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Giriş

Sudan; Arap ve Afrikalı kimliği, Kızıldeniz’de
Mısır ve Afrika Boynuzu arasında köprü mahi-
yetindeki stratejik konumu ve Doğu Afrika’nın
adeta can damarı olan Nil’in iki kolunun birleştiği
merkeze sahip olmasıyla bölgenin en dikkat
çekici ülkelerinden birisidir. Jeopolitik konu-
munun da etkisiyle Sudan tarih boyunca hem
Arap hem de Afrika ülkeleriyle siyasi, ekonomik,
sosyal ve kültürel etkileşim hâlinde olmuştur.
Sahip olduğu stratejik doğal kaynaklarla da
uluslararası sistemde jeoekonomik açıdan göz
ardı edilemez aktörlerden biridir. Ancak Sudan’ın
bu özellikleri, onu küresel aktörlerin çatışma
merkezlerinden biri hâline de getirmiştir. Nitekim
bu durum ülkenin kendi kaynaklarını ve imkân-
larını tam olarak kullanmasını sınırlamıştır.

Ömer el-Beşir’in Sudan devlet başkanlığından
10 Nisan 2019 gecesi ordu darbesiyle görevden
alınmasını takip eden süreçte, Abdulfettah el-
Burhan ve Muhammed Hamdan Dagalo (He-
mediti) gibi yeni isimler tarafından Geçici Askerî
Konsey kurulmuştur. 19 Aralık 2018’de başlayan
protestoların koordinasyonunu üstlendiği bilinen
ve ülkedeki orta sınıfı ifade eden Sudan Meslek
Odaları ise diğer gruplarla birleşerek çatı örgüt
olan Özgürlük ve Değişim Güçleri Birliğini kur-
muştur. 5 Haziran 2019’da meydana gelen Ra-
mazan Katliamı’nın ardından 17 Temmuz’da
Geçici Askerî Konsey ve ÖDBG arasında muta-
bakata varılmış; 17 Ağustos’ta parafe edilen
anlaşma ile de 39 ay sonunda seçimlerin dü-
zenleneceği geçiş yönetimi kurulmuştur. 

17 Ağustos’tan günümüze Sudan’da ekonomi,
dış politika ve toplumsal temelli hızlı bir reform
süreci başlatılmıştır. Ancak bu süreçte ekonomik
iyileşmeden daha çok, bir kötüye gidiş yaşanmış
ve bunun sonucunda da protesto hareketleri

devam etmiştir. Geçiş yönetimi yaşanan ekonomik
sıkıntılardan “eski rejimin kalıntıları” diye tabir
ettiği toplumsal elitleri sorumlu tutsa da dövizde
ve enflasyonda yaşanan ani artışlar, buğday ve
yakıt kıtlığı gibi sorunlar halkın günlük yaşam-
larını kayda değer oranda etkilemiştir. Ekonomik
sınırlılıkları aşmak amacıyla Sudan geçiş yönetimi
bir taraftan ülke içindeki kabileler arası geri-
limlerin ve uzun yıllardır süren Darfur sorununun
çözümüne, diğer taraftan da dış politika konu-
larına yoğunlaşarak uluslararası toplumla barış
içinde kalkınmayı arzulayan yeni bir Sudan mo-
delini hayata geçireceği mesajını vermiştir. Geçiş
yönetimi Sudan’ın 1993 yılından beri içinde bu-
lunduğu ABD’nin terörizmi destekleyen ülkeler
listesinden çıkarılması için diplomatik hamleler
yapmıştır. Bu kapsamda Avrupa’daki Sudan di-
asporasını etkin kullanarak İngiltere, Almanya,
Fransa, Norveç ve İsveç başta olmak üzere pek
çok Batılı ülkeyle ilişkiler geliştirilmiş; hem
ABD ile sorunları düzeltme hem de ekonomiyi
güçlendirecek bağlar kurma amacı güdülmüş-
tür.

