görevlendirildi. Bazı Arap kabi-
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lelerini itaat altına alan Özdemir Bey, İb
rim ve Der kaleleriyle Mağrak ve Say şe
hirlerin! ele geçirdi. Say'da bir kale inşa et
tirdi. Func Sultanlığı sınırları içinde Seva
kin adıyla bir sancak kurarak burayı Mı
sır'a bağladı. Daha sonraki yıllarda bölge
de kabilelerin zaman zaman çıkardığı is
yanları bastırmak için Mısır beylerbeyi yet
kili kılındı. 

Yemen beylerbeyiliğine getirilen Özde
mir Paşa . 961'de (1554) Habeş serasker
liğine tayin edilince S Temmuz 1 SSS tari
hinde Habeş eyaletini kurdu ve önce Su
dan'ın Kızıldeniz sahilindeki Sevakin ada
sını eyalet merkezi yaptı. XVI. yüzyıl için
de buraya bağlı sekiz sancak bulunmak
taydı. 1 SS7'de alınan, günümüzde Eritre 
Devleti sınırları içindeki Masawa' bu eya
letin ikinci merkezi olunca Sevakin bura
ya bağlı bir sancağa dönüştürüldü. Ardın
dan bugünkü Etiyopya'yı içine alan Habe
şistan'ı fetheden Özdemir Paşa 1 S60'ta 
buradaki Debarva'da vefat etti. daha son
ra kabri Masawa'da yapılan türbeye nak
ledildL Yerine geçen oğlu Osman Paşa ba
basının ölümü üzerine kaybedilen toprak
ları geri aldı ve bölgede Osmanlı idaresini 
tekrar kurdu. XVII. yüzyılda beylerbeyilik 
merkezi Sevakin'e taşındı : Devletin bura
ya tayin ettiği en üst rütbedeki idareciler 
genelde Mısır'da daha önce sancak beyli
ği görevi yapmış olanlar arasından seçil
mekteydi. İstanbul'daki kapıcıbaşılardan 
tayin edilenler de oluyordu. Her üç yılda bir 
değişen beylerbeyileri bu eyaleti salyane ile 
yönetiyordu. XVIII. yüzyılın başından iti
baren bu eyalet Cidde sancağıyla birlikte 
idare edilmeye başlandı. Osmanlılar ayrıca 
Kızıldeniz sahilinde Sevakin, Masawa' ve 
Debarva'da üç kale inşa ettirdiler. 

Buradaki idari yapı merkezden gönde
rilen idareciler yerine yeriiierin ileri gelen
lerine teslim edilirken mevcut memur ve 
askerler de yerli kadınlarla evlenerek ye
ni bir neslin doğmasına vesile oldular. Eya
Jet. 1701 yılı öncesi Cidde sancak beyliği 
ve Mekke şeyhülharemliğiyle birlikte tev
cih edilirken bu tarihten sonra Rumeli bey
lerbeyi payesiyle Cidde sancağı mutasarrı
fı olan Mekke şeyhülharemliği tarafından 
yönetildL 1 7S6-179Z yılları arasında vezir 
rütbesinde yirmi dokuz beylerbeyi bura
ya gönderildi. Son dönemlerinde tayin egi
len beylerbeyileri Masawa' ve Sevakin'de 
oturmayıp yerlerine mütesellimler yollu
yorlardı. Memurların ahali üzerinde. nüfuz
ları azalınca yerlerine genelde yerli kadın
lardan doğan yeni nesil arasından seçilen 
naibler getiriliyordu. Habeş eyaletiiiln.da
ha sonraki yıllarda Necid, Mekke, Cidde ve 
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Medine olmak üzere dört livaya ayrıldığı 
ve bunlardan Afrika kıyısında sadece Cid
de livasına bağlı Masawa' ve Sevakin kay
makamlıkları bulunduğu anlaşılmaktadır. 

Sudan ahalisinin Maliki mezhebine bağlı ol
masına rağmen bu ülkede asırlarca devam 
eden Osmanlı idaresinin etkisiyle şer'i mah
kemelerde Hanefi fıkhı yaygındı. 

Mısır Valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa ve 
oğulları, Osmanlı Devleti adına bugünkü 
Sudan 'ın idaresini 1821 -1882 yılları ara
sında kendilerine verilen en üst yetkilerle 
ele geçirdiler. Onların yönetimindeki bu 
döneme genel Sudan tarihi içinde "Türki
ye" adı verilmektedir. Burada görev yapan 
memurlar Mısır hükümeti tarafından ta
yin ediliyor ve içlerinde Türk asıllılar oldu
ğu gibi Avrupalılar'dan da görevliler bulu
nuyordu. Türkiye dönemi modern Sudan 
Devleti'nin şekillendiği, milli kimliğin oluş
tuğu, yabancıların idaresine karşı direniş
Ierin başladığı dönemdir. İlk defa 1821' de 
Kavalalı Mehmed Ali Paşa altın ve züm
rüt yataklarına sahip olmak, Nil'in kay
naklarından daha fazla istifade etmek, Su
danlı askerleri orduda görevlendirmek, 
bölgeye sığınan son Memlük kalıntılarını 
etkisiz kılmak için Dongola ve Func bölge
lerine büyük bir ordu yolladı . Son Func sul
tanı Bad! 1821 Haziranında Mısır ordusu
na boyun eğmek zorunda kaldı. Ardından 
Kordofan ele geçirildi. Ancak DarfOr Sul
tanlığı üzerinde hakimiyet kurulamadı. 
Yeni idare Sudan'a ilk defa bölgeler arası 
bir devlet bürokrasisinin yerleşmesini sağ

