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Filipinler’de (Moro) Osmanlı ruhu 

 
Batılı sömürge güçleri her zaman Osmanlı’nın nüfuz sahibi olduğu bölgeleri nasıl 
istilâ edebilirim, nasıl değerlerinden soyutlayabilirim, nasıl zorla dinlerinden 
döndürebilirim ve nasıl kendime köle yapabilirim diye planlar içerisinde 
olmuştur. Bir zamanlar İslam medeniyetinin bir parçası olan, gerçek adıyla 
Moro, yeni adıyla Filipinler, İspanyolların insafsız, zalimce oyunları ve saldrıları 
sonucunda zorla dinlerinden döndürülerek Hıristiyanlaştırıldığı bir bölgedir. 
Medeniyet diye sahiplendikleri bilim ve gelişmelerin temelini Endülüs İslam 
Medeniyetinden Öğrenen Batılılar, sekiz yüz yıllık İspanya Endülüs İslam 
Medeniyetini Avrupa’da nasıl leviathanca yok ettilerse, bu Güney Doğu Asya 
halkınının medeniyetini, insanlığını yok etmek için acımasızca saldırılar 
gerçekleştirdiler.  

Bilindiği gibi İslam’ın Moro (Filipin) adalarına gelişi Tabiin dönemine kadar 

uzanmaktadır. Miladi 8. asırda Yemenli tüccarların İslamı yayama amacıyla 
buralara gelmesiyle yerli halkı doğal mülayim yapıları ile uyuşan İslam’ın 

hoşgörü, sevgi, merhamet ve takvayı esas alan prensiplerinden dolayı hemen İslam dinini tercih etmişler, kısa bir 
süre içerisinde bütün Moro adalarının çoğunda İslam adı anılır olmuştur. Tâ ki İspanyollar, Portekizliler ve Batılı 
sömürgecilerin 15. asırdan itibaren bu masum insanların yeraltı ve yerüstü zenginliklerine göz dikerek sinsice saldırı 
planları kurmalarına kadar Müslüman sultanlıklar olarak yönetile gelmiştir. Bilim sahtekarlığı ile güya coğrafi keşifler 
adı altında insanlığa yutturlmaya çalışılan hikayelerin temelinde Batı sömürgeciliği ve medeniyet asimilasyonu 
vardır. Dün olduğu gibi bugün de aynı baskı ve asimilasyon çalışmaları farklı batılı güçler tarafından 
devamettirilmektedir. İsimler değişse de kafa yapısı ve amaçlar hep aynı: Mazlum halkların bütün varlıklarına 
tecavüz edip yer üstü ve yer altı zenginliklerine el koymak. Hıristiyanlık yayma adı altında modern sömürgeler 
oluşturmaktır.  

Bir zamanlar tamamı müslüman olan bu Filipinliler haçlı seferleri ve Batılılların sinsice hıristiyanlaştırma çalışmaları, 
baskı, zulüm ve asimilasyon faaliyetleri ile Luzon ve Visayas bölgelerinde asimile edilmiş, çoğunluğunu da Güney 
Filipin diye adlandırılılan Mindanao bölgesine sıkıştırılarak günden güne sayıları azaltılmış desise planlarla hâlâ 
azaltılmaya devam edilmektedir. Kültürel ve dini asimilasyon için de sürekli Müslümanları aşağılayıcı projeler 
uygulanmış, müslüman çocukların Hıristiyan okullarda okutulması için baskılar yapılmıştır. Hatta insanların bilinç 
altlarında negatif imajlar oluşturularak, Müslüman denince, aptal, kaba, pis, güvenilmeyen fanatik insanlar akla 
gelir olmuştur.  

Maguindanao Sultanlığı, Qudarat Sultanlığı ve Ranao Sultanlığının yanında Sulu Sultanlığı olarak da bilinen Palawan, 
Mindanao ve Pisaya adalarını içine alan bölge 14. asırda Sultan Karimul Kiram tarafından kurulmuş bir İslam 
sultanlığı idi. Buradaki mustazaf müslümanlar tek başına 300 yıldan fazla sömürgeci güçlerle haklarının  

müdâfası için savaşarak mücadele etmişler ve günümüze kadar da varlıklarının devamı için, bütün Batılıların yoğun 
Hıristiyanlaştırma ve asimile etme çalışmalarına rağmen yılmadan mücadeleye devam etmektedirler. Türklerle olan 
samimi bağlarında hiçbir kopukluk olmamış, Osmanlı’nın vefâkârlığını her fırsatta dillendirmişler, o eski huzur dolu 
günlerin tatlı hatırasının yeniden canlanacağı günlerin ümidiyle beklemektedirler.  

Osmanlı yıllarca İspanyo ve Portekizlerin saldırılarını durdurup Güneydoğu Asya bölge halkının özgürce yaşamaları 
için Siyasetler geliştirmiştir. Müslümanların dini birlikteliği için Şeyhülislam göndermesi, sefir ataması, emperyalist 
güçlerle kıyasıya maddi ve manevi diplomasi yöntemleri ile mücadele etmesi Osmanlı’nın bu uzak diyardaki 
kardeşlerimizi unutmadığının ve oraya ne denli önem verdiğinin göstergesi olsa gerek.  

Moro’lu vefakâr Müslümanlar da Osmanlı’yı, Türkleri unutamamışlar ve asla da unutacağa benzemiyorlar. Manila’da 
Uluslararası bir eğitim konferansında yanıma yaklaşan Moro’lu müslüman Dr. Norma Sharief (Mindanao Bölgesi 
Yüksek Eğitim Komisyon Başkanı) ve ekibinin candan muhabbeti ile kesinlikle Osmanlı’nın devamı olan Türkiye’nin 
bu bölgeler için ciddi siyaset geliştirmesi gerektiğinin zaruretini gördüm. Dr. Norma aynı zamanda cennet mekân 
ikinci Abdülhamit’in Pan-İslamizm siyaseti çerçevesinde Filipinlere gönderdiği bir paşa’nın soyundan gelen bir 
Osmanlı Türkü.  
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Dünya’nın hiç bir bölgesinde mazlum ve mahzun olan bir bölge yoktur ki Osmanlı zamanında el uzatılmamış olsun. 
Bütün Müslümanların müdâfisi konumunda olan Osmanlıların misyonunu tekrar yüklenecek olan dirayetli bir 
yönetim anlayışını bütün insanlık için aynı düzeyde öngürecek bir süper-gücün gelmesi kaçınılmazdır. Sadece dünya 
müslümanları için değil ezilmş, sömürülmüş, medeniyetleri zorla yok edilmiş toplumların isteği bu. Kaçınılmaz yeni 
bir dünya düzenine ihtiyaç var. Herkese, her millete aynı ölçüde haklar veren bir global düzen.  

http://www.memleket.com.tr/author_article_detail.php?id=12966 
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