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panya olmak üzere Avrupa Birliği ülkele
rine öncelikle hazır giyim, makine parça
ları. ofis makineleri, ayakkabı, tekstil ve 
maden ürünleri satılır. Başlıca ithal mal
ları işlenmiş gıda maddeleri, makine, ta
şıt. kimyasal ürünler ve dokuma ipliğidir. 
Ekonomide büyük rol oynayan yabancı ya
tırımların % 95'i Avrupa Birliği üyeleri ta
rafından yapılmaktadır. Portekiz'in dışarı
ya yaptığı -genellikle hizmet sektöründeki
yatırımlarda ise ilk sırayı Brezilya ve Por
tekizce konuşulan Afrika ülkeleri alır. Tür
kiye ile Portekiz arasındaki ticari ilişkiler
de 1995 yılından itibaren gelişme kayde
dilmiş ve Türkiye'nin ihracaatında bu ülke 
yirmi birinci sıraya yükselmiştir; ithalat
taki payı ise % 0,2'dir. 

2850 km. demiryolunun ve 68.732 km. 
karayolunun bulunduğu Portekiz'de ula
şım ağı pek gelişmiş değildir. Ticari faali
yetler büyük ölçüde denizyoluyla yapılır. 
Lizbon, Portekiz'in olduğu kadar Avrupa'
nın da en büyük limanlarından biridir ve 
özellikle Batı Avrupa'nın Akdeniz, Afrika, 
Amerika ve Uzakdoğu ile bağlantısını sağ
lar. Diğer önemli limanlar Madeira ve Azor 
adalarındaki Funchal, Horta, Ponta Del
gada ve Praia da Vit6ria'dır. Avrupa'nın 
en çok turist çeken ülkelerinden biri olan 
Portekiz'in Lizbon ve güneydeki Algarve 
tarihi bölgesiyle Azor ve Madeira adaları 
ziyaret edilen yerlerin başında gelir. Tu
rizm nüfusun % 6'sına iş imkanı sağla
maktadır ve ülkeye bir yılda gelen turist 
sayısı 12 milyon civarındadır. 
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IJ!I!I!ıl SüHEYLA UÇIŞIK 

Il. TARİH 

Portekiz'in tarihi İspanya .ile paralellik 
arzeder. En erken tarihli bilgiler buranın 
Pinike ve Yunan ticaret kolonilerinin me
kanı olduğunu gösterir. Daha sonra Roma 
ve Germen hakimiyeti altında kalan bölge, 
V. yüzyılda Douro nehri. deltasındaki Por
tu ile (Porto) Cale şehirlerinden dolayı Ter
ra Portucalis. diye anılmıştır .. Bazı tarihçi
ler "cale" ketimesinin Finike.diliodEm geldi
ğini kabul etmekte beraber kelime muh
temelen Grekçe kallesten (güzel) getrrıek-
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tedir. Roma döneminde burası önemli bir 
liman (Portus Cale) olmuştur. VII ve VIII. 
yüzyıllarda bölgenin Rio Douro ve Rio Min
ho arasındaki kuzey kısmına işaret eden 
Portugale (Portugal), Portus Cale kelime
sinin Ortaçağ boyunca aldığı şekildir. Por
tus Cale de zamanla Porto halinde kısaı
tılmış olarak ülkenin ikinci büyük şehrini 
ifade etmiştir. 

711 'de başlayan Arap fethi ve Vizigot
lar hakimiyetinin sona ermesiyle bu bölge 
de müslümanların eline geçti. "Reconqu
ista" boyunca geri alınan ilk bölgelerden 
olmak üzere Xl. yüzyılın ortalarında Kas
tilya ve Leon Kralı 1. Ferdinand, Galicien 
bölgesini ve bugünkü Portekiz'in kuzey 
kısmını ele geçirdi. Portekiz'in müstakil bir 
devlet haline gelişi 1 095'ten itibaren baş

ladı. 1. Alfons (ö. ı 185) döneminde burası 
Kastilya ile savaş sonunda bağımsız bir 
krallık haline dönüştü ( 1143. Zamora Ant
laşması) . Müslümanların Üşbfine (el-Esbo
niye 1 Lizbon) dedikleri yer 1147'de zap
tedilince yeni krallığın merkezi oldu. Feo
dal yapılanmaya destek verilmesi, ruhban 
ve soylular yanında şehir halkı temsilcile
rinden oluşan bir merkezi meclisin (Cor
tes) oluşturulması 1. Sancho ( ı 185- ı 211) 

ve ll. Alfons ( 1211-1223) zamanlannda sür
dü. Müslümanlar lll. Alfons devrinde ( 1245-

