
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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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-



rımsal üretim arasında ikinci sırada ge
len arpa ise pirinci çok geriden olmak 
üzere izler. İpek ve tütün sadece ihraca
ta yönelik olarak üretilir. Güney Kore'nin 
dış ticaretinde en önemli yeri Amerika 
Birleşik Devletleri (ihracatın "'o 40'ı, itha
latın "'o 20'si) ve Japonya alır. Güney Ko
re'nin ticaret yaptığı İslam ülkeleri ara
sında en başta Suudi Arabistan ve Ma
lezya gelir. İhracatı 168,3 milyar dolar 
(2001 tah.), ithalatı ise 152,3 milyar do
lardır (2001 tah.). 

Koreliler kökleri Doğu Sibirya'daki Ttm
guzlar'a dayanan, Moğollar'ın akrabası bir 
Ural- Altay halkıdır. Kore tarihinin ilk bel
geleri milattan önce XII. yüzyıla uzanır. 
Bu dönem. efsanevl önder Çinli Küa'nın 
Pyongyang'da bir kolani kurmasıyla baş

lar. Bu koloninin Kore'ye getirdiği Çin et
kisi devamlı olmuş ve milattan önce 100 
yılı dolaylarında kurulan Lolang Çin kolo
nisinin bütün yarımadayı kapsayan geniş 
kültürel etkisiyle birleşerek daha da yay
gınlaşmıştır. Milartan sonra ı. yüzyılda Ya
lu nehrinin kuzey kesiminde Kore kökenli 
ilk devlet olan Kogurya Krallığı kuruldu ve 
gittikçe güçlenerek IV. yüzyılda Lolang'ı 
da sınırlarına kattı. Güneyde Paekche ve 
Silla krallıklarının kurulmasıyla bu üç dev
let arasında rekabet başladı; Çin'in de 
desteğiyle Silla Krallığı mücadeleden ga
lip çıkarak Kogurya ve Paekche toprakla
rını ele geçirip bütün yarımadayı bir tek 
yönetim altında birleştirdi. Ekonomi ve 
ticaret açısından yarımadaya en parlak 
günlerini yaşatan S illa Krallığı dönemi 
(668- 892). Kore'de yine Çin etkisinin gö
rüldüğü, kültür ve sanatta hızla geliştiği 
bir süreç olmuştur; IV. yüzyılda ülkeye gi
ren Budizm'in yaygınlık kazanması da bu 
yıllara rastlar. Hanedan taht kavgaları yü
zünden zayıf düşünce Wang Kon adlı bir 
derebeyi Koryo Krallığı'nı kurdu (936- · 
ı 392). Bu devlet zamanında edebiyat ge
lişti ve Budizm önem kazandı; ancak daha 
sonraları Konfüçyanizm'in yayılmasıyla 
ikinci plana düştü. Koryo Devleti 1231'de 
Moğol istilasına maruz kaldı; bir buçuk 
asırdan uzun bir süre Kubilay Han'ın Çin'
de kurduğu Yüan hanedanının boyundu
ruğu altında yaşadı. 1392 yılında, Çin'den 
Moğollar'ı atan (ı 368) Ming hanedanının 
yardımıyla Yi (Li) Song Ge adında bir gene
ral yönetimi ele geçirerek Kore'nin son 
üniter devleti olan Yi hanedanını (Cho
son hanedanı) kurdu ( ı 392-ı9ıoı. 

Yililer Seul'ü başşehir yaptılar ve Bu
dizm yerine Konfüçyanizm'i resmi din ha
line getirdiler. Yi hanedam 1498 yılında 