Çalışmada Sudan geçiş yönetiminin bir yılı
aşkın görev süresi boyunca başarıları ve başa-
rısızlıkları ortaya konmakta, uygulanan iç ve dış
politikalardan hareketle ülkede bir türlü son
bulmayan siyasi, ekonomik ve toplumsal krizlerin
temel nedenleri hem yakın tarih hem de günümüz
gelişmeleri perspektifinden irdelenmektedir.
Çalışmanın birinci bölümünde Sudan Krizi’nin
gelişimi; ikinci bölümde ülkedeki ekonomik
krizin kökenleri ve bunun dış politika tercihlerine
etkisi; üçüncü bölümde ise toplumsal krizin te-
melleri irdelenmiş ve geçiş yönetiminin kurul-
masından itibaren sürdürülen ve 31 Ağustos’ta
paraf edilen Juba Barış Anlaşması’nın ülkenin
mevcut durumu ve geleceği üzerine etkileri tar-
tışılmıştır.
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Sudan Krizi’nin Arka Planı
Sudan’da 2018’in Aralık ayında 30 yıllık Ömer

el-Beşir iktidarının son bulması amacıyla baş-
layan protesto gösterileri, temel gıda ürünlerinde
yaşanan kayda değer artışın ötesinde ekonomi
ve siyasi sistemdeki çarpıklığın ve Arap Baharı
sürecinden itibaren aralıklarla meydana gelen
gösterilerin kar topu misali büyümesinin bir
sonucuydu. Kar topunu büyüten ise polisin sert
müdahalelerde bulunması, halkın taleplerinin
tam anlamıyla karşılanamaması ve ekonominin
her geçen gün daha da kötüye gitmesiydi. 19
Aralık’ta başlayan protesto gösterileri 11 Nisan
2019’da Sudan ordusunun yönetime el koymasıyla
30 yıllık Beşir devri kapanmış oldu.

Ordunun yönetime el koymasını takip eden
süreçte protestoların çatı kuruluşu olarak bilinen
Özgürlük ve Değişim Güçleri Birliği (ÖDBG) ve
orduyu temsil eden Geçici Askerî Konsey (GAK)
arasında ülkenin normalleşmesi noktasında ay-
rışmalar yaşanmıştır. Sudan ordusu ülkenin
1956 yılında bağımsız olmasından itibaren yö-

netimde elde ettiği etkinliği Beşir döneminde
de koruyor ve bu durumu sürdürmekte kararlı
bir tutum sergiliyordu. Özellikle Ramazan ayında
protestoculara karşı gerçekleşen katliam olayı1

hem iç hem de dış dengeleri derinden sarsmıştı.
Sudan ordusunun üst yönetimi ise bu katliamdan
sorumlu olarak “eski rejimin kalıntılarını” işaret
etmişti. Ancak bu olay taraflar arasında bir
dönüm noktası oldu ve anlaşmazlık noktaları
17 Ağustos 2019’da imzalanarak yürürlüğe giren
anayasa bildirisi, geçici sivil yönetimin kapsamını
belirleyerek ülkedeki otorite krizini sonlandır-
mıştır.2

İmzalanan anlaşmaya göre GAK lağvedilmiş
ve yerini 3 yıl 3 ay süreli (21 ay askerin, 18 ayda
bir sivilin başkanlık edeceği) Devlet Başkanlığı
(Egemenlik) Konseyi almıştır. Bu bağlamda kon-
sey 6 sivil ve 5 asker üyeden oluşmuş; 19 Ağus-
tos’ta da ÖDBG tarafından başbakan olarak Ab-
dullah Hamduk atanmıştır. Bakanlar kurulunda
ise savunma ve içişleri bakanlıklarını askerler
alırken kalan bakanlıklar ÖDBG ittifakı içerisin-
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deki diğer ortaklar arasında paylaştırılmıştır.
Ancak bu süreçte ekonomi yönetiminde yaşanan
problemler ve askerlerin bu noktadaki etkinliği
taraflar arasında soğuk rüzgârlar esmesine yol
açmıştır. 

