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KORÇA, HafızAli 
(1873- ı 956) 

Arnavut asıllı alim ve şair. 
_j 

Arnavutluk'un Korça kasabasında doğ
du. Küçükyaşta hafız oldu. İlk ve orta öğ
renimini Korça'da tamamladıktan sonra 
İstanbul'a gitti. Burada dini ilimler oku
du, Arapça. Farsça ve Fransızca'sını geliş

tirdi. Ardından Korça'ya dönerek kurucu
su sayıldığı ilkokullarda matematik, coğ
rafya ve Türkçe öğretmenliğiyaptı. Ağus
tos 1909'da düzenlenen Debre Kongre
si'nde eğitim ve öğretimin Arnavutça ya
pılması için karar alınmasında etkili oldu. 
Aynı yıl yapılan Elbasan Kongresi'ne de 
katılarak Balkanlar'da yaşayan müslü
manlara daha iyi hayat şartlarının sağlan
masını amaç edinen Terakki Örgütü'nün 
başkanlığına seçildi. Bu örgüt. otuz dört 
ilkokulun yanı sıra büyükler için de yirmi 
dört okul açmıştır. 1914 yılında Eğitim 
Bakanlığı müsteşarlığına tayin edilen Ha
fız Ali iki yıl sonra İşkodra başmüftülü
ğüne getirildi. 1918'de çalışmalarını sür
dürmek için Tlran'a gitti. Burada İslami 
ilimierin okutulduğu orta dereceli bir 
medrese açtı. Arnavutluk'taki medrese
lerde eğitim öğretim programlarının 
çağdaş hale getirilmesi, seviyesinin yük
seltilmesi, buralardan mezun olan öğren
cilerin diğer İslam ülkelerinde yüksek öğ
renim yapabilmeleri için çaba gösterdi. 
Diğer bazı araştırmacılarla birlikte Arna
vut dili üzerinde de çalışmalar yapan Ha
fızAli orta okullar için Arap dil bilgisi 
kitapları hazırladı. Bir süre Durs. Tlran. 
Debre ve Pogradets yörelerinde eğitim 
öğretim müdürlüğü görevini yürüttü. İs
lami kimliği ve tavrı sebebiyle komünist
lerin etkili olduğu dönemde baskılara ma
ruz kalanHafızAli 1947 yılında Tlran'dan 
Kavaya'ya sürüldü. Burada münzevi bir 
hayat yaşadı ve 31 Aralık 1956'da vefat 
etti. 

Eserleri. 1. Mevludi (Korçe I 900). Man
zum bir mevlit kitabıdır. 2. Treqint-e-tri 
fjalet te ImamiAliut (Korçe ı 900). Eser
de Hz. Ali'nin 303 sözü açıklanmaktadır. 
3. Historija e shenjte edhe te ka ter ha
life te (Kutsal tarih ve dört halife; Ti ran 
I 900). Manzum bir eserdir. 4. Abetare 
(Alfabe; Korçe 1910) . Arnavutça öğret
mek amacıyla hazırlanmıştır. s. Alfa b eti 
Arebisht (Arap alfabesi; Shkoder I 9 14) . 6. 
Gramatika, Syntaksa Shqip-Arebisht 
edhe fjalime ( 1916. baskıyeri yok). Arap
ça gramer kitabıdır. 7. Jusufi me Zeli-

Hafız 

Ali Korça 

hane (YOsuf ve Zü leyha; El basan ı 923). 
8. Shtat endrat e Shqiperise (Arn avut
luk'un yedi rüyası; Tirane 1924). Milliduy
gular ve vatan sevgisinin ön planda oldu
ğu eserde müslümanlara uygulanan soy 
kırımı konu edilmektedir. 9. Bolshevi z
ma çkaterimi i njerezimit (insa nlığ ı çö
kerten bo l şevizm; Tiran I 925). 1 O. Kur' ani 
i Madheneshim e The bi i tij (Yüce Kur
'an ve özü; Shkoder 1926). Fatiha sOresi
nin meal ve tefsiridir. 11. Myslimanija 
(Müslümanlık; baskı yeri ve tarihi yok). 