1279) güneye doğru geri çekilmeye zor
landı ve krallık bugünkü sınırlarına erişti. 
Kral Dionysious (Diniz, 1279-1325) ve 1. 
Johann (Joao, 1385-1433) dönemlerinde be
lirgin bir yükselme oldu. Ruhban sınıfının 
hakimiyeti zayıflatıldı, krallık otoritesi art
tırıldı ve Lizbon'da bir üniversite kuruldu 
(1290). 1415'te Ceuta'nın (Sebte) ele ge
çirilmesiyle sömürge edinme yolu açıldı. ı. 

Johann'ın küçükoğlu "Gemici" Henri (Hen
rique o Navegador, 1394-1460) 1418'den 
itibaren Afrika'nın batı kıyısını takip ede
rek Madeira, Azor adaları Guinea'nin keş
fiyle sonuçlanacak olan çok sayıda keşif 
gezilerinin yapılmasını sağladı. Afrika kıyı
larından gelişen zenci köle ticareti 1440'
lardan itibaren XVII . yüzyıla kadar genel
de Portekizliler'in elinde kaldı. "Afrikalı" 
lakaplı V. Aif o n s zamanında ( 14 38-148 ı) 

Tanger (Tan ca) zaptedildi ( 14 7 ı) . Büyük 
soyluların hakimiyetine kesin bir darbe vu
ran ve krallık erkini en üst seviyeye çıkar
tan ll. Johann devrinde ( 1481-1495) Por
tekiz, Altın Kıyısı'na yerleşti. Bu dönemde 
Bartolomeu Diaz, Ümitburnu'nu dolaştı 
( 1486) . Kristof Kolomb'un Batı Hindistan'a 

· (Amerika) ulaşması üzerine Papa VI. Ale
. xander'in aracılığıyla Yeni Dünya'nın İspan

yollar'la paylaşılmasını öngören Tordesil-

!as Antiaşması imzalandı ( 1494). Bu pay
laşım , Büyük Okyanus'u da içine almak 
üzere genişletilmiş olarak 1 529'da Sara
gossa'da (Sarakusta) yenilendi. Portekiz, 
"Büyük" veya "Mutlu" lakabıyla anılan 1. 
Emanuel (Manuel) zamanında (1495-1521) 

yükselmesinin doruğuna çıktı. 1498'de Vas
co da Gama deniz yoluyla Doğu Hindis
tan'a (Kaliküt) ilk ulaşan kişi oldu. Sura
nın Portekiz valileri Francesco d'Almeida 
ve Alfonso de Albuquerque, Mısır ve Os
manlılar'a karşı mücadele etti. Goa ( 151 0). 

Malakka 1 Malezya ( 151 ı). Hürmüz, Di Cı 
( 1515) ve Seylan (ı 51 7) gibi önemli tica
ret merkezleri ve dolayısıyla büyük gelir 
getiren baharat ticareti ele geçirildi. Ma
cao'da (Çin) bir ticaret kolonisi kuruldu. 
Afrika kıyılarında birçok bölge (Loanda 1 An
go la, Mozambik, Mombasa) sömürge haline 
getirildi. Habeşler'e müslümanlara karşı 
destek verildi ( 1541). öte yandan Fas üze
rindeki hakimiyet iddiaları kanlı mücade
lelere yol açarak sürdüyse de ülkenin zap
tı mümkün olmadı; ancak komşu İspan
ya'da olduğu gibi müslümanlara karşı "ci
had" hıristiyan asabiyetine hakim oldu. 
Brezilya'nın Kabral (Pedro Alvares Cabral) 
tarafından keşfedilmesiyle ( 1500) Porte
kiz sömürgeciliği Güney Amerika'da özel
likle dil, din ve kültür alanında etkileri bu
güne kadar gelen kalıcı bir adım attı. 

