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GİRİŞ

udan’da Aralık 2018’de dönemin Dev-

let Başkanı Ömer el-Beşir yönetimi-

ne karşı ekonomik sorunlar ve 30 yılı 

aşan iktidarın yolsuzluklarına dair iddialarla 

başlayan protestolar yaklaşık altı ay sürmüş 

ve Nisan 2019’da Sudan Ordusu, el-Beşir yö-

netimine müdahale etmişti. Darbenin ardın-
dan kurulan Askerî Geçiş Konseyi, Ağustos 
2019’da protesto gösterilerini düzenleyen 
gruplarla bir anlaşma imzalayarak altı sivil 
ve beş askerden oluşan Egemenlik Konse-
yini kurmuştu. Bu konseyin mutabık kaldığı 
isimlere ise bakanlıklar verilmişti. Fakat takip 
eden süreçte ön görülen ekonomik düzel-
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me, yasama organının kurulması ve demok-
ratik seçimlerin düzenlenmesi gibi konuların 
hiçbiri hayata geçirilemedi. Sivillerle askerler 
arasındaki anlaşmazlıklar bu süreç içerisin-
de derinleşti ve asker, Ekim 2021’de sivilleri 
temsilen verilen başbakanlık makamındaki 
Abdullah Hamduk’u ev hapsine alarak yö-
netimi zorla devraldı. Takip eden süreçte 
ise ordunun koordinasyonunda kurulan ye-
ni Egemenlik Konseyi, Hamduk’un yeniden 
başbakanlık makamına getirilmesini sağladı.

Sudan’da Abdullah Hamduk’un geçiş 
dönemi başbakanlık makamından istifası-
nın ardından hem sivil gruplar arasında hem 
de sivil gruplarla askerler arasında yeni an-
laşmazlıklar ortaya çıkmış ve bu durum da 
yaşanan siyasi krizin derinleşmesine neden 
olmuştur. Bunun üzerine BM Entegre Geçiş 
Yardım Misyonu (The United Nations Integra-
ted Transition Assistance Mission in Sudan-U-
NITAMS), ülkedeki kırılgan demokratik geçişi 
sağlamak için kolaylaştırıcılık görüşmelerini 
başlatmıştır. Söz konusu süreçte UNITAMS 
özel temsilcisi Volker Perthes Hartum’da 
düzenlediği bir basın toplantısında, ilk gö-
rüşmelerin farklı aktörler arasında bireysel 
istişareleri içereceğini ve ikinci görüşmele-
rin ise doğrudan veya dolaylı müzakere turu 
olmak üzere gerçekleşeceğini belirtmiştir. 
Perthes, söz konusu girişime Sudan’daki or-
du, isyancı gruplar, siyasi partiler ve protesto 
hareketleri gibi paydaşların yanı sıra sivil top-
lum ve kadın gruplarının da sürece katılmaya 
davet edileceğini açıklamıştır. Bu kapsamda, 
Ömer el-Beşir karşıtı mitinglerde aktivist bir 
ittifak olan Sudan Profesyonelleri Dernekleri 
(Sudanese Profasionals Assocations - SPA), 
ülkenin siyasi krizini çözmek amacıyla UNI-
TAMS tarafından yürütülen bu arabuluculuk 

1  “UNITAMS SRSG Mr. Volker Perthes Remarks to the Security Council 24 May 2022,”, UNITAMS, 24 May 2022.

girişiminin yeni egemenlik konseyinin otori-
tesiyle ilişkileri normalleştirme noktasındaki 
önerisini kesin bir şekilde reddetmiş ve giri-
şimlerin başlamasının ardından ise açıklama 
yapılmaması dikkat çekmişti. Bu anlamda 
UNITAMS temsilcisi Volker Perthes BM Gü-
venlik Konseyinde belirli aralıklarla bilgilen-
dirme toplantılarına katılıyordu.1