Ayrıca Sa'dl-i Şlrazl'nin Gülistan'ı ile 
(Gjylistani, TrendafilishtaeSadist, Tirane 
ı 9 ı 8) ömer Hayyam·ın ruballerini (Ru 

baüjati-Katroret e Umer Khajjamit, Tiran 
ı 930) Arnavutça'ya çeviren HafızAli'nin 
Kur'an-ı Kerim tefsiri. Kelile ve Dimne 
tercümesi, İslam inancı . din felsefesi . par
tilerin İslam 'daki yeri ve İslam dininin 
yayılmasına dair eserleri ile diğer bazı ça
lışmaları henüz yayımlanmamıştır. Hafız 

Ali'nin yazıları Dielli, Korça, Zani i Nal
te, Diturija, Koha gibi dergi ve gazete
lerle Akşam, Aks-iSada ve Sırat-ı Müs
takim gibi İstanbul'daki yayın organla
rında çıkmıştır. 
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Sudan Cumhuriyeti'nde tarihi bir bölge. 
L _j 

Klasik İslam coğrafyacılarının kitapla
rında anılmayan Kordofan (halk a rasında 

Kordofal) isminin nereden geldiği kesin 
olarak bilinmiyorsa da bölgedeki küçük 
bir tepenin adından ya da NO be dillerin
de "erkekler" anlamını taşıyan kurta ke
limesinden kaynaklandığı sanılmaktadır. 
Beyaz Nil vadisiyle Dar fOr arasında yer 
alan bölgede Kuzey Kordofan (2000 tah. 
ı .439.930) . Güney Kordofan (2000 tah. 
ı .066. ı ı 7) ve Batı Kordofan (2000 tah . 
ı 078 330) adlı üç ayrı idari bölge (vilayet ) 
bulunmaktadır. Kordofan'ın toplam yü
zölçümü 380.255 km2 kadardır ve bölge
nin merkezi ayn ı zamanda Kuzey Kordo
fan'ın da merkezi olan Ubeyyid'dir (Ubeyd); 
Güney Kordofan'ın merkezi Kadügll, Batı 
Kordofan ' ın ise FOla'dır. 

Kordofan'ın coğrafi yapısı kuzey ve gü
ney kesimleri arasında önemli farklı lıklar 

gösterir. Güneydeki NObe dağlarının yük
sekliği doğu yönünde 900 metreye kadar 
ulaşır. Bu kesimde irili ufaklı pek çok te
pe bulunur. Bölgenin geriye kalan düz ve 
hafif dalgalı arazisi tarım yapmaya elve
rişli killi topraklardan meydana geli r. 
Kumlu toprakların çoğunlukta olduğu 
kuzeyde ise arazi düzdür ve daha kuzeye 
doğru gittikçe çöllere dönüşür. İklim ve 
bitki örtüsü kuzey. orta ve güney kesim
lerinde farklılık gösterir. Yağışların son 
derece az görüldüğü kuzeye oranla orta 
ve güneydeki NGbe dağlarının hakim bu
lunduğu yerlerde haziran- eylül ayları ara
sında yağmur yağar. Orta ve güney ke
simlerde tarım yapılabilmektedir. 

Kordofan'da karmaşık bir yapı arzeden 
nüfus çeşitli unsurlardan oluşmaktadır. 
Bölgenin kuzey ve orta kısımlarında müs
lümanlar, güneydeki tepelerin yüksek kı

sımlarında ise daha çok animist inançla
ra ve mahalli gelenekiere bağlı yerli halk 
yaşamaktadır. XIV. yüzyılda buraya göç 
eden Araplar her tarafa yayılarak yerli 
halkla kaynaşmıştır. Arapça konuşan ve 
kendilerini etnik bakımdan Arap sayan 
bugünkü müslümanların atalarının Mı
sır 'ın ve Libya'nın yanı sıra başka yerler
den de geldikleri ve yerli kadınlarla evie
nerek kökleştikleri bilinmektedir. Göçebe 
ve yarı göçebe bir hayat süren Arap ka-
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KORDOFAN 

bilelerinden Kebablş. Dar Hamid, Hamer 
ve Bideyriyyeler bölgenin kuzey ve orta 
kesimlerinde, Bakkare, Meslriyye, Humr 
ve Hevezmeler güneyinde bulunmakta
dır. Kuzeyde yarı çöl halindeki topraklar
da oturan Kebablşler deve ve koyun, gü
neydeki Bakkareler sığır yetiştiriciliği ile 
meşhurdur. Orta kesimde ise Arap olma
yan POrlar, Rizaykatlar ve Teaişeler yaşa
maktadır. Bölgenin en önemli şehirleri 
XVIII. yüzyılda kurulan Ubeyyid, Bare, Üm
mü Ruvabe ile Rahad'dır. Ekonomi tarım 
ve hayvancılığa dayanır. Bare'nin kuzeyin
deki çöküntü alanında sulu tarım . NObe 
tepelerinin eteklerinde ise çapa tarımı 
yapılmaktadır. Elde edilen keten, tütün, 
buğday, mısır, yer fıstığı gibi ürünlerin ya
nında çeşitli sebzeler de bulunur. Şehir
lerde yaşayan halk deve kuşu tüyü, hur
ma. fildişi ve Arap zam kı ticaretiyle deri
cilik ve demircilik gibi zanaatlarla uğraşır. 