Ekonominin her geçen gün daha da kötüye
doğru gittiği bu süreçte ÖDBG ittifakının taraf-
larından olan Sadık el-Mehdi’nin liderliğindeki
Millî Ümmet Partisi ve Nida Sudan Hareketi de
adeta bir denge siyaseti güderek Nisan 2020’de
bu çatı altındaki faaliyetlerini askıya aldığını du-
yurmuştur. Bu minvalde Sadık el-Mehdi’nin ka-
tıldığı bir televizyon programında, ordu yetkili-
lerinden partilerine katılım isteği olursa kapı-
larının açık olduğunu belirtmesi ve Muhammed
Hamdan Dagolo’nun (Hemediti) siyasete katılması
gerektiğini açıklaması manidardır.3 Mehdi Ha-
reketi’nin Sudan siyasi tarihinde kritik dönem-
lerde ortaya çıkarak önemli roller üstlenmesi4*

de düşünüldüğünde, el-Mehdi’nin geçiş sürecinin
yakından takip edilmesi gereken bir figürü
olduğu unutulmamalıdır.

Günümüzde Sudan, siyasi tarihinin en derin
dönüşümlerinden birini yaşamaktadır. Aralık
ayında başlayan ve toplumun farklı kesimlerinden
insanların bir araya geldiği protestolarla adeta
ülkenin kaderini dönüştüren Sudan gençliği
büyük bir başarıya imza attığını düşünse de
aralarında ülkenin geldiği noktadan ciddi endişe
duyan önemli bir kitle de vardır. Bu endişeler
ekonominin gerilemesi, dış politika konularındaki
hoşnutsuzluk, vali atamalarındaki dengesizlik
ve buna bağlı olarak kabileler arası artan ger-
ginlikler5 olarak sıralanabilir. Toplumsal temelde
yaşanan bu sarsıntılar zaten kırılgan bir barışın
olduğu ülkede yönetimin keskin kararlar almasını
sınırlamaktadır ve muhtemel bir çatışma sonu-
cunda yeni bölünmelere yol açma potansiyeline
sahiptir.

Ekonomik Krizin Kökenleri
Sudan’ın Aralık 2018’den beri yaşadığı ağır

siyasi ve toplumsal krizin temelinde en kayda
değer sorun olarak ekonomik nedenler göste-
rilebilir. Bu nedenler birbirinden ayrı ancak top-
lumsal huzursuzluğu tetikleyici bir bütün olarak;
30 yıllık Beşir hükûmetinin yolsuzluk ve kayır-
macılık noktasında olumsuz bir hüviyete bü-
ründüğü “kayırmacı” yönetim anlayışı, Güney
Sudan ve Darfur sorunu bağlamında süren iç
savaşın ülke ekonomisine maliyeti ve Güney
Sudan’ın 2011’de ayrılması sonucunda petrol
gelirlerinin %75’ini kaybetmesi olarak sırala-
nabilir. Ülke ekonomisinde yaşanan bu dönü-
şümler ve adaletsiz yönetim anlayışı toplumsal
temelde de huzursuzluk yaratmıştır. Temel gıda
fiyatlarındaki ani artışla birlikte başta Meslek
Odaları Birliği olmak üzere pek çok kesimden
insanın da katılımı Beşir yönetiminin istifasına
yönelik protestoları tetiklemiştir.6

Sudan, 1999 yılında petrol ihraç etmeye baş-
lamış (bkz. Grafik 1) ve 1997 yılında IMF kontro-
lünde ekonomi politikalarında gerçekleştirdiği
makroekonomik denge odaklı reform süreciyle

Günümüzde Sudan, siyasi
tarihinin en derin
dönüşümlerinden birini
yaşamaktadır. Aralık ayında
başlayan ve toplumun farklı
kesimlerinden insanların bir araya
geldiği protestolarla adeta ülkenin
kaderini dönüştüren Sudan
gençliği büyük bir başarıya imza
attığını düşünse de aralarında
ülkenin geldiği noktadan ciddi
endişe duyan önemli bir kitle de
vardır.



