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rip edilmesi Filibe için çok büyük kayıp
tır. 1970'lerde, ll. Bayezid'in kazasker
lerinden meşhur alim Hacı Hasanzade 
tarafından XV. yüzyıl sonlarında yaptırı
lan hamam ve cami ile Karşıyaka Hama
rnı tahrip edilmiştir. Komünist rejim dö
neminde tepeler etrafında kurulu şeh
rin hıristiyanlara ait bölgesine tarihi böl
ge statüsü verilmiş ve geniş çaplı res
torasyon çalışmaları yapılmıştır. Roma 
ve Bizans kalıntılarının yanı sıra mevle
vlhane de restore edilerek Bulgaristan'ın 
en güzel lokantalarından biri burada fa
aliyete geçirilmiştir. 

Osmanlı Filibesi' nde yetişen meşhur 
kişiler arasında, kendisi de bir fakih, mü
ellif ve şair olan ve Filibe'de bir cami yap
tıran Yeşilzade Riyazf'nin oğlu Kadı Ab
düllatif Efendi, meşhur Hümdyunnd
me 'nin Türkçe versiyonunun yazarı Ala
eddin Ali Çelebi, şair ve kadı Çelebi Ka
dı ile oğlu Mehmed İzzetl (Çelebi Kadı da 
Filibe'de bir cami ve bir hamam yaptırmış
tır) ve Nüreddinzade Mustafa Efendi sa
yılabilir. İkinci derecede önemli olan si
malardan Şehabeddin Paşa Camii ima
mı Bezmf'nin oğlu şair Revnak, diğer şa
irlerden Cefayl, Nalişi ve tezkire sahibi 
Latfff'nin hacası Sakl (İsa Hoca FanT) zik
redilebilir. Filibe 'de görev yapan şahsi
yetlerden en önemlileri, her ikisi de XV. 
yüzyılın ikinci yarısında orada bulunan 
Tokatlı alim Molla Lutfl ve meşhur şair
fakih Molla Hayalf'dir. Bu kadar tema
yüz etmiş kişilerden dolayı Filibe Osman
lı Devleti'nin önemli dini ve edebi mer
kezlerinden biri olmuştur. Bu hususta 
diğer önemli bir işaret de Macaristan'ın 
Peç bölgesinin Avusturyalılar'ın eline geç
mesiyle Filibe'ye gelen müslüman göç
menlerin XVII. yüzyılın sonunda burada 
bir mevlevlhane kurmalarıdır. 

1878'den bu yana Plovdiv olarak anı
lan Filibe, günümüzde yaklaşık yarım 
milyon insanın yaşadığı bir sanayi ve ti
caret şehri haline gelmiştir. Yahudiler 
1948'de İsrail'e göç ettiyse de 6000 Er
meni ve 4000 Roma Katalik Kilisesi'ne 
bağlı cemaat hala burada yaşamaktadır. 
Bunların dışında yaklaşık 20.000 müs
lüman vardır ki bunların çoğunluğu Türk
çe konuşan Çingeneler'den oluşmakta
dır. Müslümanlar toplam şehir nüfusu
nun yaklaşık % 6-7'sini teşkil ederler. 
Filibe bir Bulgar şehri haline gelmiş ve 
Osmanlı zamanındaki çok kültürlü, çok 
cemaatli yapısını kaybetmiştir. XIX. yüz
yıl Osmanlı Filibesi'nin canlı bir tasviri 
Bulgar ressamı Tsanko Lavrenov'un ça
lışmalarında görülmektedir. 
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7100 adadan oluşan Filipinler kuzey 
ve batıdan Güney Çin denizi, doğudan 
Filipinler denizi ve Pasifik Okyanus4. gü
neyden Sulavesi denizi ve Borneo adası
nın kıyı suları ile çevrilidir. Bu adaların 
yaklaşık 800 kadarı meskün durumda 
olup bunların en büyükleri Luzon, Min
danao, Samar, Negros, Palavan, Panay, 
Mindoro, Leyte ve Cebu'dur. Ülkenin top
lam yüzölçümü 300.076 km 2

, nüfusu 
65.000.000 (1993 tah ), başşehri Manila 
(1.650.000), diğer önemli şehirleri Quezon 
City, Davao, Cebu, Caloocan ve Zamboan
ga'dır. Manila'ya yakın olan Quezon City, 
Pasay ve Caloocan 197S'te idari bqkım
dan Manila büyük şehir bölgesine dahil 
edilmiştir. Başkanlık sistemiyle yöneti
len ülkede, Şubat 1987'de kabul edilmiş 
olan anayasaya göre yasama gücünü se
nato ve temsilciler meclisinden meyda
na gelen kongre, yürütmeyi devlet baş
kanı, yargıyı da bağımsız mahkemeler 
temsil etmektedir. 