ı. Emanuel, İspanya tahtıyla akrabalık 
oluşturmak için Perdinand ve lzabella'nın 
kızlarıyla iki izdivaç yaptı. Bunlara yakın 
siyaset takip etmeye özen gösterdi, yahu
tiiierin takibi ve sürütmesinde ( 1496-1497) 

İspanya ile aynı adımları attı. Yükselme 
dönemi gerilerneye sebep olan sıkıntıları 
da beraberinde getirdi. Sömürge siyase
ti ve ticareti ağır masraflı savaştarla sür
dürülmekte ve korunabilmekteydi. 1 521 '
deki salgın hastalığın da etkisiyle XVI. yüz
yılın ilk yarısında 2 milyon olan nüfus yarı 
yarıya azaldı, soyluların şehirlerde yaşa

maya başlaması neticesinde genelde zen
ci köleler eliyle sürdürülen tarımsal üre
tim geriledi ve Portekiz hububat ithal eden 
bir ülke durumuna düştü . lll. Johann dö
neminde (ı 521-15 71) İspanya'da hüküm 
süren Katalik fanatikliği, engizisyon terö
rü ve Cizvit tarikatı etkinliği Portekiz'de 
de kendini gösterdi. Kral Sebastian zama
nında ( 1557-1578) Fas üzerindeki Porte
kiz hakimiyet iddiaları pekiştirilmeye çalı
şılmış. düzenlenen bir Haçlı seferi netice
sinde başta kral olmak üzere maiyetinde 
bulunan yüksek soyluların ve ruhbanın he
men hepsi öldürülmüş ( 4 Ağustos 1578, 

Vadisseyl Savaşı) olduğundan Portekiz bü
yük bir krizin içine düştü , halefi olan kar-



dinal Henrique'nin de ölümüyle kraliyet 
soyu tamamen kesildi ( 1580) 

İspanya Kralı ll. Felipe öldürülen kralın 
amcası olarak Portekiz tahtı üzerinde hak 
iddia etti ve kazandığı askeri zaferin ar
dından meclis kendisini Portekiz kralı (1. 
Felipe) ilan etmekzorunda kaldı (1581). 
Böylece Portekiz 1640 yılına kadar devam 
edecek şahsi bir birlik altında İspanya ile 
birleşmiş oldu. İspanya idaresinde Porte
kiz sömürgelerini Hollanda ve İngiltere'ye 
kaptırdı ve bu alandaki üstünlüğünü kay
betti. Ekonomik çöküntünün de etkisiyle 
ortaya çıkan ayaklanmalar sonucu Bra
gança Dükü (IV.) Johann (1640-1656) kral 
ilan edilerek İspanya ile olan birlikteliğe 
son verildi. Fakat bunun İspanya'ya kabul 
ettirilmesi uzun süren iç kargaşa ve mü
cadelelere yol açtı ve ancak İngiltere'nin 
yardımlarıyla sağlanabildi ( 1668) . Portekiz 
giderek İngiltere'nin kıtadaki başlıca müt
tefiki haline geldi. İngiliz elçisi John Met
huen tarafından yapılan ve 1836 yılına ka
dar yürürlükte kalan t icaret antiaşması 
uyarınca (27 Aralık 1703, Methuen Antlaş

masıl 1684'ten beri girişi yasaklanmış olan 
ingiliz yünlü mamulatma kapılar açıldı , bu 
da yerli imalatın zaman içinde t amamen 
çökmesine sebep oldu. XVIII. yüzyıl Por
tekiz için sömürgelerini elde tutmak ve in
giltere'nin yardımıyla İspanya'ya karşı di
renmekle geçti. V. Johann (I 706-1750), ki
lise ve manastır inşaatiarına büyük para
lar sarfederek mail sıkıntılara sebep olur
ken halefi Joseph dönemi (lose, 1750-1777) 
Portekiz'de mutlak idarenin, ekonomide 
merkantil siyasetin ve aydınlanma zihni
yetinin yükseldiği devir oldu. Bunun sonu
cu olarak Cizvit tarikatı ilga edildi ( 1759). 
İngilizler'in yardımıyla İspanyol saldırısının 
bertaraf edilmesi gibi (I 762- I 763) Napol
yon döneminde de İspanyol karşıtlığı ve 
İngiliz dostluğu sürdü. Ekim 1807'de Na
polyon İspanya ile Portekiz'in paylaşılma
sı için bir antlaşma yaptı (Fontainbleau 
Antlaşmas ı l ve Fransız kuwetleri ertesi 
yıl Portekiz'i işgal etti. Portekiz Kralı VI. 
Johann Brezilya'ya kaçtı . Ağustos 1808'
de General Wellington idaresindeki bir İn
giliz ordusu Portekiz'e çıktı. işgalci Fran
sız kuwetlerine karşı bir halk ayaklanması 
meydana geldi ve Fransız kuwetleri çekil
mek zorunda kaldı. İngilizler 1814 yılına 
kadar Portekiz'i Napolyon'a karşı harekat 
üssü olarak kullandı. 

