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nimsemişlerdir (Keş{ü 'z -zunün, ll, 1449). 
18. Kitabü'l-Es{ıiya' ve'l - ecvad. Kay
bolduğu sanılan eserin SankipOr nüsha
sı S. Vecahet Hüseyin tarafından KalkO
ta'da yayımlanmıştır (JASB, New serie 
30 119341. s. 39-149). 19. Ahbdru 'Amr b. 
'Ubeyd. Mu'tezile'nin ileri" gelenlerinden 
biri olan ve zahidliğiyle tanınan Amr b. 
Ubeyd ve görüşlerine d;;ıi r bu risale ba
sılmıştır (Beyrut ı 967) 

DarekutnT'nin bunlardan başka Kitab 
ii beyani nüzuli'l-cebbdr külle leyle
tin min ramazan, Kitdbü'l-İ{ıve ve'l 
u{ıuvve (e l ·el]auat). el-Ehddfşü'r-ru

bd 'iyyat gibi eserleri vardır (bk. Sezgin, 
ı. 209). Bu sonuncu kitap, Ijumasiyyd
tü 'd -Darekutnf diye anılan ve onun es
Sünen 'indeki kırk kadar hümasi riva
yeti ihtiva eden eser olmalıdır (Şaki r Mah
mOd Abdü lmün'im. 1, 333) Muhtelif kay
naklarda belirtildiğine göre DarekutnT'
nin seksen kadar eseri olup (b k el-Mü' te

lif ue'l-mul]teli{, naşirin girişi . ı. 4 ı -56) bun
lar arasında Esma'ü 'l-müdellisfn, Taş
lJffü'l-muhaddişfn, Şüyu{ıu'l-Bu{ıdrf, 

Kitdbü ·ı- 'İJel, Gara 'ibü Malik (Ehadr
şü Malik elieti leyse fi'l-Muuatta' ). el-Mü
debbec, Müsnedü Ebi Hanife de yer al
maktadır. 
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rf bölgeleri. batıdan da Çad Cumhuriye
ti ile çevrili olup üzerinde yer yer volka
nik dağlar (eri yükseği Cebel Merra: 3071 
m ) bulunan yüksek bir platodur: böl
gede daha çok dan ziraatı ve hayvancı
lık yapıhr. Merkezi Faşir şehridir. 

Adı "FOrlar'ın ülkesi" anlamına gelen 
ve eskiden üzerinde bir hayli etkin bir 
müslüman sultanlığı bulunan DarfOr'un 
siyasi tarihinin başlangıcı oldukça kapa
lı ve karmaşıktır. Çünkü FOr saltanatın
dan önceki döneme, DacO ve TuncOrlar'ın 
saldırılarına, Arap kabilelerinin göçleri
ne ve islam kültürüne ait unsurların böl
gede yayılmasına dair kaynak ve belge
ler azdır. Çoğunlukla bölgeye ilk yerle
şenlerin ve ilk devlet kuranların DacO 
kabilesi olduğu kabul edilmektedir. XIII 
ve XIV. yüzyıllar boyunca buraya hakim 
olan OacOlar daha sonra ticarf hakimi
yeti TuncOrlar 'a kaptırmışlardır ve Xı/. 

yüzyılda özellikle orta bölgedeki durum 
tamamen TuncOrlar'ın lehine dönmüş
tür. TuncOrlar'ın Xı/. yüzyılın sonlarında 
ve XVI. yüzyılda DarfOr'u ve vadinin di
ğer kısımlarını nüfuzları altına almayı 

başarmış oldukları söylenebilir. TuncOr
lar'ın aslı konusunda değişik görüşler 

ileri sürülmüş, Dongola bölgesindeki Ab
basiler'den veya Beni Hilal kabilesinden 
oldukları yahut TiybO ·nun kollarından 

Bidayat ile aralarında ilişki bulunduğu 

söylenmiştir. Bazı araştırmacılar ise Tun
cOrlar'la ilgili olarak DarfOr'da çoğunlu
ğun konuştuğu Arapça'nın yanında on 
iki ayrı dil kullanan ve Arap olmayan on 
sekiz sOlalenin yaşamakta olduğunu söy
lemişlerdir. 

