
GİRİŞ
Arap dünyası 2011’de başlayan Arap isyanları ve 
devrimlerinin sonuçlarının şekillendirdiği önemli 
bir siyasi süreci yaşamaktadır. Arap haklarının deği-
şim talepleri İsrail-Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) 
ekseninin müdahaleleri nedeniyle bir siyasal siste-
me dönüşememiş, Mısır’da seçilmiş cumhurbaşka-
nı darbeyle görevden alınmış, Tunus siyasi krize,  
Libya iç çatışmaya, Yemen iç savaşa, Suriye bölgesel 
ve küresel aktörlerin var olduğu karmaşık bir krize 
sürüklenmiştir. İsrail-BAE bloku Suudi Arabistan’da 
Muhammed bin Selman yönetimi ve Bahreyn’i de ya-
nına çekerek Arap dünyası genelinde ayrıca Etiyop-
ya, Somali ve Çad gibi birçok Afrika ülkesinde etkin 
rol almaya başlamıştır. Bölge toplumsal taleplerin ve 
siyasi değişimin taşıyıcısı olan milli ve yerli aktörler 
ile İsrail-BAE ekseninin desteklediği aktörlerin çatış-
tığı uzun süreli bir türbülansa girmiştir. Öte yandan 
Irak’ta ABD ile doğrudan rekabet eden İran da Yemen 
ve Lübnan gibi bölgenin diğer ülkelerinde vekilleri 
üzerinden etki alanını genişletme arayışındadır. Bu 
tabloda 2018 sonunda Sudan ve Cezayir’de başlayan 

toplumsal hareketlilik “Cezayir ve Sudan’da bir deği-
şim olabilir mi?” sorusunu akla getirmiştir.

Sudan’da 1989’da gerçekleştirilen darbeyle yöne-
time el koyan Ömer Beşir 1991’den bu yana ülkeyi 
yönetirken ülke siyasi, ekonomik ve toplumsal birçok 
krizin içinden geçmiş ve son yaşanan gösteriler de Be-
şir’in akıbeti ve rejimin geleceğine ilişkin birçok so-
ruyu beraberinde getirmiştir. Gösterilere ilişkin olarak 
Sudan’da değişime öncülük edecek siyasi aktörlerin 
olup olmadığı, rejimin değişim taleplerine nasıl tepki 
vereceği, bölgesel konjonktürün değişime uygun olup 
olmadığı gibi bir analiz açısından cevap bulunması ge-
reken birçok soru doğmuştur. Beşir yönetiminin attı-
ğı adımlar rejimin kendini koruma yoluna gideceğini 
işaret ederken bölgesel ve küresel aktörler de Sudan’da 
keskin bir siyasi kırılmaya mesafeli durmaktadır. 

SUDAN’DAKİ KRİZ 
Uzun bir süreden beri Darfur bölgesinde iç savaşlara 
şahit olan Sudan’da 2011’de Güney Sudan’ın bağım-
sızlığını ilan ederek ayrılmasından sonra Güney Kor-
dofan ve Mavi Nil eyaletlerinde de merkezi hükümete 

• Sudan’daki gösterilerin nedeni nedir?

• Bölgesel ve küresel aktörlerin gösterilere bakışı nasıldır?

• Önümüzdeki günlerde ülke siyaseti nasıl şekillenecektir?
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karşı silahlı isyanlar başlamıştır. Daha önce Güney Su-
danlı isyancılarda görüldüğü gibi gerek Darfur gerekse 
ülkenin güneyinde yer alan diğer iki eyaletteki isyan 
hareketleri Ömer Beşir rejiminin Arapçı politikalarına 
karşı kimliklerini korumak, merkez-çevre ilişkisinde 
eşitlikçi ekonomik bir düzen sağlamak ve herkesin eşit 
şartlarda yaşayabileceği bir Sudan istediklerini iddia et-
mektedir. Bu bağlamda muhalefet ademimerkeziyetçi, 
demokratik ve sivil yönetimli bir Sudan talep ettiğini 
ileri sürmektedir. Ancak farklı platformlarda merkezi 
hükümetle müzakereler yürüttükleri halde kapsamlı 
bir barış antlaşmasına varamamıştır. Dolayısıyla uzun 
yıllardan beri silahlı faaliyetlerini devam ettirmektedir. 