ladı. Ziraatta pamuk ekimi başlatıldı. 1826 
yılına kadar Sudan'a giren Mısır birlikleri
nin başında bulunan kumandanlardan 
Mehmed Ali Paşa'nın oğlu İsmail Kamil Pa
şa, damadı Mehmed Hüsrev Bey, Osman 
Bey ve Mehhfı Bey Urfalı burayı yönetti. 
Onlardan sonra en üst seviyede idare eden
lere hükümdar denmeye başlandı ve bun-
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ların ilki Ali Hurşid Paşa oldu ( 1826-1838). 
Osmanlı Mısırı'nın idaresindeki Sudan'da 
Kavalalı Mehmed Ali Paşa'nın damadı olan 
Ahmed Paşa Ebu Vidan'ın idareciliği döne
minde ( 1839-1844) önemli gelişmeler ya
şandı. Türk denizeisi Salim Kaptan yöneti
minde, 1839-1842 yılları arasında güney
deki Cuba yerleşim yeri yakınındaki Bari 
bölgesine doğru Nil üzerinden üç defa ge
milerle sefer düzenlendi. 1841'de Sudan 
bir fermanla Kavalalı Mehmed Ali Paşa'ya 
tevdi edildi ve paşa artık Nübe, Sennar. 
Kordofan ve Darfür eyaJetlerinin valisi ola
rak kabul edilmeye başlandı. Sudan'da Mı
sır adına hükümdarlıkla birlikte kuman
danlık yapan üçüncü kişi Ahmed Paşa el
Menikll ( 1844-184 5) , ardından sırasıyla Ha
lid Paşa, Abdüllatif Paşa, Rüstem Paşa. İs
mail Paşa Ebfı Cebel, Selim Paşa, Ali Pa
şa Sırri el-Arnafıti, Çerkez Ali Paşa. Erakıl 
Bey el-Ermeni, Hasan Bey Selame, Meh
med Bey Rasih, Musa Paşa Hamdi, ömer 
Bey Fahri, Cafer Paşa Sadık, Cafer Paşa 
Mazhar, Ahmed Mümtaz Paşa. Edhem 
Paşa el-Arifi, İsmail Paşa Eyyüb, İngiliz 
Charles George Oordon Paşa ve Mehmed 
Rauf Paşa (1879-1882) oldu. Sudan'daki 
Türkiye dönemi Muhammed Ahmed el
Mehdl'nin 1881'de başlattığı hareketle 
1885 yılında tamamen yıkıldı. 

Kızıldeniz sahili ve Somali'ye kadar uza
nan sahillerle iç bölgeler, Kavalalı Mehmed 
Ali Paşa ve onun soyundan gelenler zama
nında Masawa' ve Sevakin muhafızlıkla
rıyla on bir müdürlüğe ayrılmıştı. Bunlar 
Hartum, Dongola, Berbera, Taka, Sennar, 
Bahrülebyaz, Balayınil, Kordofan, DarfOr, 
Bahrülgazaı ve Harar idi. Sudan'ın başşeh
ri olan Hartum, Mavi Nil ile Beyaz Nil'in 
birleştiği noktada bulunan Halfaya şehri
nin yerine Kavalalı Mehmed Ali Paşa ta
rafından 1823 yılında kuruldu. 1882'de İn
giltere Mısır'ı işgal edince burada İngiliz 

Hartum'da 
XIX. yüzyılda 
inşa edilen 
Ahmed Paşa 
ve Musa Paşa 
türbeleri 

Ommüderman'da Muhammed Ahmed ei-MehdT'nin türbesi 

valileri görev almaya başladı. İngilizler, müs
lümanların baş kaldırılan sonucu Sudan'ı 
terketmek zorunda kaldılarsa da Hartum'u 
bırakmak istemediler. Fakat Muhammed 
Ahmed el-Mehdi hareketi sonucu 188S'te 
Hartum Mehöı'ye bağlı güçlerin eline geç
ti. Mısır buradaki memurlarını ve askerle
rini çekti. Ancak Alman asıllı Emin Paşa. 
Sudan'ın güneyindeki Hattıistiva eyaleti va
liliğini 1889 yılına kadar Mısır adına sür
dürdü; fakat kendisine gerekli yardım ya
pılmadığından bulunduğu yeri terketmek 
zorunda kaldı. 

1885'ten Bugüne Sudan. Sudan'da or
taya çıkan ve Osmanlı-Mısır idaresini so
na erdiren Muhammed Ahmed el-Mehdi 
hareketinin lideri Muhammed Ahmed b. 
Abdullah'tır. Muhammed Şerif Nürüdda
im'in öğrencisi olan ve Semmaniyye tari
katına intisap eden Muhammed Ahmed 
kendisini mehdi ilan ederek Sudan'daki 
Türkiye dönemini yıkmak için mücadele 
başlattı . Mısır'ın onu durdurma girişimle
ri sonuçsuz kaldı. 188S'te Hartum ve ül
kenin kuzeyinin büyük bir kısmı Mehdi'
nin eline geçti. Burada İslam'ın ilk döne
mine uygun bir devlet kurduysa da ken
disi aynı yıl vefat etti ve yerini Abdullah 
et-Teayişl aldı. Mehöı Devleti adıyla bilinen 
idare batıda Fransa, kuzeyde İngiltere, gü
neydoğuda İtalya ve güneybatıda Belçika 