VII. yüzyıldan itibaren DarfOr bölgesi
ne kuzeyden Nil nehri ve Büyük Sahra 
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8' -20' kuzey enlemleriyle 22' -27' do
ğu boylamları arasında yer alır; yüzölçü
mü S08.684 km2, nüfusu 3.093.699'dur 
( 1983). Kuzeyden Büyük Sa h ra, doğudan 
Kordofan ve güneyden Bahrülgazal ida-
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yollarıyla çeşitli kabileler gelmiştir. Bun
lardan MeydOb ve Birkid Nil yoluyla Mı
sır dolaylarından. Bidayat ve Zegave ise 
Sa h ra yoluyla Kuzey Afrika 'dan gelmiş
lerdir. DarfOr'a doğru gelişen Arap göç
leri ise Mısır ve Kuzey Afrika'da Tolu
noğulları, ihşidfler, idrfsfler, Memlükler, 
Merfnfler ve Hafsiler gibi bağımsız dev
letlerin kurulmasından sonra da özellik
le Nübye ve Çad arasındaki ovalar ve çöl
ler yoluyla yine Mısır'dan ve Kuzey Afri
ka'dan vuku bulmuştur. Bu duruma gö
re Dartür'un bugünkü halkını Arap ol
mayanlar ve Araplar diye iki kısma ayır
mak mümkündür. Arap olmayan birinci 
grubun içinde, orta bölgeye yerleşmiş 
bulunan yerli halktan FOr ve Tuncür, ba
tıda Mesalit. Erirıca, Kumur, kuzeyde Ze
gave. Kar'an. Bidayat. doğuda Bertf, Bir
kid, güneydoğuda DacO, güneyde de Ga
lata kabileleri yer almaktadır. Arap top
luluklarından Hebaniye, Rezikat. Mesi
riyye, Teayişe, Benf Hilye ve Mealiyye gü
neyde, Humur doğuda, Ziyadiyye kuzey
de. Mahfriyye. Mehamid ve Beni Hüse
yin ise batıda yerleşmişlerdir. Bölgeye 
DarfOr denmesinden de anlaşılacağı gi
bi burada yerleşik halkının teşekkülün
de en büyük unsur olarak FOrlar ortaya 
çıkmaktadır. 

Xı/1. yüzyılda Sudan'a hakim olan Func 
Devleti zamanında DarfOr önemli ticaret 
yolları üzerinde bulunuyordu. Dartür'un 
batısında bulunan ülkelerle Doğu Su
dan arasındaki ticaretin esasını ise esir 
ticareti teşkil ediyordu. Yukarı Mısır'da 
imal edilen kaliteli pamuklu ürünler de 
DarfOr kervanlarıyla Orta Afrika ·ya ih
raç edilirdi. Xı/111. yüzyılın ikinci yarısına 
kadar DarfOr. kuzeybatıda Trablus'a, ku
zeydoğuda Mısır· a olmak üzere her iki 
istikamette kervanlarla bağlantılı idi. Dar
tür kervanı. XVIII. yüzyıl sonlarında SOOO 
deve ve SOO esir tüccarı ile gelirdi. Her 
yıl S- 6000 esir getirilirdi. 

DarfOr Sultanlığı'nın kuruluşu , Xı/11. 

yüzyılın sonlarında Bumü el-Kasfr'in böl
geyi istila etmesiyle birlikte gelen karı
şıklıktan sonraya rastlamaktadır . Bu dö
nemde FOrlar, başında Süleyman So
lonc'un bulunduğu Kfra sOlalesinin ön
derliğinde hakimiyeti DacO ve TuncOr
lar'ın elinden almışlar ve sağlam bir yö
netim kurmuşlardır. Bazı kaynaklar, FOr 
dilinde Solonca kelimesinin "Arap" anla
mını taşımasına dayanarak bu haneda
nın Arap asıllı olduğunu ileri sürmekte
dirler. Sultan Süleyman Solone'dan (ı 695-
17 ı 5 ı sonra aynı aileden on kişi iktidara 
gelmiştir ki bunlar sırasıyla MOsa b. Sü-