Sudan’ın önde gelen sivil muhalefet koa-
lisyonu Özgürlük ve Değişim Güçleri (Forces 
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of Freedom and Change – FFC) 
ise Sudan halkının darbeye kar-
şı çıkma, sivil ve demokratik bir 
devleti yeniden kurma hedef-
lerine ulaşmasına katkıda bulu-
nan her türlü uluslararası çaba-
yı desteklediğine dikkat çeken 
bir açıklama yapmıştı.2 Bu kap-
samda UNITAMS koordinasyo-
nuyla başlayan görüşmeler Acil 
Durum Avukatları, Doktorlar 
Birliği ve Gazeteciler Birliğinin 
yuvarlak masa toplantılarıyla 
sürdürülmüştü.3 Ayrıca askerle-
ri destekleyen tarafların UNI-
TAMS ve diğer yabancı aktörle-
rin Sudan iç siyasetine karşı 
müdahalelerine yönelik protes-
to gösterileri de aralıklarla de-
vam etmiştir. Bu minvalde Su-
dan’da askerler ve siviller ara-
sında yeni bir anlaşmazlık ko-
nusuna neden olan UNITAMS 
müzakerelerine Afrika Birliğinin, 
Doğu Afrika’daki Hükûmetler 
Arası Kalkınma Otoritesi (Inter-
governmental Authority Deve-
lopment - IGAD) ve Eritre’nin de 
katkı sunmasıyla yeni bir sürece 
girmiş olduğu belirtilse de pro-
testocu halk tamamen sivil yö-
netim talebiyle gösterilerini 
sürdürmüştür.

Yaklaşık bir yıllık bir süreçte 
yaşanan tüm bu gelişmelerin 
ardından ordu yönetimi “Çerçe-
ve Anlaşması’yla” siviller arasın-

2  Susan Stigant, “In Sudan, a Narrow Opportunity to Get the Democratic Transition Back on 
Track”, USIP, 7 July 2022.

3  “Situation in the Sudan and the activities of the United Nations Integrated Transition 
Assistance Mission in the Sudan”, United Nations Security Council, 2 March 2022.

daki bazı gruplarla yeniden uz-
laşmıştır. Bu uzlaşma ülkedeki 
siyasi krizin çözüme kavuştu-
rulması noktasında önemli bir 
adımdır fakat bazı grupların ka-
tılmaması anlaşmayı kırılgan-
laştıran temel sorunlardan biri-
dir. Buradan hareketle bu çalış-
mada söz konusu Çerçeve An-
laşması’nın katılımcıları olan iç 
ve dış aktörlerin yanı sıra Su-
dan’daki siyasi krizin çözümü 
noktasında öngörülen siyasi ve 
güvenlik alanlarında atılan 
adımlar mercek altına alınmak-
tadır.

ÇERÇEVE 
ANLAŞMASI’NIN İÇ VE 
DIŞ AKTÖRLER BOYUTU

Hartum’da uluslararası ve 
bölgesel temsilcilerin de katılı-
mıyla gerçekleştirilen törende, 
sivil bir hükûmete geçiş ve de-
mokratik seçim yolunun açıl-
ması için bir “Çerçeve Anlaşma” 
imzalanmıştır. Egemenlik Kon-
seyi Başkanı ve Ordu Komutanı 
Orgeneral Abdulfettah el-Bur-
han ve yardımcısı Muhammed 
Hamdan Dagolo ile bazı siyasi 
ve dinî gruplar, partiler, sendi-
kalar ve meslek odalarının katı-
lımıyla imzalanan çerçeve an-
laşmasına, BM, Afrika Birliği, 
Doğu Afrika’daki Hükûmetler 
Arası Kalkınma Otoritesi (IGAD), 
ABD, Türkiye, Suudi Arabistan 

Çerçeve Anlaşması 
Sudan’daki 
geçiş yönetimi 
krizinin çözüme 
kavuşturulması 
noktasında önemli 
bir adımdır fakat 
bazı grupların 
bu uzlaşmaya 
katılmaması 
anlaşmayı 
kırılganlaştıran 
temel sorunlardan 
biridir.
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ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi uluslararası 
ve bölgesel aktörler de katılmıştır. İmzalanan 
bu yeni anlaşmanın ülkede hemen herkes 
tarafından kabul gördüğünü söylemek yanlış 
olacaktır. Nitekim ülkede tamamen sivil bir 
yönetime geçilene kadar protesto gösterile-
rine devam edeceklerini ve imzalanan an-
laşmayı reddettiklerini belirten açıklamalar-
da bulunan siyasi parti ve gruplar da bulun-
maktadır. 