I. FiZİKİ ve BEŞERİ COGRAFYA 

Filipinler düzgün olmayan kıyıları, az 
sayıda gölü, bazı büyük nehirlerin ya
nında irili ufaklı pek çok dere tarafın
dan yarılan sık ağaçlı ve engebeli ara
zisi ve dağların aralarında uzanan alüv
yonlu düz ovalarıyla farklı bir yapıya sa
hiptir. Dağlık bir ülke olan Filipinler'de 
dağların çoğu adalar gibi kuzey- güney 
doğrultusunda uzanır. Luzon'daki Orta 
Cordillera ve Sierra Madre ülkenin en 
önemli sıradağlarıdır; en yüksek nokta 
ise Mindanao adasındaki Diuatalar üze
rinde bulunan Apo tepesidir (2955 m.). 

Tropikal bölge içerisinde yer alan ül
kede iklim sıcak ve nemlidir. Yağışlar, 

adaların Büyük Okyanus'a bakan ooğu 
kıyılarında daha fazladır. Toprakların bü
yük bir kısmını kaplayan tropikal orman
lar yükseklere çık.ıldıkça azalır ve yerle
rini meşe ve çarnlara bırakır. En önem
li akarsular Luzon adasındaki Cagayan, 
Agno ve Pampanga ile Mindanao'daki 
Mindanao ve Agusan'dır. Manila'nın gü
neyinde bulunan Bay lagünü ise gölle
rio en büyüğüdür. 

Bölge ülkeleri arasında en fazla nüfus 
artışı gösteren(% 2,4) Filipinler'de 1,948'-



de 19 milyon olan nüfus 1960'ta 27 mil
yona. 1970'te 38 milyona ve 1993'te de 
65.000.000'a ulaşmıştır; bu nüfusun yak
laşık % 70'i Luzon ve Mindanao adala
rında yaşamaktadır. 

Malay ırkına mensup olan Filipinler 
halkı dil, kültür ve etnik yapı bakımın
dan birbirinden farklı 100 civarında alt 
gruba ayrılmıştır. Bunlardan Luzon ada
sının kuzeydoğusundaki İgorotlar. Ma
nila bölgesindeki Tagallar ile diğer böl
gelerde yaşayan Visayalar, Bikoller. İlo
konlar ve güney adalardaki müslüman
lar en gelişmiş gruplardır. 

Filipinler'de Avustronezya veya Mala
yo- Polinezya dil grubuna giren yaklaşık 
yetmiş farklı mahalli dil konuşulmakta
dır . Bağımsızlığın kazanılmasından (4 
Temmuz ı 946) itibaren ülkenin en zen
gin mahalli dili olan Tagalogca'ya daya
lı Filipino denilen bir milli dil geliştiril

mekte ve eğitim dili İngilizce de ikinci 
resmi dil olarak halkın büyük bir çoğun
luğu tarafından konuşulmaktadır. 

Asya'da en kalabalık hıristiyan nüfu
sun yaşadığı ülke durumunda bulunan 
Filipinler'de halkın yaklaşık % 83'ü Ka
tolik, % 8,5'u da müslümandır ; geriye 
kalanı ise Protestanlar'la Budistler, bazı 
yerli mezheplerin üyeleri ve putperest
ler teşkil eder. 

Yüksek bir okur yazarlık oranına · sa
hip olan ülkede (ı 980'de % 88,7), yakla
şık üçte biri Manila büyük şehir alanın 

da toplanmış bulunan kırk civarında dev-
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let üniversitesi mevcuttur; bunların ya
nı sıra dini cemaatlere ve bazı vakıflara 
ait özel üniversiteler de vardır. 