leyman ( 1715-1726). DarfOr Sultanlığı'

nın ikinci kurucusu sayılan Ahmed Bekir 
b. Musa ( 1726-1746). Muhammed Devre 
b. Ahmed Bekir ( 1746-1757), ömer Leyl 
b. Muhammed Devre ( 1757-1764), Ebü'l
Kasım b. Ahmed Bekir (ı 764-1768), Mu
hammed Teyrab b. Ahmed Bekir ( 1768-
1787), Abdurrahman Reşid b. Ahmed Be
kir ( 1787 -1799), Muhammed Fa di b. Ab
durrahman ( 1799-1839). Muhammed Hü
seyin b. Muhammed Fadl ( 1839-1873) ve 
ibrahim b. Muhammed Hüseyin'dir ( 1873-
1874) Bundan sonra DarfOr'da, önceleri 
Mısır' daki Osmanlı- hidiv idaresine, da
ha sonra Mehdiler'e bağlı gölge sultan
ların hüküm sürdükleri görülmektedir. 

Bölgenin Mısır hidivleri tarafından fet
hine kadar geçen dönemde DarfOr sul
tanlarının Babtali ile yazışmalarda bu
lundukları ve Abdülmecid ile Abdülaziz'in 
bunlara hükümdarlıklarını tasdik eden 
fermanlar gönderdikleri bilinmektedir. 
Mısır Valisi Kavalalı Mehmed Ali Paşa'
nın 1820'de Sudan'ın fethi için gönder
diği oğlu ismail Paşa Kuzey Sudan'ı ve 
Sennar' ı ele geçirmiş, Defterdar Muham
med Bey de Kordofan'ı Osmanlı-Mısır 

topraklarına katmıştır. Kavalalı Mehmed 
Ali Paşa, gücü dahilinde olmasına rağ
men DarfOr'un topraklarına katılmasını 
istememiştir: çünkü o günlerde hem 
Mısır'a katılan Sudan toprakları çok ge
nişti, hem de Mora'da çıkan olayların 

bastırılması için Osmanlı Devleti'ne yar
dım etmek mecburiyeti ortaya çıkmıştı. 
DarfOr'un Mısır tarafından fethi Hidiv 
ismail Paşa döneminde Zübeyir Paşa 
ordusunca gerçekleştirilmiş ve savaşta 
yenik düşen son bağımsız DarfOr sulta
nı ibrahim öldürülmüştür ( 1874). Bölge
de Osmanlı- Mısır hakimiyeti süresin
ce birçok karışıklı klar başgöstermiş ve 
1883'te mehdi hareketi başlamıştır. Bu 
sırada Osmanlı- Mısır idaresine karşı aç
tığı mücadelede öldürülen DarfOr Sulta
nı Harun'un amcasının oğlu DOd Bence 
taht üzerinde hak iddia etmiş, daha son
ra da 1885'te Hartum·u ele geçiren Meh
di Muhammed b. Abdullah Hassan ' ın ya
nına gitmiştir. Mehdi'nin devleti ortadan 
kalkınca eski sultanlardan Muhammed 
Fazi'ın tarunu Ali Dinar DarfOr Sultanlı 

ğı'nı yeniden kurma imkanını buldu. Dip
lomatik bakımdan daha çok ingilizler'e 
tabi olan ve onlara yıllık vergi veren Ali 
Dinar iç işlerinde serbest olarak hüküm 
sürdü. 1. Dünya Savaşı'na kadar bu şe

kilde yönetilmeye devam eden DarfOr, 
Kızıldeniz kıyısında Port Sudan'dan baş
layıp Hartum'dan geçen demiryolunun 
doğudaki komşusu Kordofan'ın merke-

zi Ubeyd'e varması ile ticarT bakımdan 
bir hayli ilerleme kaydetti ve kısa süre
de gelişerek Ali Dinar'ın yönetiminde sı
nırlarını genişletme hareketine girişti. 