Diğer taraftan Hartum’daki merkezi büyük mu-
halefet partileri Beşir rejiminin siyasi meşruiyetini 
uzun bir süreden beri sorgulamaktadır. Zaman zaman 
iktidarla uzlaşma yönünde adımlar atsalar da Ulusal 
Kongre Partisi’nin (UKP) darbeyle iktidara geldiği ve 
partiyi devlet gibi gördüğünü iddia etmektedir. Do-
layısıyla Sudan’da yeniden demokratik bir düzenin 
oluşturulması için Ömer Beşir rejiminin ortadan kal-
dırılması gerektiğine inanılmaktır. Bir diğer ifadeyle 
Sudan birbiriyle irtibatlı ciddi sorunlara muhataptır. 
Uzun yıllardır devam eden silahlı çatışma bitirileme-
diği ve siyasi istikrarsızlık ortadan kaldırılamadığı için 
toplumsal patlamaya neden olmuştur. 

Muhalefet otuz yıldır ülkeyi yöneten Ömer Beşir 
rejimini otoriter ve totaliter bir rejim olarak tanım-
lamakta, kendilerine özgürlük alanı bırakılmadığını 
düşünmekte ve bu nedenle de sokak gösterilerini des-
teklemektedir. Muhalefet, rejimin ordu ve güvenlik 
güçlerini elinde tutarak siyasi özgürlüklere çeşitli kısıt-
lamalar getirdiğini ve eleştirilere kulak tıkadığını iddia 
etmektedir. Muhalefete göre rejim silahlı hareketleri 
silahla yok etmek yöntemini benimsemiş, siyasi mu-
halefetin eylem alanlarını daraltmaya çalışmıştır. Bu 
nedenle de siyasi meşruiyeti sorgulanmaktadır. 

Rejim bazı ekonomik tedbirler alarak toplumsal 
tabanını genişletme ve muhalefeti susturma yönünde 
adımlar atmıştır ancak atılan ekonomik adımlar ba-
şarısız olunca ekonomik rahatsızlığa siyasi muhalefet 
öncülük etmeye başlamıştır. Rejim 1999’da başlayan 

petrol üretiminin sunduğu imkanlar üzerinden bazı 
başarılı ekonomik projelerin altına imza atmıştır. Ül-
kede refah seviyesi göreceli olarak yükselmiş, şehir-
lerde elektrik, su, iletişim ve ulaşım altyapısında bazı 
atılımlar gerçekleştirilmiştir. Ancak yatırımlar bütün 
toplumsal kesimlerin yararlandığı bir ekonomik refah 
üretemediği için bazı toplumsal kesimler kendini dış-
lanmış hissetmiştir. Ayrıca petrol üretimi dışında bir 
serbest piyasa ekonomisi oluşmayan Sudan’da petrol 
sahalarının çoğunun bulunduğu Güney Sudan’ın ay-
rılmasından sonra ciddi ekonomik sorunlara muhatap 
olmuştur. Hükümet bu açığı kapatmak için 2012’den 
itibaren bu yana akaryakıt, buğday ve ilaç gibi haya-
ti ürünlere sağlanan sübvansiyonları tedricen kaldır-
mıştır. Vergileri artırarak ve karşılıksız para basmak 
suretiyle kamu personelinin maaşlarını karşılamaya 
çalışmış ancak hükümetin bu politikası enflasyonu 
artırmıştır. Bu durum buğday, ilaç ve diğer temel ih-
tiyaçların dışarıdan ithal edildiği Sudan’da ciddi bir 
biçimde piyasaya yansımıştır. Ekonomik kriz günlük 
yaşamı etkilemeye başladığında da toplumsal kesimler 
rahatsızlıklarını ifade etmeye başlamış ancak yönetim 
taleplere karşılık vermede başarısız olmuştur. Yaşanan 
ekonomik krizin yol açtığı işsizlik ve yoksulluktan et-
kilenen gençler gösterilere en çok katılım gösteren ke-
sim olmuştur. Göstericilerin yüzde 75’inden fazlasının 
18-35 yaş arası gençler olduğu görülmüştür. 