İnfografide anlaşmayı destekleyen ve 
reddeden gruplar listelenmektedir. 6 Aralık 
2020 tarihinde hazırlanan bu infografide red-
dedenler arasında yer alan Arap Sosyalist 
Baas Partisi 14 Aralık’ta ittifaktan ayrıldığını 

4  “Sudan’s Socialist Ba’ath Party Leaves FFC Alliance Over Framework Agreement”, Dabanga Sudan, 15 December 2022.
5  “‘Democratic Bloc’ Rejects Political Settlement Ending Sudan’s Crisis”, Sudan Tribune, 2 December 2022.

açıklamıştır. İttifaktan ayrılma konusunda 
Arap Sosyalist Baas Partisi tarafından yapılan 
açıklamaya göre Özgürlük ve Değişim Güç-
leri-Merkez Konsey (Forces of Freedom and 
Change – Central Council – FFC – CC) safla-
rından ayrılma nedeninin koalisyon partileri-
nin çoğunluğunun Çerçeve Anlaşması’nı im-
zalaması olarak belirtilmiştir.4 Baas Partisi 
açıklamasının detayları incelendiğinde Çer-
çeve Anlaşması’nın el-Beşir yönetiminin ka-
lıntılarını ortadan kaldırma, 25 Ekim müdaha-
lesini sonlandırma ve sürdürülebilir demok-
ratik sistem inşa etme kararlılığının vurgulan-
mış olmasının etkili olduğu anlaşılmaktadır. 
Ayrıca Baas Partisi, anlaşmayı reddeden di-
ğerlerinin yanı sıra Ulusal Mutabakat Güçleri 
(National Accord Forces-NAF) ve Demokratik 
Birlik Partisi’ni (Democratic Unionist Part-
y-DUP) de içeren yeni kurulan Özgürlük ve 
Değişim Güçleri-Demokratik Blok’un (Forces 
for Freedom and Change-Democratic Block - 
FFC-DB) bir üyesiydi ki FFC’nin artık örgüt-
lenmek için uygun bir çerçeve sunmadığını 
da belirten açıklamalar yapmıştır. Nitekim 
FFC’nin bir fraksiyonu olan ve aynı zamanda 
FFC-Ulusal Anlaşma olarak da anılan NAF, 
şu anda Sudan Maliye Bakanı olan Jibril İbra-
him liderliğindeki Adalet ve Eşitlik Hareketi 
(Justice and Equality Movement - JEM) de dâ-
hil olmak üzere eski isyancı hareketlerin bir 
ittifakıdır. Bu kapsamda JEM lideri ve Maliye 
Bakanı Jibril İbrahim de anlaşmayı redde-
denler arasındadır.5 Sonuç olarak Sudan iç 
siyasetinde Özgürlük ve Değişim Güçleri 
içinde orduyla siyasi bir anlaşmaya varılması 
konusunda bir anlaşmazlık bulunmaktadır. 
Çerçeve Anlaşması’nın imzalanmasına yol 
açan ve muhtemelen bu ayın sonunda nihai 
anlaşmaya varılmasını amaçlayan mevcut 
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müzakereler, ağırlıklı olarak 
FFC-CC içindeki gruplar tara-
fından yönetilmektedir. Dolayı-
sıyla Sudan sivil siyasetinde 
farklı siyasi görüşlerin kutup-
laşması dikkat çekmektedir. 