gibi güçlü sömürge devletlerinin kontro
lündeki bölgelerin arasında kaldı. Mehdi 
Devleti yaklaşık on beş yıl idareyi elinde 
tuttu. İngilizler, Hartum'un düşüşünü ve 
özellikle genel valileri Oordon Paşa'nın öl
dürülmesini Sudan'ın tamamınınişgaliiçin 
bir fırsat olarak değerlendirdiler. Sudan'ı 
Mehdi taraftariarına bırakmaya niyetli ol
mayan İngilizler, Mısırlı ve Sudanlı askerlere 
kumanda eden Horatio Herbert Kitchner'i 
Abdullah et-Teayişl'nin üzerine sevkettiler. 
2 Eylül 1898 tarihinde Kerkeri savaşında 
Teayişl büyük bir yenilgiye uğradı ve Meh
di Devleti yıkıldı . Kahire'de ingiltere adı
na en üst yetkili olarak bulunan Lord Cro
mer, Sudan'da Mısırlılar'ın nüfuzunu göz 
önünde bulundurarak 19 Ocak 1899'da 
"condominium" (iki devletin ortak hakimiye
ti) adı verilen yeni bir idare başlattı. Yeni 
dönemde iktidar, İngiltere tarafından be
lirlenen ve Mısır hidivi tarafından zorunlu 
olarak tayin edilen genel valilerin elinde 
kaldı. Toplam on ingiliz devlet adamının 
genel valilik yaptığı bu dönem 1956 yılı 

na kadar sürdü. Baranluk unvanı alan, 
ingiltere'nin bu ikinci döneminin ilk valisi 
Kitchner, Sudan'da Muhammed Ahmed el
Mehdi birliklerinin kendisini bozguna uğ
ratmasının ardından fazla kalmadı. Yeri
ne Francis Reginald Wingate geçti ve 1899-
1916 yılları arasında burada kalarak ingi
liz sömürgeciliğini Sudan'a gerçek anlam
da yerleştirdi. 

I. Dünya Savaşı ortak hakimiyet yöneti
minde bazı değişiklikleri beraberinde ge
tirdi. Henüz savaşın başında Osmanlı Dev
leti'nin cihad çağrısının Mısır ve Sudan'da 
etkili olmaması için sert tedbirler alındı. 
Sudan savaş döneminde bir askeri üs ha
line getirildi. İngilizler, bu döneme kadar 
göz ardı edilen ulema sınıfına özel ilgi gös
termenin yanında şeyhlerden kendilerine 
tepki göstermeyeniere ve bilhassa meh
diliğin başında bulunan Muhammed Ah
med el-Mehdl'nin oğlu Abdurrahman el
Mehdl'ye karşı yumuşak bir tavır sergile
di. Diğer taraftan İngilizler'in en sert mu
haliflerinden olan ve genelde Trablusgarp 
vilayeti üzerinden yardım alan, bazan da 
Hicaz'a gönderdiği adamları vasıtasıyla Os
manlı Devleti ile münasebetlerini sürdü
ren DarfOr Sultanı Ali Dinar, idari merkezi 
Faşir'de 1916'da yapılan savaşta öldürü
lerek toprakları 187 4'te olduğu gibi tek
rar Sudan sömürgesine katıldı . 

1920'ye kadar ortak yönetim en geniş 
anlamıyla İngilizler'in elinde kalırken gi
derler Mısır tarafından finanse edildi. Üst 
yönetim İngiliz subayları ve sivil memur-

!ara bırakıldı . İcra görevleri ise Mısırlı, Su
riyeli ve yabancılarlayakın münasebet ku
ran kuzeyli Sudanlılar'a verildi. Ortak ha
kimiyet devrinde Vadlhalfa ile Hartum ve 
Cezlre ile Ubeyyid arasında demir yolu, 
Kızıldeniz sahilinde Port Said Limanı inşa 
edildi. Mısır hidivliği kendi yönetiminin sa
dece kağıt üzerinde kalmasından rahat
sızdı ve Sudan üzerinde azalan etkisini art
tırmak istiyordu. 1936 yılında eski etkin
liğini arttırma siyasetinin bir sonucu ola
rak bir miktar Mısır askeri Sudan'a tek
rar girdi. İngilizler, laik eğitimle yetiştir
dikleri gençlerin 1938'de diplomalılar ge
nel kongresi düzenlemesine müsaade et
tiler. ingilizler'in Abdurrahman el-Mehdi 
ile gelişen münasebetleri ve kendisine şö

valyelik verilmesi Sudan'da halkın Muham
med Ahmed el-Mehdi hareketine tepki 
duymasına ve kısmen kendisinden sağu
masına sebep oldu. 1920'li yıllardan itiba
ren sömürge idaresinden aldığı bazı im
tiyazlarla giderek zenginleşmesi , genelde 
Mısır hidivliği tarafından desteklenen Mlr
ganiyye'nin lideri Ali el-Mirganl ile 1930'
lu yıllarda açık rekabete girmesi olumsuz 
etki bırakmaktaydı. 

ll. Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle bir
likte Sudan'da bağımsızlık hareketleri ken
dini göstermeye başladı. Yeni siyasi parti
ler kurulurken bu ülkedeki İngiliz-Mısır or
tak hakimiyeti giderek zayıfladı ve iki ül
ke arasında 194S'te yeni bir antlaşma ya
pı larak Mısır'ın Sudan üzerindeki hakları 
yeniden tanındı. Ancak hem Sudan'daki 
İngiliz memurlar hem bağımsızlık taraf
tarı Sudanlılar bu antlaşmadan rahatsız 
oldular. Mehdi ailesi de Mısır'ın nüfuzunun 
artmasını istemiyordu. Abdurrahman el
Mehdi, Fas ve Libya'da olduğu gibi kendi 
hakimiyetinde kurulacak bir hanedan dev
letinin başına geçme siyaseti güdüyordu. 