hızlı bir büyüme kaydetmiş olsa da sektörel
bağlamda çeşitliliği sağlayamamıştır (bkz. Grafik
3). Bu süreçte gerçekleştirilen kamu şirketlerinin
özelleştirilmesi, İslami bankacılık sektöründeki
reformlar, ticaretin serbestleştirilmesi ve döviz
kısıtlamalarının kaldırılması gibi uygulamalar
IMF tarafından da olumlu karşılanmıştır. Nitekim
bu durum ülkede enflasyonun hızlı bir şekilde
düşmesine ve yabancı yatırımcının çekilmesine
de olumlu katkı sunmuştur.7

Güney Sudan’ın 2011 yılında Sudan’dan ay-
rılmasını takip eden yıllarda yaşanan iç savaştan
dolayı petrol kesintisi meydana gelmiş, (bkz.
Grafik 1) bu durum da Sudan’ın zaten kırılgan
olan ekonomisini daha da olumsuz etkilemiştir.
Nitekim temel ekonomik veriler de bu durumu
kanıtlar niteliktedir. Ülkenin nüfusu her geçen
yıl artmasına rağmen özellikle 2015 yılından iti-
baren ekonomideki kayda değer gerileme siyasi
ve toplumsal alanda etkileşimlere neden ol-
muştur. Ancak Sudan yönetimi petrolden kay-
naklanan zararını dengelemek amacıyla altın

araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ağırlık
vermiş, (bkz. Grafik 2) söz konusu dönemde
altın arama ekipmanlarının piyasası da hare-
ketlenme eğilimine girmiştir.8

Sudan ekonomisinin gerilemesinin temelinde
yatan güvenlik sorunları çerçevesinde yapılan
harcamalar ve kayırmacı yapının yanı sıra ABD’nin
kapsamlı ekonomik ve siyasi yaptırımları da
etkili bir değişkendir. ABD 1993 yılında terörizmi
finanse ettiği gerekçesiyle Sudan’a yönelik am-
bargo uygulamış ve bu durum hizmet ve dış ti-
caret sektörlerini olumsuz etkilemiştir. Bu bağ-
lamda ülkede ticaret yapan iş insanlarının başta
BAE olmak üzere pek çok çevre ülkede hesap
açmalarını gerektirmiştir. Örneğin, Sudan’da
yedek parça temininde yaşanan sıkıntıdan dolayı
uçak seferleri dahi aksamıştır.9

Güney Sudan’ın ayrılmasının ardından 2012
yılında GSMH’de yaşanan gerileme ABD’nin
sınırlı da olsa bazı ekonomik yaptırımları kal-
dırması sonrasında uygulanan kemer sıkma
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Tablo 1: Seçilmiş Yıllara Göre İktisadi ve Finansal Görünüm

Kaynak: Dünya Bankası ve IMF
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politikaları, tarım ve madencilik gibi alanlarda
ekonomiyi çeşitlendirme girişimleri sonucunda
yeniden iyileşme belirtileri görülmüş, ancak
hem yaptırımların tamamen kaldırılmaması
hem de ülke ekonomisindeki kronik sorunlar
arzu edilen verimi sağlayamamıştır. 

Sudan’ın mevcut durumda 60 milyar dolar
dış borcu bulunmakta ve bu oran ülkenin millî
gelirinin %190’ına tekabül etmektedir. Buna ek
olarak koronavirüs salgını ve geçtiğimiz ay ya-
şanan 100 yılın en büyük sel felaketi Sudan
ekonomisini çok daha olumsuz etkilemiştir. Bu

o r s am . o r g . t r

Grafik 1: Sudan’ın Petrol İhracatı 2000-2018 (Bin Varil)

Kaynak: Ceicdata.com

Grafik 2: Sudan Altın Üretimi 2006-2017 (KG)

Kaynak: Ceicdata.com



Siyasi, Ekonomik ve Toplumsal Krizlerin Kıskacında Sudan Geçiş Yönetimi8

Bakış No:147

minvalde IMF 23 Eylül’de Sudan için bir yıllık
ekonomi reformunu kapsayan fon programını
imzalamıştır.10 Sudan geçiş yönetiminin iç ve
dış siyasette, ekonomide ve sosyo-kültürel alan-
larda uluslararası iş birliğini de önceleyerek
uygulamayı arzuladığı yapısal reformların orta
vadede ülke ekonomisini geliştireceği söylene-
bilir.