SİYASİ BOYUT

Çerçeve Anlaşması’nın öne 
çıkan maddeleri incelendiğin-
de hem iç hem de dış politika-
ya dair maddeler dikkat çek-
mektedir. Anlaşma metninde 
inanç, vicdan, düşünce özgür-
lüğü, adalet gibi konulara vur-
gu yapılmaktadır. Hukuksal 
açıdan belirlenen çerçevede 
ise ülkenin laik yönetimi be-
nimseyen, barışçıl gösteri ve 
eylem hakkını koruyan, yargı 
bağımsızlığı ve yargı reformu-
nun yapıldığı bir hukuki yapı 
öngörülmektedir. Anlaşmada, 
tüm Sudanlı tarafların katılı-
mıyla bir anayasa oluşturulma-

sını talep etmenin yanı sıra te-
rör, yolsuzluk ve ekonomik 
krizle mücadele, kapsamlı di-
yalog ve barışın tam anlamıyla 
tesis edilebilmesi için adil ve 
şeffaf seçimlerin düzenlenme-
si gerektiği belirtilmektedir. 
Ayrıca bunlara ek olarak, Su-
dan’ın komşularıyla iyi ilişkilere 
sahip olması, barışçıl, dengeli 
ve güçlü bir devlet politikası 
benimsenmesinin de önemi 
vurgulanmaktadır. Geçiş dö-
neminin önemli bir boyutunu 
hukuksal süreç oluşturacaktır. 
Sudan’ın tüm bölgelerinin katı-
lımıyla kurulacak Anayasa Ya-
pım Komisyonu gözetiminde iç 
siyasi taraflarla diyalog toplan-
tıları düzenlenerek anayasa 
yapım süreci başlatılacaktır. Bu 
kapsamda geçiş döneminin 
sonuna kadar anayasadaki ge-
rekliliklerin hazırlanması ama-
cıyla seçime kadar devam 

UNITAMS Temsilcisi Volker Perthes Çerçeve Anlaşması imza töreninde.

Sudan’da geçiş 
döneminin 
yeniden konsolide 
edildiği söz konusu 
durumda siyasi 
yapı içerisinde beş 
temel yapı olması 
öngörülmektedir. 
Bunlar: Geçiş 
Süreci Yasama 
Meclisi, Geçiş 
Süreci Egemenlik 
Konseyi, Geçiş 
Süreci Bakanlar 
Kurulu, Güvenlik ve 
Savunma Konseyi, 
Yargı Konseyleri 
ve Bağımsız 
Komisyonlardır. 
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edecek söz konusu süreç hal-
ka karşı şeffaf bir şekilde sunu-
lacaktır. 

Yeni geçiş döneminde as-
kerin yer almadığı tamamen si-
villerden oluşan bir otoritenin 
kurulması, savunmada reform 
yapılması, nizami birliklerin bir-
leştirilmesi ve ülkedeki milis 
güçlerin orduya entegre edile-
rek tek ve birleşik bir ulusal or-
du kurulması anlaşmada öne 
çıkan maddelerden biri olmuş-
tur. Bunlara ek olarak öne çıkan 
diğer bir madde de Ekim 
2020’de imzalanan Juba Barış 
Anlaşması’nın da “geçiş anaya-
sanın ayrılmaz bir parçası oldu-
ğu” vurgulanmıştır. Anlaşmada 
ordunun sınırlarına dair de 
maddeler bulunduğu belirtil-
miştir. Bu maddeye göre ordu, 
savunma sanayisi dışında yatı-
rım ve ticari faaliyetlerde bulu-
namayacaktır. Bu kapsamda si-
yasi partilerce seçilecek olan 
bir sivil başbakanın belirlenme-
si ile birlikte iki yıllık geçiş döne-
mi başlayacaktır.