Büyük ölçüde bir tarım ülkesi olan Fi
lipinler' de nüfusun 61 ?'sinin kırsal ke
simde yaşadığı , 2 1 3'ünün de ancak as
gari geçim seviyesinde hayat sürebile
cek derecede doğrudan tarıma bağlı ol
duğu tahmin edilmektedir. Ülkenin baş
ta gelen ihraç ürünleri pirinç, şeker, hin
distan cevizi, kenevir. kereste, tütün ve 
tropikal meyvelerdir. Tarımın yanında 

balıkçılık da ekonomide önemli bir yere 
sahiptir ve balık pirinçten sonra ikinci 
ana gıda maddesi durumundadır. 

Filipinler yeraltı kaynakları bakımın

dan zengindir. Luzon'da altın. demir, ba
kır ve yüksek nitelikli krom; Mindanao'
da demir, kurşun, çinko ve krom; Cebu'
da bakır; Palavan'da krom ve civa; di
ğer bazı yerlerde de nikel, gümüş ve kö
mür çıkarılmaktadır. Temelde ülkenin 
ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik gittik
çe gelişen bir imalat sanayii mevcut olup 
bunun bir kısmını ihracata uygun hale 
getirme çabaları devam etmektedir. Ge
lişmekte olan ülkeler içinde yer alan Fi
lipinler'in öteden beri en çok ticaret yap
tığı devletler arasında Amerika Birleşik 
Devletleri ve Japonya başta gelir. 

II. TARİH 

Filipin ' takımadalarında yönetime ön
celeri "datu" denilen ve kabile reisinin 
başkanlığındaki birkaç yüz kişilik akra
ba gruplarından oluşan "barangay" adlı 
siyasi topluluklar hakimdi. İlk defa Su
matra'daki Srivicaya, daha sonra da Ca
va 'daki Macapahit Hi nd O devletlerinin 
etkisi altında kalan bu adalar IX ve X. 
yüzyıllardan itibaren müslüman, Japon 
ve Çinli tüccarların uğrak yeri olmuştur. 
XV. yüzyılda Bruney'den gelerek yayıl
maya başlayan İslamiyet'in etkisi altına 
giren ülkede önce Sulu'da ( 1450), ardın
dan Mindanao'da (ı 5 ı 5) iki ayrı sultan
lı k kuru ldu. Ancak İspanyollar' ın gelişi 
İslamiyet'in yayılmasını ve iyice yerleşme
sini önledi. Macellan ' ın arkasından 1542'
de buraya gelen denizci Ruy Lopez de 
Villalobos, adalara dönemin veliaht pren
si ve geleceğin İspanya kralı ll. Felipe'in 
onuruna Filipinler adını verdi. 1565'te 
Meksika üzerinden bölgeye ulaşan Mi
guel Lopez de Legazpi ise Cebu 'da ilk 
İspanyol yerleşim merkezini kurdu. Ölü
müne kadar ( 1572) hakimiyetini Ce bu. 
Leyte, Panay. Mindoro ve Luzon adaları
na yayan Legazpi, 1571 'de milletlerara
sı ticarette önemli bir liman şehri olan 
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tı ve katı bir sömürgeleştirme, hırısti

yanlaştırma ve İspanyollaştırma faaliye
ti başlattı. 

Ülkenin hıristiyanlaştırılması . İspanyol 
yönetiminin ilk yıllarından itibaren bu
raya gelen Agustinien. Dominiken. Fran
sisken ve Cizvit misyonerleri tarafından 
yürütüldü. Takımadalar, çeşitli piskopos
luk ve papazlık bölgelerine ayrılırken Ma
nila başpiskoposluk merkezi haline ge
tirildi ( 1595) İlk Cizvit okulu Santa Ro
sa'da (ı 589), ilk Oorniniken üniversitesi 
de Santo Thomas'ta ( 16 ı ı) kuruldu. Av
rupa 'da olduğu gibi Katolik kilisesi yö
netimde önemli bir güç kazanmış, dini 
görevinin yanında İspanyol hakimiyeti
nin genişletilmesinde ve korunmasında 
önemli rol oynamıştır. XIX. yüzyılın sonu
na doğru . kırsal kesimlerdeki birkaç kü
çük yerleşim birimi hariç, İspanyol yö
netimi altındaki bütün adalar katı mis
yonerlik faaliyetleri neticesinde hıristi

yanlaştırılmış bulunuyordu. 

ispanyolca vasıtasıyla İspanyol kültü
rünü ve Hıristiyanlığı yaymaya yönelik 
olan eğitim. XIX. yüzyılın sonlarına ka
dar tamamıyla kilisenin denetimi altın
daydı. Okullarda genellikle Katolik mez
hebinin öğretileri okutulmakta ve dün
yevi ilimiere fazla önem verilmemektey
di. 1863'te yaygın ve mecburi ilk öğre
time geçilirken aynı dönemde birçok 
varlıklı aile çocuklarını okumaları için Av
rupa'ya göndermeye başladı. XIX. yüzyı
lın sonunda Filipinler eğitim açısından 
Güneydoğu Asya ülkelerinin en iyi du
rumda olanı idi. 