Ekonomik Sarsıntıların Dış
Politikaya Etkisi

Sudan geçiş hükûmetinin kurulduğu Ağustos
2019’dan itibaren geçen 15 aylık süreçte ülke
ekonomisinde iyileşmeden ziyade dramatik bir
düşüş yaşanmış, toplumsal tabanda da huzur-
suzluğun devamına, protesto gösterilerinin tek-
rarlanmasına ve koalisyon içerisinde de ayrış-
malara neden olmuştur. Bu ayrışmaların arka
planında ise temel yaşam ürünlerine erişememe
veya yüksek bir ücretle temin edebilme yat-
maktadır. Örneğin, ülkede akaryakıt 7 cüneyhten
37 cüneyhe yükselmiş ve döviz kıtlığından dolayı
1 dolar 240 cüneyhi aşmıştır. Nitekim bu durum
IMF verilerine göre11 2020 Ekim ayında kaydedilen
%198,5 enflasyon oranında da görülmektedir.

Geçiş yönetiminin üç önemli ismi olan Baş-
bakan Abdullah Hamduk, Egemenlik Konseyi
Başkanı Abdulffettah el-Burhan ve Başkan Yar-
dımcısı Muhammed Hamdan Daglo (Hemediti)
ekonomide yaşanan derin krizi gidermek ama-

Grafik 3: Başlıca Sektörlerin GSMH’daki Oranı

Kaynak: Ceicdata.com

Sudan geçiş hükûmetinin
kurulduğu Ağustos 2019’dan
itibaren geçen 15 aylık süreçte ülke
ekonomisinde iyileşmeden ziyade
dramatik bir düşüş yaşanmış,
toplumsal tabanda da
huzursuzluğun devamına, protesto
gösterilerinin tekrarlanmasına ve
koalisyon içerisinde de ayrışmalara
neden olmuştur. 
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cıyla göreve geldikleri ilk günlerden itibaren
küresel ve bölgesel aktörlerin desteğini de ara-
yarak içte ve dışta güven iklimini sağlamak
amacıyla pek çok uluslararası toplantıya katılmış
ve diplomatik kanalları açık tutmuştur. Bu min-
valde özellikle Batı (başta İngiltere, ABD, Fransa
ve Almanya olmak üzere) ve Körfez (Suudi Ara-
bistan ve BAE) ülkelerinden Sudan’a yönelik
yakın iş birliği çabalarının olduğu görülmüş-
tür.12

Sudan geçiş yönetimi bu süreçte 23 yıl sonra
ilk kez ABD ile karşılıklı büyükelçiler görevlen-
dirmiştir ve Washington yönetimi ile kurduğu
yakın ilişkilere dayanarak teröre destek veren
ülkeler listesinden çıkarılmayı ümit etmektedir.
Böylece yabancı yatırımı ülkeye çekebileceğini
ve uluslararası finans kuruluşlarından da uygun
fon/fonlar alarak ekonomisini yeniden kalkın-
dırabileceğini düşünmektedir. Ancak ABD’nin
Sudan’ı 2017’de teröre destek veren ülkeler lis-
tesinden çıkarmadan ekonomik yaptırımları
sınırlı da olsa kaldırmasına13 rağmen cüneyhte
hızlı bir düşüş yaşanmış; bu da yabancı yatırım-
cının ülkeden uzak durmasına ve yerli tacirlerin
de ithal ürünlere ağırlık vermesine yol açmıştır.
Bunun sonucunda döviz aşırı değerlenmiş ve
ödeme dengesizliğinin sonucunda ekonomide
daralma yaşanmıştır.