Sudan’da geçiş döneminin 
yeniden konsolide edildiği söz 
konusu durumda siyasi yapı 
içerisinde beş temel yapı olma-
sı öngörülmektedir. Bunlar: Ge-
çiş Süreci Yasama Meclisi, Ge-
çiş Süreci Egemenlik Konseyi, 
Geçiş Süreci Bakanlar Kurulu, 
Güvenlik ve Savunma Konseyi, 
Yargı Konseyleri ve Bağımsız 
Komisyonlardır. Geçiş Süreci Ya-
sama Meclisini anlaşmayı imza-
layan sivil aktörler oluşturacak 
ve meclisin yüzde 40’ı kadınlar, 
gençler, direniş komiteleri ve 
engellilerden oluşacaktır. Ayrı-
ca meclisteki sandalye sayıları-
nın belirlenmesinde eyaletlerin 
nüfus oranları dikkate alınacak-
tır. Egemenlik Konseyinin ve 
başbakanın belirlenmesi süreci 
ise anlaşmayı imzalayan sivil 
aktörler tarafından olacaktır. Bu 
kapsamda atanan başbakan 
hem bakanlar kurulunu oluştu-
racak hem de eyalet valilerini 
görevlendirecektir. Ancak baş-
bakan bu görevini ifa ederken 
anlaşmayı imzalayan aktörlerle 

Anlaşmada, tüm 
Sudanlı tarafların 

katılımıyla 
bir anayasa 

oluşturulmasını 
talep etmenin yanı 
sıra terör, yolsuzluk 
ve ekonomik krizle 

mücadele, kapsamlı 
diyalog ve barışın 

tam anlamıyla 
tesis edilebilmesi 

için adil ve 
şeffaf seçimlerin 

düzenlenmesi 
gerektiği 

belirtilmektedir. 

Çerçeve Anlaşması’nı imzalayan sivil aktörler



Kaan Devecioğlu

7www.orsam.org.tr

istişare edecektir. Güvenlik ve 
Savunma Konseyi ise geçici 
anayasaya uygun olarak görev 
ve yetkilerinin belirlenmesi şar-
tıyla başbakan başkanlığında, 
bakanlıkların ilgili üyeleri, yasal 
kurumların yöneticileri ve Su-
dan’da barış için Juba Anlaşma-
sı’nı imzalayan silahlı mücadele 
güçlerinin altısından oluşturu-
lacaktır. Yargı Konseyleri ve ba-
ğımsız uzman komisyonları ko-
nusunda ise Çerçeve Anlaşma-
sı’nı imzalayan aktörlerin baş-
bakana sunacağı üyeler atana-
caktır. Geçici Yargı Konseyi ise 
11 üyeli olacak ve bu kişiler yar-
gı Başkanı ve yardımcıları, baş-
savcı ve yardımcıları, anayasa 
mahkemesi başkanı ve üyele-
rinden oluşacaktır. Bu makam-
ların tamamı siyasi bildirgeyi 
imzalayan aktörler tarafından 
aday gösterilecek ve başbakan 
tarafından görevlendirilecektir. 

Sonuç olarak Sudan’daki 
geçiş krizinin çözümü bağla-
mında imzalanan Çerçeve An-
laşması’nın siyasi boyutunun 

önünde stratejik önemde oldu-
ğu ifade edilebilecek dört te-
mel zorluk bulunmaktadır. Bun-
lar geçiş dönemindeki adalet 
sistemi, güvenlik organlarında-
ki reform süreci, Juba Barış An-
laşması’ndaki değişiklikler ve 
Doğu Sudan’daki yönetişim so-
rununun çözümüdür. Bu kap-
samda Doğu Sudan Koordinas-
yon Komitesi, Çerçeve Anlaş-
ması’na dair basına yaptığı açık-
lamada “laik bir anayasaya da-
yanan şüpheli ve ithal bir çö-
züm” ifadesini kullanması dik-
kat çekicidir.

GÜVENLİK BOYUTU

Sudan’ın el-Beşir sonrası sü-
reçte en temel sorunlarından 
biri güvenlik kaygıları olmuştur. 
Geçmişte bölünmeyle sınırlı da 
olsa çözüme kavuşan Güney 
Krizi ve günümüzde hâlâ etkile-
ri devam eden Darfur Krizi Su-
dan’ın en temel sorunlarından-
dır. El-Beşir sonrası süreçte ku-
rulan geçiş yönetimi dönemin-
de ise sorunlar toplumsal te-