Kısa bir süre İngiliz idaresi altında ka
lan (1762 - 1764) Filipinler 'de 1565'ten 
1898'e kadar 333 yıl süren İspanyol yö
netimi sırasında toprak sahiplerine ve 
sömürgecilere karşı birçok ayaklanma 
olduysa da bölgesel nitelikteki bu ayak
lanmalar, çok defa kanlı bir şekilde bas
tırıldı. 1872' deki Cavite ayaklanmasın
dan sonra ülkede milliyetçil ik hareket
leri gittikçe gelişme gösterdi. Sürgün
deki aydınlarla Avrupa'da eğitim görmüş 
genç Filipinliler'in başlattığı reform yan
lısı propaganda hareketini Katipunan 
adlı bağımsızlık taraftarı. silahlı ve gizli 
örgütün kurulması takip etti ( ı 892) Ame
rikan desteğiyle ülkeye dönen sürgün
deki milliyetçi lider Emilio Aguinaldo, 
1898'de Manila hariç bütün Luzon ada
sını ele geçirerek Malalos'ta Filipinler'in 
bağımsızlığını ilan ettiyse de İspanya
Amerika savaşından sonra İspanya Pa
ris Antiaşması ile (ı O Ara lı k ı 898) bu ül-

Manila'yı alarak idaresinin merkezi yap- ke üzerindeki hakimiyet hakkını Ameri-
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ka Birleşik Devletleri 'ne devretti; böy
lece Filipinler tarihinde yeni bir dönem 
başladı. Aguinaldo'nun lideri olduğu ba
ğımsızlık hareketi Mart 1901 'de onun 
yakalanmasıyla son buldu ve ülke kesin 
biçimde Amerika Birleşik Devletleri'nin 
denetimine girdi. 1907'de oluşturulan 
yasama yetkisine sahip komisyon, 1916'
da Amerikan Kongresi'nde kabul edilen 
bir kanunla yerini çoğunun seçimle gel
diği yirmi dört üyeli bir senatoya bırak
tı. Ülkenin on yıllık bir geçiş dönemin
den sonra bağımsızlığa kavuşmasını ön
gören 1934 tarihli kanunun ertesi yıl uy
gulamaya konulmasıyla Filipinler Top
luluğu (Commonwealth of Philippines) ku
ruldu (15 Kasım 1935). Bağımsızlık yanlısı 

Nationalista Party lideri M. Quezon baş
kanlığa getirildi. ll. Dünya Savaşı'nda Ja
pon işgali altında kalan Filipinler Gene
ral MacArthur kumandasındaki Ameri
kan kuwetleri tarafından alındı ve top
luluk hükümeti yeniden kuruldu (27 Şu

bat I 945) 23 Nisan 1946'da yapılan ge
nel seçimde Liberal Party çoğunluğu 
sağladı ve M. Roxas devlet başkanlığına 
seçildi. Ardından da Filipinler Cumhuri
yeti'nin bağımsızlığı ilan edildi (4 Tem
muz 1946) . 

1949 yılında patlak veren Huk ayak
lanmasını Amerikan yardımıyla dört. yıl
da bastıran eski Savunma bakanı Ra
man Magsaysay 1953'teki seçimlerde 
devlet başkanı seçildi. Ekonomiyi can
landırmak amacıyla bir dizi reformu yü
rürlüğe koyan Magsaysay'ın 1957'de ge
çirdiği bir uçak kazasında ölmesi üze
rine yerine Carlos P. Garcia devlet baş
kanlığına getirildi. 1961 'de başkanlığa 
seçilen Diosdado Macapagal 1965 seçim
lerinde yerini Perdinand Marcos'a bırak