Kordofan'a XIV. yüzyılda vuku bulan 
müslüman göçlerinden sonra XVI. yüz
yılda Func Sultanlığı'nın bölgenin özellikle 
orta kesimlerini etkisi altına aldığı sıra
larda yeni bazı müslüman grupları gelip 
yerleşti. Yine yerli kadınlarla evlenen bu 
müslümanlar İslamiyet'in yayılmasında 
önemli rol oynadılar. Bu çağlarda Kordo
fan'ın islamiaşmasında Hicaz'dan gelen 
bazı din alimleriyle mücahidler de etkili 
oldular; XVII. yüzyılın sonlarında bugünkü 
Çad'ın doğusunda DarfOr Sultanlığı ku
rulduktan sonra Kordofan bu devletle 
Func Sultanlığı arasında bir tampon böl
ge haline geldi; Sennar'daki Func Sultan
lığı doğu ve orta, DarfOr Sultanlığı da batı 
kesimlerine hakim olmaya çalıştı. Kordo
fan bu çağda Kızıldeniz'den Afrika içleri
ne doğru uzanan ticaret yolu üzerinde 
bulunduğundan önemliydi ; Şendi'ye ve 
Sevakin'e giden ticaret yolları Ubeyyid'
den geçiyordu. Yüzyılın sonlarına doğru 
DarfOr'un Kordofan üzerindeki hakimi
yetine karşı başlatılan halk ayaklanması 
başarısızlıkla sonuçlandı ve DarfOr Sulta
nı Muhammed Teyrab bölgeyi tamamen 
işgal ederek ülkesine kattı. Kordofan'a 
yerleşen DarfOrlu idareciler Arap zamkı, 
deve kuşu tüyü ve köle ticaretini destek
lediler. 

XIX. yüzyılın ilk çeyreğinde Kordofan, 
Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa'nın gönder
diği Defterdar Mehmed Hüsrev Bey tara
fından ele geçirilerek Osmanlı-Mısır ida
resine bağlandı (ı 821 ). Bare'deki DarfOr 
askeri garnizonu yıkıldı ve Osmanlı- Mısır 

Sudanı'nın müdüriyetlerinden biri haline 
getirilen bölgenin merkezi Ubeyyid oldu. 
Kordofan'daki Osmanlı-Mısır hakimiyeti 
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Muhammed Ahmed el-Mehdi ayaklanma
sı ile son buldu. Ocak 1883'te Ubeyyid'e 
giren Mehdi'nin kuwetleri kısa zamanda 
diğer şehirleri de ele geçirdi. Bununla bir
likte bazı kabileler Mehdi'nin hakimiyeti
ni kabul etmeyerek ingilizler'le iş birliği 
yaptı. Bu dönemde Kordofan Mehdi'nin 
bir vekili tarafından yönetildL 1898'de 
Mehdi'nin ölümünden sonra yerini alan 
ve laik bir yönetim kuran Abdullah b. 
Muhammed et-Teayişl ile adamlarının H. 
Kitchener tarafından ortadan kaldırılma

sının ardından Sudan 'ın ingiliz- Mısır or
tak idaresine geçmesi sırasında Kordo
fan'da ortam çokkarışıktı ve yeniyöneti
min duruma hakim olması ancak zaman 
içinde gerçekleşti. 1911'de Ubeyyid'i Har
tum'a bağlayan demiryolunun yapılması , 

Arap zamkı ticaretinin canlanmasına ve 
Ubeyyid'in gelişmesine katkıda bulundu. 
Mısır- ingiliz ortak yönetimi döneminde 
bir müdüriyet olan Kordofan'daki askeri 
yönetim, 1920'lerde mahalli kabile baş
kanlarına da yer verilen dalaylı yönetime 
dönüştürüldü. Sudan'ın bağımsızlığını 

kazanmasından ( 1956) sonra gerçekleş
tirilen yeni düzenlemeler çerçevesinde 
Kuzey Kordofan ve Güney Kordofan ol
mak üzere iki müdüriyete ayrıldı. Ancak 
son zamanlarda yapılan yeni idari düzen
lemelerle Kuzey ve Güney Kordofan'ın 
batı kesimlerinde bir de Batı Kordofan 
vilayeti oluşturuldu. 
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KORE CUMHURİYETİ 

Doğu Asya'nın 

L 
Kore yanmadasında devlet. 