Çerçeve Anlaşması toplantısında askerî liderler

El-Beşir sonrası 
süreçte kurulan 
geçiş yönetimi 
döneminde 
ise sorunlar 
toplumsal temelde 
derinleşmiş, 
Doğu Sudan 
krizi başta olmak 
üzere başkent 
Hartum’daki 
siyasi gruplar 
ve bu grupların 
askerî otoriteyle 
anlaşmazlıkları 
nezdinde karmaşık 
bir hâl almıştır.
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melde derinleşmiş, Doğu Su-
dan krizi başta olmak üzere 
başkent Hartum’daki siyasi 
gruplar ve bu grupların askerî 
otoriteyle anlaşmazlıkları nez-
dinde karmaşık bir hâl almıştır. 
Çerçeve Anlaşması tüm bu gü-
venlik sorunlarının çözümüne 
odaklanarak başbakanın atan-
masıyla birlikte başlayacak 24 
aylık süreçteki adımları ortaya 
koymaktadır. Bu kapsamda Su-
dan’da güvenlik organlarının si-
yasi yapıdan bağımsız olacak 
bir yapı dâhilinde kurulması 
planlanmaktadır. 

Çerçeve Anlaşması’yla ordu-
nun siyaset ve ekonomi alanla-
rındaki görev ve yetki sınırlarının 
belirlenmesi amaçlanmaktadır. 
Siyasi açıdan hem geçiş süreci 
hem de takip eden yıllarda Su-
dan Ordusunun ülke yönetimin-

de yer alamaması hedeflen-

mektedir. Ekonomik açıdan ise 

ordunun sadece askerî üretim 

ve askerî mühimmatlarla ilgili 

alanlara odaklanması gerekti-

ği belirtilmekte, bunun dışında 

maliye bakanlığının yetki alanı-

na giren yatırım ve ticaret faa-

liyetlerinde bulunması yasak-

lanmaktadır. İstihbarat teşkilatı-

nın görev ve sorumlulukları ise 

bilgi toplamak, analiz etmek ve 

ilgili kurumlara sunmakla sınırlı 

hâle getirilmekte ve tutuklama, 

gözaltına alma veya bu amaçla 

tesisler bulundurma yetkisinin 

olmaması öngörülmektedir. Bu 

kapsamda Sudan’daki güvenlik 

organları dört temel nizami teş-

kilat dâhilinde yapılanmaktadır. 

Bunlar: Silahlı Kuvvetler, Hızlı 

Destek Kuvvetleri, Polis ve Ge-

nel İstihbarat Teşkilatıdır.   

Çerçeve 
Anlaşması’nın 

sağlıklı bir şekilde 
işlemesini kısıtlayan 

iki temel durum 
bulunmaktadır. 

Bunların ilki, 
anlaşmaya muhalif 

olan grupların 
varlığı; diğeri ise 

bu grupların sokak 
protestolarını 

domine edebilme 
gücüne sahip 

olmasıdır. Nitekim 
anlaşmanın 
imzalandığı 

günden itibaren 
başkent Hartum’da 

protestoların 
yaşandığı 

kaydedilmektedir.

Çerçeve Anlaşması’na itiraz eden gruplar Aralık 2018 protestolarının dördüncü 
yıldönümünde başkent Hartum caddelerinde eylem düzenliyor.
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 Sudan Silahlı Kuvvetleri ülke içindeki si-
yasi aktörler tarafından imzalanan Çerçeve 
Anlaşması’na göre ülkenin toprak bütünlü-
ğünü, egemenliğini, güvenliğini ve sınırlarını 
koruma görevini yerine getiren siyaset üstü 
bir kurum olarak tanımlanmıştır. Bu kapsam-
da Sudan devlet başkanı silahlı kuvvetlerin 
başkomutanı olacaktır. Sudan Silahlı Kuvvet-
leri ve istihbarata ait tüm iktisadi teşebbüsler 
Sudan Maliye Bakanlığının gözetim ve kont-
rolüne bağlı bir şekilde Ulusal Denetim Ofisi-
nin yetkisine tabi olacaktır. Bunun yanı sıra 
Juba Barış Anlaşması kapsamındaki silahlı 
grupların yanı sıra Hızlı Destek Kuvvetlerinin 
de silahlı kuvvetlere entegre edileceği vur-
gulanmıştır. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte 
Sudan’da tek bir profesyonel ordu kurulması 
garanti altına alınmaktadır. Anlaşmada öne 
çıkan son bir konu harp okullarındaki müfre-
datın adalet, eşit vatandaşlık ve demokratik 
ilkelerin askerî doktrin geleneklerine göre 
yeniden gözden geçirilmesidir. Hızlı Destek 
Kuvvetlerinin yapısı ise Sudan Silahlı Kuvvet-
leri ile benzer bir şekilde tasarlanmış, bu 
kapsamda birimin başkomutanlığını devlet 
başkanının üstlenmesi ve üzerinde mutabık 
kalınan takvime göre silahlı kuvvetlere en-
tegre edilmesi öngörülmüştür.  