tı. Piyasa ekonomisine önem veren Mar
cas 1969 ·da tekrar aynı göreve seçildi. 
Ancak 1970 başlarında öğrenci hareket
lerinin hükümet aleyhtarı gösterilere dö
nüşmesi üzerine gelişen anarşik olay
lar ve ülkenin güneyindeki müslüman
ların bağımsızlık hareketlerinin artması 
üzerine Marcas sıkıyönetim ilan ederek 
( 1972) kongreyi feshetti ve birçok muha
lif politikacıyı tutuklattı. 17 Ocak 1973'
te ilan edilen anayasa ile iktidarını güç
lendiren Marcos'a karşı komünistler, gü
neydeki müslümanlar ve diğer muhalif 
gruplar mücadeleyi sürdürdüler. Ocak 
1981 'de sıkıyönetim kald ı rıldı, fakat sür
gündeki muhalefet liderlerinden Benig
no Aquino 'nun ülkeye dönerken hava 
alanında öldürülmesi (Ağustos 1983) ye
ni siyasi karışıklıkların başlamasına se-
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bep oldu. 1986 başkanlık seçimlerinde 
hem Marcos, hem de muhalefetin or
tak adayı olan Benigno Aquino'nun dul 
eşi Corazon Aquino seçimi kazandıkları

nı ileri sürdüler. Aquino'nun pasif dire
niş çağrısına uyan halkın yaygın protes
tosu ve Amerika Birleşik Devletleri'nin 
de desteğini çekmesi karşısında Mar
cas ülkeden kaçmak zorunda kaldı. Böy
lece yirmi bir yıl süren Marcas rejimi 25 
Şubat 1986'da sona erdi. Meclisi feshe
derek kendisine bağl ı geçici bir hükü
met kuran C. Aquino bütün siyası suçlu
ları kapsayan bir af kanunu çıkardı. Ha
zırlanan yeni anayasanın 2 Şubat 1987'
de kabul edilmesiyle de altı yıllık bir sü
re için devlet başkanlığına seçildi. Top
rak eşitsizliğine ve kırsal kesimlerdeki 
fakirliğe çare bulmak amacıyla 1988 ·de 
geniş tarım reformlarını uygulamaya ko
yan Aquino, kendisine karşı yapılan altı 
askeri darbe girişimine rağmen yöne
tirnde kalmayı başardı. 11 Mayıs 1992'
deki seçimde aday oım·ayan Aquino'nun 
desteklediği eski Savunma bakanı Fide! 
Ramos devlet başkanlığına seçildi. Fide! 
Ramos, hem Marcas'un devrilmesinde 
hem de Aquino'ya karşı yapılan darbe
lerin bastırılmasında önemli rol oyna
mıştır. 
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III. ÜLKEDE İSlAMiYET 

İspanyollar'ın önceleri yalnız Faslılar ve 
Endülüs Arapları , sonraları bütün müs
lümanlar için kullandıkları "mora" adıy

la bilinen müslümanlar, ülkenin güne
yindeki Mindanao, Sulu ve Palavan (gü
ney kesimi) adalarında yaşamakta ve böl
gedeki beş vilayette (Tavi-Tavi, Sulu, Ba
silan. Maguindanao ve Lanao del Sur) hal
kın çoğunluğunu oluşturmaktadırlar. Sa
yıları hakkında kesin bilgi bulunmamak
ta, 6 milyon civarında oldukları tahmin 
edilmektedir. Sosyal, dinf ve kültürel ba
kımdan farklı bir kimliğe ve hıristiyanlar
dan çok daha eski bir tarihe sahip olan 
müslümanlar dil ve etnik yapı bakımın
dan on iki gruba ayrılır. Bunların yakla
şık % 92'sini Mindanao adasının Lake 
Lanao bölgesinde yaşayan Maranaolar 
ve Cotabato bölgesinde yaşayan Magu
indanaolar'la aynı adada bulunan ve bu 
gruplarla akraba olan lranunlar, Sulu ta
kımadalarında yaşayan Tausuglar ve gü
ney Sulu ile Mindanao'nun kıyı bölgele
rine yakın yörelerde toplanmış olan ve 
daha çok denizeilikle uğraşan Sarnallar 
meydana getirir. Bu müslüman grupla
rın hemen hepsi Şafii mezhebine men
suptur. 

Filipinler'in İslamiyet'le ilk teması, IX 
ve X. yüzyıllarda Kızıldeniz'den Çin de
nizine kadar uzanan ve esas itibariyle 
müslümanların denetiminde bulunan 
milletlerarası deniz ticaretine katılma
sıyla başlar. Bu dönemde Arap asıllı müs-