Hartum'da 
Arap 

Çarşı s ı 

SUDAN 

Sudan sömürgesinde 1948'de bir yasama 
meclisi ve İngiliz valisinin tayin ettiği on iki 
üyeli bir icra konseyi kuruldu. İsmail el
Ezherl ve Ali el-Mirganl gibi Mısır ile bir
likte hareket etme taraftarları ortak ta
vır belirlediler. 1952'de Mısır'da hidiv aile
sine karşı yapılan devrim Sudan'ı da etki
ledi. 1953'te ingiltere Mısır ile anlaşarak 
Sudan'a üç yıl içinde kendi geleceğini be
lirleme hakkı tanıdı ve parlamento için se
çim yapılmasına karar verildi. 25 Kasım 

1953'teki seçimlerden Ali el-Mirganl'nin 
Demokratik Birlik Partisi ile iş birliği ya
pan İsmail el-Ezherl galip çıktı. 

1955 yılı sonunda yaşanan siyasi geliş
meler Sudan'ı bağımsızlığa çok yaktaştır
dı ve 1 Ocak 1956'da yeni bir devlet ola
rak ortaya çıktı. Ancak Sudan'ın içinde bu
lunduğu şartlar hem siyasi anlamda hem 
de oldukça geniş topraklara sahip olan 
coğrafyasında arzu edilen birlikteliği sağ
lamaktan uzaktı. İsmail el-Ezherl seçim
lerin galibi olduysa da aslında siyasi an
lamda mehdlliği temsil eden Abdurrah
man el-Mehöı'nin önderliğindeki Ümmet 
Partisi'nin ve Demokratik Birlik Partisi'ni 
temsilen Mlrganiyye'nin lideri Ali el-Mir
ganl'nin ağırlığı hissediliyordu. 1956-1958 
yıllarında kurulan beş kişilik bir hakimiyet 
meclisi idaresinin onayıyla oluşturulan hü
kümetin 1 Ocak - S Temmuz 1956 tarih
lerinde ilk başbakanı İsmail el-Ezherl oldu. 
Onun düşürülmesinden sonra kurulan ilk 
koalisyon hükümetinde Ümmet Partisi 
sekreteri Abdullah Halil başbakanlığa ge
tirildi. 18 Kasım 1958' de Genelkurmay Baş

kanı General İbrahim AbbOd'un yaptığı 
askeri darbe ile bütün siyasi partilerin fa
aliyetleri askıya alındı. General AbbOd 30 
Ekim 1964'e kadar başbakanlığı, 16 Kasım . 
1964'e kadar konsey başkanlığı görevleri-
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ni birlikte yürüttü. Sudan'ın güney bölge
sinde çoğunluğu oluşturan animistler ve 
özellikle iç siyasette onları da etkileri altına 
alarak öncülük yapan hıristiyan azınlığın 
başlattığı karışıklıklar darbe döneminde 
giderek arttı. Buna karşılık merkezi ida
re, bölgede Arapça'nın ve İslam dininin ya
yılması için bazı girişimleri yanında her
hangi bir ciddi adım atmarnakla birlikte 
burayı milli sınırlar içinde tutma siyaseti
ni sürdürdü. 1955'te başlayan güneydeki 
baş kaldırı 1964'te iç savaşa dönüştü. Si
yasi partiler 1964 yılı içinde yeniden ser
best bırakıldı. 30 Ekim'de sivil bir kişi ol
makla beraber siyasi parti bağlantısı bu
lunmayan Sırrülhallfe el-Hallm'in başba
kanlığında kurulan yeni hükümet 2 Hazi
ran 1965'e kadar iş başında kaldı. 1965'te 
yapılan seçimler sonucunda Ümmet Par
tisi ile Milli Birlik Partisi yeni bir koalisyon 
hükümeti için anlaştılar ve 15 Haziran 
1965 - 25 Temmuz 1966 tarihleri arasın
da başbakanlığa Ümmet Partisi'nden Mu
hammed Ahmed el-Mahcub getirildi. Dev
let yüksek konseyi başkanı ise 8 Temmuz 
1965'te İsmail el-Ezherl oldu, bu görevde 
25 Mayıs 1969'a kadar kaldı. 27 Temmuz 
1966'da bu defa Muhammed Ahmed el
Mehdl'nin tarunu Sadık el-Mehdi başba

kan olarak 18 Mayıs 1967'ye kadar görev 
yaptı. Bu arada Ensar adıyla bilinen, lider
liğini amcası Abdülhadl'nin yürüttüğü ha
rekete karşı acımasız bir mücadeleye giriş
tL Partiler arası rekabet giderek kızıştı. 
Yeni koalisyon hükümeti kuruldu. 