N apoiyon'un nihai yenilgisine rağmen VI. 
Johann kolani statüsüne son verilmiş olan 
Brezilya'da kalmaya devam etti. Portekiz, 
İngilizler'in hakimiyeti altında idareyi elin
de tutan niyabet meclisi tarafından yöne-

tildi. 1820'de çıkan ihtilal bu duruma son 
verdi. Yeni meclis bir anayasa hazırlad ı ve 
Brezilya'dan dönmek zorunda kalan kral 
bunu kabul ederek yürürlüğe koydu (23 
Eylül 1822). Böylece Portekiz, Avrupa'da
ki birçok örneği gibi anayasal bir mo nar
şi haline geldi. Meclisin Brezilya'yı tekrar 
bağımlı hale getirme teşebbüsü sonuç
suz kaldı ve Brezilya'daki gelişmeler ana
vatandan ayrılma istikametinde gelişti. Jo
hann'ın naib olarak orada bıraktığı Prens 
Pedro 7 Eylül1822'de bağımsızlık ilan etti 
ve im paratar olarak taç giydi. Johann'ın 
ölümünden sonra siyasi istikrarsızlık baş 
gösterdi. Brezilya'dan geri çağrılan Pedro, 
İ ngilizler'in yardımıyla iç kargaşayı sona 
erdirip ülkeye sahip çıktı (1832) . Bundan 
sonraki dönemler parti hizipleşmeleri ve 
anayasa kavgalarıyla geçti. XIX. yüzyılın 
sonlarında dış siyasette artık tamamen 
önemini yitirmiş olan Portekiz, yine de elin
de tuttuğu sömürgeleri sebebiyle Afrika'
nın paylaşımında söz sahibi oldu. Angola 
ve Mozambik'teki topraklarını genişletti; 
ancak bu iki sömürge arasındaki karasal 
bağiantıyı oluşturma siyaseti, Belçika Kon~· 
gosu'nun teşkili ve İngilizler'in Rodezya'da 
yerleşmeleri sebebiyle başarısızlığa uğradr. 

Partizanlık, kötü idare, ağır vergiler ve 
yolsuzluk halkı mevcut idareden ve mo
narşiden soğuttu. 1892'de resmen ilan edi
len iflas ve ağır mali sıkıntı durumu daha 
da vahim hale getirdi. Ekim 191 O' da mey
dana gelen ayaklanma bu gelişmelerin bir 
sonucu oldu ve monarşik idare yerini S 
Ekim'de ilan edilen cumhuriyete bıraktı. 
Kral ll. Emanuel. İngiltere'ye kaçmak zo
runda kaldı. Teophilo Braga geçici başkan 
seçildi. Yeni bir anayasa hazırlanarak ka
bul edildi (23 Ağustos 1911 ). Ancak Cum
huriyet rejimi de eski hastalıkları ortadan 
kaldıramadı, huzursuzluk ve kargaşa çe
şitli ihtilal g i rişimleriyle beraber devam 
etti. Alman sömürgeciliğinin oluşturduğu 
t ehdit ve Afrika'daki toprakların korun
ması endişesi Portekiz'in I. Dünya Sava
şı ' na İngiltere ' nin yanında girmesine yol 
açtı (1916) . Aralık 1917'de çıkan ayaklan
mada başkan Machado devrildi, yerine ge
çen Sidonio Paes 14 Aralık 1918'de öldü
rüldü. Devam eden siyasi istikrarsızlık ve 
toplumsal kargaşa nihayet İspanya'da ol
duğu gibi askeri bir darbeyle son buldu ve 
General Gomes da Costa idareyi ele geçir
di (May ı s 1926). Dışişleri Bakanı General 
Carmona Temmuz'da gerçekleştirdiği bir 
darbeyle idareye el koydu. 1932'de başba