Çerçeve Anlaşması’na göre Polis ve Ge-
nel İstihbarat Teşkilatı yapılarında da gün-
cellemeler mevcuttur. Bakanlar kurulu poli-
tikaları ve kararlarına tabi olan polis teşkilatı, 
teknik ve idari açıdan hukuksal bağlamda 
içişleri bakanlığına bağlanmıştır. Diğer taraf-
tan polis teşkilatının herhangi bir yatırım veya 
ticari faaliyetinde bulunması yasaklanmıştır. 
Genel İstihbarat Teşkilatı incelendiğinde ise 
başbakana bağlı olarak çalışacağı, ticaret 
veya yatırımla hiçbir şekilde ilgilenmeyeceği 
vurgulanmaktadır. Ayrıca geçiş hükûmetinin 

teşkilat içerisinde kadrolaşamayacağı da 
dikkat çekilen bir diğer önemli husustur. 

SONUÇ

Sudan’da Çerçeve Anlaşması beş temel 
konuya odaklanmaktadır. Bunlardan ilki ge-
çiş sürecindeki adalet sistemiyle ilgilidir ki 
1989’dan bu yana toplumda insan hakları ih-
laline maruz kalan kişilerin haklarının teslim 
edilmesi garanti altına alınmaktadır. İkincisi 
güvenlik reformuyla ilgilidir. Bu kapsamda 
Çerçeve Anlaşması’nda ülkede profesyonel 
ve millî bir ordu kurulmadan demokrasi-
ye ulaşılamayacağına dikkat çekilmektedir. 
Üçüncüsü Juba Barış Anlaşması’nın tamam-
lanmasıyla ilgilidir. Dördüncüsü yönetimden 
el çektirilen Ömer el-Beşir yönetimi döne-
minden kalan unsurların temel haklara say-
gılı bir şekilde ortadan kaldırılması gerektiği-
dir. Sonuncusu ise Doğu Sudan sorununun 
çözüme kavuşturulmasıyla ilgilidir ki Çerçe-
ve Anlaşması’nda bölgedeki tüm paydaşla-
rın siyasal sürece katılımını gerçekleştirecek 
şekilde uygun düzenlemeler yapılması ve 
Doğu Sudan meselesinin çözümüne bağlı 
kalınması gerekmektedir.

Sonuç olarak Sudan’da imzalanan Çerçe-
ve Anlaşması ülkenin geleceği adına umut 
vadetmektedir. Diğer taraftan küresel ve 
bölgesel aktörlerin bu anlaşmayı destek-
lemesi uluslararası meşruiyet açısından da 
önemli bir mesajdır. Ancak anlaşmanın sağ-
lıklı bir şekilde işlemesini kısıtlayan iki temel 
durum bulunmaktadır. Bunların ilki, anlaş-
maya muhalif olan grupların varlığı; diğeri 
ise bu grupların sokak protestolarını domine 
edebilme gücüne sahip olmasıdır. Nitekim 
anlaşmanın imzalandığı günden itibaren 
başkent Hartum’da protestoların yaşandığı 
kaydedilmektedir.
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