Sudan'ın bu istikrarsızlığı karşısında Al
bay Ca'fer en-Nümeyrl idaresindeki bir 
grup asker 25 Mayıs 1969'da ikinci askeri 
darbeyi gerçekleştirdi. Böylece zor da ol
sa yürütülmeye başlanan çok partili siya
si hayat bir defa daha kesintiye uğradı. 
Sudan Sosyalist Birliği'nin tek parti rejimi 
başladı . 19 Temmuz 1971 'e kadar devam 
eden bu rejime karşı bu defa da Komü
nist Partisi'yle birlikte hareket eden Al
bay Ebu Bekir en-Nur Osman tarafından 
bir askeri darbe yaptınldıysa da on gün 
sonra Ca'fer en-Nümeyrl duruma yeniden 
hakim oldu ve 1971 Ekimindeki seçimler
de kendisini devlet başkanı seçtirdi. Fa
kat ülkede karışıklıklar dinrnek bilmiyor
du. Dış borçların giderek artması ve eko
nomik çöküş önlenemedi. Ülkede siste
min İslamiaşması yönünde bazı adımlar 
atılırken güneydeki iç savaşa karşı bölge 
halkı üzerinde Arap kültürünün yaygınlaş
tırılmasına çalışıldı. 1983'te sadece müs
lümanların yaşadığı bölgelerde uygulanan 
şer'l kanunlar ülkenin her tarafı için ge
çerli kılındı. 1985'te kurulan Sudan Halk 
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Kurtuluş Ordusu Hareketi bütün Güney 
Sudan'ı iç savaşa sürükledi. Ayrıca komü
nist hareketleri ve İhvan- ı Müslimln, Nü
meyrl rejimine cephe aldı. Nümeyrl bir 
yurt dışı seyahatinde bulunduğu sırada 6 
Nisan günü siyasi partiler harekete geçe
rek askeri rejime son verdiler. Devlet baş

kanlığına Abdurrahman Sivarüzzeheb ge
tirildi; onun ardından bu görev yüksek kon
sey başkanı sıfatıyla Ahmed Ali el-Mirga
nl'ye intikal etti. Bu yeni yönetim 30 Ha
ziran 1989'da Ömer Hasan Ahmed el-Be
şir tarafından yapılan askeri darbeye ka
dar sürdü. Bundan sonra özellikle iki me
sele Sudan için önemli gelişmelere yol açtı. 
Bunlardan ilki Güney Sudan meselesidir. 

Sudan Cumhuriyeti sınırlarına 1820-1882 
yılları arasında peyderpey katılan ülkenin 
güneyindeki Yukarı Nil, Bahrülgazal ve Ek
vator (Hattıi stiva) vilayetlerinde yaşayanlar 
tamamen animistti. Bunlar yeni dönemle 
birlikte kısmen İslam dinini kabul eder
ken kısmen Arap dilini öğrendiler. 1882'de 
İngiltere'nin Sudan'a müdahalesiyle baş
layan ve 1956'daki bağımsızlığa kadar de
vam eden süreçte misyonerlerle ciddi bir 
hıristiyanlaştırma kampanyası yürütüldü. 
Aradan geçen yaklaşık 130 yıla rağmen 
Güney Sudan'da hıristiyanların oranı % 5 
ile 15 arasında kaldı, müslümanların ora
nı da % 15 ile 20 arasındadır. Animistler 
ise çoğunluğu oluşturmakla birlikte eği
timli olmadıkları için kendi bölgelerinde 
fazla söz sahibi olamadılar. Müslümanlar 
daha ziyade merkezi idareye bağlı kalarak 
etkili olabilirken hıristiyan azınlık milletle
rarası camiada büyük destek gördüğü için 
bütün bölgedeki iç savaşın yegane muha
tabı gibi algılanmaktadır. Hartum mer
kezi idaresinin bölgede beraber hareket 
ettiği birlikler ise yeterli güce sahip bu
lunmamaktadır. Bu bölgede 1970'li yıllar
da Amerika Birleşik Devletleri tarafından 
tesbit edilmesine rağmen iç karışıklık sebe
biyle terkedilen petrol yataklarının 1990'
lı yılların sonundan itibaren Çin tarafın
dan Sudan merkezi hükümetiyle iş birliği 
halinde işletilmeye başlanmasıyla iç savaş 
giderek şiddetlendi. Ancak 2003 yılında 
yapılan bir antlaşma ile 2011 yılında yapı
lacak referanduma kadar barış sağlan 

masına karar verildi. Bu arada Güney Su
dan adına antlaşmayı imzalayan John Ga
rang 2005 yılında geçirdiği bir helikopter 
kazasında öldü. 

Öte yandan güney meselesinde belli bir 
barış ortamı elde eden Sudan merkezi hü
kümeti 2003 yılında bu defa ülkenin ba
tısında yaklaşık 500 km2'lik bir alanı kap
layan DarfOr bölgesinde direniş güçleri-

nin saldırıya geçmesiyle yeni bir iç savaş
la yüzyüze geldi. Ülkenin son yıllarda baş
ta petrol olmak üzere elde edilen gelirleri 
farklı bölgeler arasında eşit dağıtılınadığı
nı bahane eden ve birbirlerinden bağım
sız hareket eden direniş güçleriyle mer
kezi hükümet taraftarı Cencavid denen 
milis birlikleri arasında 2007 sonuna ka
dar meydana gelen çatışmalarda çoğu si
vil 10.000 civarında insan hayatını kaybet
ti. Uluslararası gözlemciler ise bu rakamı 
300.000 ve göç edenleri de 2 milyon ola
rak ifade etmektedir. Sudan Devleti ise bu 
rakamların doğru olmadığını ileri sürmek
tedir. 