Geçiş sürecinde Sudan’ın teröre destek veren
ülkeler listesinden çıkarılmasına yönelik umudun,
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Körfez
ülkelerine ziyaretleri sırasında Hamduk ve Bur-
han’la görüşmesinde olgunlaştığı söylenebilir.14

Ancak bu noktada Sudan’ın yaşadığı temel kısıt,
özellikle Körfez ülkelerinin İsrail’le normalleşme
adımları attığı bir dönemde Pompeo’nun da
teröre destek veren ülkeler listesinden çıkarıl-
maya karşılık Sudan’dan da benzer bir adımın
beklendiği mesajıdır. Bu beklentiye yönelik
olarak Başbakan Hamduk geçiş hükûmetinin

böyle bir yetkisinin olmadığını belirtse de15 Sudan
İsrail’le normalleşmeye dönük adımlar atmış
ve ABD’nin ikinci şartı olan 335 milyon dolarlık
tazminatı da (USS Cole ve ABD Büyükelçiliklerine
yapılan saldırılarda hayatını kaybeden kurbanların
ailelerine yapılacak ödeme) ödemiştir.16

Sudan ile ABD ve İsrail arasında yakınlaş-
manın bir diğer ekonomi politik yönü ise ülkede
batı ambargosunun da etkisiyle Çin’le derin iliş-
kilerin gelişmiş olduğu gerçeğidir. Çin’in Sudan’da
hidrokarbon, petrol boru hattı, müteahhitlik ve
liman işletmeciliği gibi pek çok sektörde yatı-
rımları bulunmaktadır. Bu minvalde bölgede
Çin ve İsrail arası bir yakınlaşmanın en çok
ABD’nin hegemonyasını sarsacak bir konu olduğu
unutulmamalıdır. Dolayısıyla ABD'nin Sudan'ı
"teröre destek veren ülkeler" listesinden çı-
karması ve İsrail'le normalleşmeye zorlaması,
bölgede Çin'le olan jeopolitik rekabet bağlamında
tamamlayıcı unsurlar olarak düşünülmelidir.

Toplumsal Barış Çabaları,
Reformlar ve Uyuşmazlık
Noktaları

Sudan %70’i Arap ve %95’i Müslüman olan
genç ve dinamik bir nüfusa sahiptir. Ülke nüfu-
sunun %41’i 15 yaşın altında; %20’si 15-24 ve
%31’i ise 25-64 yaş aralığındadır.17 Ayrıca bu
özellikleri Arap Baharı süreci özelinde onu Afrika

ABD'nin Sudan'ı "teröre destek
veren ülkeler" listesinden
çıkarması ve İsrail'le
normalleşmeye zorlaması, bölgede
Çin'le olan jeopolitik rekabet
bağlamında tamamlayıcı unsurlar
olarak düşünülmelidir.



ve Arap coğrafyasındaki etkileşimlere de açık
tutmuştur. Teknolojinin ve küreselleşmenin
hızla ilerlediği günümüzde başta sosyal medya
olmak üzere çeşitli medya organları Sudan
halkını sistemsel sorgulamalara yönelik dü-
şüncelere sevk etmiştir. Sudanlılar bu düşün-
celerini kolaylıkla dünyaya duyurarak uluslararası
kamuoyu oluşturabilmişlerdir. Nitekim 2018 yılı
ve öncesinde gerçekleşen protestolarda da
Sudan gençliğinin yoğunlukta olduğu ve bu
yönde taleplerin varlığı görülmüştür. Bu taleplerin
arka planında ise Arap Baharı’ndan etkilenen
diğer halklarda olduğu gibi, genç nüfusun istediği
gelir düzeyinde ve siyasi/bürokratik yönetim ka-
demelerinde bulunamamasının etkisi oldukça
büyüktür.18 Buradan hareketle geçiş yönetimi
sürecinde uygulanan “insan hakları” temel çiz-
gisindeki yasa değişiklikleri19*, yapısal reformlar,
dış politika tercihleri ve ülke içindeki kabileler
arası gerginlikleri azaltmak/sona erdirmek ama-
cıyla yürütülen toplumsal barış çabaları gibi
uygulamaların Sudan toplumunun talepleri çer-
çevesinde ele alındığı iddia edilse de ülke içinde

bu durumdan kaygı duyan kesimler de bulun-
maktadır.20 Nitekim geçiş yönetiminin ekonomik
ve toplumsal konulardaki uygulamalarından
memnun olmayan kesimler protestolara devam
etmektedir.21