kan olan Antonio de Oliveira Salazar ertesi 
yıl tek bir milli partinin hakimiyeti altında 
otoriter ve faşist eğilimli, gençlik teşkilat-
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ları ve gizli polisiyle yeni bir devlet yapısı 
oluşturdu ve sıkı bir rejim altında idareyi 
1968'e kadar elinde tuttu. 

Portekiz l l. Dünya Savaşı'nda müttefik
lere yakınlık içinde olmak kaydıyla taraf
sız kaldı ve savaştan sonra NATO'ya girdi 
( 1949). 1960'tan itibaren sömürgeterin ba
ğımsızlık mücadeleleri Portekiz'i zor duru
ma soktu, sert uygulamaları insanlık su
çu oluşturdu . Sıhhi sebeplerden ötürü ik
tidarı bırakan Salazar'ın halefi Marcello 
Caetano köklü reformlara girişti, sömür
geterin elde tutulmasının mümkün olama
yacağı görüldü. Sivil idarenin çözüm bu
lamaması karşısında meydana gelen as
keri darbe ( ı 97 4) halkın desteğini kazandı 
(Karanfil ihtilali) ve Estado Novo dönemi 
sona erdi. Yeni idare eski sömürgelere ba
ğımsızlığını vererek krizi sona erdirdi (25 
Nisan 1974). Portekiz 1986'da Avrupa Bir
liği üyesi oldu. 

III . OSMANLI-PORTEKİZ İLİŞKİLERİ 

XVI. yüzyılın Akdeniz dünyasında İspan
yol ve Venedik ile yoğun bir mücadele için
de olan Osmanlı Devleti'nin Portekiz Kral
lığı ile siyasi ilgisi onların Hindistan'a ulaş
masıyla yoğun şekilde başladı. Osmanlı

lar. onları Arap dünyasının da andığı gibi 
Portugal 1 Burtukal (belgelerde genelde 
Portakal) adıyla tanıdı ve bu ad, büyük öl
çüde komşu İspanya'dan olduğu gibi bu
radan Osmanlı ülkesine iltica eden yahu
diler sebebiyle yaygın hale geldi. 

Vasco da Gama'nın 1498'de Hindistan'a 
ulaşması üzerine hızla bir ticaret ağı ku
rulmasına girişiimiş ve güçlü bir fılo oluşu
muyla devrin önemli bir ticari malı olan 
baharat Ümitburnu yoluyla taşınmaya baş
lanmıştı . Portekizliler, Kızıldeniz girişinde-

Seydi Ali Reis kumandasındaki Osmanl ı kadırgala rı ile D. Fer· 
nando de Menezes önderliğ i ndeki Portekiz savaş gemileri 
nin 1554 Ağustosunda Hortekkan yakı nında karŞı karşıya 

gelmelerini tasvir eden bir minyatür 
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ki Sokotra adası ve Basra körfezi girişin
deki Hürmüz Bağazı'nı zaptederek (ı 5 ı 4) 
Doğu mallarının Akdeniz'e girmesine en
gel oldular. Osmanlı orduları Mısır'a girdi
ğinde Kızıldeniz ticareti tamamen durma 
noktasına gelmişti. Gucerat Hükümdan ı. 
Mahmud, Memlük Sultanı Kaosu Gavri'
den yardım istedi ve 1508'de Süveyş'te 