Dini ve Sosyal Hayat. Sudan'da ülkenin 
güneyi hariç büyük bir kısmında yaşayan 
nüfusun tamamına yakınını müslümanlar 
oluşturur. İslamiyet'in özellikle Mısır tesi
riyle yayılması dolayısıyla burada bir taraf
tan dini ilimleri öğreten ulemanın, diğer 

taraftan tasawufi hayata ağırlık veren 
şeyhlerin etkisi yaygındır. Sudanlı müslü
manların çoğu Maliki mezhebine mensup 
olduğu halde özellikle Osmanlı-Mısır ida
resinde resmi makamlarda Hanefi fıkhı 
esas alınmaktaydı. Maliki fıkhı ise daha 
ziyade "halve" denilen Kur'an okullarında 
öğretilmekteydi. İngiliz sömürgeciliğinde 
bu geleneksel eğitim kurumları toplumu 
aşırı derecede etkilediği için uzun süre en
gellendi ve sadece din eğitimi verilmesine 
müsaade edildi. Yedi-on beş yaşları ara
sındaki çocukların Kur'an-ı Kerlm'i ezber
lemeleri ve bir fakih nezaretinde dini ilim
leri öğrenme süreci sekiz yıl sürmekteydi. 
Sömürgecilik öncesinde her köyde bir hal
ve varken 1961 yılına gelindiğinde bütün 
Sudan'da bunların sayısı 250'ye, 1971 'de 
181 'e kadar düştü. Halvelerde eğitimleri
ni tamamlayan gençler dört yıllık yüksek 
eğitime devam edebiliyorlardı. 

Sudan'daki tarikatların tamamına yakı
nı ülke dışından gelen etkilerle yayılmış

tır. Afrika kıtasında güçlü olan Kadiriyye 
ve Şazeliyye tarikatları Mısır ve Hicaz'dan 
gelen müntesipleri sayesinde Sudan'da 
çok erken dönemlerde etkili oldu. Şazeliy
ye tarikatı , Muhammed b. Süleyman el
Cezı1ll'nin damadı olan Hamid Ebu Düna
ne vasıtasıyla 1445 yılında Sudan'da ya
yılmaya başladı. Bu tarikat XVIII. yüzyıla 
kadar Sudan'da yaygın konumdaydı. Func 
Sultanlığı döneminde başlayan bu süreç 
Türkiye döneminde ülkenin her tarafına 
yayılarak devam etti. Kadiriyye ise 1550'
de Hicaz'dan gelen Taceddin el-Buharl ta
rafından tesis edildi ve daha sonra en yay
gın tarikat haline geldi. 



XIX. yüzyıl boyunca Sudan'da birçok 
yeni tarikat yaygınlaştı. Bunlar arasında 
Semmaniyye, Faslı mutasawıf Ahmed b. 
İdr!s'e intisap edenlerin Sudan'da yaydık
ları İdr!siyye, Raşidiyye, M!rganiyye, İsma
iliyye ve Meczübiyye kolları ile Batı Afrika'
dan gelenlerin yaydıkları Ticaniyye önem
lidir. Semmaniyye, Halvetlliğin alt kolların
dan biri olup Ahmed b. Beşir et-Tayyib va
sıtasıyla ülkede yaygınlaştı. Hindiyye de 
Semmaniyye'nin bir alt koludur ve Hicaz'
dan gelen Muhammed Emin ei-Hindl'ye 
intisap edenlerin çizgisini takip ettirmiş
tir. Bunlar da zamanla siyasi tavır takındı
lar ve Seyyid Sıdd!k Yusuf el-Hind!, Ca'fer 
en-Nümeyrl'nin en büyük muhaliflerinden 
oldu. Mlrganiyye tarikatı Ahmed b. İdr!s'e 
intisap eden Senüsiyye dışında ikinci önem
li koldu ve ilk şeyhi Muhammed Osman el
M!rganl. Hicazlı bir aileye mensup olmak
la birlikte menşe itibariyle Orta Asyalı idi. 
Tarikat, Mekke ve Mısır uleması tarafın
dan desteklendiği için Arap yarımadasın
da ve oğlu Muhammed Hasan sayesinde 
Sudan'da yayıldı. 

Sudan'ın meşhur mutasavvıfları arasın

da Şeyh Abdürrah!m el-Büra!, Seyyid Mu
hammed Osman ei-Mlrganl, Şeyh İsmail el
Vell, Şeyh ei-Ca'll, Şeyh Muhammed Ab
dülburhanl, Şeyh Hafyan ve Şeyh Fatih Ga
r!bullah sayılabilir. 

Sudan müslüman toplumunun din! ön
derleri olan fakihler ise zamanla önemli 
imtiyazlar elde ettiler. 1912'de Ezher gibi 
yüksek din eğitimi vermek üzere Ümmü
derman şehrinde bir enstitü açıldı. Din! 
konularda fetva verilirken Hanefi mezhe
bi esas alındı, ancak şahsi konularda Ma
lik! mezhebi uygulanıyordu . Günümüzde 
Afrika kıtasında İslam'ı yaymak amacıyla 
Sudan'da el-Munazzametü'd-Da'vetü'l-

İslamiyye kurularak faaliyete geçirildi. Bir
çok bölgede medrese ve cami inşa etiiril
diği gibi insan! yardım faaliyetlerinde de 
bulunulmaktadır. İngiliz dönemi öncesin
de yaygın olan geleneksel din! programlar 
öncelikli durumdaydı. İngiliz idaresi de baş
langıçta laik eğitim sistemini benimset
tiyse de yetişen diplomalı gençler arasın
da İngiliz sömürgeciliğine karşı direnişi or
ganize eden gruplar oluşmaya başlayınca 
mezunlarına "efendi" denilen laik okulların 
yerine tekrar "havle" denilen geleneksel 
eğitimi sürdüren okullara ağırlık verdiler. 
Efendilerin Sudan idaresinde ilerlemeleri 
engellendi. 