Ancak 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı Dev
leti 'ne yaklaşan ve Babtali ile samimi ili ş

kiler içine giren Ali Dinar, Sudan hükü
metinin gönderdiği kuwetler tarafından 
6 Kasım 1916'da öldürüldü: bir süre son
ra da DarfOr toprakları bir eyalet halin
de ingiliz Sudanı'na bağlandı. 1956'da 
Sudan'ın bağımsızlığını kazanması üze
rine bir "müdiriyet" haline getirilen Dar
fOr, yakın yıllarda DarfOrü'l- cenObiyye 
(merkezi Niyala) ve DarfOrü' ş- şimaliyye 
(merkezi Faşir) olmak üzere iki alt idari 
birime ayrılmıştır. 

islam dini ve kültürü DarfOr'a Kordo
fan-Batı Sudan, Mısır ve Büyük Sa h ra 
yönlerinden girmiş; Mısır, Mağrib ve Hi
caz bölgelerinden gelen din ve ilim 
adamları irşad görevini üstlenmişlerdir. 
DarfOr'da islami idare sistemi mevcut 
siyasi hukuk sistemiyle kaynaşmış, is
lami atmosfer genel anlamda devlet me
kanizmasını kapiayarak islam şeriatı ma
hallf örf ile birlikte meselelerin hallinde 
başvurulan tek merci olmuştur. Bu me
deniyet kaynaşmasının kabile reisieri
nin düştüğü anlaşmazlıkların hallinde 
daha mükemmel biçimde ortaya çıktığı 
görülmektedir. Çünkü bu anlaşmazlık

ları halletmekle görevli bulunan ve sul
tanı temsil eden kadılar iki kaynaktan 
faydalanmaktayd ılar. Birinci kaynağı me
selenin di nT yönünü bilen alimler grubu, 

Darfür Hükümdan Sultan ibrahim tarafından verilen mü
rur tezkiresi (G. Nachtigal. Sahara und Sudan. Graz-Ausıria 1967) 
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ikinci kaynağı ise bölgedeki mahalli örf 
ve adetleri iyi bilen ihtiyarlar grubu oluş
turuyordu. Ne bölgedeki örfler islami 
prensipierin uygulanmasına engel olmuş, 
ne de islam şeriatı bu örfleri ilga etmiş
tir: her iki uygulama iç içe. DarfOr'un 
sosyal şartları çerçevesinde kaynaşarak 
yaşamıştır. 

DarfOr'da idari sisteme bakıldığında 

esas gücün mutlak otorite sahibi olan 
sultanın elinde toplandığı görülür : za
man zaman değişen yardımcı organlar 
ise sultanın emirlerini uygulayıcı duru
mundadır. Bu idari sistemin teşekkülü, 
ilk defa bölgedeki reisieri hükümranlığı 
altına alan Sultan Süleyman Solone za
manında başlamıştır. Bu sultan diğer 

bölgelere kendi ailesinden naibler gön
dermiş ve her naib için bir grup "şer

tay", her şertay için de çok sayıda "dem
lee" tayin etmiştir. Her demlecin bera
berinde bölgenin ileri gelen şahsiyetle
rinden birçok şeyh bulunmaktaydı. Bu 
sistem Sultan MOsa zamanına kadar de
vam etti. Sultan MOsa naiblerin yolsuz
luklara karıştıklarını görünce kendi gü
venilir adamlarından "ma kd um" lar ta
yin etti: ellerinden yetkileri alınan na i b
ler yalnızca isim olarak yerlerinde kaldı

lar. Sistem bu yeni şekliyle saltanatın 

sonuna kadar uygulandı. Makdurnun ta
yini özel bir fermanla yapılırdı. Bu fer
man naiblere, şertaylara. demleclere. 
bölgenin ileri gelenlerine ve halka hita
ben açıkça okunurdu. Makdurnun üze
rindeki elbise sultanın ki gibi olup ölüm 
kararı dahil bütün konularda verdiği hü
küm ve emirler geçerli idi. 
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