Juba Barışı ve Sınırlılıklar
Güney Sudan’ın başkenti Juba’da 31 Ağus-

tos’ta paraf edilen ve ülkedeki 9 isyancı silahlı
örgütle barışı amaçlayan anlaşmanın müzake-
releri 14 Ekim 2019 tarihinden bu yana sürdü-
rülmekteydi. Anlaşmanın imza törenine Sudan
ve Güney Sudan’ın üst düzey yetkililerinin yanı
sıra Çad, Cibuti, Somali devlet başkanları ve
bölge ülkelerinin yanı sıra Afrika Birliği ve Bir-
leşmiş Milletlerden temsilciler de katılarak tanık
ve garantör sıfatıyla anlaşmayı imzalamışlardır.
Güvenlik, mülkiyet, göç, mülteci ve sığınmacılar,
hukuki düzenlemeler, servet ve iktidarın adil
paylaşımı gibi temel konuların ele alındığı Juba
Barış Anlaşması’na22** yönelik olarak başta ABD,
İngiltere, Türkiye ve Katar olmak üzere pek çok
ülke ve kuruluş tebrik mesajı yayınlamıştır.
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Grafik 4: Sudan’da Protesto Gösterileri (Aralık 2018 - Eylül 2020)

Kaynak: ACLED

160

140

120

100

80

60

40

20

0



Anlaşmanın getirdiği en önemli değişiklikler
5 temel noktada özetlenebilir. Birincisi devrimci
cepheye Egemenlik Konseyinde 3 koltuk, kabi-
nede 5 bakanlık ve Geçici Yasama Meclisinde
75 sandalye verilmesidir. İkincisi geçiş döneminin
39 ay daha uzatılarak söz konusu silahlı unsur-
ların Sudan ordusuna entegrasyonuyla sürecin
sonlandırılmasıdır. Üçüncüsü; Darfur bölgesi
gelirlerinin %40’ında, merkezî geçiş yönetimi
ise %30’unda tasarruf hakkına sahip olabilecektir.
Gelirlerin %10’u da anlaşmayı imzalayan hare-
ketlere dağıtılacaktır. Kalan %20’lik kısım ise
kamudaki istihdamları teşkil edecek ve devrimci
cephe23* bundan da faydalanacaktır. Dördüncüsü,
Anayasa’nın geçiş hükûmetinde görev alan ki-
şilerin seçimlere katılması noktasında engel
teşkil eden 20. maddesinin kaldırılmasıdır. Be-
şincisi ise anlaşmayı imzalayan ve imzalamayan
aktörlerin barışın sürdürülebilirliği noktasındaki
etki düzeyleridir. Bu anlamda anlaşmayı imza-
layanlar; Cibril İbrahim’in Adalet ve Eşitlik Ha-
reketi, Devrimci Cephe İttifakı’na bağlı küçük

gruplar, Malik Ağar’ın Halk Hareketi ve Mona
Arko Minavi’nin Sudan Kurtuluş Ordusu’dur.
Abdulaziz el-Hilu’nun Sudan Halk Kurtuluş Ha-
reketi-Kuzey (SPLM-N) ve Abdulvahid Muham-
med Nur’un Sudan Kurtuluş Hareketi (SLM/AM)
ise anlaşmaya muhalif kalan gruplardır.24