Bugün Sudan sınırları içinde 134 ma
halil dil konuşulmakta olup bunların ço
ğunluğu sadece konuşma dili olarak kulla
nıldığından edebiyat geleneği çok zayıftır. 
Bu diller Afrika dillerinin ait olduğu Afri
ka-Asya, Nii-Sahra ve Nüer-Kongo dil aile
lerine bağlıdır. Okuma yazma oranı ülke
de 1990'1ı yıllara gelindiğinde hala% 20'
ler seviyesindeydi. Birçok Afrika ülkesine 
göre eğitim faaliyetleri Sudan'da epeyce 
ileri durumdadır. Ülke genelinde otuza ya
kın devlet üniversitesi ve özel üniversite
ler bulunmaktadır. Başta 1953 yılında açı
lan Hartum Üniversitesi olmak üzere Su
dan Teknik Üniversitesi, DarfOr Üniversite
si, Cezlre Üniversitesi ve Cüba Üniversite
si yanında bilhassa yüksek din! tahsil için 
Kur'an ve İslam ilimleri Üniversitesi önde 
gelen eğitim kurumlarıdır. Sudan'ı İslam 
dünyasında ve Afrika'da önemli kılan eği
tim kurumlarının başında temeli 1960'lı yıl
larda atılan, 1977'de Afrika İslam Merke
zi'ne, 1992'de üniversiteye dönüştürüfen 
Hartum'daki Milletlerarası Afrika Üniver
sitesi gelir. el-Merkezü'l-İslam! el-İfr!ki ise 
geleceğin Afrikalı müslüman aydınlarını ye-

Hartum'da 
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Camii 
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tiştirmek amacıyla açıldı ve 1992'de Ca
miatü İfr!kıyya el-alemiyye adıyla üniver
siteye çevrildi. Afrika'nın hemen her tara
fından binlerce öğrenci buraya gelmekte
dir. 

XX. yüzyılda Sudan'da önemli devlet 
adamları ve aydınlar yetişti. Bunlar ara
sında Hasan et-Tü rab!. Hasan ei-Mekkı, 
Mahmud Muhammed TaM, Ticanı Ab
dülkadir ve İsmail el-Ezher! bulunmakta
dır. Sudanlı meşhur yazarlar içinde Abdul
lah et-Tayyib, Franz Deng, Tayyib Salih, Ali 
el-Mek, Fazı! Büşra ve İshak Ahmed Faz
luilah yer almaktadır. Şairler arasında Ti
can! Yusuf Beşir, Had! Adem, Muhammed 
Said el-Abbas!, Ferrac et-Tayyib, Muham
med el-Mekki İbrahim, Muhyiddin Faris. 
Seyfeddin ed-Desüki, Salih Ahmed İbra
him, Muhammed Miftah el-Feytür! ve Mu
hammed Mehdi el-Meczüb'un isimleri zik
redilebilir. 
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SUDEY b. ACIAN 

(bk. EBÜ ÜMAME). 

SÜDİ BOSNEVİ 
(ö. 1007/1599 [?]) 

Boşnak asıllı 

Osmanlı alimi ve şarihi. 

_j 

_j 

Bosna-Hersek'te Karadağ sınırına yakın 
Cajnice kasabasına bağlı SudiCi köyünde 
doğdu . Adı Ahmed olup Sudi diye adian
dıniması doğduğu köye nisbetledir. Sur
salı Mehmed Tahir tarafından Foçalı diye 
gösterilmesi (Osmanlı Müellifleri, ı. 323) 
büyük ihtimalle o dönemde Cajnice yakı
nındaki Foça'nın (Foca) daha meşhur ol
masındandır. İlk eğitimini muhtemelen Fo
ça'da aldıktan sonra Saraybosna'ya gitti. 
Şerh-i Gülistan'ındaki kayıtlardan öğre

nim hayatının bir kısmının burada geçti
ği anlaşılmaktadır. Daha sonra İstanbul'a 
geçerek yüksek öğrenimini tamamladı. Öğ
reniminin ardından kısa bir süre Erzurum'a 
ve oradan Diyarbekir'e gitti. Bu sırada yir
mi beş yaşlarında olduğu tahmin edilen 
Sudi, Diyarbekir'de Molla Muslihuddln-i La
ri'nin derslerine katıldı. Ardından Dımaşk'a 

geçerek Hallm-i Şirvanfden Gülistôn'ı oku
du, Sabuhl-i Bedahşlve Hüseyn-i Harizml'
nin derslerine devam etti. Bağdat, Kufe 
ve Necef'te birkaç yıl kalıp tahsilini sür
dürdü. Bu dönemde hac farlzasını da ifa 
edip İstanbul'a döndü. 

İstanbul'da Atmeydanı'ndaki İbrahim 
Paşa Sarayı'nda bulunan Gılman-ı Hassa'
ya hoca tayin edildi. Ancak kısa bir süre 
sonra büyük ihtimalle Sokullu Mehmed 
Paşa'nın vefatının ardından emekli edile
rek görevinden uzaklaştırıldı. Ardından in
zivaya çekilip eserlerini yazmakla meşgul 
oldu. "Hazret-i Ysa ömrü boyunca duacı 
Sudi gibi hiç evlenmemiştir" şeklindeki sö
züne göre kendisi de hiç evlenmemiştir 
( Şerh-Wlvan-ı Ha{lz, III , 17 ı) . Katib Çelebi, 
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Nev'lzade Ata! ve Safvet-beg Basagic'e gö
re 1000 (1591-92) yılında, Sursalı Mehmed 
Tahir ve SaCir Sikiric'e göre 1 OOS'te ( 1596-
97) vefat etti ve İstanbul Aksaray'da Yu
suf Paşa Camii haziresinde defnedildi. Ay
nı tarih Şerh-i Gülistôn'ın başındaki mu
kaddimede de bulunmaktadır. Ancak Sa'
dl-i Şlrazl'nin Bostan 'ına yazdığı şerhi 2 
Şewal 1 006 (8 Mayıs 1598) tarihinde ta
mamladığına göre Sudi'nin en erken 1007 

