
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-

Lizbon Merkez Camii ve içinden bir görünüş 
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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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tışmalara katılmakta ve din alimlerine da
ha az ihtiyaç duymaktadırlar. Artık kendi 
köylerinde düŞünülmesi mümkün olma
yan "Avrupa İslam 'ı " oluşturma gibi fikir
ler edinebilmekte, kendi sorunlarına cevap 
verebilecek bir dinFilmi seviyeye ulaşma 
çabasına girebilmektedirler. Diğer bazı Av
rupa ülkelerinden farklı olarak Portekizli 
müslümanlar arasında radikal grupların 
bulunmaması dikkat çekicidir. Amerika 
Birleşik Devletleri'ndeki 11 Eylül ve Mad
rid'deki saldırılar kınanmış, özellikle Lizbon 
Merkez Camii imamı Şeyh Davüd Mün!r 
bu dönemde sağduyulu açıklamalar yapa
rak gerilimin tırmanmasını önlemiştir. 

Uzun süre tarih ve kültüründeki İslam 
unsuruyla yüzleşmekten çekinen Porte
kiz'de İslam ve Arap kültürüyle ilgili çalış
malar yapan tek kuruluş . 1942 yılında ve
fat eden, Endülüs tarihi ve sömürgecilik 
dönemi Arap-İslam dünyası uzmanı David 
Lopes adına Lizbon Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi'nde oluşturulan Institute de Es
tudos Arabes e lslamicos "David Lopes"
dir. Kurumun temel amacı özellikle Batı 
Endülüs'teki Arap-İslam kültür tarihi üze
rine yoğunlaşarak Avrupa yayılmacılığı sı
rasında karşılaşılan Afrika, Türk ve Doğu 
İslam ülkeleriyle Portekiz arasındaki ilişki
leri araştırmaktır. Günümüz İslam kültü
rü de Arapça öğretimiyle desteklenerek 
Fas, Libya ve bazı Körfez ülkelerine öğren
ciler gönderilmektedir. Fundaçc~o Calouste 
Gulbenkian'ın (Calouste Gulbenkian Vak
fı ) desteğiyle açılan kütüphanede İslam 
tarih ve kültürüyle ilgili Portekiz'de bu
güne kadar yayımianmış olan 3000 kadar 
kitap yer almaktadır. 

Lizbon Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens
titüsü (lnstituto de Ciencias Sociais da Uni
versidade de Lisboa [ICS/UL]) araştırmacı

larından Nina Clara Tiesler öncülüğünde 
Avrupa'da İslam ve özellikle günümüz Por
tekiz müslümanları hakkında yapılan ça
lışmalar giderek artmaktadır. Tiesler, 2005 
yılında Portekiz kültürü etkisi altında ya
şayan ve Portekizce konuşulan bölgeler
deki müslümaniarta (Muçulmanos em Es
paços Lus6fonos IMEL-netj) ilgili internet 
üzerinde bir araştırma ağı (www.MEL-net. 
ics. ul.pt ) kurmuştur. Buraya üye akade
misyenler Gine Bissau ve Mozambik gibi 
müslüman ülkelerin yanı sıra müslüman 
göçü almış Angola, Brezilya, Doğu Tiroor 
ve Macau vb. ülkelerdeki İslam tarih ve 
kültürleri üzerine araştırmalar yapmakta, 
periyodik olarak bir araya gelerek çeşitli 
konferans ve seminerler düzenlemekte
dirler. 
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PORTONOVO 

Batı Afrika ülkelerinden 
Benin' in başşehri 

(bk. BENiN). 

PORTUGAL 

{bk. PORTEKİZ) . 

POST 
( ..::,.......~ ) 

_j 

_j 

L Şeyhlik makamını ifade eden terim. _j 

Sözlükte "deri, kabuk, cilt'' manasma ge
len Farsça post kelimesi Türkçe'de "hay
van derisi" anlamında kullanılır. Özellikle 
küçük ve büyük baş hayvan derisinden ya
pılan minder ve seecadeye post veya pös
teki (püsteki) denir. Eskiden evlerde ve bil
hassa .tekkelerde yaygın biçimde kullanı
lan posta tasavvufta gerçek anlamının ya
nı sıra şeyhlik makamını ifade eden bir ma
n<~ da yüklenmiştir. Şeyh in oturduğu . post 
mensup bulunduğu taökatın pirinin ma-

karnıdır ve şeyh posta oturmakla tarikat 
pirini temsil eder. Post-nişin (posta otu
ran) tekke şeyhi, posta geçmek "bir tek
keye şeyh olmak" anlamına gelir. 

Tarikatlarda post geleneği Hz. İbrahim'e 
kurban etmesi için gönderilen koçun pos
tuna dayandırılır. Mevlevllik ve Bektaşilik'
te makam postunun yanı sıra sembolik an
lamlar taşıyan çeşitli postlar vardır. Güneş 
batarken kızı l renk aldığı ve Mevlana Cela
leddin-i Rum! bu sırada vefat ettiği için 
Mevlevllik'te Mevlana'yı temsil eden ma
kam postunun rengi kızıldır. Ayrıca kızıl 

tecelli ve zuhur rengi olarak kabul edilir. 
Mevlevlhanelerde meydan-ı şerifte bulu
nan kırmızı post Sultan Veled, beyaz post 
Ateşbaz-ı Veli makamını temsil eder. Mat
bahtaki "saka postu" veya "ayak postu" de
nilen siyah post ise dervişin mürşide tesli
miyetinin işareti sayılır. Bu posta saka pos
tu denmesinin sebebi Kur'an-ı Ker!m'de
ki , "Biz her şeyi sudan yarattık" ayetidir 
(el-Enbiya 21!30). Makam postu semaha
ne kapısının tam karşısında serilir; bu pos
tun ucundan semahane kapısının ortası

na kadar çekilmiş sanal hatta " hatt-ı isti
va" adı verilir. Mevlev!hanelerde postnişi

nin oturduğu yer zeminden biraz yüksek 
olduğu için buraya "post kubbesi" denil
miştir. Mevlevüik'te ayinin sonunda postni
şin tarafından post gülbankı okunur. Ayin 
başlamadan önce şeyhin post üzerinde 
oturarak okuduğu dua ile ayinin sonunda 
duagü dedenin şeyhin huzurunda okudu
ğu dua "post duası" diye adlandırılır. 

Bektaş11ik'te Hacı Bektaş Zilviyesi'nde bu
lunan on iki post on iki imamı, on iki büyük 
peygamberi ve on iki büyük Bektaşi veli
sini temsil eder. Bektaşilik'te ayrıca pir, 
rehber ve mürşid postları vardır. Pir pos
tu Hacı Bektaş-ı Veli'yi, mürşid postu Hz. 
Peygamber'i, rehber postu Hz. Ali'yi ifade 
eder. Genel olarak bütün tarikatlarda pos
tun şekline de sembolik anlamlar yüklen
miştir. Öne doğru çıkıntı yapan başköşe 
mihrap, başköşeyle birlikte diğer dört kö
şe beş vakit namaz, ayrıca dört köşe şe
riat, tarikat, marifet ve hakikat kapılarını 
ifade eder. Öte yandan dinin zahiri yönü
ne "post-ı şeriat", batıni ve manevi yönü
ne "mağz-ı hakikat" adı veril miştir. "On 
derviş bir posta sığar, iki padişah bir ül
keye sığmaz" atasözüyle manevi terbiye 
görmüş kimselerde makam ve mevki hır

sının olmadığı vurgulanır. 
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