KRİZİN BÖLGESEL VE KÜRESEL YÖNLERİ
Küresel aktörlerin Arap devrimlerinde toplumsal ta-
leplerin yanında yer almaması aksine İsrail-BAE ekse-
nine destek vererek bölgede (Mısır örneğindeki gibi) 
askeri rejimleri ya da (Libya örneğindeki gibi) iç ça-
tışmayı desteklemesi Beşir yönetiminin bu eksenle 
pragmatik bir ilişki kurmasını netice vermiştir. Ömer 
Beşir Yemen’de BAE-Suudi Arabistan blokuyla birlik-
te hareket etmekte ve koalisyon saflarında çok sayıda 
Sudan askeri savaşmaktadır. Sisi rejimiyle iyi ilişkiler 
geliştiren ve Müslüman Kardeşlerin Sudan’a girişine 
müsaade etmeyen Beşir yönetimi bunun karşılığında 
Sisi rejiminden birçok noktada lojistik destek almıştır. 
Abu Dabi ile de ilişkileri güçlendiren Beşir yönetimi 
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Etiyopya’da BAE ile yakın durmuştur. İsrail-BAE ekse-
niyle bölgede çatışmaktan kaçınan Beşir yönetiminin 
bu pragmatik tavrı bu eksenle ilişkilerini geliştirmesine 
imkan sunmuştur. Buna karşılık İsrail-BAE ekseni de 
gösterilerin Sudan’da keskin bir siyasi dönüşüme ne-
den olmasına mesafeli bir tavır takınmıştır.

Beşir rejimi 2015’ten itibaren ABD ile müzakere-
ye başlayarak aradaki krizi büyük oranda aşmış, ABD 
de Sudan’a yönelik ambargoyu kaldırmıştır. Sudan’ın 
bölgede ABD destekli İsrail-BAE ekseniyle çatışma-
ması Washington’ı bu yönde teşvik etmiştir. Avrupa 
da olağan dışı bir siyasi krizin bir göç dalgasına neden 
olmaması için Sudan’da değişim ve krize mesafeli bir 
pozisyon almıştır. ABD ve Avrupa, üzerinde toplum-
sal baskılar artan bir Beşir rejiminin kendileriyle daha 
uyumlu çalışmaya mecbur kalacağından Sudan’da si-
yasal dönüşümü tercih etmemektedir.

KRİZ SONRASI GEÇİŞ SENARYOLARI
Beşir yönetimi gösterilere karşı ülkede bir yıllık ola-
ğanüstü hal (OHAL) ilan ederek cevap vermiştir. Re-
jimin bu bir yılda zaman kazanarak 2020 seçimleri ve 
sonrası için hazırlık yapmayı hedeflediğini söylemek 
mümkündür. Ülke genelinde bir yıllık OHAL ilan 
ederek, ulusal ve federal hükümetleri feshederek çoğu 
generallerden oluşan yeni hükümet kuran Ömer Be-
şir müteakip süreçte görevi bırakması durumunda 
uluslararası ve ulusal mahkemeler önünde yargılan-
mamak için güvenli çıkışın nasıl olacağını da gün-
demine alacaktır. Ülkede rejim denilen statükonun 
taşıyıcısı olan Ulusal Kongre Partisi (UKP) de Ömer 
Beşir’in yeni yardımcısı Ahmed Harun önderliğinde 
önümüzdeki aylarda 2020 seçimleri hazırlıklarına 
başlayacaktır. 1989 darbesinden beri Beşir rejimi-
nin uzun eli olarak siyasette aktif olan Sudan Silahlı 
Kuvvetleri ve Ulusal Güvenlik ve İstihbaratı Servisi 
(UGİS) generalleri de kendi hesaplarını yapacaktır. 
Bu bağlamda yukarıda ifade edilen nedenlerden dola-
yı Sudan’da Beşir olmasa da UKP’nin kısa ve uzun va-
dede Sudan’daki iktidarını sürdüreceği öngörülebilir.

Bir yıllık OHAL döneminde yapılacak en ciddi 
siyasi tartışma Beşir’in 2020’de aday olup olmayaca-

ğı, olmayacaksa yerine kimin aday olacağı sorusudur. 
Yürürlükteki 2005 Anayasası’na göre Beşir iki dönem 
cumhurbaşkanlığı hakkını doldurmuş olacağından 
2020’deki yapılacak seçimde aday olamayacaktır. An-
cak Beşir’i UKP içerisindeki gruplar arasında bir den-
ge unsuru olarak görenler anayasal değişikliği teklif 
etmektedir. Diğer yandan Emin Hasan Ömer gibi 
partinin önde gelenlerinin de içinde olduğu gruplar 
anayasa değişikliğini gereksiz görmektedir. 