(1599) yılında vefat ettiği tahmin edilmek
tedir (Hoca, s. 16) Sudi özellikle Fars dili 
ve edebiyatı konusunda dönemin başarılı 
alimlerinden biriydi. Bazı Arapça eserlerin 
tercüme ve şerhiyle meşgul olması Arap
ça'ya da vakıf olduğunu , Türkçe şerh ve 
tercümeleri yanında Gılman-ı Hassa'ya ho
ca tayin edilmesi de iyi Türkçe bildiğini gös
termektedir. 

Eserleri. 1. Şerh-i Divan-ı Hafız. Mü
ellif, daha önce Mustafa Sürurl ve Şem'l 

tarafından yapılan şerhlerin yeterli olma
dığına kanaat getirerek bu eserini kale
me almış ve anılan şerhlerin hatalarma 
işaret etmiştir. Eser ilk defa üç cilt (Bu
lak ı 250) , daha sonra Sadreddin Konevi 
şerhinin kenarında iki cilt (İstanbul 1289) 
halinde neşredilmiştir. Ancak her iki ne
şir de ilmi bakımdan yeterli seviyede de
ğildir. 2. Şerh-i Gülistôn. Sa'dl-i Şlrazl'nin 
eserine yaptığı şerhtir. Çağdaş araştırma
cılardan SaCir Sikiric bu şerhidiğer Gülis
tan şerhleriyle karşılaştırmış ve bazı ha
taları olmakla bir likte Sudi'nin diğerlerine 
üstünlüğünü ortaya koymuştur. İstanbul'
da beş defa neşredilen eser (1249, 1276, 
ı 286, ı 29 ı ; Şe m "ı" nin şerhiyle birlikte, is
tanbul ı 293) H. Hoştinat, Z. Çavfışl ve A. A. 
Kazımıtarafından ŞerJ:ı-i Sudi ber Gülis
tan adıyla Farsça'ya tercüme edilmiştir 
(Tahran ı 349 hş ). 3. Şerh-i Bostan. Yine 
Sudi Sa'dl-i Şlrazl'nin eserine. Mustafa Sü
rurl. Şem'l ve Sursalı Havayi tarafından ya
pılan şerhleri beğenmemiş ve onların hata
larına da işaret ettiği bu şerhi kaleme al
mıştır (I-ll, istanbul ı 288). Eser, Ekber Beh
ruz tarafından Şer]J-i Sudi ber Bostan-ı 
Sa'di adıyla Farsça'ya çevrilmiştir (l-ll. Teb
riz ı 352 hş.) . 4. Şerh-i Lugat-ı Şôhidi. İbra
him Şahidi'nin manzum Farsça lugatçesinin 
şerhi olan ve kaynaklarda zikredilmeyen 
eserin bir nüshasını Nazif M. Hoca tesbit et
miştir (Süleymaniye Ktp. , nr. 688) . s. Risa
le-i Sudi Efendi. Harız-ı Şlraz!'nin ilk gaze
linin ikinci beytiyle Sa'dl-i Şlrazl'nin Gü
listan'ındaki bir beyte yazdığı şerhi ihtiva 
eden iki ayrı risalesi Nazif M. Hoca tara
fından neşredilmiştir (bk bibl.) 6. Şerh-i 
Kafiye. İbnü'I-Hacib'in nahve dair eserinin 

Türkçe tercüme ve şerhidir (yazma nüs
haları için bk. Hoca, s. 32-33 ; Mu'cemü'l
matıtutat, ı , 585) Eser el-Katiye'nin Arap
ça metni ve şerhi. Seyyid Şerif ei-Cürcanl'
nin Farsça tercümesi ve şerhiyle birlikte 
Şuruhu'l-Kôtiye se Zebôn A rabi, Farisi, 
Türki adıyla Osman Hilmi Karahisarlı ta
rafından neşredilmiştir (istanbul 13 ı 2) . 7. 
Şerh-i Şafiye. Yine İbnü'I-Hacib'in sarf il
mine dair eserinin Türkçe tercüme ve şer
hidir (yazma nüsha ları için bk. a.g.e., a.y. ). 

Sudi'nin kaynaklarda adı geçen diğer 
eserleri de şunlardır : Tercüme-i Takrirat 
ala Hutbeti Feridü'd-din (ibnü'l-Hikib'e 
ait eserin Türkçe t ercümesidir) ; ljaşiye 
'alô Şer]Ji Hidayeti 'l-]Jikme (Kadi Mlr 
Meybüdltarafından Eslrüddin el-Ebherl'
nin Hidayetü'l-/:ıikme adlı eserine yazıl an 

şerhin haş iyes idir) ; ed-Dav' Tercümesi 
(Taceddin el-isferaylnl'n in Arap nahvine 
dair eserinin Türkçe tercümesidir); Şerh-i 
Mesnevi; Risale-i Müşkilat-ı ve Istıla
hat-ı M esnevi. Sudi'nin ayrıca Fertahi'ye 
ait ljüsn ü Dil'i Türkçe'ye çevirdiği kayde
dilmektedir (Sabanovic, s. 94) . 
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