başlayan çeşitli ayaklanmaları sert bir şe
kilde bastırdı. 1 S92'de Japonlar ülkeye 
saldırdı! arsa da ÇiniHer'in yardımıyla geri 
püskürtü ldüler; ancak 1 S97'de ülkenin 
birçok yerini ele geçirdiler. XVI. yüzyılın 
sonlarında Tunguzlar'la birleşerek Çin'in 
kuzeyinde bir devlet kuran Mançular. 
1627-1637 yılları arasında devamlı suret
te Kore'ye saldırarak sonunda Yi hane
danını ağır şartlar içeren bir antlaşmayla 
kendilerine bağladılar. 1644'te de iç ka
rışıklıklar sebebiyle yardıma çağrıldıkları 
Çin'e girerek Çing hanedanını kurdular 
(ı 644- ı 840); böylece Kore Çin'i metbG ta
nımış oldu. XVII. yüzyılın ikinci yarısından 
itibaren Kore'de yeni bir yapılanma gö
rüldü. Siyaset. ticaret ve vergilendirme 
alanlarında reformlar yapıldı. Fakat Kral 
Yongjo'nun (ı 724- ı 776) başarılı yöneti
minden sonra gelen halefierinin taht mü
cadeleleri ve zayıf otoriteleri Kore Devle
ti'nin gücünü azalttı. 1864 yılında tahta 
çıkan Kojong çocukyaşta olduğundan ül
ke kral naibi Devon tarafından yönetildL 
Bu dönemde dışarıya karşı tam bir tecrit 
politikası izlenip baskılara di renilirken içe
ride bir dizi reform gerçekleştirildi. An
cak 1876'da Japonya'nın baskısına daya
namayan hükümet Japonlar'ın hazırladığı 
ticari bir antlaşmayı imzalamak zorunda 
kaldı; bunu dengelemek için de 1880'ler
de Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa 
ülkelerine ticari imtiyazlar tanıdı. Japon
Çin savaşı (ı 894- ı 895) Çin'in Kore üzerin
deki etkisini tamamen ortadan kaldırdı. 
Bu savaş ve arkasından yine Japonlar'ın 
galip çıktıkları Japon- Rus savaşı (ı 904-
ı 905), Japonya'nın Kore'deki etkisini kuv
vetlendirmesine ve burayı 1 90S'te koru
ması altına almasına, 191 O' da da sömür
geleştirmesine yol açtı. 

Il. Dünya Savaşı'ndan mağiUp çıkan Ja
ponya'nın Kore'den çekilmesinin ardın
dan yarımadanın ortasından geçen 38. 
kuzey paralelinin kuzeyine Sovyet, güne
yine Amerikan birlikleri yerleşti (ı 945); 
daha sonra da güneyde liberal Kore Cum
huriyeti, kuzeyde komünist Kore Demok
ratik Halk Cumhuriyeti kuruldu (ı 948) . 
Ardından her iki devlet kendi menfaatle
ri doğrultusunda ülkeyi birleştirmek için 
mücadeleye başladı. 19SO'de Kuzey Kore. 
Güney Kore'ye saldırarak bu mücadeleyi 
silah zoruyla kazanmaya çalıştı. Fakat Ku
zey Kore'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi'nin ateşkes çağrısına uymaması 
üzerine Amerika Birleşik Devletleri'nin 
önderliğinde oluşturulan. Türkiye'nin de 
takviyeli bir tugayla katıldığı koalisyon 
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KoreAnıtı-Ankara 

güçleri Güney Kore'nin yanında savaşa 
girdi ve üç yıl sonra Kuzey Kore birlikleri
nin 38. paralelin kuzeyine çekilmesini sağ7 
!adı. Ardından ülkeyi birleştirme çabaları 
yine görüşmeler yoluyla sürdürüldüyse 
de bir sonuç alınamadı ve 1991 yılında 
her iki devlet ayrı ayrı Birleşmiş Milletler' e 
üye kabul edildi. Birleşme arzusu bugün 
de canlı tutulmakta, fakat taraflar arasın
da zaman zaman balıkçıların karasularını 
ihlal etmesi gibi sebeplerle küçük çapta 
silahlı çatışmaların yaşandığı görülmek
tedir. 
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~ RızA KURTULUŞ 

Ülkede İsHimiyet. Müslümanların Doğu 
Asya'ya deniz yoluyla yaptıkları ticari se
yahatlerin bir sonucu olarak ortaya çıkan 
Kore ile İslam dünyası arasındaki kültürel 
ilişkinin VII. yüzyılın ortalarında başladığı 
görülür. Kesin tarihi bilinmeyen ilk te
maslar bu yüzyılda Kore'de Silla, Çin'de 
T'ang hanedanları hüküm sürerken tica
ret amacıyla Çin'e gelen Arap ve İranlı 
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