hazırlanan donanma Cidde Valisi Emir Hü
seyin kumandasında gönderildi. Memlük
ler bazı başarılar elde ettiyse de kalıcı bir 
zafer kazanamadı. Portekiz Amirali Alme
ida, DiO'da başarılı olarak Aden'e saldır
maya ve Kızıldeniz'e girmeye cesaret ede
bildi. Albuquerque'in Doğu'daki toprakla
rın valisi olmasından ( ı 5 ı o) sonra esas he
defi Kızıldeniz'i kapatmak ve Basra körfe
zine girişi kontrol etmek üzere Hürmüz'ü 
tutmak olmuştu . Kızıldeniz'deki etkinlik
leri 151Tde Cidde'ye asker çıkarma dere
celerine gelmiş ve Osmanlılar tarafından 
Memlükler'e yardım için yollanmış olan 
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Selman Reis bunları geri püskürtmüştü. 
1 525 tarihli raporuyla konuya ışık tutan 
ve bu tür yardımların sevkini yürütmüş 
olan Selman Reis, Osmanlılar'ı daha etkin 
bir siyasete teşvik etmekteydi. Kızıl deniz'
deki Osmanlı filosu Portekizliler'in faali
yetlerini durdurdu. Ardından 1530 sonla
rında Portekizliler'e karşı çıkmaya ve yar
dım isteyen diğer müslüman ülkelere des
tek vermeye çalışıldı. 1 53Z'de Süveyş ber
zahının kazılması gibi projeler söz konu
su oldu, Osmanlı silah ve teknik yardım
ları Sumatra adasındaki müslüman dev
leti olan Açe'ye kadar ulaştırıldı. 1S38'de 
Hadım Süleyman Paşa, Kızıldeniz'de ha
zırlanan donanınayla Hindistan üzerine gi
derken Aden ele geçirildi ve Portekizliler'in 
elindeki Diü kuşatıldı. Bu girişimden iste
nilen sonuç elde edilememiş olmakla be
raber Osmanlılar, Kızıldeniz'in muhafazası 

için önemli olan Yemen'i ellerinde tutmayı 
başardılar, ayrıca Habeşistan'ı ele geçir-

Kan ün i Sultan 
Süleyman 'ın 

Portekiz Kralı 
111. Joiio'ya 
gönderdiği 

n:ime·i hüm:iyun 

meye çalıştılar ( 1554-1555). Kızıldeniz ve 
Hint Okyanusu'na sahili olan bu ülke Do
ğu ticareti için önemli bir konuma sahip 
bulunuyordu ve buradan gemi trafiğine 
müdahale etmek imkan dahilindeydi. Bu 
arada 1 541'de Süveyş' i ve buradaki Os
manlı filosunu hedef alan Portekiz saldı

rısı Osmanlılar'ca geri püskürtüldü. 

Osmanlılar'ın Basra körfezine yerleşme
sinde de Portekiz tehlikesinin önemli bir 
rol oynadığı anlaşılmaktadır. Nitekim 1552'
de yeni bir Osmanlı askeri harekatı ger
çekleştirildi ve Plrl Reis otuz gemilik bir 
donanınayla önce Portekizliler'in elinde bu
lunan Maskat'ı yağmaladı, ardından Hür
müz'ü muhasara altına aldı. Muhasaranın 
başarıyla neticelenmemesi bu ünlü deniz
cinin hayatına mal olmuştu . 1 554'te Seydi 
Ali Reis'in seferi de istenilen sonucu ver
medi. Osmanlılar'ın çeşitli tipte büyük top
lara sahip ve daha çok kıyı savaşiarına uy
gun Akdeniz tipi kadırgaları, Hint Okya
nusu'nun açık denizlerinde ya daha hızlı 
Portekiz gemilerine av yahut azgın dalga
lara kurban oldu. Bununla beraber Basra 
beylerbeyiliğinin kurulmasıyla (1546) Hint 
Okyanusu'na yeni bir yol açıldı. Uzun yıllar 
devam eden Osmanlı-Portekiz savaşı ne
ticesinde Kızıldeniz ve Basra körfezi yolla
rının açık tutulması, dolayısıyla Doğu Ak
deniz (Levant) ticaretinin yeniden canlan
ması kesin biçimde sağlandı . 