_j 

Kore yarımadasının güneyinde yer alan 
ve daha çok Güney Kore adıyla bilinen 
Kore Cumhuriyeti, 191 O yılından itibaren 
Japonya'nın sömürgesi durumunda olan 

eski Kore Krallığı topraklarının ll. Dünya 
Savaşı'ndan sonra ikiye ayrılmasıyla 1 S 
Ağustos 1948 tarihinde kuruldu. Yüzöl
çümü 98.477 km2 • nüfusu 48.066.900'
dür ( 200 ı); en önemli yerleşim merkez
leri başşehir Seul ile (ı ı. O 19 900) liman 
şehri Pusan 'dır (4.1 Q8.000). Halkın% 49'u 
hıristiyan.% 47'si Budist.% 3'ü Konfüç
yanist'tir; geriye kalan % 1 'i de müslü
maniarta diğer dinlerin mensupları ve 
ateistler teşkil eder. Kore'de çoğunluk 
dini olan Hıristiyanlık, 1 784'te Katalik ve 
1884'te protestan misyonerlerinin yoğun 
faaliyetleriyle başlamış, zamanla Protes
tan ağırlıklı bir hıristiyantaşma gerçek
leşmiştir. Ülke toprakları yeryüzü şekilleri 
bakımından Kuzey Kore kadar dağlık de
ğildir; en yüksek yeri 1950 m. yüksekliğin
deki Hal-San'dır. Akarsuları kısa ve ula
şıma elverişsizdir. Bol yağışlı muson iklim 
bölgesinde bulunmasının etkisiyle bitki 
örtüsü gür ve çeşitçe zengindir. Kore sa
hillerinde birçoğu kayalık ve iskan edil
memiş durumda 3420 kadar ada yer alır. 
Parlamenter cumhuriyetle yönetilen Gü
ney Kore'nin resmi dili Korece'dir. 

Geleneksel olarak Kore yarımadasının 
güneyi tarım bölgesidir. Bu sebeple bö
lünmeden önce ikliminin soğukluğundan 
ve topraklarının verimsizliğinden dolayı 
kuzey bölgesi tarım bakımından güneye 
bağlı idi. Buna karşılık bölünmeden son
ra endüstri kuruluşlarının çoğunun Ku
zey Kore'de kalması dolayısıyla Güney Ko
re şiddetli ekonomik sıkıntılarla karşılaş

tı; 19SO'den 19S3'e kadar süren Kore sa
vaşı da bu durumu daha fazla kötüleştirdi 
ve özellikle kuzeyden gelen mülteci akını 
ekonomik problemleri iyice arttırdı. Hü
kümet, Amerika Birleşik Devletleri'nin 
yardımıyla ekonomiyi d üze çıkarmaya ça
lıştı. Tarımda makineleşerek yeni pro
jeler geliştirildL 1962'den sonra büyük 
sanayi atılımları yapıldı ve ekonomide 
ilerlemeler kaydedildi. Devletten büyük 
destek gören mamul ürünler ihracatı 
ülkedeki hafif ve ağır sanayi ürünleri 
üretimini hızlandırdı. 1990'larda gayri 
safi milli hasıla Kuzey Kore'ninkinin on 
beş katına çıktı. Aynı yıllarda Güney Kore 
balıkçılığı dünyada yedinCi sırayı aldı; özel
likle açık deniz balıkçılığında büyük atılım 
yaptı. Madencilikte ise yatakların daha çok 
Kuzey Kore'de yoğunlaşması sebebiyle 
Güney Kore yarımadadaki demir ve kö
mür madenierinin sadece% 10'una sa
hiptir. Sanayinin gelişmesine karşılık tarı
mın ekonomideki payı giderek azalmak
tadır. 1bplam tarımsal üretimin yaklaşık 
beşte ikisini pirinç üretimi teşkil eder. Ta-