UKP içinde 2020 seçimlerine ilişkin farklı yakla-
şımların ana hatlarıyla parti içindeki asker ve sivil iki 
ana akımdan kaynaklandığı söylenebilir. Zira 1989 
darbesinin planlayıcıları Sudan İslami Hareket’in li-
derleri, uygulayıcıları da İslamcı askerlerdir ve baştan 
beri bu iki grup arasında yönetim konusunda çekişme-
ler yaşanmıştır. 2013’e kadarki dönemde ülke yöneti-
minde Beşir liderliğindeki askerler daha etkin olmuş-
tur ancak 2015 seçimlerinden sonra taraflar arasındaki 
çekişmeler belirginleşmiştir. Beşir’in 2015 seçimleri 
sırasında 2020 sonrasında aday olmayacağını söylediği 
bilinmektedir. Ancak 2020 seçimlerinin yaklaşmasıyla 
aday olabilmek için anayasal değişiklik yapılmasına ye-
şil ışık yaktığı gözlemlenmektedir. Özellikle 2018’deki 
Uluslararası Ceza Mahkemesinden çıkan kararın Be-
şir’in tavırlarını etkilediği düşünülmektedir. Cumhur-
başkanlığını bıraktığında mahkemeye teslim edileceği 
endişesi taşıdığı ileri sürülmektedir. Dolayısıyla bu ko-
nuda güvenli bir çıkış sağlamadan cumhurbaşkanlığını 
bırakması zor gözükmektedir. 

SONUÇ
Sudan’da son aylarda yaşanan gösteriler ülkedeki siyasi, 
ekonomik ve toplumsal krizin dışa vurumudur. Ülke 
ekonomisinin büyük oranda petrol gelirleri üzerine bina 
edilmesi, petrol fiyatlarındaki düşüş ve Güney Sudan’ın 
ayrılmasının petrol gelirleri üzerinde olumsuz etkilerinin 
geniş halk kitleleri özellikle gençlerin yaşam koşullarını 
olumsuz etkilemesi toplumsal huzursuzluğu tetiklemiş-
tir. Refahın toplum geneline yayılmaması, bazı top-
lumsal kesimlerin kendisini dışlanmış hissetmesi, siyasi 
yapma ve karar alma süreçlerinin kapsayıcı olmaması 
muhalefetin elini güçlendirmiştir. Bu durum kendisini 



4

PERSPEKTİF

s e t a v . o r g

www.setav.org   |   info@setav.org   |   @setavakfi

ANKARA   •   İSTANBUL   •   WASHINGTON D.C.   •   KAHİRE   •   BERLİN   

geniş katılımlı sokak gösterileri şeklinde dışa vurmuştur. 
Muhalefet de gösterilerde etkin rol alarak Beşir’in gitme-
si ve siyasi dönüşüm taleplerini dillendirmiştir.

Bölgede Arap devrimleri sonrasında yaşanan sü-
reçler toplumsal taleplerin bölgesel ve küresel destek 
bulmadığını, eski rejimlerin daha çok kabul gördüğü-
nü ortaya koymuştur. Bu durumda Sudan’da yaşanan 
gösterilere karşı ülkedeki rejim 2011’in aksine daha az 
müsamahakar davranmayı tercih etmiştir. Zira Arap 
devrimleri sırasında ortaya atılan talepler ve bu talep-
lerin taşıyıcılarının küresel kabul görmediği aksine bu 
talepleri bastırmak için çalışan İsrail-BAE blokunun 
daha çok destek bulduğu görülmüştür. Bu durumu 

okuyan bölgesel aktörler toplumsal taleplere karşılık 
vermek yerine İsrail-BAE eksenine yakın durmayı ter-
cih etmektedir. Sudan’da Beşir rejiminin özellikle 2012 
sonrası dış politika hamleleri ve bölgesel olaylarda at-
tığı adımlar dikkatlice okunduğunda bu aktörlere ya-
kın durmayı tercih ettiği görülmektedir. Bu nedenle 
Sudan gösterilerinin ülkede keskin bir siyasal kırılma-
ya neden olması mümkün görünmemektedir. Bunun 
yerine Beşir ve rejimi başta ABD olmak üzere küresel 
aktörlere ve başta BAE olmak üzere bölgesel aktörlere 
karşı daha tavizkar davranarak bu süreci atlamayı ter-
cih edecektir. Sudan’da Beşir olmasa da rejim kuvvetle 
muhtemel varlığını koruyacaktır. 