İki devlet arasında sürdürülen barış gö
rüşmeleri ticaret yollarının ele geçirilme
siyle ilgili bu mücadelelerin gölgesinde geç
ti. 111. Joao ve Kanuru Sultan Süleyman ara
sındaki 1540-1544 tarihli yazışmalar Du
arte Catanho ve Diogo de Mesquita gibi 
elçiler aracılığıyla teati edildi. Barış için ti
caret yollarının geçtiği sahanın 1494'te 
Portekiz ile ispanya arasında yapılmış ol
duğu gibi Şihr, Aden ve Zeyla' hattıyla iki
ye bölünmesiyle ilgili Osmanlılar tarafın
dan yapılan teklif (3 ı Ocak 1541) ilginçtir. 
Bu hattın iki imparatorluk donanmasının 
ihlal etmeyeceği bir sınır olarak tanınma
sı ve tüccarlar için tam bir güverılik garan
tisi verilmesi istenmekteydi. Osmanlılar'ın 
barış karşılığında her yıl teslimini öngör
dükleri 5000 kantar baharatı haraç ola
rak algıladıklarına şüphe yoktur. Zira Por
tekizliler'in bunun karşılığında buğday ve
rilmesi (6-7000 ton) talebine sıcak bakıl
mamaktaydı. Buğdayın ancak Venedik ve
ya Fransa'ya tanınan şartlar dahilinde sa
tılabileceği ifade edilmekteydi. Görüşme
lerden olumlu bir sonuç çıkmadı. 1563'te 
gelen başka bir Portekiz elçisinin sürdür
düğü görüşmelerde de bir ticaret 1 barış 
antiaşması yapılması mümkün olmadı. Os
manlı Devleti bu defa baharat teslimin-



den vazgeçmiş ve yalnızca tüccarın gü
venli bir şekilde ticaret yapması şartına 
odaklanmış görünmektedir ki bunun eko
nomik mantığının çok daha isabetli oldu
ğu açıktır. Portekiz'in 1578'de Vadisseyl sa
vaşındaki hezimeti ve hanedanın çöküşü 
neticesinde İspanya ile birleşmesinin ge
tirdiği yıkım, kolonilerinin İngiliz ve Hol
landa gibi yeni sömürgeci devletler tara
fından payiaşılmaya başlanması kısa sü
ren bu parlak dönemine beklenmedik bir 
son verdi. İki devlet arasındaki ticaret sa
vaşı, dolayısıyla Portekizliler'e karşı veri
len bu mücadelede Asya'da ve Afrika'da
ki müslüman halkın direnişe sevkedilmesi 
ve desteklenmesi yanında buralarda özel
likle ateşli silahların ve çağdaş askeri tek
nolojinin yayılmasında Osmanlılar'ın bü
yük bir rol oynadığı açıktır. 

XVI. yüzyılın büyük mücadelelerinden 
sonra aralarında sağlam bir barış antiaş
ması yapılmamış olarak birbirinden uzak
laşan İspanya ile Osmanlı Devleti gibi Por
tekiz de XIX. yüzyıla gelene kadar Osman
lı Devleti ile ilişki içinde olmadı. İspanya'
nın bir dostluk ve ticaret antiaşması yap
ması ve siyasi münasebetlere yeniden baş
laması üzerine ( 1782) Portekiz'in de böyle 
bir istek içinde olduğu görüldü, ancak bun
dan bir netice çıkmadı. O sıralarda İspanya 
ile yapılan görüşmelerde aracı olan D'Ohs
son'un nüfuzundan bu defa Portekiz için 
istifade edinmek istendi. Portekiz ile siyasi 
ilişkilerin başlaması ve bunun için bir ant
laşma yapılması oldukça geç tahakkuk 
etti. 20 Mart 1843 tarihinde yapılan dost
luk, ticaret ve seyrüseffıin antiaşması ile 
iki devlet arasındaki ilişkiler resmen baş

ladı. Ticaret antiaşması 23 Şubat 1868'de 
yenilendi. 11 Ocak 1890 tarihinde yapılan 
ticaret antiaşması ile bu iki antlaşma ip
tal edildi. 
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IV. ÜLKEDE iSlAMİVET 