Buradan hareketle anlaşmanın önemli de-
tayları incelendiğinde iki temel noktadaki sınır-
lılıktan bahsedilebilir. Birincisi ülke içinde bazı
gruplar arasında silahlı direnişçilere gereğinden
fazla imtiyaz verildiği ve bu durumun ülkede
yeni bölünmelere yol açacağı tartışmasıdır. Bu
tartışma Sudan toplumunun zihin yapısındaki
Güney Sudan travması bağlamında değerlendi-
rilebilir. Ancak unutulmamalıdır ki bu problem
uzun yıllardır Sudan’da devam etmektedir; do-
layısıyla anlaşma çözüm için atılmış önemli bir
adım olarak değerlendirilse de boşluklar kanuni
düzenlemelerle doldurulmalıdır. Bu sorunun
çözümü hem Sudan toplumu hem de ekonomisi
için hayati önem taşımaktadır. 
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İkinci sınırlılık noktası ise Abdulaziz el-Hilu
ve Abdulvahid Muhammed Nur’un anlaşamaya
çekinceli kalmasıdır. Bu noktadaki eleştirilerin
temel hareket noktası ekonomik sıkıntı içeri-
sindeki Sudan’da, anlaşmaya taraf olmayan
grupların anlaşmayla başka guruplara tanınan
geniş imtiyazlar nedeniyle yeniden baş kaldırması
sonucunda ciddi bir iç savaşın patlak verebileceği
ve bölünmeleri tetikleyebileceği iddiasıdır. Ta-
rafların anlaşmaya çekinceli durmasının arka
planında ise Abdulvahid Muhammed Nur’un
temsil ettiği cephenin Beşir rejiminden bu yana
merkezî hükûmete uzak durması yatmaktadır25*.
El-Hilu tarafının ise Muhammed Hamdan Da-
galo’nun (Hemediti) geçiş sürecinin temel ak-
törlerinden birisi olmasından dolayı uzak durduğu
bilinmekte26 ise de bu grup Güney Kurdufan ve
Mavi Nil eyaletlerinde referandum yapılması ve
ülkede din ve devlet işlerinin ayrılması şartıyla
müzakerelerin sürdürülebileceğini açıklamıştır.27

Sonuç
Sudan’da ordunun ve sivillerin anlaşmasıyla

kurulan ortak geçiş yönetimi bir yılı aşkın süredir
ülkeyi idare etmektedir. Toplumda büyük bir
umutla başlatılan söz konusu geçiş süreci ya-
şanan ekonomik gerileme, eski rejime ait olduğu
iddia edilen elitlerin müdahalesi iddiası ve dış
politikada yürütülen keskin hamleler nedeniyle
gölgelenmektedir. Ancak halkın temel yaşam
ürünlerine erişiminin önünde ciddi engeller bu-
lunması da önemli bir gerçekliktir. Bu minvalde

geçiş yönetimi söz konusu dış politika hamleleri
ve kamu kurumlarındaki kritik atamalarla yabancı
yatırımcıyı ülkesine çekmeyi ve ekonomik so-
runları çözebileceğini düşünmektedir. 

Sudan geçici hükûmetinin uyguladığı top-
lumsal reformlar, önünde duran en temel sı-
nırlılıklardan birisi olarak görünmektedir. Ör-
neğin, Juba Barış Anlaşması ile hem iç hem de
dış politika aktörlerine yönelik verilen güven
mesajları (ABD’nin Sudan’ı terörü destekleyen
ülkeler listesinden çıkarması ve İsrail’le nor-
malleşme kararları) vasıtasıyla ekonomik ra-
hatlama amaçlanmaktadır. Ancak anlaşmaya
katılmayan tarafların Sudan’ın kırılgan bölge-
lerinde isyan hareketleri başlatması ihtimali de
gözden kaçırılmamalıdır. Nitekim son zamanlarda
Kızıldeniz ve Kasala eyaletlerinde meydana
gelen kabileler arası anlaşmazlıklar gibi olaylar
ülkenin istikrara kavuşmasının önündeki temel
engellerden biridir.

Sonuç olarak Sudan, Darfur ve güney bölge-
lerinde yaşanan krizlerin de etkisiyle son yıllarda
ekonomik ve siyasi buhranlar yaşamış ve bu
durum da Aralık 2018’de başlayan protestolarla
doruk noktasına ulaşmıştır. Protestolarda da
olduğu gibi pek çok Sudanlı tarafından nesiller
boyunca aranan, yönetimi askerden arındırma
ve ahbap çavuş kapitalizmini sonlandırma me-
seleleri belki kısa vadede çözülemeyecektir.
Ancak toplumun sabrını tüketen bu “kayırmacı”
yapının yerini daha sürdürülebilir bir sisteme
bırakması orta vadede gerçekleşebilir.
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