Halen Portekiz'de yaşayan ve sayılarının 
30-35.000 arasında olduğu tahmin edi
len müslümanların büyük bir kısmı Sünni, 
yaklaşık 8000 kadarı İsmaill'dir. Sinde üç 
oranla en az müslümanın yaşadığı Avru
pa ülkesi olan Portekiz'de İsmail1 nüfus 
diğer Avrupa ülkelerinde bulunanlardan 
daha yüksektir. Müslümanlar genelde 
Odivelas ve Laranjeiro gibi Lizbon'un dış 
mahalleleriyle Laures, Vila Franca, Porta, 
Almada, Portimao, Coimbra, Algarve'de 
yaşamakta ve Evora gibi şehirlerde ye
ni gruplar ortaya çıkmaktadır. Müslüman
lar'ın 1979-1985 yıllarında inşa ettiği Liz
bon Merkez Camii'nden (Mesquita Central 
de Lisboa) başka Odivelas ve Laranjeiro 
mahalleleriyle Porta ve Coimbra'da sayısı 
on beşi bulan camileri, Lizbon Merkez Ca
mii yanında Lizbon ve Porta üniversitele
rinde Arapça öğrenme imkanları, İslam 
hakkında yayın yapan televizyon program
ları, http://www.myciw.org/index.php ad
resindeki Comunidade lslamica da Web 
adında internet forum sayfaları, http:// 
www.alfurqan.pt adresinde daha çok ta
sawuf ağırlıklı yayın yapan Al Furqan 
adında bir dergileri vardır. Lumiar, Odive
las ve Feü6 mezarlıklarında müslümanlara 
ait bölümler bulunmaktadır. Ayrıca Comu
nidade lslamica de Lisboa, Loures'te Al 
Furqan, Centro Cultural lslamico do Por
to ve Delegaçao de Comunidade lslamica 
de Coimbra adındaki derneklere sahiptir
ler. Çocukların ve hafta sonları yetişkinle
rin eğitimi için de Lizbon'da Escola de 
explicaçöes Malana Zabir, Porta'da Hani-
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fa, Palmela'da Colegio lslamico de Palme
la ve Laranjeiro'da Madressa Ahle Sunny 
Jamat isimli okullar hizmet vermektedir. 

Avrupa'daki yeni müslüman mevcudiye
ti bağlamında Portekiz'e gelen göçmen 
müslümanlar diğer ülkelere gelenlerden 
farklıdır. Bunlar daha çok sömürgecilik son
rasında, yani 1950'lerin sonu ile 1960'ların 
başlarında eski sömürgeler Mozambik ve 
Gine Bissau'dan gelen üniversite öğrenci

leri ve sosyoekonomik seviyeleri yüksek 
aile mensuplarıdır. Bu göçmenler gerek 
dillerini gerekse kültürlerini bilmelerinden 
dolayı Portekiz toplumu içerisinde hemen 
aktif bir şekilde faaliyetlere başlamışlar ve 
öncelikle Lizbon'da 1968 yılında resmen 
tanınan Comunidade lslamica de Lisboa 
adında bir merkez açmışlardır. Merkezin 
ilk başkanı Suleiman Valy Marnede aynı 
zamanda önemli bir haber ajansı olan 
ANOP'un da genel müdürüydü. 1974 pet
rol krizi sırasında siyasi iktidar ondan yar
dım isteyerek Arap ülkelerinin kendileriyle 
iyi ilişkiler kurmalarını ve Portekiz'e büyü
kelçilik açmalarını sağlamıştı. 

Portekiz'deki yeni müslüman mevcudi
yeti önceleri daha çok Mozambik ve Gine 
başta olmak üzere eski sömürgelerden 
gelen göçmenlerden oluşurken daha son
ra bunlara Kuzey Afrika Arap ülkeleri, Se
negal gibi diğer Afrika ülkeleri ve Hindis
tan, Pakistan, Bengladeş, ardından Çeçe
nistan ve Özbekistan gibi eski Sovyetler 
Birliği ülkeleriyle Afganistan gibi savaş ve 
işgale maruz kalmış ülkelerden gelenler 
de katılmıştır. Birinci nesil göçmenler için 
din manevi bir güç kaynağı ve bir nevi ha
yata tutunma aracı idi; ancak ondan ya
rarlanma imkanları yeterli değildi. İkinci 
ve üçüncü nesiller ise ebeveynlerinde ol
mayan imkanlara sahiptirler. Kur'an-ı Ke
rlm'i Portekizce mealinden okuyabilmek
te, internet üzerinde forumlar kurup tar-
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